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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 1995 - 1996 

ORDFÖRANDE 
Anders Järund, Mörhult 37, 
45071 Fjällbacka 0525/31916 

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

KASSÖR 
John I Johansson, Mörhult, 
45071 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 

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

Cecilia Nordqvist, Syrenvägen 13, 
45071 Fjällbacka 0525-32466 

Karin Isaksson, Kvarnbergsvägen 45A 
14145 Huddinge 08-7746730 

Sommaradress: N. Hamngatan 
0525-310 64 

Eva B jörving, Masmästaregatan 31, 
771 31 Ludvika. 

Sommaradr.: Allegatan 23, tel. 315 31 

REDAKTION 
Anders Järund 
Bo Reichenberg 
Cecilia Nordqvist 
Maj Gustafson 

ANNONSER OCH FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

MEDLEMSREGISTRERING 
John Johansson 

Gammal man gör så gott han kan ... 
När man blir äldre ser man gärna tillbaka 
på "gamla tider" - nostalgi. Detta ses 
kanske av ungdomar med "löjets skim
mer", men jag vill utveckla detta något; 
När jag höll på med "källforskning" om 
Gustaf Aronsson (se längre bak i Bladet) 
så studerade jag många protokoll från 
sammanträden som hölls i municipal
stämmor och - fullmäktige under 1930 -
50-talen. På den tiden utvecklades Fjäll
backa mycket positivt både näringslivs
mässigt och strukturellt. Ny fiskehamn, 
nya industrier, nya gator med belysning, 
nytt vatten - avloppssystem, m m. Vad 
berodde då detta på? 

Det berodde naturligtvis mycket på 
omvärldens framsteg, men framförallt på 
municipalsamhällets invånare, som med 
liv och lust deltog i samhällsutveckling
en. - Det fanns 20 personer i municipal
fullmäktige, det fanns byggnads-, hälso
vårds-, fastighets - och municipalnämnd, 
det fanns hamn-, brand-, vatten- och av
loppsstyrelse, flera extratillsattakommit
teer, m m. 

Vad finns det nu? Borde inte yngre 
och medelålders samhällsbor i större 
utsträckning ta del i och försöka påverka 
samhällsfrågor? 

Det finns ett gyllene tillfälle nu, när en 
kommitte med Alf Jonasson (samhällets 
representant i kommunens AU) i spetsen, 
strukturerar upp och rangordnar åtgärder 
för Fjällbackas förskönande under de när
maste tre åren. Dessa förslag till åtgärder 
skall föreläggas kommunstyrelsen vid 
nyår. Ring Alf eller Rosita Jansson, sam
hällsföreningens ordförande, och föreslå 
förbättringar. 

I Fjällbacka-Bladet nr 77 för ett år 
sedan radade undertecknad upp 17 punk
ter med önskemål på sidan 24, varav 
många kommer upp igen i ovan nämnda 

Omslagsbild: 

kommitte. Av de 17 punkterna är faktiskt 
tre åtgärdade, nr 5) Kungsklyftan tack 
vare Karl-Rune Petterson, Fritidsnämn
den och FFF, nr 14) tack vare Bengt 
Olofsson och nr 17) tack vare att Martin 
Lindblad sökte prästtjänsten. De 14 åter
stående punkternas genomförande hänger 
mest på kommunen, men vi kan alla 
påverka genom att tala med våra kom
munrepresentanter och genom kommun
val om tre år. 

En 18:de punkt hade varit på sin plats: 
"att vi får behålla vår räddningskår", men 
när jag satte upp listan för ett år se'n, såg 
det faktiskt ut som vi skulle få behålla 
den. Så fort växlar det i politiken. Nu är 
den borta, om det inte sker ett under eller 
om vi på frivillig väg kan skapa något 
ihop med Sjöräddningen?! 

De höjda taxeringsvärdena och den 
höjda fastighetsskatten är ett mycket stort 
bekymmer för många av oss. Många för
sök har gjorts för att få en ändring, så vi i 
FFF kan knappast göra något mer. Kom
munen kunde dock ha reagerat hårdare, 
det har andra kommuner gjort. Många 
kan bli tvungna att sälja! Skall vårt Fjäll
backa bli som en "vilda västemkuliss" 
med bara tomma hus under större delen 
av året? 

På min lista vill jag gärna nämna en 
punkt till, nämligen nr 12) "att Fjäll
backa Service byggs om, så att det blir 
plats för ett nytt" Å ldersro " . Kommunen 
placerar ett sådant projekt sist i sin 
behovskö, men många här anser att det 
borde påbörjas mycket snart. - På sam
hällsföreningens årsmöte bildades, som 
framgår av referat. "Stiftelsen för äldre 
boende i Fjällbacka" . Den har bankgiro
nummer 5957-8724. 

Bo Reichenberi{ 

Carsten Hvistendahl, Från yttersta havsbandet. 1937. 
Foto: Claes Jansson, Bohusläns museum. 
Målningen, som finns i Dingleskolans samlingssal,jöreställer norra 
Fläskö med ön Vraget. 
Storlek: 2,70 x 3,80 m. Se vidare artikel på sidan 8. 
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Föreningen för Fjällbackas verksamhets
berättelse 1994-95 
Som tidigare år har större delen av före
ningens arbete bestått i att utge två num
mer av Fjällbacka Bladet. Men även en hel 
del övrigt har åstadkommits: 
1. En ny upplaga av Fjällbackabroschyren 

med kulturell inriktning har omarbetats 
och tryckts upp. Dessutom har den 
översatts och givits ut på tyska. 

2. Vykorten med historiska motiv har 
nytryckts i vanligt vykortsformat. Dess
utom har en upplaga av korten i större 
format tryckts upp. 

3. En Krabbfisketävling anordnades ons
dagen den 20 juli 1994 och samlade 48 
deltagare. 

4. En Fjällbackakväll anordnades sönda
gen den 31 juli, med musik av Zoltan 
Szabo och Camilla Läckberg, historier 

på bygdemål av Sven Ekstorm, och 
Inger Rudberg berättade om Hilma 
Angered. 

5. Tre guidade "historiska vandringar" 
anordnades. 

6. Föreningen har investerat i trappor till 
KungskJyftan, passagebrygga på Bad
holmen och trappa till röset i Sälvik, 
samt skyltar vid infarterna till samhället 
och till KungskJyftan. Den har också 
gett bidrag till Promenad bryggan, 
Bryggdansen och Mörhultsbadet. 

Föreningen hade den 6 juni 1995 
722 medlemmar. 
Föreningens ekonomi är god. 

Styrelsen 

• försäljning • service • utbildning 
Vi kan CAD 

Nätverk 
Ordbehandling 
Bokföring & Fakturering 
Desktop Publishing mm 

- allt inom persondatorer -

Anlita oss även när det gäller 
Serviceavtal 
eller om du vill gå en av våra 
Datakurser 

NYTTODATA 
Föreningsgatan 5, 45071 Fjällbacka, Tel 0525-64400, Fax 0525-64424 

AST ~ COMPUTER 

Mictosoft· AUTOCAD" 
AUTHORIZED DEALER 

NOVELL 

På årsmötet den Il juni i församlings
hemmet var 26 personer närvarande. 
Arne Carlsson ledde som vanligt med 
van hand mötet och de vanliga paragra
ferna genomgicks. 

Till styrelseledamöter under två år 
omvaldes Maj Gustafson, John Johans
son och undertecknad. Stig Hagenius, 
som varit mångårig ledamot i styrelsen 
önskade inte bli omvald och blev av ord
föranden genom protokollet varmt av
tackad för sina värdefulla insatser för för
eningen. Till hans efterträdare nyvaldes 
på två år Eva Björving, välkänd i samhäl
let som sommargäst sedan barnsben och 
tillhör Paulssonsläkten. 

Till övriga funktioner i föreningen 
blev det omval, likaså blev medlemsav
gift och lösnummerpris på Fjällbacka
Bladet som tidigare. 

Karin Isaksson informerade om 
krabbfisket den 19 juli och Inger Rud
berg om historiska vandringar genom 
samhället och om Fjällbacka-kväll den 
25 juli. 

Bland övriga frågor märktes: 
Räddningskåren i samhället är återi

gen starkt hotad av nedläggning. Styrel
sen fick uppdrag upprätta en skrivelse till 
kommunstyrelsen härom. 

John Johansson tog upp de ökande 
taxeringsvärdena på kommunens fastighe
ter. Enligt en uppgift skulle de öka med 
63%. Det påpekades att väderleken här 
starkt påverkar underhållskostnaderna. 
Styrelsen fick i uppdrag att intervenera. 

Ny anvisningsskylt vid busshållplat
sen diskuterades och styrelsen fick i upp
drag att undersöka om ny skylt kan få 
uppsättas. 

Ulla Dahlgren, Valö undrade vad det 
var för "gegga" som förstörde badvattnet 
i Fjällbackafjorden. Undertecknad med
delade att enligt kommunfullmäktigebe
slut skall Fjällbackas reningsverk förbätt
ras för 17 miljoner kronor, men verkstäl
ligheten har uppskjutits flera gånger. 

Olle Högberg meddelade att tack vare 
SPF-Tanumskusten har kyrkan hållits 
öppen för visning vardagar från midsom
mar och hela juli. 

Som avslutning framträdde gruppen 
"Maid of Fyfe", bestående av ungdomar 
från trakten med Olle Järund och Martin 
Eliasson i spetsen. De sjöng och spelade 
irländska kampsånger och ballader 
mycket skickligt och medryckande. 

Bo Reichenberg 
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Martin Lindblad ny präst i Fjällbacka 

Linda och Martin Lindblad med lilla Clara. 

Den 1 augusti tillträdde 
Martin Lindblad som kom
minister i Fjällbacka och 
Kville. Han är 28 år, upp
vuxen i Stenungsund, och 
har gjort sin praktiktjänst
göring i Varberg. Den 23 
mars i år blev han klar med 
sin utbildning, och kunde 
söka tjänst. Innan dess hade 
han för undertecknad med
delat sitt intresse för att 
flytta till Fjällbacka. Redan 
vid den informella sam
mankomst, vi samlade till i 
Församlingshemmet i feb
ruari med kyrkorådet och 
tillsättningsnämnden och 
anställda, uppstod en lätt
sam och positiv atmosfär, 
och då tillsättningsnämn
den sammanträdde i maj, 
samma dag som kyrkoher
den Lennart Larsson instal
lerades, beslöts med ackla
mation att tillsätta Martin 
Lindblad. 

Martin har utbildats till 
präst på Johannelunds 
prästseminarium i Uppsala, 
och har högsta betyg i de 
flesta ämnen i sin examen. 

Fjällbacka 0525-31920 - 313 71 

resentboden 
Vi har vackra presenter och praktiska 
bruksting i glas, keramik, korg och tyg. 

SPF Tanums
kusten visade 
kyrkan i somras 

Välkomna! 

Som präst här i Fjällbacka, hoppas han få 
kontakt med unga familjer och ensamstå
ende, eventuellt samlade i någon samtals
grupp i något angeläget ämne, eller bara 
en och en. Vidare hoppas han kunna satsa 
på musik i kyrkan i olika former. Halva 
hans tjänstgöring är förlagd till Kville för
samling, mest i Hamburgsund. 

Martin är gift med Linda, som är upp
vuxen i Piteå. För henne är västkusten en 
ovanlig miljö, men fInner sig ändå väl till 
rätta. Hon känner sig inte direkt bunden 
till en viss miljö. Linda har teol. kand.
examen och diakoni-utbildning. Just nu tar 
parets dotter Clara all tid. Hon föddes i 
somras och är alltså ett halvt år. 

Anders J ärund 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

J ag öns {(ar arra mina 
{(unaer en (jO'D J1.1..L och 

ett (jOPI tJ..fYTI Ji2u 
STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

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

Mänd-fred 9-17, lörd stängt 

Två timmar varje vardag frän kl 15.00 till 
kl. 17.00 visades kyrkan för besökare. 
Detta blev mycket populärt, mellan fem
ton och nittio personer besökte kyrkan 
varje dag. Guidning gavs med ett ljud
band, som talats in av Birgit Wallin. Vid 
detta tillfälle visades kyrkan av Alrik 
Aronsson och Sonja Isaksson, och besö
karna hette Leo och Vera Kulhanek från 
Alingsås. Kyrkoguiderna Sonja Isaksson och Alrik Aronsson flankerar gästerna Vera och Leo 

Kulcharekfrån Alingsås. 
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FRAN KYRKTRAPPAN vårdssamtal inte förs vidar~utan stannar 
där. 

På bio går just nu en film som heter "Höst 
i paradiset". Den filmtiteln uttrycker mina 
känslor i skrivande stund på ett bra sätt. 
Jag och min familj kom hit mitt i sommar
rusningen då många söker sig till Fjäll
backa just därför att man tycker det är 
paradiset. Det var verkligen sommar när vi 
kom och högtrycket höll i sig en månad. 
Vi började tro att detta var det stående 
vädret i ert lilla kustsamhälle, sol varje dag 
och varmt i vattnet. Sedan dess har våra 
illusioner krossats. Det har blivit regniga
re, mörkare och kallare för varje dag och 
när jag skriver detta viner stormarna kring 
prästgårdsknutarna. Trots detta tycker vi 
fortfarande att det är ett paradis och vi 
beklagar dem som flyr paradiset efter som
maren, de som inte får uppleva de klara, 
soliga höstdagarna eller de dagar då dim
~an vilar tungt över skärgården och för
vandlar hela landskapet till en tavla av grå 
nyanser. Nog är det både höst och paradis 
för oss. 

För en del är det bara höstgrått i livet 
cch inget påminner längre om det paradis 
man en gång upplevde och längtar tillbaka 
till. Vår bygd drabbades i höst aven svår 
sjöolycka som har lämnat oss i ett ovisshe
tens töcken. Många andra drabbas på lik
nande sätt av personliga tragedier av olika 
slag. Man lämnas av den som stod så nära, 
man blir ovän med sin livskamrat eller 
sina barn, man blir orolig och förmörkad i 
själen och allting känns höstlikt och kallt. 
När en människa hamnar där behöver hon 
mer än någonsin en vän att hålla i handen 
och välmas av med tröstande ord och 

FOTO: Hans Schub 

omfamningar. Tyvärr är det inte alltid så 
att den vännen finns eller de vänner man 
har orkar inte lyssna. Man kanske inte hel
ler vill öppna sig helt för dem man känner. 

Det är här som jag kommer in eller kan 
göra det om jag blir tillfrågad. Som präst är 
man utbildad till att lyssna på och samtala 
med människor och man står till förfogan
de som själavårdare. Själavård handlar om 
livet i sin helhet, om relationen till andra 
människor, till sig själv och till Gud. Präs
ten har tystnadsplikt, vilket betyder att det 
man säger till honom eller henne i ett själa-

Själavård är inte bara aktuellt när livet 
är besvärligt men om det har blivit det är 
det viktigt att få någon att tala med innan 
situationen blir värre. 

Jag vill med dessa ord tala om för er 
församlingsbor, av vilka de flesta är med
lemmar i kyrkan, att jag står till förfogan
de för samtal, långa eller korta, spontana 
eller planerade. I så stor utsträckning som 
möjligt försöker jag vara tillgänglig under 
veckorna så att ni kan känna att jag är er 
präst. Naturligtvis kommer vi att ses också 
under festliga omständigheter, dop, vigsel, 
gudstjänster, musikkvällar och annat. Som 
präst deltar man i människors olika skeden 
av livet och det är ett tecken på att också 
Gud gör det, att han finns med i allt som 
händer. Detta är en dej av budskapet under 
den kommande julen, att Gud har tagit 
plats j' vår verklighet och blivit en av oss: 
"Ordet blev kött och tog sin boning bland 
oss." 

Försumma inte de tillfällen som ges att 
besöka vår osedvanligt fina kyrka som ger 
en upplevelse för hela personen. Dess 
vackra interiör är en fröjd för ögat och den 
goda akustiken för vackra toner och goda 
ord till öronen. Fortfarande har vi råd att 
värma upp kyrkan och ha den tänd (snart 
är också dess utsida belyst) . Kyrkan får 
därför vara ett skydd i en kall och mörk 
värld, både i bokstavlig och andlig 
mening. 

Och glöm inte; du är en del av denna 
kyrka och du behövs som en sten bland 
andra, annars blir det ett hål där de kalla 
höstvindarna drar in . 

Martin Lindhlad 

Prästgården fyller i år 100 år, hade Martin upptäckt, och hjöd in kyrkorådet för att fira detta. 
Bakre radenji".l'. Elaine Lindehjörk, Judith Victor, Karin Gustavsson , Gem'ud Andersson, John 
Johansson , Marianne Lundahl. 
Främre radenfi·.\'. Martin Lindhlad, Maj-Britt Johansson, Margareta Schuh , Arne Lundahl. 
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LEGALA NOTISER 
l nov 1994 till l nov 1995 

Födda Vigda 

19 okt -94 Hampus, son till Mikael och Agneta Blomqvist 12 nov Jörgen Eklund och Ann Aronsson 

19 okt -94 Denise, dotter till Mikael och Agneta Blomqvist 29 juli Fredrik Karlsson och Annika Jemstig 

17 jan Johan, son till Tony och Katarina Karlsson " 16 sept Bengt Thorvall och Jessica Novenius 

4 mars Fanny, dotter till Mats och Angela Svensson 

19 maj Nicklas, son till Tom och Annelie Svensson Avlidna 

24 maj Markus, son till Bo Larsson och Birgitta Anne- 18 nov Gustaf Georg Andersson, 92 är 
flod 2 dec Gustaf Olsson, Bräcke, 81 är 

30 april Jesper, son till Håkan och Elisabeth Jonasson 14 dec Kerstin Carlsson, 63 år 
9 sept Clara, dotter till Martin och Linda Lindblad 17 maj Carl Olle Alden, 73 är 
12 sept MatiIda, dotter till Lennart Benetsson och Ingrid 27 juli Abigael Nordberg, 87 år 

Homme-Benetsson 

12 sept Jonathan, son till Arne och Louise Fjällström 
1 sept Gurli Krantz, 92 år 

16 sept Nanna Melin , 83 är 

Endast uppgifter, som varit kända/ör pastorsexpeditionen har kunnat tagas med. 

o 

HAMBURGSUNDSTRALARE 
o •• 

BORTA I HART VADER 
Den 25 september i år drabbades 
vårt grannsamhälle Hamburgsund 
aven stor sorg, då trålaren Novi 
försvann med fyra mans besätt
ning i hårt väder. Besättningen 
bestod av skepparen Martin 
Rosen, Gunnar Jonsson och Lars 
Åke Sundbom från Hamburgsund, 
samt Gert Åke Sterner från Göte
borg. Marinens fartyg, kustbevak
ningen i Strömstad och Fjällbacka 
sjöräddning deltog i spaningen, 
som gav ett magert resultat: några 

__ Br. AlfeISIlOn 

@f1~ 

ilandflutna lådor, som tros ha till
hört Novi. Den 4 oktober avbröts 
spaningarna, då inget mer kunde 
göras. En sambandsgrupp beståen
de av räddningschef Nils Olsson, 
pastoratets tre präster, sjukvårds
personal, polis och psykolog upp
rättades. Fjällbackas ortsbor och 
sommargäster framför sin med
känsla med de drabbade familjer
na. 

Fjällbacka Samhällsförening 
och Föreningen för Fjällbacka. 

e 
eio 

ELINSTALLATIONER. TV-ANTENNER • LARM. KÖKSMASKINER 
Matberedare, kaffebryggare, brödrostar, strykjärn m. m. 

Ekelidsvägen 5, Fjällbacka ind .omr. Öppet: mån-fre 9.00-16.30, lunch 13-14 
Tel. 0525-317 21, Tore 010-2870849, Kjell på Mjölkeröd 010-2872948 

Birgittas Fotvård 
Tel. Bostad 0524-400 56 

Kvällstid 

Fjällbacka Service 

Vi önskar 
alla våra kunder 

en GodJul 
och ett Gott Nytt År! 

FJÄLLBACKA 
POSTKONTOR 



Från kommunen 
• Hela kuststräckan med skärgård i Tanums 

kommun blev i år naturskyddsområde. 
Beslutet innebär bl a att båtar inte får för
töjas vid boj, och restriktioner om hur 
bryggor får uppsättas. 

• En miljömack med miljövänligt bränsle 
invigdes i Grebbestad av kommunalrådets 
ordförande Bengt Mattsson den 22 juni. 

• Högvalls lanthandel. i Orrekläpp har gjorts 
till ett lanthandelsmuseum. 

• Länsstyrelsen minskade bidraget till 
naturreservatens skötsel från 8,5 till 4,5 
miljoner kronor. 

• Boverket kritiserar flera kustkommuner i 
landet, där ibland Tanum, för att inte ge 
tillräckligt skydd åt kustområdena, utan 
tillåta alltför mycket bebyggelse. Kommu
nalrådets ordförande Bengt Mattsson sva
rar, att Tanum för sin del har följt reglerna. 

• Sommargäster fick tillfålle att fråga ut 
kommunens politiker den 6 augusti i 
Tanumshede. Något för Fjällbacka? 

• Krogen Gröna Lid gick i konkurs. Antalet 
besökare blev för litet. Fastigheten ingår 
inte i konkursen. 

• Vattentaxorna höjs 7 procent. 
• Hummerfisket inleddes med hårt väder, 

men gav sedan en hygglig fångst. De nya 
restriktionerna ser ut att ge utdelning. 

• Fiskaffären övertogs den 15 nov av famil
jen Anna, Marianne och Sven Petterson. 
Skoaffären övertas av Gunilla Brink den 

SVERIGES REDOVISNINGS KONSULTERS 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 

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

Försäljning av: 
• Hundfoder (Hundköket) 
• Mjöl 
• Lantbruksfoder 

• 
• Gödning, Utsäde, Kalk 

• • Jordförbättringsmedel, gräsfrö m.m. 

1 jan 1996.Vi återkommer till detta. 
• 400 000 kr satsas på Kunskapens Hus i 

Hamburgsunds skola. Skolans fina dataut
rustning skall ingå i ett slags "datortek" för 
allmänheten. 

Välkomna! 

• Antalet gästnätter i Fjällbacka hamn var 
5.294 en ökning med 295. Motsvarande 
för Grebbestad är 5.165 och ökning med 
545 . Tanums Strand hade ca 2.500 en 
ökning med ca 45%. 

TanUlllS ~J1 KOllllllun 

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

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

TANU}..1. 
Kulturminnesvårdsprogram för Tanums 
kommun. 

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

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

Böckerna kan Du köpa i vissa affärer och på alla bibliotek i kommunen. 
Biblioteken säljer också många andra böcker med anknytning till Tanum och Bohuslän. 
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Carsten Hvistendahl 
o •• o 

ETT MALARLIV I SKARGARDEN 
En julikväll 1926 i den avtaga~de kvälls
brisen seglar den unge konstnären Carsten 
Hvistendahl in i Fjällbackas gamla fiske
hamn. Ett par äldre fiskare står och småpra
tar på en brygga, farkosterna i hamnen 
tycks alla tillhöra ortens fiskare. Följande 
dag seglar han ut i skärgården, han stannar 
till här och där, tar upp skissblocket, men 

han har ingen ro att koncentrera sig. Skär

gårdens variationsrikedom, öarnas mång
fald och fårgskiftningarna i den rosa grani

ten gör honom nästan yr av glädje. 

Carsten Hvistendahls utveck
ling som konstnär. Färgmed
vetandet och respekten för 
klar, fast form betonas och 
han får ett karakteristiskt för
hållningssätt till den friska 
fårgen och till ljuset. 

Havets speciella inverkan 

på ljus och natur har ofta 

omtalats, t ex i samband med 
Skagenrnålarna - de snabba 
skiftningarna i väder och ljus 
- diset som mjukar upp och 
dämpar fårgerna - vatten
speglingarna. Att ofta måla 
detta ljus skärper känslan för 
fårgernas valörer och intensi
tet, vilket man ser återspeglas 
i hans 30- och 40-tals måleri. 
Motiven kan vara hämtade 
från Bohuslän, Bretagne eller 
Spanien, men ljuset från ett 

hav är alltid närvarande. 

Detta är inledningen till en livslång kär
lek till Fjällbacka skärgård. Innan han får 
en pelmanent sommarbostad på Fläskö till
bringar han många målarsomrar med att 
kuska runt Bohuskusten i segelbåt, hyra in 

sig för kortare eller längre tid hos ortsbe
folkningen eller besöka konstnärsvänner. 
Men alltid återvänder han till Fjällbacka. I 
flera somrar hyr han hos lotsen Karl 
Ekström på Dyngö, bl a den lilla f d skolan 
och butiken på Karrebacken. Andra år är 

han inackorderad hos lotsänkan Lova Fred
berg på Fläskö. 

Carsten Hvistendahl föddes i Göteborg 
1901. Av sin norska mor, Signe Hvisten
dahl , och familjens vänner bland nordiska 

konst- och kulturpersonligheter uppmunt
rades hans första målarförsök. Han gick på 
Valands målarskola i början av 20-talet och 
tillbringade två vintrar i Paris med bl a den 
norske målaren Henrik Sprensen som lära
re. 1926-29 gick han på Konstakademien. 

Valandåren under Tor Bjurström, i kretsen 
av de målare som senare kom att kallas 
Göteborgskoloristema, blev avgörande för 

Under sommaren 1937 är 
Carsten Hvistendahl verksam 
med att utföra ett utsmyck
ningsuppdrag för Dinglesko

Carsten Hvistendahl målar på Fläskö, 1950, med dot
tern Eva. (art.förf.) 

lan. Det första arbetet, som är en stor fond

målning för samlings- och gymnastiksalen, 
följs aven rad målningar som skildrar 
verksamheten vid skolan och de traditio
nella bohusnäringarna: fiske, jordbruk och 
skogsbruk. Fondmålningen, "Från yttersta 
havsbandet", vars motiv är hämtat från 
norra F1äskö med ön Vraget, är ett av hans 
mest övertygande verk från denna period. 
(Se omslagsbilden). 

• 0~ t:.. :' ~.~ 
Den verkliga vynfrån norra F/äskö , som varit modell/är konstverket, som m'bi/dats på 
framsidan av detta nummer. 
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Trots rika målarperioder i Sydeuropa 
och korta men regelbundna besök i Norge 
finns det bara en varaktig och central punkt 
i hans målarIiv: Fjällbacka skärgård. På 
F1äskö köper han 1942 ett hus, som han 
redan hyrt några somrar av hummerfiska
ren Johan Andersson, kallad "Johan i 
Långstrand". Han blir därmed en av de för
sta sommargästerna i denna del av skärgår
den. Genom sin sociala mellanställning 

som konstnär och genom sin vänliga, men 
också lite udda, personlighet får han många 
vänner ute bland öarna, t ex närmaste gran
narna Gerda Larsson, Gullan och Sigvard 
Ekström. 

Huset ligger på nordöstra delen av Fläs
kö, skyddat mot västvindar av ett högt 

berg. På ön finns ytterligare sju hus med 
sjöbodar, men inga vägar ell er butiker, och 
på 40-talet varken elektricitet eller telefon. 
Att bo på en ö innebär för Carsten Hvisten
dahl en kreativ isolering. Begränsning i 
fysisk yta befrämjar sinnenas koncentra
tion. På Fläskö och på öarna inom "rodd
håll" finns alla de motiv , som han ständigt 
återkommer till : norra udden med ön Vra
get, sundet mellan Fläskö och Dyngö, Kar
rebackens vinddrivna pilar på Dyngö, 
stranden på Vassholmen, den gamla muren 



på Florö, den branta klippan på Bogen, o s 
v. Dessa motiv blir en slags urkraftkälla för 
honom under ett helt målarIiv. De är något 
beständigt att mäta sina krafter mot. 

Under 40- och 50-talen tillbringar han 
ofta somrarna på Fläskö. Han målar mindre 
dukar och gör skisser och förstudier till 
stölTe privata eller offentliga dekorativa 
uppgifter, exempelvis till Folkets Hus och 
Thordenrederiet i Uddevalla, Pensions by
rån i Göteborg, och Skönstaholmsskolan i 
Farsta. Dessa är alla stora oljemålningar, de 
flesta med motiv från Fjällbacka skärgård. 

1960 griper han sig an en för honom 
helt ny och fascinerande, men mycket krä
vande konstnärlig teknik: mosaiken. För en 
hyresfastighet i centrala Göteborg utför han 
i sektioner i Fläsköateljen en mosaikvägg, 
(ca 2x2 m). Motivet är som sig bör Fläs
köinspirerat med två ungdomar i landska
pet. Materialet är bohus sten och italiensk 

glasmosaik. 
Redan följande år får han ett stÖlTe 

mosaik uppdrag för det nybyggda Radiohu
set i Stockholm. De två mosaikerna före
ställer Bogen och ett fantasilandskap från 
skärgården, "ett koncentrat av minnesDil
der", som han själv kallar det. 

En mosaik kräver ett omsorgsfullt för
arbete. Utgår man från en oljemålning, 
måste alla ytor och plan preciseras. Hans 
redan sedan 50-talet karaktäristiska sätt att 
uppdela ytorna i markerade färgplan låter 
sig väl överföras i mosaiktekniken. Förenk
lingen och inslagen av de klara fargerna i 
glasmosaikbitama blir som en återklang av 
det tidigare måleriet. Lystern ligger i själva 
materialet, medan stiliseringar och konturer 
något dämpar effekten. Det är ett arbete 
som fangslar och inspirerar honom och det 
blir en värdig avslutning på ett livslångt 
bohuslänskt motivtema. Min far, Carsten 
Hvistendahl, avlider i Göteborg hösten 

1972. 
Eva Sundherg 

Carsten Hvistendahl målar i Sundet mel
lan Fläskö och Vraget. 

.... , ... 41.. LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET 

•• 

SKALL NI SALJA!! 
Vi har kunder som söker: 
Villor, skärgårdshus, fritidshus och egna delar av öar. 

Välkomna och besök oss i våra nya lokaler 
på Falkeliden 11 (vid Q8) 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 45071 Fjällbacka 
Tel. 0525-317 80 

VERKTYG, HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP, BÅTFÄRGER, BÅ TTILLBEHÖR, 

SPORTARTIKLAR, FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÅTEN 
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· . 
KRAFTFISKETS FRAMTID 

Alf Gustavsson med sönerna Olle 9 år och Klas 4,5 år, kanske nästa generationfiskare. 

Det fiske, som visat bäst lönsamhet och 
engagerat flest fiskare, är kräftfiske med 
burar. I avdelning 34 finns fem kräftfiska
re från Fjällbacka, en på Hästvam och sex 
i Långsjö. Närheten till bra fiskevatten på 
Väderöfjorden är förstås en bidragande 
orsak till det stora antalet. I hela Väderö
fjorden råder trålningsförbud utom i djup
rännan strax innanför Väderöarna. Hela 
fjorden lämpar sig därför för burfiske. 25 
till 40 burar sammanbinds med linor till en 
lång rad, en så kallad länk, och änden mar
keras med en flagga. Dessa kan ses lite 
varstans ute på fjorden. Länkarna hittar 
man sedan lätt med en "navigator", som 
räknar ut båtens position. En yrkesfiskare 
har upp till 500 burar. Iden att fiska kräfta 
med burar fick man från Skottland, där 
man fiskat på detta sätt sedan mitten av 
70-talet. På västkusten i Sverige tog man 
upp burfisket under SO-talet. I början fick 
man stora fångster, som sedan minskade 
något. Naturligtvis måste man räkna med 
en sådan utveckling, och snart infinner sig 
frågan: Hur mycket tål kräftan att fiskas? 
Har burfisket någon framtid, eller är det 

något som måste läggas ned efter en tid av 
hårt fiske? 

Dessa frågor och en hel del annat, vill 
både fiskare och havsfiskeforskare ha reda 
på. En av de fiskare, som samarbetar med 
forskarna på havsfiskelaboratoriet i Lyse
kil är Alf Gustavsson i Mörhult. Han 
skickar varje vecka in rapport till Mats 
Ulveström, bosatt i Grebbestad, om kräf
tornas längd, fördelningen av honor och 
hanar, hur många kräftor, som inte håller 
måttet och får kastas tillbaka, och hur 
många "svarta" kräftor det finns (sådana 
som inte ömsat skal på en tid och därför 
blivit mörka). Kräftorna lever . på ganska 
stora djup, och gräver gångar i leran. De 
kommer upp ibland för att äta och kan då 
hamna i burarna. De burfiskade kräftorna 
tål att tas upp till ytan och sedan kastas i 
igen. De trålfiskade är däremot oftast ska
dade och överlever inte även om de kastas 
tillbaka. I trålarna fastnar därför många av 
de för små kräftorna, som därför går till 
spillo. Trålarna skrapar upp bottnen och 
drar med sig allt som befinner sig en deci
meter ner i leran. Några forskare tror att 

.. .,.~.-..--.... · H· · asrnaea'/US ." ..... 8e .. ~~.ee 
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"It' ':'nr;:~~~ och EVln,!!!~E 11ilMimi' 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFÖRVARING 
N. Hamngat. 10, Fjällbacka, Tel. 0525.1310 33, Fax. 0525·32219, Mobil. 010·28715 85 

kräftor, som tas upp i starkt solsken, kan 
bli bländade och blinda. Oftast klarar de 
sig dock bra utan syn, då de kan orientera 
sig på annat sätt, än med syn. Alf konsta
terar, att visserligen har fångsterna gått ner 
med ca 30 till 40 procent från då han bör
jade fiska för elva år sedan, men sedan har 
tillgången på krafta varit relativt stabil 
från år till år. De stora kräftorna har för
svunnit, men istället har det blivit fler 
kräftor. Det är naturligt, då det fiskas 
mycket, och kräftan är sex år, då den blivit 
så stor att den får fiskas. De stora kräftor
na har fiskats upp. Men samtidigt ökar 
antalet, eftersom kräftorna är kannibaler 
och äter upp de små. Frånvaron av stora 
kräftor ger de små större chans att överle
va. 

Under sommarmånaderna går fång
sterna ofta ner. En förklaring till detta kan 
vara att det finns så mycket mat i vattnet 
att kräftorna inte intresserar sig för burar
nas agn av salt sill. Istället har Alf tillsam
mans med Björn Hugoson slått sig på 
ålfiske under denna tid. Tidigare fiskade 
man ål på västkusten med åletinor, en 
flaskformad korg av vidjor med trattfor
mad ingång i botten, där ålen kröp in och 
fångades, och med ett lock för halsen, som 
togs bort då ålen tömdes ut. Denna form 
av ålfiske hade kommit ur bruk, och det 
fanns ingen som längre tillverkade åltinor, 
så Alf och Björn använde ålryschor. Dessa 
blev dock så fulla av småkrabbor, att man 
fick förfärligt mycket att göra med att 
rensa dem. De bad då Lars Åke Olsson på 
Anrås Mekaniska att försöka kopiera de 
gamla tinorna och tillverka dem i rostfritt, 
vilket han lyckades med. Så nu fiskas det 
ål i tinor som förr i tiden. Till agn måste 
man ha småsiII "gödd", som man fiskar 
med snörpvad. Ålfisket blir förstås bero
ende av tillgången på gödd . . 

Alf deltar också i ett speciellt havs
forskningsprojekt. Under två veckors tid 
skall han sätta ut ryschor vid vissa bestäm
da platser "mätstationer", alltid vid samma 
tid på året. Han skall där anteckna allt han 
får in, från krabbor och sjöstjärnor till 
ätbar fisk. Allt skall antecknas: längd, vikt 
och art, men också vattentemperatur, vind, 
strömriktning och salthalt, och om fisken 
har några sjukdomar. En liten fisk, som 
kallas ålekusa, är särskilt intressant. Den 
ser ut som ett mellanting mellan ål och 
lake, och har visat sig mycket känsliga för 
föroreningar. Den föder levande ungar. 
Eftersom ålekusan lever och dör i stort sett 
där den föddes , blir den en bra mätare på 
föroreningar i vattnet. Dessutom förekom
mer den i stora delar av Östersjön, och 
man kan därför jämföra resultaten av åle
kusor från andra platser. 

Anders Järund 



Ny snabbgående sjöräddningsbåt 

Lennart Krantz i den nya sjöräddningsbåten. 

Det senaste tillskottet till Fjällbacka Sjö
räddningsflotta är en snabb, grundgående 
båt med flyttankar runt relingen. Den heter 
Thomas Stenberg, efter Thomas Stenbergs 
minnesfond, som donerat 300 000 kronor 
för inköp av båten. Thomas Stenberg var 
en ung sjökapten, som omkom i flygo
lyckan i Hirtshals . Efterlevande till Tho
mas Stenberg är sommargäster i Västback
en norr om Grebbestad, och har velat ha 
båten placerad här. Även fadern , Jan Sten
berg är sjökapten. 

Båten är försedd med en 175 hk.s 
utombordare, som ger henne en marsch
fart på 35 knop och en toppfart av 44 
knop, att jämföra med Margit Engellaus 

knop. Thomas Stenberg är tänkt att använ
das vid sökning intill land, och kan gå in 
på grunt vatten. En bår finns ombord, om 
man skulle behöva ta hand om någon ska
dad. Naturligtvis skall båten användas, då 
snabbhet är av högsta vikt. På 9 minuter 
tar hon sig ut till Väderöarna. Sjöegenska
perna är fantastiska, hon går mjukt i sjön, 
trots den höga farten . Hon har testats i 25 
m/s med gott resultat. Sjöräddningen i 
Sverige planerar att införskaffa ytterligare 
två av samma typ till andra stationer. Vi 
gratulerar sjöräddningen i Fjällbacka till 
nyförvärvet. 

Anders Järund 

URBAN JANSSON 

BÅTVARV 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

Tillhandahåller 
material 

Välkommen till 

,JJiu.aacxa .. 
JtuJ,öau U 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Lilian & Yngve 

Tack för det gångna året! 

IJod:foi 
och 

.9Ou;~kl 

---FIRMA---

-Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja --

FJÄllBACKA Tel. 0525-316 75 
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Fjällbacka municipalsamhälles ledande krafter, en återblick till 1930-50 talen 

GUSTAF ARONSSON 
För ett år sedan i FB nr 77 skrev jag om 
Elof Rosen, som under ett 15-tal år var en 
mycket uppskattad municipalman. Då 
ligger det nära till hand att försöka skriva 
om en annan sådan man, Gustaf Arons
son, som ju var nästgranne till mig. 

Gustaf föddes år 1896 i Carl Olssons 
hus inne i Backen, men flyttade med för
äldrarna redan 1900 till Briggen 6, dvs 
det hus som undertecknad bott i sedan 
1954. Men här var det trångt, här bodde 
ju Mortana Åsberg också, så när det hus, 
som Gustafs son Alf nu bebor, blev till 
salu, köptes det av Gustafs föräldrar 
1908. 

Skolgång på Håkebacken och hos 
Stubelius i Kyrkskolan och sedan började 
för Gustaf livets hårda skola i form av att 
bli fiskarlärling, bl a med att ro ut ti ll 
hummertinsgrund i yttre skärgården för 
Wilhelm Richardsson och med Johan 
Edlunds makrillvad. Men han lärde sig 
också tidigt att arbeta med trä och blev en 
skicklig snickare. Ett bevis härpå är den 
sjömanskista, som han gjorde 1914 och i 
den finns inskrivet de fartyg, som han 
senare mönstrade ombord på. 

Under första världskriget låg han i 
flottan ombord på jagaren Hugin i 400 
dagar i ett sträck. De eskorterade lejdtra
fiken utefter svenska kusten. Sedan bar 
det av till sjöss på handelsfartyg, bl a 
ångbåtarna Skulda och Evy och därefter 
som matros på Broströms Surnatra, som 
gick på Ostasien. 

1925 gick Gustaf iland för gott. Han 
började läsa på NKIoch Hermods, bl a 
matematik och byggnadskonstruktions
kurs . Alf har kvar 6-7 konstruktionsrit
ningar från den tiden, som är verkligen 
välgjorda. Han tog byggnadskonstruk
törsexamen 1932. Under denna tid var 
han tillsammans med Karl Granqvist och 
byggde hus i Fjällbacka och trakterna 
däromkring. Han tillverkade också fina 
möbler som fästmansgåva till Allie. Alf 
visar med stolthet ett mycket välgjort 
golvur. Men det finns också en sekretär 
med bord, fyra stolar och en piano pall. 
Vid branden 1928 stod dessa möbler i 
gamla Telegrafhuset, som ju hotades och 
delvis utrymdes. Möblerna blev omilt 
behandlade och fick genomgå en omfat
tande reparation. 

I början av trettiotalet blev det dåliga 
tider och Gustaf blev tvungen att sluta 
med snickaryrket. Han började istället 
hos hustru Allie på telegrafstationen. Vid 
samma tid blev han också vald till muni
cipala uppdrag, bl a som ordförande i 
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Gustav Aronsson 1930. 

byggnads- och hälsovårdsnämnden. 
Exakt när dessa val skedde kan jag inte få 
fram, eftersom protokollböckerna från 
den tiden, åtminstone vad gäller bygg
nadsnämnden, blivit så svårt vattenskada
de, enligt vad John Granqvist tror, att de 
blivit förstörda. 

I varje fall så har Alf, som då var en 
liten pojk, minne av hur jobbigt Gustaf 
hade det, när han hade fått i uppdrag att 
se till, så att alla sjöbodsdass blev igen
spikade. Alf kan för sitt inre än idag höra 
hur en granne, som inte ville finna sig i 
beslutet, skällde ut Gustaf efter noter, för 
att han "la sej i deras självskrivna rättig
heter". Han fick många ovänner i samhäl
let då. 

När det gäller ordförandeposten i 
byggnadsnämnden var Gustaf som klippt 
och skuren för den uppgiften med tanke 
på den utbildning och praktik, som han 
hade. Det förekom otaliga svårlösta tomt
problem efter branden. Alf minns en rolig 
episod, när det var bråttom med utsättan
det aven tomt. Byggmaterial och snicka
re väntade otåligt. Gustaf bad att få sätta 
ut tomten, men lantmätare Gunnar 
Tyden, som härskade här på den tiden sa: 
"Då vet man ju inte var den hamnar". 
Gustaf fick göra det provisoriskt, och när 
sedan Tyden kollade, var det exakt rätt. 

Väg till Sälvik 
Ett protokoll från municipalnämnden 

av den 29/1 1935, där Gustaf var med 
som ordförande i byggnadsnämnden, har 
jag hittat. Där beslöts om riktig väg till 

Sälvik. Den 8 juni 1936 utsågs på muni
cipalstämman Gustaf plus Elof Rosen 
plus Ragnar Setterlind till värderare av 
obebyggda tomter. 1/7 1937 fick Gustaf 
och Elof Rosen i uppdrag att göra upp 
förs lag för ordnandet av vägunderhållet i 
samhället. Detta var exempel på arbets
uppgifter, som Gustaf hade. I budgeten 
för 1936 har i arvode för hela året till 
byggnadsordföranden anslagits Kr 100:-. 

År 1941 blev Gustaf vice ordförande i 
municipalfullmäktige och Johan Mjölner 
ordförande. Aktuella frågor då var vägen 
till Långsjö och bron över Anråsälven. 
Ivar Dorthe ville ha upplag för sillrens på 
sydöstra Lilla Köttö, men fullmäktige 
avslog. 

Om Gustafs fortsatta tid som vice 
ordförande i municipalfullmäktige vill 
jag saxa ur protokoll från den 7/8 1944, 
§ 16: Då järnvägsstyrelsen ställt i utsikt 
bättre förbindelser med norra Bohuslän 
beslutade fu llmäktige tillsätta en komrnit
te på tre personer bestående av Landsfis
kal Forser, Gustav Aronsson och Ingemar 
Järund med Aronsson som sammankal
lande, som skulle för samhällets del utar
beta ett fördelaktigt förslag till buss- och 
järnvägsförbindelser, och översända detta 
till järnvägsstyrelsen. Samma kommitte 
skulle även hos vederbörande myndighe
ter begära att Fjällbacka måtte bli lagd 
under Uddevalla telefonfrikrets. 

Ett intressant förslag gjorde Hamnsty
relsen den 7/4 1945. De föreslog att 
Anråsälvens utlopp borde läggas om till 
Ramsfjorden, så att "älvevattnet" i Fjäll
backafjorden försvann. Förslaget återtogs 
den 27/11 samma år. 

I december 1945 valdes Gustaf till 
ordförande i municipalfullmäktige och 
denna post innehade han till 1950 års 
slut. Under denna tid kom många förslag 
upp och många projekt kom till sin lös
ning för samhällets bästa. Jag vill nämna 
några: 
Inköp av Nestorsgården 

Förslag om tunnel genom Veddeber
get för att lösa problemen med av lopps
vattnet i östra Fjällbacka, kostnadsberäk
nat till 139.500 kronor. Den blev ju verk
lighet långt senare, men under hela Gus
tafs tid som ordförande återkom ständigt 
klagomålen om översvämning i Surnpan 
och om rensning av B-diket och Ålebäck
en. Fullmäktige beslutade den 24/2 1947 
att inköpa Nestorsgården för 30.000 kro
nor. När bron över Anråsälven var färdig 
1948 ville fullmäktige träffa länsstyrelsen 
för att utarbeta förslag att till samhället 



inkorporera Långö, Köttöarna, Munkhol
men, Porsholmen och Småsvinningarna. 
Idrottsplatsföreningen önskade köpa ny 
tomt för idrottsplats (den nuvarande), då 
Håkebacken blev för liten. Samhället 
sålde till föreningen 20.000 kvm för 
6.000 kronor, samtidigt som de köpte 
Håkebacken för 20.000 kronor. 

I slutet av år 1948 firade municipal
samhället sitt 50-årsjubileum, och i sam
band med detta blev Gustaf intervjuad av 
en tidning, tyvärr framgår det inte av 
klippet vilken, men signaturen var Gehå. 
Intervjun illustrerar väl Gustafs inställ
ning till sin uppgift och sin samhällssyn, 
tycker jag. Jag saxar: 
Industrier i Fjällbacka 1948 

- Nej 50 år är en alltför ringa ålder 
för ett municipalsamhälle för att man 
skall anordna några stora jubileumsfest
ligheter, menar hr Aronsson. Vi tar det 
hela lugnt, tänker tillbaka på det som 
varit och fortsätter med nya krafter på 
vårt gemensamma, ihärdiga arbete på att 
föra Fjällbacka framåt. Det där lugnet 
som vilar över samhället och dess invå
nare är nog i själva verket bara skenbart. 
Tvärtom är Fjällbacka på god väg att bli 
det där livliga arbetssamhället med indus
trier, som ger dess invånare och då i 
främsta rummet ungdomen utkomstmöj
Iighder, vilket de kommunala myndighe
terna under flera år arbetat för och hop
pas få förverkligat inom en nära framtid. 
Badgästerna i all ära - utan dem skulle vi 
aldrig klara oss så pass hyggligt som vi i 
själva verket gör - men det räcker inte 
med att ha liv och rush i samhället och 
goda inkomster för de flesta under den 
korta tid av året, som badsäsongen pågår. 
Vi måste tänka på den långa höst och 
vinter som skiljer badsäsongerna åt. Det 
är då som vi är tvungna att "lägga om 
driften" eller med andra ord bli ett "van
ligt" samhälle igen. Och för att klara av 
det behöver vi industrier. 

Vi har nu två konservfabriker, som 
tillsammans sysselsätter bortemot 100 
personer och i höst har vi fått ännu en 
industri sedan hr Wilhelm Stenar satt 
igång med tillverkning av sportartiklar. 
Vid samtliga dessa tre fabriker är det 
främst kvinnlig arbetskraft som syssel
sätts, och för att få till stånd balans har 
industrikommitten länge letat med ljus 
och lykta efter någon tyngre industri , där 
manlig arbetskraft finge sysselsättning. 
Inom den närmaste tiden startar en meka
nisk verkstad, som kommer att speciali
sera sig på tillverkning av gummihjuls
vagnar och dylikt. Cirka 25 man kommer 
att beredas sysselsättning här genast vid 
starten. 

Men vi har ett problem som är vida 
svåraTe att lösa, säger hr Aronsson med 
betänksam min och det är att få ordning 
på bebyggelsen, få någorlunda hyggliga 

gator och så vatten- och avloppsfrågan, 
som under många år ställt till förtret för 
de kommunala institutionerna. Men får vi 
bara tid på oss och tillräckliga ekonomis
ka resurser, så skall väl även de här pro
blemen lösas på ett ändamålsenligt sätt. 

I december 1950 höll Gustaf sitt sista 
sammanträde som ordförande i munici
palfullmäktige. Han uttryckte då sin 
beundran över fullmäktiges skickliga och 
sakliga sätt att diskutera såväl enkla som 
svårbemästrade frågor. Detta ledde till att 
nästan alla sammanträden blev trevliga 
och gemytliga. Arne Fredlund framförde 
fullmäktiges tack till Gustaf för hans 
goda insatser som ordförande, och han 

ansåg att Gustaf med sin humor bidragit 
till det goda resultat som uppnåtts i full
mäktige. 

I mitten av 50-talet måste Gustaf trap
pa ner de förtroendeuppdrag han hade i 
Fjällbacka. Orsaken var grå starr, senare 
grön starr samt sviter av malaria, som 
han fått i tropikerna, under sina sjöresor. 
1952 flyttade Gustaf och Allie från Tele
grafhuset till föräldrahemmet vid Brand
gatan, där de fick några goda pensionärs
år tillsammans. Gustaf avled 1978. 

Bo Reichenherg 
med god assistans av 

Alf Aronsson 

Bo på KULLENOMRÄDET 

i FJÄLLBACKA 
NÄRA HAV, NATUR 

OCH SERVICE 

Uthyres av: 
JOHN GRANQVIST FÖRVALTNINGS AB 

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

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

STJÄRN~URMAKARNA GULD 
Välsorterad 
inom 
branschen 

ÖPPET: 
Vardag ..... 10.00-18.00 
Lördag ..... l 0.00-13.00 
Lunch ...... 13.00-14.00 
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Vad vi gjort i sommar i Föreningen 
för Fjällbacka 
Fjällbackakväll har blivit tradition -
som en blygsam motvikt till kulturkvällar 
på Falkegården. Sommaren 1994 lyssna
de vi till musik av Zoltan Scaho och 
Camilla Läckherg, historier på bohusmål 
av Sven Ekstorm och föredrag om Fjäll
backas författarinna, Hilma Angered
Strandberg. (Hennes noveller finns kopi
erade på biblioteket eftersom boken Väs
terut inte finns att köpa.) 

Sommaren 1995 - en mycket varm 
kväll liksom förra sommaren - var För
samlingshemmet fullsatt då Reine Ohls
son och Sten och Britta Nilsson bjöd på 
ett fint sång- och musikprogram. Sven 
Ekstorm läste egna dikter och Maj Gus
tafson visade gamla bilder från Fjäll
backa. Gunnel och Bo Reichenherg hade 
ordnat med förfriskningar. Hör gärna av 
er om ni har tips om bra medverkande till 
sommaren 1996. 

Kulturvandringar från Säl vik ge
nom samhället till kyrkogården ordnades 
tre gånger båda somrarna 1994 och 1995 
av undertecknad. De samlade 15-20 del
tagare varje gång, mest campare. 

Trappor 
Vid våra vandringar hade vi god nytta 

av den nya trappan upp till det stora 
bronsåldersröset ovanför Terassgatan. 
Trappan har ordnats genom Bo Reichen
berg och delvis bekostats av vår förening. 
Vi har också ordnat med nya trappor till 
Kungsklyftan, passagebrygga på Badhol
men och bidragit ekonomiskt till brygg-

dansen och skötsel av Mörhultsbadet. 
Två stora skyltar med orden: Välkom
men till Fjällbacka har vi satt upp vid 
infarterna. 

722 medlemmar var inskrivna den 6 
juni 1995. Hjälp till att skaffa fler. Vår 
ekonomi är god och kan bli ännu bättre. 
Med fler medlemmar kan vi göra mer för 
Fjällbacka. 

Fjällbackabroschyr 
Sommaren 1994 delade vi ut 500 ex 

gratis av den lilla broschyren Fjällbacka 
- korta ord om kultur och historia, förfat
tad av undertecknad. Då den fyllde ett 
behov tryckte vi sommaren 1995 2000 ex 
på svenska och 500 ex på tyska, vilka alla 
gick åt under sommaren. Sommaren 1996 
trycker vi en ny upplaga; 3250 ex på 
svenska och 750 ex på tyska. Tanums 
kommun har bidragit till tryckningen 
med ca hälften av kostnaden och bro
schyren blir också nu gratis. 

Vykorten med åtta olika motiv från 
sekelskiftets Fjällbacka som gavs ut 1993 
finns en del kvar av. Sommaren 1995 
kom vi med fyra motiv i större format: 
Det mest populära: Vid Lundströms 
brygga nytryckt, två motiv från Kalvö 
samt Sillfisket från 1892. Tanums kom
mun har bidragit med ca hälften, 1000 ex 
av varje. Korten kan beställas från Maj 
Gustafson och finns förstås i affärerna. 
Ett litet kort medföljer som gåva i jul
numret till prenumeranter. 

Inger Rudherg 

Trappan till hronsåldersröset i Sälvik. Fjällhackavandringen den 6 juli. 
Nederst Per Åke Hallherg 
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Krabbfisketävling 
den 19 juli 1995 
I årets tävling deltog 64 glada krabbmetare 
och tillsammans fick de upp 689 krabbor 
under den timma, som tävlingen pågick. 

Allra flest krabbor, 56 st, fick Mattias 
Hallberg i Klass 3, (för barn med vuxen
hjälp och för vuxna). Tvåa i den klassen 
kom Johan Hallberg med 39 krabbor och 
trea kom Cecilia Hartung med 36 krabbor. 

I klass l (för barn upp till 11 år) vann 
Cecilia Hallberg-Jönsson med 29 krabbor. 
På andra plats i den klassen kom Marcus 
Karlden med 24 st och på tredje plats kom 
Martin Lidström, som hade fått upp 22 st. 

I klass 2 (för ungdomar 12-17 år) vann 
Katarina Lundgren med 27 krabbor. Tvåa 
blev Louisa Löfving med 26 st och på 
tredje plats kom Carolina Werner med 25 
krabbor. 

Tävlingen arrangerades av Karin 
Isaksson och mig från FFF's styrelse. Till 
vår hjälp hade vi Barbro Berg i "sekretari
atet". Arne Karlsson och Per-Åke Hall
berg räknade alla de 689 krabborna och 
övervakade även att allt gick rätt till längs 
bryggorna under själva tävlingen. SSN 
(Segelskapet Nordeviken) ställde upp och 
sköt skott vid tävlingens start och avslut
ning. 

Ortens banker och de allra flesta av 
butikerna hade skänkt en stor mängd otro
ligt fina priser, vilket uppskattades mycket 
av både de tävlande och av FFF. 

ETT V ARMT T ACK TILL ALLA 
SPONSORER OCH FUNKTIONÄRER 
FRÅN T Ä VLINGSLEDNING OCH 
STYRELSE!! ! 

Nästa års tävling går av stapeln onsda
gen den 17 juli klockan 14.00. Och då 
hoppas tävlingsledningen på, att fler vuxna 
inser hur roligt det är att vara med och 
fiska krabbor! 

Eva Björving 

Bliv medlem i Före
ningen för Fjällbacka 

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykologmottagningen 

Livsgnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog , psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
45731 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 



Klipp ur Bohuslänin~en den 28/8 -95 

Världsbäst på att meta makrill 

Största makrillen, 1,005 kg , drog Tomas 
Olsson/rån Fjällbacka upp. 

FJÄLLBACKA: Att arrangera världsmäs
terskapet i makrillmete är ett bra sätt 
att förlänga sommaren. Det har man 
förstått i Fjällbacka. Arrangemanget 
som gick i lördags lockade många täv
lande och stor publik. 

Makrillen är en speciell västkustfisk som är 
rolig att fiska. Det är grunderna för tävling
en som startade i fjol. Miserabelt väder 
gjorde då att fångsterna uteblev. 

Lördagens fiske lockade nästan 160 del
tagare och alla gick till sjöss i vetskapen att 
man längs bohuskusten i år fiskat massor av 
makrill på mete. De tävlande var både som
margäster och ortsbor. De senare hoppades 

på ren västlig vind för att makrillen skulle 
gå till. 

När armadan av båtar gick ut till vattnen 
kring Gluppö blåste det upp till 15 .meter 
per sekund och vinden var, till ,en början, ' 
inte den som fiskarna önskade. Fram på 
eftermiddagen drog vinden mot ren väst 
men då var tävlingen nästan klar att blåsa 
av. 

Till skillnad från i fjol kunde enstaka 
fiskare fånga granna makrillar. Den största 
på ett kilo och fem gram drog Tomas Ols
son från Fjällbacka upp. 

På kajen i Fjällbacka vägdes den fisk 
som kunde antas få en placering i tävlingen. 
Man tävlade både i lag och individuellt. 

Lagtävlingen vanns av John Johansson, 
Anders och Berith Torewi från Fjällbacka 
som tillsammans fick upp elva makrillar. 

Bästa enskilda fiskare blev Pia Olsson 
från Stockholm. 

Förra året var tävlingen ett mästerskap 
för svenskar men i år deltog fiskare från 
fem nationer. 

- Det betydde indiskt rekord i makrill
mete, förklarade Thomas Jonsson i täv
lingsledningen. 

Hav, fiske och båtar kom att prägla 
denna lördag i Fjällbacka. Tidigare på 
dagen korades Sveriges bästa makrillrecept. 

Att matställena i Fjällbacka på VM
dagen serverade makrill i olika former var 
en självklarhet. 

Terje W Fredh 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

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

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

God Juloch Gott Nytt År! 

Välkommen till Ditt Apotek 
Huvudentren Fjällbackaservice 
ÖPPET: Måndag 

Tisdag-Fredag 
8.30-12.30 13.30-18.00 
8.30-12.30 13 .30-17.00 

Tel. 0525/310 04 

SPT-Tanums
kusten 
Den 6 september arrangerade föreningen 
en bussresa med 50 medlemmar till 
Lödöse Museum och Länsresidenset i 
Göteborg. Besöket på Lödöse Museum 
blev en upplevelse - medeltid i nutid -
där vi omhändertogs av guide på ett all" 
deles utmärkt sätt. 

Vi fick oss till livs, att Lödöse stad 
var under medeltiden Sveriges enda hamn 
i väster. Hit kom resande från när och 
fjärran. I Lödöse, som var en betydande 
stad, fanns myntverkstad, tre kyrkor, 
kloster och ett sjukhus för spetälska. 

I staden bodde affärsmän och hantver
kare. Lödöse Museum visar verkligen hur 
livet i Lödöse levdes på medeltiden. De 
har hittat en halv miljon föremål från 
medeltiden - mest i Sverige. Det som 
visas är delar av byggnader, bruksföre
mål , mynt, kläder, skor, vapen, leksaker. .. 
Lödöse förlorade sin betydelse 1473, då 
Nya Lödöse grundades närmare Göta älv
mynningen, som sedermera blev Göte
borg. 

Därefter var det tid för Residenset där 
vi mottogs nästan kungligt av Barbro 
Mattsson, landshövding Kjell A Matts
sons hustru. Barbro Mattsson gav oss dels 
en historik om och kring residenset dels 
arbetsrutiner som åligger en landshöv
dings hustru, vad gäller representation 
etc. Efter denna intressanta information 
blev vi bjudna på gott eftermiddagskaffe. 
Som avslutning en rundvandring i samtli
ga rum jämte källarvalven med dess 
spännande historia. 

Olle Högberg 

t;dfled 
och 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 

GLAS - PORSLIN - MM 

Systembolagets ombud 

Tel. 0525-310 14, 312 52 
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Gamla Fjällbackaoriginal 
Martha Sthålberg är född i Fjäll
backa 1920, dotter till målarmästare 
Johan Olsson (1874-1945) 'och Han
na Olsson (1885-1926). Modern dog 
när Martha var fem år. Familjen 
bodde vid Föreningsgatan, i ett hus 
som nu ägs av familjen Schale. Min
nena är från 1920-30 talen och ger 
bilder från en helt annan värld i 
socialt hänseende. Martha berättar: 

Att kura skymning 
är något som helt försvunnit i vår TV
ålder. 

Jag var fem år då vår mor dog, trygg
heten försvann. Det blev som Elin Wägner 
har sagt en gång: 

När snön smälter bort om vintern från 
ett vetefält, är det som när ens mor dör, då 
man är liten. Det finns intet skydd mot de 
hårda frostnätterna. 

Vår faster som bodde i Källvik kom 
ibland och hjälpte oss. Hon hette Anna 
Olsson (1870-1927). 

Hon berättade gärna spökhistorier för 
oss och det gjorde inte saken bättre för de 
små ensamma barnen. K vällarna var långa 
och mörka och man satt och kurade skym
ning. Fotogenlampan tändes inte, förrän 
det var alldeles nödvändigt. Stämningen 
inbjöd till historier om ockulta ting. Faster 
berättade hur hon sett gungstolen gunga 
om nätterna, fast ingen synlig satt i den , 
hur någon drack ur skopan i vattenhinken 
och gick och styrde litet i köket. 

Vi fick inte elektrisk ström till Fjäll
backa förrän 1927-28. Jag minns innan vi 
fick elektrisk gatubelysning, hur Jarl 
Åsberg kom men en liten stege på axeln 
och tände gatlyktorna, som var fotogen
lyktor och inte lyste så värst bra. 

Vår pappa var aldrig rädd för några 
spöken, vad jag kunde förstå. Men han 
berättade om vad han sett en kväll på hem
väg från Källvik, där man måste passera 

F aster Anna Olsson 
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"Svarte Häller", en klippa som nu är näst
an bortsprängd. Klippan låg alldeles bort
om dansbryggan vid det stora magasinet. 

En alldeles ovanlig lång kvinna kom 
emot honom, men då hon var alldeles 
inpå, vände hon och gick mot klippan och 
försvann. 

Men nu skall jag berätta om gamla ori
ginal som jag minns från min barndom. 
De går säkert att hitta i kyrkböckerna men 
nu får de ha de namn som vi kallade dem 
för. 

Tant Augusta Brahm 
Jag tänker ofta på hur folk kunde dra sig 
fram under "den gamla goda tiden" som 
minsann inte var så god. 

Vi hade en granne som hette Augusta 
Brahm (som bodde i det huset som Bund
sen äger nu). Tant Augusta var mycket 
pratsam och bmkade berätta om hur hon 
blivit ensam med fem små. Den minsta, 
Alinde var fem månader gammal. Augusta 
försörjde sin stora familj med att baka. Jag 
kan ännu mana fram minnet av smaken på 
hennes underbara limpor. Men säkert hade 
hon det fruktansvärt bekymmersamt. 
Någon socialhjälp fanns ju inte och att 
anlita fattigvården var hon för stolt till. 

Hennes barn kom snart ut i världen. 
De båda sönerna for till Amerika. De sköt
te sig fint och glömde inte .sin mor utan 
skickade hem pengar regelbundet. En 
gång var de båda hemma och hälsade på. 
Jag minns, att de var hemma hos oss och 
skulle säga adjö för att resa tillbaka igen 
till Amerika. Jag beundrade den yngste, 
Albert, då han stod vid dörren och sa med 
gråten i halsen: 

- Ja, nå går jej på di siste bene. 
Det var väl det litet underliga uttrycket 

som gör att jag minns det så väl, trots att 
det säkert är 65 år sen (alltså ca 1925). 
Albert kom aldrig tillbaka till Sverige. 

Mina systrar och jag turades om i olika 
periDder att hjälpa Tant Augusta Brahm, 
som var helt förvärkt av ledgångsreuma
tism. Jag bmkade hämta vatten åt henne 
ett par gånger i veckan och kamma henne. 
Hon framlevde sina dagar i det lilla köket. 
Litet mat måste vi inhandla förstås. Det 
blev mest mjölk och grädde, kaffe och 
bröd, någon gång fisk och en bit kalvkött. 
Och så förstås, varje vecka under alla år: 
veckotidningarna Allers och Hela Värl
den. Allers kostade 35 öre och Hela Värl 
den 15 öre. Det var hennes enda lyx. På 

. vinden hade hon samlat en hel trave med 
"Brokiga Blad", som visst var Sveriges 
första kolorerade veckotidning. Den följde 
med Aftonbladets halvveckoupplaga på 

lördagarna, som Augusta prenumererade 
på. Det hände att jag bad att få gå upp på 
vinden och titta i de där tidningarna. Tärrk 
om de funnits kvar. De skulle varit värda 
sin vikt i guld. 

Axelsson och Holk-August 
Inne i Backen bodde många ensamma 
gamla gubbar. I ett litet hus strax intill 
Kanaans (en handelsbod som låg vid 
Norra Hamngatan i Stora Hotellets nuva
rande trädgård) bodde en liten fin man 
som hette Axelsson. Han hade varit bok
hållare hos Carl Larsson (far till Östen 
Hedenfjäll), som då hade järnhandel i det 
hus som nu är Rogers affär. 

Att han hade något att äta varje dag 
betvivlar jag. Men varje julafton var han 
hembjuden till sin förman på "dopp i gry
tan". Vi hade hört talas om detta och var 
smått imponerade fastän vi inte visste vad 
"dopp i grytan" var för slags mat, men det 
lät väldigt fint och gott. 

Som granne hade Axelsson en liten 
vanför skräddare, som gick med två käp
par. Han kallades "Holk-August" och var 
säkert lika fattig som Axelsson. 

En julafton kom det en luffare och 
knackade på hos oss och bad om nattlogi. 
Pappa var så snäll och ville hjälpa alla 
som hade det svårt, men den gången sa vi 
barn ifrån. Men Holk-August hade låtit 
luffaren sova i sin stuga. Frampå natten 
fick Holk-August höra hur han skramlade 
med nycklar. August berättade sedan, att 
luffaren hade nycklar i alla dimensioner, 
och då han frågade luffaren vad han skulle 
med alla nycklarna, fick han till svar: 

- Det är väldigt tjänligt att bryta sig in 
på julnatten och stjäla. 

Underligt nog fick Holk-August 
honom på andra tankar så det blev inget 
inbrott den natten. Och nästa morron gav 
han sig iväg. 

Den luffaren döpte vi till "Dimen
sionsnyckeln" . 

"Lunken", "Puh" och bagaren 
Litet längre in i Backen hade "Lunken" 
sin stuga, stenhuggare och gammal ung
karl även han. Det påstods att han drack 
rödsprit och åt skokräm i brist på renare 
alkohol. Han kom in i Kanaans affär en 
gång, då vi var där, och ville köpa Arab
cigaretter. Jag minns inte om Agnes ens 
förde tobaksvaror men det märket hade de 
i alla fall inte. Lunken blev väldigt för
grymmad och sa: 

- Då kan I gärna stänga när I ente har 
nogge å sälja. 

I den branta backen som går mellan 



Norra Hamngatan och skolan bodde 
"Puh" i Truedssons trekantiga hus. Han 
hette egentligen Karlsson, men då han var 
så väldigt tjock och alltid gick och pustade 
fick han öknamnet "Puh". 

Bagare Larsson hade också en lägenhet 
i samma hus. Han hade en gång varit fin 
karl och haft bageri på Framstranden, innan 
hans hus blev lågornas rov i branden 1928. 
Det knäckte Larsson. Några är hyrde han i 
Sälvik men sin sista tid framlevde han i stor 
misär i det trekantiga huset. 

Där bodde också en liten karl som 
hette Hultman. Han hade varit med och 
rensat Veddeberget. Han och en gubbe till 
hängde i någon slags stolanordning utefter 
bergssidan och knackade bort alla lösa ste
nar som lossnat av hettan vid branden. 

Sjömansdottern 
Matilda Malmberg 

Lilla Matilda Malmbergs lilla, lilla stuga 
låg längst upp på Bergmansgatan. Jag tror 
att huset finns kvar i renoverat skick. Det 
fanns ingen lådbrevbärning i samhället när 
jag var barn, utan alla fick komma och 
fråga efter sin post själva. Min syster, som 
i många år arbetade på posten, berättade 
att den första kunden som steg in varje dag 
klockan halv tre när posten öppnades, och 
då det hade samlats en lång kö, var lilla 
Matilda. Hon skred med värdighet fram 
till disken med sin stående fråga: 

- Finns det någon post till sjömansdot
tern Matilda Malmberg? 

Tyvärr hände det väl inte så ofta att det 
fanns något. Hon var så rak i ryggen och 
hade en så förnäm min, klädd i en halvkort 

insvängd kappa, som säkert var väldigt 
gammal. 

Fröken Lundgren med duvorna 
Mellan telegrafhuset och Mjölners låg en 
liten gulbrun stuga. Där bodde fröken 
Lundgren, som hon allmänt benämndes. 
Hon lär en gång ha varit guvernant hos 
rika familjer i England. Att det en gång 
varit en fin dam märktes, trots att hon då 
jag var barn mest liknade en trasfröken. 
Hur hon hamnat i Fjällbacka vet jag inte, 
några släktband dit hade hon nog inte. 
Alla pengar hon kunde avvara köpte hon 
majs för och matade duvorna, som kom 
till henne i stora skaror. Det kunde inte 
vara så trevligt för grannarna med alla 
dessa duvor, som smutsade ner och förde 
oväsen. Jag kan inte minnas att någon kla
gade. Man unnade henne väl detta enda 
nöje. Då fröken Lundgren dog såldes 
huset till Hanna Bruce. Nu bor där troligen 
sommargäster. 

Fröken Lundgren 

Illl]~1 ~1 Trycksaker! 
Böcker 
Reklamblad 
Folders 
Program m.m. 

REKLAMAB 

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

Prinsessan Landala, 
Svarte Hilda 

Ute i Sälvik, strax bortom nuvarande cam
pingplatsen, hade "Prinsessan LandaIa" 
sitt residens. Hon var dotter till "Kungen 
på Sävö". Det var ett rekorderligt fruntim
mer som odlade grönsaker, drog in dem 
till samhället och sålde. Allt av fin kvali
tet. 

I Säl vik bodde också "Svarte Hilda", 
en liten skintorr gumma med ett ovanligt 
välsmort munläder. Ingrid Larsson i 
Edsten (som sålde mjölk i Johan Hanssons 
källare) brukade anlita henne som frisör. 
Hon åkte dit med häst och hon ville ofta 
att jag skulle följa med. Säkert tyckte hon 
det var litet kusligt i Hildas mörka dystra 
kammare. Jag var väldigt glad då klipp
ningen var avklarad. 

"Järven" och syster Johanna 
Granne med Hilda var "Järven" och hans 
syster Johanna. Johanna låg alltid till 
sängs, i en säng där det bara fanns en 
massa smutsiga paltor. Det var inte så 
underligt, eftersom hönsen spatserade fritt 
omkring i rummet. Vi brukade prata med 
henne genom fönstret. Hon hade långt, 
grått stripigt hår. Tänk, där låg hon hjälp
lös hela dagarna. Brodern, "Järven", var 
skomakare och hade sin verkstad vid Häl
lesporten. Underligt nog fick man ett 
intryck av att Johanna sett bättre dagar, för 
hon talade så vackert och vårdat. 

Ja, det var ett otroligt armod som folk 
levde i och ändå är ,det inte mer än drygt 
60 år sen, som mina minnesbilder kommer 
från. 

Martha Ståhlherg 

Centrum kiosken 
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 
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Illustr. Håkan Järund 

I ett av de senaste numren av Fjällbacka
bladet läser jag att Lars Micu har varit 
med som sponsor av upprustningen av de 
båda övernattningsstugorna på Hamnhol
mmlla i Väderöbodarkipelagen. 

Hans namn och person väcker minnen 
från mina tidiga år i Fjällbacka på 40-talet. 

Familjen Pineus kom hit första gången 
- efter många somrar på Käringön - år 
1944. A v två skäl. Förbindelserna hit från 
Göteborg var, trots längre avstånd, bekvä
mare än till en ö som Käringön. Tåg till 
Stenungsund, buss därifrån till Hälleviks
strand och sedan postbåt sista biten. Det 
andra skälet var för vår seglande pappa 
minst lika viktigt, Fjällbackas vackra skär
gård. 

De första somrarna alltså 1944 och 
1945 bodde vi som så många andra som
margäster eller badgäster som man sa - i 
ett hus där ägarna hade makat ihop sig för 
att ge plats åt oss sommargäster. Vi bodde 
i övervåningen och disponerade nog också 
något av finrummen där nere, men inte 
köket annat än till frukosten. Huset ägare 
- familjen Kläth (Kerstin Kronas föräl
drar) hade under denna sommarperiod sina 
sovrum i källaren. 

Under liknande förhållandena levde de 
flesta sommargäster på den tiden. Det 
innebar då, att det fanns många matställen 
i Fjällbacka som bedrev pensionatverk
samhet d v s hade permanenta middags
gäster alla dagar i veckan. Strandpavil
jongen - det skära huset snett emot Harry 
Järunds, Gröna Lid, Badrestaurangen och 
Stora Hotellet levde alla på abonnemang 
av badgäster. Och fint var .det säkert på 
alla ställena. Man klädde Om till midda
gen, herrar i kavaj, skjorta med slips eller 
elegant halsduk, damer i klänningar. Ä ven 
barnen skulle klä om. Vi killar var klädda 
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Herr Micu 

som engelska skolpojkar i kortbyxor och 
skjorta med slips eller fluga, som vi slet av 
oss så fort vi fick en chans efter middagen. 
Och personalen på Stora Hotellet där vi åt 
var också uppklädd. Jag minns särskilt 
hovmästaren i mörkrandiga byxor och 
svart frack, mycket servil. Och servitriser i 
svarta kjolar och vit blus, snyggt och pryd
ligt. 

Och så hade man en pianist som 
underhållning. Det var Herr Micu! Han 
var ännu elegantare, klädd i vita smoking
byxor och svart kavaj, eller var det tvär
tom? - Ja, han kanske varierade. 

Herr Micu - Lars Micus pappa alltså -
hade inget förnamn för oss barn. Man var 
ju inte förnamn med äldre på den tiden. 

Fritidslivet i Fjällbacka bedrevs då 
som nu i och på sjön. Vi hade i familjen 
en bohusjulle med 15 m' segel de åren och 
vi var väl alla dagar, då vädret tillät, ute på 
sjön och gjorde utflykter till öarna. Glup
pö t ex var då ett omtyckt mål för baI11fa
miljer, där den som kom först fick den 
bästa tilläggsplatsen, och sedan kunde 
räkna med att ha ön helt eller nästan helt 
för sig själv. Såg man undantagsvis två 
eller fler båtar vid samma tilläggsplats på 
någop holme var det alltid bekanta med 
överenskommet gemensamt färdmål. 

Men mycket segla var det förstås åt 
alla håll ut från Fj ällbackafj orden. Att 
beskriva var man hade varit, vilka fynd av 
badplatser man gjort var ju viktigt och 
roligt. Och vilken väg man hade seglat. 
"Porsholmsundet ut och sedan .. . " "Vi tog 
Bringebärssundet och vidare mot. .. ". 
Bringebärssundet är "ångbåtsleden" mel
lan Hjärterö och Bringebärsholmen. 

På södra delen av den ön står en något 
märklig kummelliknande figur med vit 
nederdel och svart topp. Den står vid det 
smala sundet mellan Bringebärsholmen 
och Korsö och dess funktion är förmodli
gen att ange att detta sund är fullt farbm1 
för mindre båtar, Fjällbackafiskarnas egna 
t ex. Så att man inte behöver ta omvägen 
upp till Hjärterö om man kommer i leden 
sydväst ifrån. Eller från Kalvö. 

Den figuren - eller kumlet - döpte vi, i 
vår faI11ilj i alla fall , till Herr Micu! För 
sina vita "byxor" och svarta överdels 
skull. 

Och än idag vet alla i faI11iljerna 
Pineus och Hellner vilken av vägarna till 
och från Fjällbackafjorden som är Micu
sundet. 

Därför var det närmast en chock för 
mig när jag upptäckte för ett par år sedan 
att Herr Micu hade blivit ganska jämngrå. 
Var färgen avflagnad eller vad? Det visade 
sig att någon varit där och målat den grå. 
GRÅ! Detta var ju bara inte acceptabelt. 
Vit stomfärg inköptes i färg affären och en 
stilla tidig morgon tuffade jag ut till Bringe
bärsholmen och återställde Herr Micu i 
ursprungligt skick. 

Ja, där slutar denna historia. Om Fjäll
backabladets läsare vill anamma "Herr 
Micu" som smeknamn på detta kummel så 
skulle det kännas trevligt och jag tror inte 
att Lars Micu eller några andra ättlingar av 
den elegante pianisten på Stora Hotellet 
har något emot om han blir ihågkommen 
på detta sätt. Till senare tiders barn vill jag 
då bara ge rådet: Se till att smokingbyxor
na hålls vita och fina och den svarta kavaj
en inte bleknar. Det finns både vit och 
svart stomfärg. 

Leif Pineus 

Tag väl vara på fritiden ... 

Förenkla bankaffärerna 
Minuten SparbankskortNISA 

SPARBANKEN 
Sparbanken Tanum tel 0525-291 00 

SparbanksGiro 
Datasvar 

Fjällbackakontoret 
0525-31800 
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Klipp ur Bohusläningen 12/7 -95 

Tumlare siktad vid 
Fjällbacka 
FJÄLLBACKA: - En upplevelse att åter få 
se en tumlare! För Kåre Pettersen, som
marboende i Fjällbacka, blev tisdagsför
middagens makrillfiske särskilt givande. 
Vid Norra Systern i Fjällbackaskärgår
den fick han se en tumlare på nära håll. 

Såväl tumlaren som Kåre Pettersen och 
hans fiskekamrat var ute efter makrill. 

- Nu följer vi tumlaren så får vi också 
makrill, förklarade Pettersen för sin fiske
kamrat. 

Kom nära 
Hem till bryggan medförde de både 30 
makrillar och en fin naturupplevelse. De 
kom med sin eka så nära tumlaren som ett 
hundratal meter. 

- Jag har inte sett tumlare i Bohuslän k 
sedan 1986. Då var jag väster om Väder- MaO lars ola 1-
öarna. Där såg vi ständigt tumlare, berättar 
Kåre Pettersen, som är uppvuxen på Lofoten. 

- Sedan dess har de blivit mer sällsynta F --ellb k 
både i Norge och här i Bohuslän, beklagar J a ac a 
Kåre Pettersen. 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄPAV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

/Ui/Kontorstjä.nst 
. REDOVISNINGSBYRA 

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

SVERIGES REOQVISNINGSKONSUl TERS FÖR8UND 

företagarens nara rådgivare och samtalspartner 

Samarbete med auktoriserade revisorer ÖHRLlNGSIREVEKO AB 

Vinbäcksvägen 8, 457 32 Tanumshede 
0525-29045 

Så har Fjällbacka begåvats med en Målar
skola. 

Entreprenören och konst/designstude
randen Jennie Pineus har startat en målar
skola för barn och ungdom mellan 8 till 14 
år. När jag besöker henne står ett dussintal 
ungdomar bakom stafflier i Fjällbacka 
skola, hårt koncentrerade och målar av ett 
stilleben. 

De som tror att detta är något Fritids, 
ändrar snart uppfattning när man hör Jen
nie med vänlig men bestämd röst uppma
na eleverna att verkligen se hur ljuset fal 
ler och hur skuggor och dagrar skapar bil
den de skall måla av. 

Kurserna är en vecka långa och tre 
timmar varje dag måndag till fredag. Det 
kan synas kort men ungdomarna få lära 
sig mycket om färg och form under dessa 
timmar. Och när jag intervjuade några av 
eleverna kunde de jämföra Jennies målar
skola med den som Moderna Museet i 
Stockholm anordnar och tyckte att denna i 
Fjällbacka var mycket bättre. 

Lätt rodnande slickade Jennie Pineus i 
sig detta fina beröm när jag berättade det 
för henne, samtidigt som hon kunde infor
mera att responsen för Målarskolan hade 
blivit långt bättre än hon hade anat. 

Med lappar lite här och var i samhället 
och med annons i Björklövet fick hon 
snabbt elever till sina sommarkurser. 

Hon noterade också att de där tre tim
marna per dag för hennes del innebär både 
fyra och fem timmar för preparation av 
lektionerna och iordningsställande av 
lokalen efter timmarnas slut. 

' Under vintern kommer hon att fortsätta 
sina konst- och designstudier i Stockholm 
men räknar med att komma tillbaka nästa 
sommar till sitt kära Fjällbacka och fort
sätta sin Målarskola. 

Barbro Starek 
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BRANDKAREN LAGGS NER! 
Ingenting hjälpte. Den 30 oktober 1995 beslöt fullmäktige i Tanums kommun med röstsiffrorna 23 mot 15 och en 
nedlagd, att lägga ner brandkårerna i Fjällbacka och Grebbestad. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Ny Demo
krati röstade mot förslaget, medan centerpartisten Henry Carlsson avstod, då han ville lägga ner i Hamburgsund 
istället för i Fjällbacka. Skälet till nedläggningen är att spara pengar, men få i Fjällbacka tror att det kommer att ha 
sparats några pengar, efter alla nyinvesteringar är gjorda. Samhällsföreningen, brandmännen, Föreningen för Fjäll
backa och privatpersoner har gjort sitt yttersta för att förmå beslutsfattarna att ändra sig, men förgäves. Här följer 
några av pressreportagen och de inlagor, som skickats till kommunen. Beslutet har överklagats till länsrätten av 
ovanstående föreningar och brandmän. 

Anders Järund 
Ur Bohusläningen torsdag 31/8 -95 

Brandmännen avvisar räddningsvärn, föreslår sänkt lön istället 
FJÄLLBACKA: Sänkt jourlön för brand
männen och utlarmning av två kårer 
samtidigt. Det är förslag som lanceras 
av Fjällbackas brandmän som motvikt 
till konsultförslaget om övergång till 
räddningsvärn. En lösning som vare sig 
brandmän eller föreningarna på orten 
accepterar. 

Räddningsvärn i stället för brandkårer 
i både Fjällbacka och Grebbestad, denna 
gång i kombination med brandmän i 
beredskap under sommaren, är en utväg 
Tanums kommun anvisas för att minska 
kostnaderna för räddningstjänsten. Försla
get kommer från en konsult, räddnings
chef Kjell Wahlbeck. 

Men Fjällbackaborna opponerar sig. 
Räddningsvärn utan jourtjänst större delen 
av året anses inte ge ett tillräckligt skydd. 

Ifrågasatt bedömning 
Att brandrisken är så mycket större som
martid än övriga delar av året är en 
bedömning som ifrågasätts. Anders 
Järund, ordförande i Föreningen för Fjäll 
backa, konstaterar att det sommartid är 
mycket folk i rörelse. Därmed kan eldsvå
dor upptäckas och bekämpas på ett tidigt 
stadium. Vintertid råder motsatta förhål
landen. 

Jourtjänst enbart sommartid är inget 
populärt förslag. 

- Då vill man ju åka på sjön, påpekar 
brandman Torbjörn Gustavsson, som 
också ser en risk för att jourveckorna blir 
tätare i ett räddningsvärn än i en kår. 

Kulturvärden 
Att Hamburgsund och inte Fjällbacka ska 
ha den större styrkan i södra delen av 
kommunen förklarar konsulten med kravet 
på att kunna nå den sydligaste delen, Ger
lesborg, inom föreskriven tid . 

Fjällbackaborna hävdar att det på hem
orten finns avsevärt mer av industrier och 
verksamheter än i Hamburgsund. Den täta 
och kulturhistoriskt värdefulla bebyggel
sen framhåll s också, liksom möjligheterna 
att samarbeta med sjöräddningsstationen i 
Fjällbacka. 
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Fr.v. Anders Järund, Bo Karlsson, Torbjörn Gustavsson, Lennart Widelius, Leif Gren , 
Lennart Juliusson och Rosita Jansson. Foto : A-K Eklund 

Samarbetsavtal 
- Varför kan inte kommunen teckna sam
arbetsavtal med Sotenäs om den sydligaste 
delen på samma sätt som man gjort med 
Dals Ed, för den östra delen?, undrar 
Lennart Juliusson. 

- Vi vill inte ha någon strid mellan 
våra samhällen, men vi värnar om vår 
brandkår, slår Rosita Jansson fast. Hon är 
ordförande i Fjällbackas samhällsförening 
och ser helst att kåren utökas från nuva
rande åtta man till de tolv som fanns före 
fjolårets beslut om att banta kårerna i 
Fjällbacka och Grebbestad. 

I stället för räddningsvärn lyfter Fjäll
backaborna fram alternativa förslag till 
kostnadsminskningar: 

"Sänk lönen!" 
- Sänk lönen för våra jourveckor med för
slagsvis 500 kronor. Det här är ju ändå 
inget jobb vi har för att leva på, menar 
Torbjörn Gustavsson, som är ledamot av 
styrelsen för brandmannaklubben i kom
munen. 

Med 13 jourveckor per man och 56 

brandmän totalt i kommunen skulle en 
lönesänkning, inklusive minskade sociala 
avgifter, kunna ge en besparing i halvmil 
jonklassen. En sänkning för jouren men 
höjning för utryckningar är en variant som 
nämns. 

En omorganisation baserad på utlarm
ning av två stationer samtidigt är ett andra 
förslag från Fjällbacka. Med ett sådant 
system anses det möjligt att dra ned jour
styrkan i Hamburgsund till en förman och 
två brandmän. Med bibelhållen bered
skapsstyrka i Fjällbacka, en förman plus 
en brandman, blir det totalt minst fem 
man. Det är minimum för att göra en rök
dykarinsats, det vill säga gå in ett brinnan
de hus för att rädda nödställda. 

Gränserna suddas ut 
Flera fördelar nämns. Gränserna mellan de 
båda kårernas områden suddas ut. När
maste kår larmas alltid. Den som är först 
på plats kan vi sserligen inte utföra rökdyk
ning men väl förbereda en sådan insats, i 
väntan på att styrkan blir fullta lig. 

Ann-Katrin Eklund 
0524-10040 
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Bäste Fullmäktigeledamot/Fullmäktigesuppleant 
Vi vädjar till dig som förtroendevald att ge 
oss femton minuter av din tid och noga 
läsa igenom detta brev och därefter fatta 
ett klokt beslut som rör många människors 
liv och stora ekonomiska och materiella 
värden. 

Ärendet vill vi fästa din uppmärksam
het på är naturligtvis den av kommunsty
relsens majoritet föreslagna ändringen av 
räddningsplan för Tanums kommun. 

Vi är medvetna om att du kanske kän
ner att du är trött på denna fråga och kan
ske rentav tycker det skulle vara skönt att 
få saken ur världen med ett beslut, men vi 
vill ändå be dig att noga läsa igenom det 
här. Du inser säkert att detta beslut är av 
oerhörd vikt för samtliga Fjällbackabor 
och boende inom Fjällbacka räddningsom
råde. Få frågor väcker så starka känslor 
somjust frågor som rör räddande av liv. 

Argumenten vi tidigare har anfört för 
att behålla en brandstation är vid det här 
laget väl kända, så vi skall bara kort repe
tera dem här. Dessutom skall vi anföra ett 
par nya punkter som hittills inte beaktats. 

m utredare har utrett verksamheten i 
Tanums kommun. 

Bägge har hävdat med stor 
bestämdhet att det vore helt otänkbart 
att inte ha någon form av brandskydd 
sommartid, då befolkningen mång
dubblats och riskerna anses vara betyd
ligt större. Ändå är det detta som kom
munstyrelsens förslag går ut på. 

Fjällbacka blir helt utan någon form 
av brand värn sommartid. 

"En total avveckling är direkt olämp
lig med hänsyn till orternas riskutsatthet 
under sommaren och de längre insatstider 
som uppstår som en följd av heredskaps
förändringen . .. En avveckling av styrkor
na utan kompensation med räddnings värn 
kommer sannolikt inte att godtas vid en 
prövning av räddningstjänstplanen från 
Länsstyrelsens och Räddningsverkets sida. 
En sådan lösning hefinner sig under rim
lig nivd med hänsyn till de risker som 
orterna omfattar sommartid." 

Citat ur senaste utredningen av Kjell 
Wahlbeck. 

Vidare är det så att Räddningsverket 
menar att man, för att kunna sänka ambi
tionsnivån, måste kunna påvisa en minsk
ning av riskerna. Detta är inte gjort. 
Räddningsverket är följ aktligen mycket 
kritiskt i sitt svar till kommunen. 

"Vad som framgår av de faxade hand
lingarna har ingen förändring skett i risk
hilden som motiverar den föreslagna ned
dragningen och den därmed sänkta amhi
tionsnivån. Den säsongsmässiga föränd-

ringen av invånarantalet i kommunen hör 
också helysas tydligare i underlaget. Det 
är Räddningsverkets uppfattning att en 
förändring av heredskapsstyrkan mdste 
haseras på riskanalys och de eventuella 
andra hedömningsgrunder som kan före
ligga och som visar att förutsättningarna 
för räddningstjänsten har förändrats." 

Ur Räddningsverkets svar till kommu
nen. Diarienummer 95/575-176. 

Generaldirektören för Räddningsverket, 
Lennart Myhlback, säger i en intervju i 
tidningen Deltidsbrandmannen som svar 
på frågan: 

"1 en del mindre kommuner diskuteras 
mindre vaktstyrkor och nerläggning av 
stationer av besparingsskäl: Hur reagerar 
Räddningsverket på detta?" 
Svar: 

"- Det är kortsynt och farligt att av 
ekonomiska skäl förändra utrycknings
verksamheten. Det är att sätta människors 
liv och egendom på spel. Vi har sagt att 
om det ska ske förändringar vid en rädd
ningskår ska detta vara motiverat av för
ändrade risker i kommunen. Alltså att ris
kerna hlir färre. Vi för just nu diskussio
ner med ett antal kommuner och jag är på 
intet sätt främmande för att gå vidare med 
dessa frågor till regeringen . .. " 

Ur tidningen Deltidsbrandmannen sep
tembernumret 1995 sidan 9. 

En annan fråga som hittills inte berörts. 
Rekryteringsunderlaget. 
I Fjällbacka finns idag utbildade brand
män och förmän. Deras kompetens och 
lokalkännedom är ovärderlig. Kommunen 
har lagt pengar på deras utbildning, pengar 
som inte kan tas tillvara genom att ingen 
av Fjällbackas brandmän kan komma ifrå
ga för anställning i Hamburgsund då de 
inte kan hålla anspänningstiden. Detta är 
ett problem även för räddningskåren i 
Hamburgsund. Det kan vara svårt att hitta 
tillräckligt med folk som kan hålla anspän
ningstiderna enbart i Hamburgsund. Ge
nom att behålla kåren i Fjällbacka kan 
man bredda rekryteringsbasen betydligt. 
Fler människor som kan komma ifråga för 
brandmannauppgifter finns då tillgängliga. 
Detta är möjligt genom att de flesta brand
männen arbetar på JälUnd Inventing i 
Fjällbacka. 

Som ytterligare punkt att beakta i sam
manhanget är det faktum att sjöräddnings
stationen i Fjällbacka kan utgöra en fan
tastisk resurs för räddningskåren. SSRS:s 
båtar är idag betydligt bättre utrustade för 
att klara bränder i skärgården än kommu
nens egen räddningsbåt förlagd i Ham
burgsund. Dessutom får SSRS en ny båt 
till Fjällbacka inom kort. Samarbetet fun-

gerar i dag utmärkt med Fjällbacka rädd
ningskår. 

De gamla argumenten är fortfarande 
lika aktuella. I korthet är det dessa argu
ment som måste tas med vid en bedöm
ning: 
• BEBYGGELSEN 
• Fjällbackas bebyggelse är av traditio

nell bohuslänsk art, dvs att husen lig
ger mycket tätt i gamla samhällskär
nan. Hela samhället är klassat som ett 
kulturhistoriskt minne. Man anser från 
kulturvårdande myndigheter att Fjäll
backas bebyggelse måste bevaras 
intakt för framtidens generationer. 
Husen är av trä, och en ny storbrand i 
samhällskärnan skulle naturligtvis för
störa dessa värden. 

• SAMHÄLLSSTRUKTUREN. 
• I Fjällbacka ligger kommunens tredje 

största industri - JälUnd Inventing, 
samt Wasco. Bägge industrierna hand
skas med lösningsmedel och är mycket 
brandkänsliga. Fjällbacka Service med 
sitt åldersboende i tre våningar är 
också mycket brandkänsligt. 

• SOMMARINV ASIONEN 
• Fjällbacka är ett av Sveriges populä

raste sommarturistmål. IOOO-tals män
niskor kommer varje sommardag till 
hus, stugor, campingar samt till gäst
hamnen. En brand i gästhamnen i 
Fjällbacka en julidag vore en katastrof 
oavsett var brandkåren är belägen, 
men givetvis är möjligheterna att 
begränsa skadorna betydligt bättre om 
en bil kommer från Fjällbacka. 

Den ekonomiska redovisning som legat 
till glUnd för de beslut som hittills fattats 
har varit minst sagt skiftande. Olika siffror 
om besparingar och kostnader har varierat 
oerhört under hela debatten från möte till 
möte. Kan du som politiker verkligen 
känna att du kan gå till beslut på dessa 
lösa glUnder? Kräv istället att få ett riktigt 
besl utsunderlag. Vad skulle Fjällbacka
brandmännens förslag kosta? 

Vi är medvetna om kommunens 
besvärliga ekonomi och tycker att Fjäll
backabrandmännens förslag till lösning är 
både praktisk, ekonomisk och okonventio
nell. Dessutom kostar den bara obetydligt 
mer än kommunstyrelsens förslag. 

Så till vårt förslag. 
Med hänsyn till ovan anförda skäl vill 

vi att kommunfullmäktige beslutar om att 
dela räddningskåren mellan Hamburgsund 
och Fjällbacka enligt brandmännens eget 
förslag. Det skulle innebära att man hade 
en jourstyrka bestående aven brandför
man + två brandmän. Vid larm larmas 

forts. sid 22 
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bägge styrkorna ut och så fort bägge är på 
plats kan rökdykarinsatser göras. Detta 
innebär att den bil som först är på plats 
kan påbörja släckningsarbetet och skaffa 
sig överblick över situationen. Tidsmäs
sigt innebär detta ingenting, 'men rädd
ningsarbetet kan påbörjas betydligt snab
bare eftersom en bil kommer snabbare fram 
beroende på var det brinner. Vid fara för liv 
larmas så kallat stort larm vilket innebär att 
samtliga brandmän vid respektive station 
larmas ut. Sannolikheten att det då dyker 
upp tillräckligt antal brandmän för att 
kunna göra rökdykarinsatser är mycket stor. 
Detta sker redan idag och har hittills alltid 
fungerat i Fjällbacka. Dessutom måste det 
gå att få ett utökat samarbete med Sotenäs 
vad gäller de södra kommundelarna. Enligt 
paragraf 5 i räddningstjänstlagen skall kom
muner samarbeta i frågor som rör rädd
ningstjänsten. Att vi samarbetar med samt
liga kommuner runt om oss .måste vara en 

självklarhet. Detta samarbete har vi ju redan 
med exempelvis Eds kommun. 

Vi får en effektivare räddningstjänst i 
ett större geografiskt område som berör 
fler människor. De eventuella nackdelar 
en delad kår för med sig vägs utan vidare 
upp av fördelarna. Detta är verklighet på 
ett antal platser i landet och erfarenheterna 
från den här typen av arrangemang är 
mycket goda. 

Vi vill vädja till dig som politiker att 
fatta ett beslut som gör det möjligt att 
behålla kåren i Fjällbacka. 

Räddningsverket anser att det inte 
finns något som visar att riskerna skulle ha 
minskat. 

Två utredare anser det orimligt att 
lämna Fjällbacka utan skydd. 

Sunt förnuft säger, att om en annan 
lösning, än den av kommunstyrelsens 
majoritet föreslagna, är bättre, så skall 
man välja den. Denna lösning är för ettu
sentvåhundra åretruntboende plus tusen-

tals turister och sommargäster helt enkelt 
- bättre. 

Att denna fråga verkligen har engage
rat människor i Fjällbacka har ni nog alla 
förstått. Detta manifesteras bl a genom det 
faktum att samhällsborna har förklarat sig 
villiga att betala en avgift för att få behålla 
räddningskåren, samt att brandmännen 
själva har förklarat sig villiga att gå ner i 
ersättning. Ingen av dessa vägar har varit 
framkomlig. Stäng inte dörren för denna 
väg också. Använd ditt sunda förnuft, och 
gå till mötes i denna fråga. 

Fjällbacka Samhällsförening yrkar där
för: 
• Att ärendet återremitteras till miljö
och hälsoskyddsnärnnden för utredning av 
ovanstående förslag samt att en ny, av 
Räddningsverket godkänd, riskanalys 
framtages. 

Med vänlig hälsning 
Rosita Jansson 
Ordförande i Fjällbacka Samhällsförening 

Brandförsvar i Fjällbacka 
Efter många om och men och turer hit och 
dit blev det i våras bestämt att alla brand
stationer i Tanums kommun skulle finnas 
kvar, fast med reducerad bemanning. Nu 
är det återigen aktuellt att försöka lägga 
ner Fjällbacka brandkår. Skälet sägs även 
denna gång vara nödvändiga besparingar. 
Om vi nu antar att detta är riktigt, även om 
det förefaller lite märkligt, med tanke på 
de investeringar och utökning av beman
ning, som gjorts i Hamburgsund, och vi 
antar att vi bara har råd med en brandkår 
(eller räddningskår). Var bör denna i så 
fall ligga: 

Om vi bara tar hänsyn till avståndet, 
samt påstår att brandkåren skall täcka hela 
den södra kommundelen, och att denna 
omfattar hela gamla K ville kommun, i så 
fall tycks det vara rätt att placera brandsta
tionen i Hamburgsund. Då har man inte 
tagit det minsta hänsyn till var brandför
svarsobjekten finns eller funderat på möj
ligheten att samarbeta med kommunen i 
söder, som har en brandstation i Hunne
bostrand. För det ·är helt uppenbart att de 
flesta brandförsvarsobjekten finns i Fjäll
backa. Här finns industri, och här finns 
också en tät bebyggelse i centrum. Denna 
bebyggelse är nu kuIturminnesskyddad på 
initiativ av Tanums kommun och Bohus
läns museum, och den är en ovärderlig till
gång för turistnäringen. Varför skall den 
då inte prioriteras högt när. man organise
rar brandförsvaret? Räddningschefen i 
Borås, Kjell Wahlbeck, har på uppdrag av 
Tanums kommun gjort en utredning om 
hur brandförsvaret kan organiseras i 
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Tanum kommun i framtiden. Han säger i 
utredningen, att brandrisken i centrala 
Fjällbacka är stor under sommartid, då det 
finns mycket folk här, medan samma risk 
inte finns på vintern. Kan detta vara rik
tigt? På sommaren finns det ju många här, 
som kan upptäcka elden tidigt och eventu
ellt bekämpa den med husets. brandmateri
el. Värre är det på vintern, då kan en brand 
bli upptäckt sent, och varje minut kan bli 
dyrbar. En del av husen är eluppvärmda, 
och fel kan uppstå på elvärmesystemet. 
Dessutom finns det något som heter anlag
da bränder. 

Den sydligaste kommundelen, Gerles
borg och Bottna, nås lättast söderifrån, 
från Hunnebostrand. Vartör diskuterar 
Wahlbeck endast samarbete med Ström
stad och inte med Sotenäsets kommun. 
Förövrigt nås Rabbalshede lättast från 
Tanumshede via E6:an. 

Det räddningsväm, som är föreslaget 
för Fjällbackas del, skulle passa utmärkt i 
Hamburgsund, där brandriskerna inte är 
lika stora, som i Fjällbacka. Alltså, flytta 
brandstationen från Hamburgsund till 
Fjällbacka. 

Anders Järund 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 



50 år på Fjällbacka camping 

Fr. v. Börje Lindsten och Clarence Pettersson vid sin egenhändigt byggda husvagn. 

Clarence Pettersson från Trollhättan kom 
till Fjällbacka Camping för 50 år sedan, 
och har sedan dess varje år varit här 
åtminstone någon tid av semestern. Cam
pingens föreståndare Börje Lindsten upp
vaktade med en blomma. Clarence kom 
hit första gången med sina föräldrar då 
han var 15 år. Han stannade bara en 
vecka den gången. Hans far hade inte 
längre semester. Man bodde i ryggåstält 
på den tiden , och man tvättade sig vid 
pumpen, ibland också i vattenhålen uppe 
i bergen. Det fanns ett torrdass i ena 
änden aven lada lite väster om där kios
ken nu står. Maten lagades på spritkök, 
och stearinljus var enda belysningen. Det 
var inte många som campade på den 

tiden och semestern var ju kort. 
Så småningom blev tälten bekvämare, 

fick tältbotten och man kunde stå upprätt 
i dem. De började likna dagens camping
tält. För 25 år sedan skaffade Clarence 
sin första husvagn, och för 20 år sedan 
byggde han själv den husvagn han nu bor 
i. Den är smakfullt inredd som en liten 
sommarstuga. Eftersom han är pensionär 
bor han här nu hela den varma delen av 
året. Något år har han åkt runt och besökt 
andra campingplatser, men har alltid åter
vänt till Fjäll backa Camping, som han 
finner trivsammast och där han nu känner 
de flesta. Vi instämmer i gratulationerna. 

Anders Järund 

Clarence längst till höger. I bakgrunden till vänster syns gamla ladan med dasset unge
fär där kiosken nu står. 1950-talet. 

Badberget vid 
Oxnäs 
I augusti hade jag ett samtal med Karl
Rune Pettersson, Fritidskontoret, Ta
numshede angående badplatsen Badber
get i Fjällbacka. Denna badplats är kom
munal men ej allmän på grund av att toa
letter saknas. Badberget är ett underbart 
ställe, centralt beläget med fina klipp
hyllor och en liten sandstrand för de små. 
Faktum är att Badberget är fullt med 
badsugna på somrarna. Både barn och 
äldre. Men. Hur ser det ut? Bryggorna är 
rent livsfarliga. Nivåskillnaden mellan 
bryggorna gör att när de är våta och blir 
hala förorsakas halkolyckor. Har sett 
flera barn halka omkull där. En bräda har 
saknats på en av bryggorna, där barn 
trampat ner. De minsta roar sig ofta med 
krabbfiske från bryggorna. Sandstranden 
som de minsta är hänvisade till är smutsig 
med torkad tång och annan bråte som flu
tit iland. 

Önskemål från många av oss som 
utnyttjar denna badplats: 

Bygg ut bryggan och gör den bredare 
så barnen i fortsättningen kan meta krab
bor från den och vi äldre kan passera utan 
risk när vi ska bada. 

Sandstranden bör snyggas upp och 
rensas från tång och sten en bit ut i vatt
net så den blir bekväm för de minsta. 

Och så en sak till: Varför finns ingen 
handikappanpassad badplats i Fjällbacka? 

Varför inte bygga en väg eller ramp 
från vägen ner till sandstranden vid Bad
berget. Den kunde även småbarnsföräl
drar med barnvagn ha användning för. 
Som det är nu får de handikappade ta sig 
till badplatser på annan ort, där det är mer 
handikappvän I igt. 

Marianne Nilsson 
Ulricehamn 
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Klipp ur Göteborgsposten den 4/12 -94 

Fjällbacka blir kultunninne 
FJÄLLBACKA: Den äldre centrala delen av 
kustsamhället Fjällbacka i norra Bohus
län skall nu kulturminnesskyddas genom 
en ny plan. 

Det är sammanlagt fem kvarter med cirka 
25 fastigheter som berörs av den nya planen 
i centrala Fjällbacka. Det gäller området 
mellan Norra Hamngatan, Pålsgatan, Skol
gatan samt på bägge sidor om Galärbacken. 
För området gäller i dag en plan från 1927 
som inte skyddar de stora kulturhistoriska 
värdena och inte heller överensstämmer 
med dagens förhållanden. 

Bakom den nya planen ligger en inven
tering som gjordes 1990 av Bohusläns 
museum, som visade att dessa delar av cen
trala Fjällbacka är av riksintresse för kultur
minnesvården. Området innehåller endast 
privatägda fastigheter där många är som
marbostäder i dag. Fjällbacka är ett välbe
varat fiskeläge med traditionell skärgårds
bebyggelse som bör 'bevaras , 

Den stadsplan som nu gäller upprättades 
1927, Året efter drabbades Fjäll backa aven 
storbrand och över 20 bostadshus och 16 

sjöbodar brann ned. Den gamla planen kom 
därför att i första hand användas för att 
bringa ordning, när man byggde upp husen, 
och för att öka brandsäkerheten i bebyggel
sen. Den fungerade däremot inte som skydd 
för kulturhistoriska intressen. 

I planen konstaterar Tanums kommun 
att Fjällbacka - som har cirka l 100 invåna
re - idag är kommunens mest kända turist
ort. De branta, trånga gatorna i centrala 
Fjällbacka, avpassade för gående och häst
skjutsar, bildar en miljö med stora kultur
historiska värden. A v de 24 bostadshusen 
har sju fastigheter affärslokaler i sina bot
tenvåningar. 

- Vi kommer att skydda bebyggelsen 
med den nya planen så att dess karaktär 
bevaras, säger kommunalrådet Bengt Matts
son i Tanums kommun. Det här är en välbe
varad del av Fjällbacka samhälle som har få 
motsvarigheter i vår kommun. 

Den nya planen innebär att befintliga 
förhållanden och utseende på fastigheterna 
fastställs. Däremot kommer det att ställas 
speciella krav, om man skall bygga till eller 
bygga ut i denna miljö. Byggnadsnämnden 

prövar varje projekt med hänsyn till de kul
turhistoriska förutsättningarna. 

Planbestämmelser införs som bland 
annat ställer krav på träpanel, rött taktegel 
och bygglov för ommålning av byggnader. 
Husen får inte heller förvanskas med 
olämpliga skärmtak, utan att samråd med 
byggnadsnämnden skett först. För hotellfas
tigheten i centrum öppnas möjligheter att 
göra om fastigheten till bostäder. 

Svårt att stoppa 
trafiken i centrum 

I planen fastställer man också att Galär
backen och Norra Hamngatan enkelriktas 
för att förbättra trafiksituationen sommartid. 

Det går däremot inte att helt stänga av 
trafiken i centrum då parkeringsytorna 
kring centrum är för små. 

Vissa speciella bestämmelser införs 
också i planen. På en av de små gatorna -
Majorsbacken - finns gammal stenbelägg
ning. Den skyddas med en speciell planbe
stämmelse. 

Lasse Andn!e 

Planbeskrivningen för Pålsgatan- Galärbacken 
Jag läser i planbeskrivningen för detaljpla
nen till området kallat "Pålsgatan - Galär
backen". 

"Den storslagna naturinramningen 
och den speciella byggnadsmiljön har 
gjort Fjällbacka till Tanums mest kända 
turistort. De branta, trånga gatorna, 
avpassade för gående och hästskjutsar, 
de individuellt utformade husen, som 
ändå samverkar så fint i färg och materi
al, bildar en miljö med höga kulturhisto
riska miljövärden. Fjällbacka har därför 
utpekats som riksintresse för kulturmin
nesvården enligt NRL (lagen om hushåll
ning med naturresurser m m). Lagen 
säger att riksintressen skall skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada det 
utpekade intresset. Det är kommunens 
uppgift att föranstalta om sådant 
skydd." 

Kommunen har nu upprättat en detalj
plan för ett kulturminnesområde inom Fjäll
backas äldre bebyggelse. Det avgränsas i 
söder av Vetteberget och i övrigt av Norra 
Hamngatan, Pålsgatan och Skolgatan: 

"Planens syfte är att häva de otidsenli
ga, gällande planbestämmelserna, som 
innebär att flertalet av de befintliga husen är 
planstridiga, samt att skapa nya bestämmel
ser som även omfattar skydd av de kultur~ 
historiska värdena. En anpassning av detalj
planens användnings- och egenskapsgrän
ser till befintliga gränser och hus innebär 
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mindre justeringar av den gamla planens 
gränser." 

I en ordinär detaljplan för ny bebyggel
se anges hur stora och höga nybyggnader 
får vara, hur nära tomtgräns de får ligga, 
tillåtet användningsätt, takvinklar m m. I 
området Pålsgatan - Galärbacken finns det 
kraftiga variationer av t ex hushöjder, bygg
nadsytor och takvinklar, vilket gör , det 
mycket svårt att skriva planbestämmelser 
som anpassas till de befintliga förhållande
na. Planens ide är därför att de befintliga 
byggnaderna anger tillåten byggnadsvolym 
och utförande. Härutöver prövas vad som är 
lämpligt med utgångspunkt från varje bygg
nads speciella förutsättningar. Byggnads
nämnden prövar lämpligheten med hänsyn 
till de kulturhistoriska förutsättningarna, 
tomtens storlek, avstånd till grannar och lik
nande. Prövningen sker i samråd med husä
garen, grannar och Bohusläns museum: 

"Den gamla bebyggelsens samstämmig
het i färg och material säkerställs med plan
bestämmelser som kräver träpanel, röda 
takpannor och bygg lov för omfärgning av 
byggnad. Vissa åtgärder som uppförande av 
"friggebodar", anordnande av skyddande 
uteplatser och skärmtak får utföras utan 
bygglov . Detta fritar ej husägaren från 
ansvaret att huset eller miljön ej får förvan
skas. Om exempelvis ett olämpligt skärm
tak uppförs kan byggnadsnämnden ingripa i 
efterhand och kräva rättelse. Ett tidigt frivil-

ligt samråd är att föredra." 
En skrift kallad "Råd och anvisningar" 

har sammanställts för att informera fastig
hetsägarna om vad byggnadsnämnden anser 
vara lämpligt vid arbeten i den kulturhisto
riskt värdefulla miljön: 

"Att äldre bebyggelse har liknande drag 
innebär inte att alla hus ser exakt likadana 
ut. Tvärtom finns det i Fjällbacka knappast 
två hus som är helt lika men man byggde 
husen inom en tradition, som gav ramarna 
för husets utformning. Att ta häusyn till 
detta när man bygger nytt eller bygger om 
idag innebär inte att man frånhänder sig alla 
möjligheter att sätta en prägel på huset. Man 
kan uppnå mycket fina resultat och samti
digt ta hänsyn till äldre byggnadstradition. 

Vad man bör ta upp av den äldre tradi
tionen är de enkla allmängiltiga dragen hos 
bebyggelsen, inte den speciella: 
• Husets volym: Lägg inte ett långt och 

lågt hus intill äldre hus som har en mer 
traditionell husform. 

• Äldre hus har ofta en symmetri i fasaden 
och i placering av verandor, trapphus och 
frontespiser. 

• Fasadmaterialet bör oftast vara i trä. 
• Färgsättningen. 
• Traditionellt har de flesta hus haft sadel

tak , med en lutning å 30-35 grader. 
• Takmaterial. 
• Omsorg om detaljernas utformning" 

Cecilia Nordqvist 
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K ville som föregångare av skogsplantering 
På 1600- och l700-talet hade Bohusläns 
skogar förstörts och skövlats så gott som 
helt. Överavverkningen hade drabbat sko
garna. Man behövde virke till båtbygge och 
vedbränsle till de danska slotten. Trankoke
rierna och sillsalterierna, som vid denna tid 
låg tätt utmed Bohusläns kust och på öarna 
utanför, slukade stora mängder bränsle, då 
havsvattnet nämligen kokades för saltutvin
ning. 

Ständiga gränskrig rasade och framdra
gande krigshärar härjade vilt och skonings
löst. Svenskarna brände och utplånade sko
gen i det landområde som senare blev deras 
eget. 

Svedjebruket hade stor del i att landet 
utarmades ytterligare. Handeln med timmer 
låg följaktligen helt nere. Det saknades 
skog, arbetskraft och kapital. 

När skövlingen var ett faktum övertog 
ljung, pors och enbuskar markerna och hus
djuren som gick fritt betade av det som 
gavs. På så sätt fick skogen aldrig någon 
chans till självföryngring. 

På 1700-talet gjordes försök att rycka 
upp skogsskötseln, men utan större fram
gång och under 1800-talet försämrades situ
ationen än mer. De nästan utdöda skogarna 
blev bara sämre för varje år. I dokument 
från tiden 1867- 1881 beskrivs större delen 

av K ville härad som kalt och helt utan skog. 
De kala markerna sträckte sig en till två mil 
in i landet, från kusten räknat. 

I år 1995, har Västra Sveriges Skogs
vårdsförbund firat sitt 100-årsjubileum i 
Bohuslän. Men Kville Skogsodlings före
ning bildades redan 1890 och måste därför 
anses som pionjär. Den är den äldsta av 
länets 26 fortfarande aktiva skogs
vårdsföreningar. 

Den 19 december 1890 bildades före
ningen i Kville sockenstuga. Till ordförande 
valdes John Stenhäck, Stora Wrem och till 
ledamöter B. Alexandersson, Stora Torp, 
Carl Karlsson, Fjällbacka, IT. Karlsson, 
Fedja och L. Sörqvist, Dråmålseröd. 

Nu började ett enormt arbete och slit, 
som varade långt in i vårt århundrade. Med 
samlade krafter åstadkom man så småning
om ett veritabelt under och fick åter ett 
skogsklätt Bohuslän. Skolbarnen fick minst 
en planteringsdag per år på skolschemat. 
Men det dröjde ända till 1908 innan man 
lyckades väcka riksdagens intresse, som 
resulterade i en förordning om planterings
dagar vid samtliga folkskolor. 

Skolbarn tillsammans med sina lärare 
har gjort enorma insatser för vårt landskaps 
skogar. Från Fjällbacka kan nämnas läraren 
Erik Eriksson och P.nders Ohlsson från 

Högedsten. Särskilt skogarna i trakterna 
omkring Fjällbacka, Högedsten, Rabbalshe
de, Kville och Hamburgsund har så gott 
som helt planterats och såtts av skolbarn. 
Arbetet utfördes utan ersättning och barnen 
hade matsäck med sig hemifrån, medan 
lärarna erhöll kost av markägarna. 

Gratis frö och plantor tillhandahölls. Till 
övervägande del var det tall och gran som 
planterades och såddes. I mindre omfattning 
planterades även olika sorters lövträd, vit
gran och silvergran. 

På de allra sämsta markerna sattes berg
tall och svarttall. Till de nästan inte planter
bara pinnmoslänterna och åsarna var man 
tvingad att långa vägar bära jord i hinkar, 
för att ge plantorna en chans att slå rot. En 
hink beräknades räcka åt fyra plantor. 
Under första världskriget blev skogsplante
ring också ett vanligt nödhjälpsarbete. 

Under årens lopp har gratis utdelats 
2 860 kg. skogsfrön och 2 995 000 plantor, 
som täcker I 920 hektar skog. 

Nu får man verkligen hoppas att vår tids 
luftföroreningar och sura nedfall inte skall 
äventyra det behjärtansvärda arbete, som 
givit oss våra vackra gröna skogar. 

Maj Gustafson 

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

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

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

Låna då med Dig några musikkassetter. 

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

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

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

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

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

Välkommen hit på måndagar kllS-l9, onsdagar kI1l-l4, fredagar kllS-lS. 
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~ Arets Lucia \t 
\t presenterar sig här själv: ~ 

~ Jag heter Pernilla Brink och ~ 
~ går i 8a i Hamburgsundssko- \t 
~ ~. \t 
~ Mina intressen är: att vara ~ 
~ med min kompis Mikaela, ~ .0 rida, spela fotboll, Aerobic, ~o .0 friidrott, spela gitarr, djur ~o 

.~ och kompisar. ~o 

~o ~ 

SKO-NYTT! 
Efter 37 år som skohandlare i Fjällbacka, under f:a Johns Skor o 
Läder, slutar vi nu vid årskifter, Vi överlåter vår skoaffär till GUNILLA 
BRINK (den mörka trevliga tjejen i "spritkassan" på Evas') och hop
pas hon får lika många och härliga kunder som vi haft. 
Vi vill nu tacka för förtroendet att för så lång tid haft förmånen få sälja 
skor till Er, samtidigt som vi gjort många och mycket fina bekantska
per under åren som gått. 
Vi önskar Gunilla all tänkbar lycka. Hon övertar också en härlig kund
krets. 

Än en gång ett stort tack 
till Er alla och en önskan 
om en GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR! 

Maj Britt och John 

Tack tör i sommar 

SKOR och LÄDER 
FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/312 50 

och God Helg - Ingela o Lasse 

BATSBOPER , 
CArE BRYGGAR 

0525/31040 

~ •• Egen .~iII~,:r~ning .. 5-./1.. och forsalJn,ng 

Pd~~rd 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 BRODERNA ---- :~~~~!~~INER 

GUSTAFSSON AB 
SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 

TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

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

Da mfriseringen 
Nisse & Marie 

0525/311 25 

1I~1 

c::O~~QJJ~~ 
INVENTING 
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Om Sjöfröken och många andra båtar 
Visste ni att Fjällbacka hade Bohusläns 
största segelfartyg, barken Carl Fredrik? 
Fjällbacka hade också Sveriges första 
stora stålsegelfartyg, barken Mathias. 

Men vad menas med en bark? Jo, det 
och alla andra fartygstyper får man lära 
sig i ett av kapitlen i den nyutkomna 
boken Sjömän, fartyg och samhälle, 
skriven av ett arbetslag av båtkännare och 
forskare. Om man skulle våga litet kritik 
bland alla de rosor boken kommer att få, 
så är det, att titeln kunde varit roligare. 
Men tanken är väl att boken skall ge 
intryck av allvarlig forskning, och det lig
ger årtionden av samlarmöda bakom alla 
dessa uppgifter framletade ur många olika 
arkiv. Att ge en rättvis bild av allt som tas 
fram är omöjligt i en kort artikel. 

Galeas, skonare, brigg, bark 
Litet varstans i fiskarhemmen har vi alla 
sett dessa litet romantiska målningar av 
ståtliga skepp på svallande vågor. 

Sådana bilder finns det gott om i den 
vackra och pedagogiskt väl upplagda 
boken. Bilder med beskrivning av de olika 
båttyperna finner man i början: jakt och 
slup med en mast, galeas med två master, 
engelsk kutter med rak stäv, skonare med 
två master och råsegel på den förliga, brigg 
med två master, båda med råsegel t ex 
Aurora av Fjällbacka, och barken med tre 
master. Detta var en mycket förenklad 
beskrivning. Ordlista på andra termer finns 
i slutet för okunniga landkrabbor. Bra. 

Allan på Kiddön med 
båtkunskap i blodet 

En dag i augusti träffade jag Allan Olsson 
från Kiddön som är en av medarbetarna 
och svarar för ett avsnitt om Fjällbacka 
och Hamburgsund. 
. Han är ett levande lexikon om sjöfart 

och båtar, men så har han också många 
generationer fiskare och skeppare i sin 
släkt och har insupit båtkunskap från 
barnsben. 
_;. Mera systematiskt började han forska i 
20-årsåldern. 

Allan betonar att man inte har kunnat 
redogöra för alla båtar i Bohuslän - då 
hade man fått en bibelfoliant. Målet har i 
stället varit att beskriva viktiga områden 
och sammanhang, som behövs för att för
stå de stora dragen i hela denna komplice
rade värld av båtar och sjöfart. Detta har 
varit dåligt dokumenterat tidigare, frånsett 
en del lokala skildringar. 

Allan Olsson på Kiddön. Fo.to: Terje Fredh 

Skeppsmätning 
Allan har tagit på sig kapitlet om Skepps
mätning, ett av de svåraste och mest för
virrande områden man kan ge sig in på. 

En båts storlek var ofta en sak på pap
peret och en annan i verkligheten, Staten 
ville ha så mycket skatt som möjligt och 
skepparen försökte hitta kryphål för att 
komma lindrigare undan. 

Kocken var yngst 
Andra kapitlet handlar om båtbyggeri, där 
Orust ligger i täten. Rederier, redare, have
rier, besättningar får sin historik. 

Besättningen bestod av kapten, styr
man som förde loggboken, båtsman som 
var chef för manskapet, matroser, jung
man och kocken som alltid var yngst. 
Skillnaden i lön mellan styrman och 
matroser var inte så stor, däremot låg kap
tenens mycket högre. 

Manskapets löner fick stå inne hos kap
tenen under en resa. Om en matros skulle 
gå iland, fick han be att få en summa att roa 
sig på, men ofta tyckte kaptenen att det 
räckte med hälften. På så sätt hade matro
sen en samlad summa att ta hem vid resans 
slut. Det förekom också att en viss del 
skickades hem till familjen regelbundet. 

Man skiljer på Nordsjö-fart och kust
fart. Nordsjö-farten gick med kol från 
England, ofta i Östersjön där man lastade 
trä i Norrlandshamnarna t ex pitprops till 
de engelska gruvorna. 

Karl Johan av Fjällbacka förliste på en 
sådan resa i Ålands skärgård. 

Andra haverier redovisas. 

Fjällbackas storhetstid 
A v särskilt intresse för oss är förstås 
Allans kapitel om sjöfarten från Fjällbacka 
och Hamburgsund. Fjällbackas storhetstid 
inträffade i slutet av 1800-talet och bygg
de på inkomster från 1700-talets sillperiod 
som slutade 1808. 

I Harnburgsund inträffade en höjdpe
riod i början av 1900-talet och där var det 
mindre fartyg med traditioner från allmo
gesjöfart, och inkomsterna byggde på sill
perioden i slutet av 1800-talet. 

I Fjällbacka var det främst familjerna 
Bruce, Falck och Hansson som byggde 
sitt kapital på 1700-talets trankokeri. I bör
jan av 1870-talet var det sedan konsul 
Mathias Backelin, som lade under sig 
praktiskt taget hela fraktflottan och även 
köpte gårdar. 

Han bodde på Edsten (huset låg i 
dungen till vänster efter krysset). Men vid 
hans död 1888 var boet i konkurs. 

Kiddöns historia 
Värdefull för våra trakter är också Allans 
historik över sin hemö, Kiddön, väster om 
Hamburgön, som började bebyggas 1823. 
Under sista sillperioden fanns här sillsalte
ri med tre stora magasin med "planar" dvs 
träbryggor, där sillen saltades i tunnor 
under vinterhalvåret för att säljas under 
sommaren. 

Här fanns råsegelskonaren Sjöjröken 
som gick under i en storm mellan Skagen 
och Vinga, jakten Aurora och galeasen 
Delfin, de båda sista byggda på Orust. 

forts sid 28 
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Fortsfrån sid 27. 

Omkring 1900 bodde här som mest ett 
20-tal personer på ön. Det var bröderna 
Oskar, Bernhard och Nestor Olsson med 
familjer. de hade så goda inkomster att de 
kunde skaffa sig var sin skonare. 

Boken - en guldgruva 
Boken innehåller mängder av tabeller, kar
tor och statistik och framför allt namn på 
båtar, föredömligt tryckta med stor stil. 
Materialet som plockats ihop med stor 
möda från många olika arkiv imponerar. 
A vhandlingar brukar utmärka sig för ett 
tråkigt finstilt tryck, men här är typografin 
föredömligt tydlig och pedagogisk. 

Själv skulle jag önskat ett par register 
bak i boken med namn på båtar och even
tuellt personer. Jag skulle också önskat 
litet personhistoria, t ex en skildring aven 
resa och gärna fler bilder på t ex kaptener 
- det hade gjort det hela mänskligare. Till 
sist handlar det ju dock om människor. 

Boken får njutas i små portioner 
annars blir man övermätt på det rika stof
fet. En utmärkt sammanfattning på slutet 
är en god hjälp. 

En andra del om 1900-talet är redan 
under arbete. 

Boken är självskriven på alla bibliotek 
i Bohuslän. 

Till sist hade man också önskat en kort 
presentation av de olika medförfattarna. 

Författarna 
Ragnar Olsson , som är redaktör, är 

universitetslektor i kulturgeografi i Göte
borg och har sina rötter från Rörö. Han har 
specialiserat sig på fiske och kust och har 
arbetat i Skagerack-Kattegatt-projektet 
som syftar till att visa hur havet har före
nat de nordiska ländernas kuster. 

Edmond Bäck är bankman i det civila 
men forskar på all fritid och har ett enormt 
material samlat, härstammar från Malmön. 

Egon l-lag lund har nyligen gått i pen
sion från studierektortjänst i Henån, är allt
så pedagog och naturvetare med ursprung 
i Bovallstrand. 

Anders Olsson har tillbragt hela sitt liv 
på sjön och har bl a varit skeppare på fär
jan Lysekil-Skaftö. 

Allan Olsson, uppväxt på Kiddön med 
flera generationers fiskare och skeppare-tra
ditioner i blodet, har läst ekonomisk historia 
vid Göteborgs Universitet. Han verkar 
numera som frilance-forskare och lärare. 

Inger Rudherg 

Bliv medlem i 
Föreningen tör Fjällbacka 
Pg 410318-0 
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Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

Vi hjälper dig gärna 

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

Några av de stora segelfartygen som deltagit i "Nordisk seglats" defilerade förhi Fjäl/
hacka lördagen den l juli. Här Atene från Skärhamn och längre in Tärnan från Ham
hurgsund. 

Fjällbacka 
Gräv AB 

Alla slags arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-319 37, Mobiltel. 010-237 1686 
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Aldermansmor Helena Hvalström berättar, del I 
Under det första världskriget flyttade mina 
föräldrar, Hjalmar och Alida Andren från 
Fjällbacka till Göteborg med sina fem söner 
(vi hade ingen syster). Min bror Bo hade 
förmånen att få Sverker Stubelius till lärare 
på Seminariet vid Övre Husargatan. Sten, 
Åke, Knut och jag slussades via privatsko
lor in på läroverk. 

Om somrarna bodde vi i Fjällbacka hos 
mina morföräldrar, Johan R Hvalström f 
1844 och Helena f 1847. Morfar hade 1905 
lämnat sin tjänst som lots ålderman på 
Väderöarna efter 30 års tjänst och skaffat 
sig ett hus på Framstranden, den vackra 
delen av Fjällbacka, som ödelades av bran
den den 12 maj 1928. Sjöboden (magasinet) 
låg intill Dorthes brygga med ansjovisfabrik 
och träupplag. 

Våra grannar, åt Oxnäs till, var båtbyg
gare Justus och Robert Åkerström, far och 
son. 

Helena Hvalström 

August i Klev spelade 
På den tiden brukade spelmannen August i 
Klev komma ner till Fjällbacka med drag
spel och slagverk för att spela till bryggdans 
på "Planama". Han började ofta med en 
"populär bede", som han kallade "japanemas 
intåg i Port Arthur". När den klämmiga mar
schen ekade från Veddeberget var det tid för 
stora och små att bege sig till dansbryggan. 

Det hände då ibland att min mormor 
kunde säga: "Valter, om Du inte bryr dig 
om att gå till dansen ikväll, utan stannar 
hemma, så skall jag berätta för dig om hur 
det var förr". Inte sällan avstod jag från 
dansen för att lyssna till mormor Helena, 
som hade spännande ting att berätta. 

Hon kunde börja med sin farfar, Olof 
Hansson f 20/3 1786 i Kullen/eller Malmö, 
Malmöhus län. I Fjällbackabladet har stått 
att läsa hans meritförteckning och hans 
underdåniga ansökan till lotsåldermanstjäns
ten på Väderöama. Han mönstrade till sjöss 
1796 vid 10 års ålder - tala om barnarbete. 
Han tog styrmansexamen i Göteborg, skep
parexamen i Carlskrona och utnämndes till 
underlöjtnant vid Kong!. Flottan 1809. Året 
därpå blev han Copvardiskeppare d v s han 
förde och ägde ett lastfartyg. Han hade klarat 

sitt skepp på de stora världshaven, men för
liste vid en storm på Väderöfjorden. Alla 
man blev räddade, men skeppet blev vrak. 
Ur vraket bärgades hans dryckeskanna, som 
nu är i min ägo. Olof Hansson blev så väl 
omhändertagen på gården Rörvik i Ham
burgsund, att han gifte sig med en av dött
rarna, Sara Nilsson , f. 1787. 

Lotsdirektören Dreutzeer övertalade 
Olof Hansson att söka tjänsten som lotsål
derman. Han blev utnämnd och flyttade med 
sin familj 1832 från det idylliska Udden i 
Hamburgsund till lotsplatsen på Warg- och 
Väderöarna. Han ivrade för att det skulle 
byggas en fyr på Väderöbod. som ligger sex 
kilometer om lotsplatsen. Efter mycket om 
och men, blev fyren färdig 1857. Innan dess 
hade det inte funnits någon fyr mellan Hållö 
och Koster, en sträcka på 35 distansminuter. 
Halvvägs låg Väderöarna med sina 365 öar, 
holmar och förrädiska skär. Barnen behövde 
inte ha långtråkigt på Storön. Olof Hansson 
kunde berätta om främmande länder, som 
han besökt, Ryssland, England, Spanien, 
Medelhavet och Västindien. 

Sara, som av sin namnteckning att döma 
hade anlag för skönskrift, var älskad av bar
nen för sin förmåga att teckna och avbilda. 
Saras fädernegård, Rörvik, har varit i samma 
släkts ägo så långt man kunnat utforska. Den 
äldst namngivne, Björn Olofsson dog före 
1712. På Rörviks marker har arkeologerna 
Sverker Janson och Åke Fredsjö grävt fram 
en märklig stenåldersplats. Så, vem vet? 

Olof och Saras son Bernhard Hansson f 
29/7 1814 efterträdde sin far som lots ålder
man. Han gifte sig med Annika Holmberg f 
1814, dotter till lotsåldermannen Nils 
Holmberg på Dyngö, f 1777. Det föddes 
flera barn i deras äktenskap därute på Stor
ön, bl a enäggstvillingarna Augusta och 
Helena, min mormor. De var så lika också 
på gamla da 'r att man endast kunde skilja 
dem åt på deras örhängen. 

Bernhard - Kung Oscars vän 
Det har sagts att Bernhard hade lotsat tre 
eller fyra konungar. Detta har jag inte kun
nat belägga. Men det är inte omöjligt att 
Oscar I och Karl XV, som krönts till norska 
konungar i Trondheims domkyrka, hade 
anledning att sjövägen besöka Kristiania 
(Oslo) och därvid betjänat sig av lots på 
Väderöarna. I varje fall lär Oscar II ha satt 
värde på Bernhard Hansson. När kungen 
kom ångande med sin "Drott" lät han hämta 
sin gamle lotsålderman, som då bodde på 
"Backen" i Hamburgsund, för att Bernhard 
som kungens gäst skulle vara med på en tur 
längs bohuskusten. 

Bernhard begåvades med en kunglig 
medalj som överlämnades till honom vid en 
högtidlighet i K ville kyrka ur prosten 
Holmqvists hand. 

Bernhards hustru Annika blev blind på 
sin ålderdom. Hon brukade sitta på sin 
mans sjömanskista. I "lärken" under kist
locket hade hon karameller och godsaker att 
bjuda barnbarnen på. Mormor Helena, som 
var född på Väderöarna och levat där nästan 
hela sitt liv, hade upplevt många dagar då 
Väderöfjorden låg som en matta av sam
met, men också varit med om stormiga 
dagar och nätter då brottsjöarnas skum stod 
som en saltmättad sky över hela ön. Karlar
na kunde inte stå upprätta i stormen, utan 
måste krypa upp till lotsutkiken. 

August Johansson på Florö 
En av de värsta stormarna har fyrmästare 
Lindgren skildrat i Fjällbackabladet. Han 
hade stått på Väderöbod och sett hur segel
slitna fartyg slungades av vind och sjö mot 
land och gått i kvav. Ett skepp, som hade 
stått hårt på grund, lyftes av grundet aven 
"kämpevåg", som normännen säger, och 
fortsatte längre in i skärgården där det stran
dade. Det kunde också bli hårt väder inom
skärs. Peter August och Jakobina Johansson 
på Florö hade två söner, Georg och Frans, 
som drunknade, när deras snipa kantrade i en 
stormby mellan Fjällbacka och Florö. Deras 
bror Alfred flyttade till Tyskland. Han var 
gift med Thecla Johansson från Grebbestad. 
Hon har i ett brev till mig berättat att Alfred, 
som blev industriman, tog hand om sin mor 
Jacobina. Hon bodde i Alfreds hem och dog 
där 1907. Alfred och Thecla hade två dött
rar, som båda blev adligt gifta: Sigrid, grev
inna von Richthofen, och Karin, gift med 
baron von Richthofen. Döttrarna blev änkor 
under världskriget. 

Alfred dog strax efter krigets slut. Thecla 
flyttade då hem till Sverige och bosatte sig i 
Grebbestad. Makarna Lindgren kunde nog 
känna det ensligt på Väderöbod, den mest 
svårtillgängliga fyrplatsen i Bohuslän. De 
bad att få "låna" min mamma Alida någon 
tid för att de skulle få lite omväxling. Men 
Alida längtade från första stund tillbaka till 
lotsplatsen på Storön, till syskon och kamra
ter. Hon blev själaglad när hennes far kom 
och hämtade henne. Han brukade hoppa i 
land på en flat klipphäll, som sedan kallats 
"åldersmans pall". Det måste vara en säker 
karl vid årorna har Fredrik Waldner berättat, 
på grund av den ständiga sjöhävningen, 
"ian", 

Hemma på Storön hade Alida en lek
kamrat, en liten sälunge, som lotsarna tagit 
hand om, när den var nyfödd och övergiven. 
Alida matade den med nappflaska till dess 
den själv kunde fånga sin föda. Hon kallade 
den "Käck", och när hon ropade hans namn 
kom sälungen simmande i full fart genom 
vattnet och hasade sig upp till sin unga mat-
mor. 

Valter Andren 
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Husköp i Fjäll
backa år 1932 
Med tanke på de höga taxeringsvärden, 
som nu drabbat många av oss; kan jag 
inte låta bli att saxa ett köpekontrakt ur 
protokoll bok för Fjällbacka municipal
samhälle år 1932: 
Enligt utgången kungörelse skulle till 
idag den 23 maj 1932, genom offentlig 
auktion försäljas f d . Maja Bohlins 
boningshus å Oxnäs tillhörigt Fjällbacka 
Municipalsamhälle, mot följande villkor. 
1) Köpesumman betalas tre månader 

från i dag och skall köparen omedel
bart eller senast inom den 15 nästa 
juni nedriva och rödja tomten samt 
bortföra allt material och avfall av vad 
slag det vara må. 

2) Blivande köpare får ställa borgen för 
köpesumman, och att huset blir nedri
vet och tomten röjd i föreskriven tid. 

Efter dessa villkors uppläsande utropades 
ovannämnda Boningshus för 5 kronor 
som efter bud och flera bud stannade, för 
högsta budet Kr 25.50 som med klubb
slag fästades. År och dag som ovan. 
Å Municipalnämndens vägnar 

A W Johansson 
ordf 

Huset låg på den tomt som sedan bebygg
des av Axel och Blenda Richardsson. 
Den som köpte det skrotfärdiga huset var 
Henrik Sanne, välkänd av oss äldre Fjäll
backabor. 
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Bo Reichenberg 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 05'25-31007 

Från tanke till bygge! 

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

JOHN GRANQVIST BYGGNADS AB 
FJÄLLBACKA 

Handikapp
transporter 

Restaurang & Pizzeria 
•• 

MASSEN 

0525·32030 

Vid gästhamnen Hämtpizza tel. 32355 
Helgöppet hela vinter 
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Fjällbacka Samhällsförenings Arsmöte 951122 
Mötet hölls på Fjällbacka Service och 
lockade ca 100 personer att ge sig ut i 
höstmörkret. Klass 6 Fjällbacka skola 
stod för underhållningen "Sikta mot him
meln", vilket uppskattades mycket av 
åhörarna och kan bana väg för likadana 
kommande år. Klass 6 stod även för kaf
fet och behållningen gick till skolresa. 
Vill även göra reklam för ett konstverk 
som hänger i korridoren på Fjällbacka 
Service. Det är mellanstadiet som till
sammans via "elevens val" komponerat 
detta vackra motiv . 

Till ordförande för -95/-96 valdes 
undertecknad. Till övriga ledamöter val
des Lennart Juliusson och Åsa Bräck. 
Till suppleanter valdes Alf Gustavsson 
och Monika Hellberg. Till justeringsmän 
valdes Kjell Jonasson och Hans Ahlzen. 
Revisorer blev Sven-Oloj Juliusson och 
Karl-Erik Utgren, suppleant Berndt 
Hansson. 

Styrelsen har under året tillsammans 
med Föreningen för Fjällbacka och 
brandmännen lagt ner mycket möda och 
arbete på att få behålla vår brandkår. 
Beslut har tagits av Tanums kommun att 
lägga ner Grebbestads och Fjällbacka 
brandkårer. Vi kommer att överklaga 
detta beslut i Länsrätten. 

Inge Berntsson och Mats Tillander 
representerade denna gång Tanums kom
mun och redogjorde för sedvanliga ären-

den såsom 163:an, Reningsverket, Silon 
och "Rosas hus". Beträffande "Rosas 
hus" skall det vara borta innan sommaren 
-96. Vi diskuterade om framtida tomter 
för hus byggnation och kommer att begära 
att tomterna ner mot fotbollsplanen kom
mer att göras om till villatomter istället 
för kedjehus. För framtiden önskar vi se 
bebyggelse av Vetteberget. Mats vill 
eventuellt göra om Galärbacken till gå
gata eller enkelrikta Norra och Södra 
Hamngatorna. 

Det beslutades att under Fjällbacka 
Samhällsförening bilda en stiftelse för ett 
nytt Äldreboende. Stadgarna gicks ige
nom och godkändes. Styrelsen för denna 
stiftelse kommer att bestå av: Bengt Rick
ardsson, Bo Reichenberg, Karl-Einar 
Johansson, Bengt Olojsson och Karin 
Nordblom. Till suppleanter valdes Leif 
Hugosson och Kerstin Persson och till 
revisor Bengt Åke Ahlzen med Ingemar 
Granqvist som suppleant. Denna styrel
sen kommer att vara helt fristående med 
egna möten. Rapport kommer att avges 
vid Samhällsföreningens årsmöten. Ann
Marie Olofsson redogjorde för Agenda-
21 . Hennes och Ragnild Jensens arbete 
kommer att vara slutfört i maj nästa år. 
Rapport på Vårmötet. 

Beträffande Bygdeutvecklingen har 
Tanums kommun beslutat att delta. Varje 
samhälle skall hjälpa till via Samhällsför-

Bankaffärer efter kl 15.00? 

BANKOMAT 
RINGOMAT 

Föreningsbanken }I{ 
FJÄLLBACKA-KONTORET 0525-320 15 

_[iJ el kedjan iii:l ...................... . 

_ liel 0525-320 1 o ~ li4arnlfzt"t=-! BiI"010-287 07 21 ~ 
I':nF.'llfilMr,&j,:; FaX 0525-32247 [IDl f%%l; J: aVfAl§ i!; M JB II , vår butik hittar du produkter från Husqvarna 
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eningarna för att gå igenom nutida och 
framtida behov och utvecklingsmöjlighe
ter för samhället. Finns det någon som 
vill hjälpa till med detta arbete går det 
bra att höra av sig till Alf Jonasson gärna 
någon arbetslös då det eventuellt kan bli . 
ett ALU-jobb. 

De höga taxeringsvärdena vi fått i 
FjälJbacka diskuterades och det framkom 
att de som inte,}r nöjda har överklagat 
och att vi får invänta besluten från rege
ringen. 

Beslut har tagits av Tanums kommun
fullmäktige att försköning skall ske av 
bl a Fjällbacka Samhälle. Till detta har 
Alf Jonasson utsetts som projektledare 
och han har i sin tur utsett en grupp 
bestående av undertecknad för Samhälls
föreningen, Bo Reichenberg för Före
ningen för FjälJbacka, Yngve Hugosson 
och Monika Holmberg för Köpmannaför
eningen, Torsten Norin för Tekniska 
nämnden. Denna grupp har träffats och 
diskuterat fram hur vi vill försköna Fjäll
backa. Förslag har tagits fram från de 
olika föreningarna och Alf Jonasson 
redogjorde för vad vi kommit fram till. 
Vi har enats om att först och främst för
söka inrikta oss på följande områden: 
Torget, Badholmen, Badberget, Väg 163, 
Planarna, Mörhult. Vi har en del förslag 
men önskar fler tips och ideer. 

Rosita Jansson/ordf 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen · 

KARRABY 

HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-531 55 

4i~~rc~.c> --e/;r-~ ~-q.---
FISKAI~'~R 

Färsk fis k -Skaldjur 
Delikatesser 

SKALDJURSTÄRTA OCH lANDGÅNG 
PÅ BESTÄLLNING 

Välkomna 
0525·31222 
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Vi ber att få tacka våra 
kunder för i sommar 

samt önska en trivsam 
jul- och nyårshelg 

Isa & Janne 

VÄLKOMMEN TILL 
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GARDINER ' MODETYG 
SYBEHÖR . SÖMNADSHJÄLP 

HANDARBETE . GARNER 
UNDERKLÄQER . STRUMPOR 
FJÄLLBACKA TEL 313 71 

C/v\OnLC!a1.~ !Up _/J 11 '~ { 
~Q. ~Lommo'l. 

SNITTBLOMMOR. KRUKVÄXTER. 
SORGBINDERIER • BLOMSTERFÖRMEDLING 

INRAMNINGAR q;~! 
TEL. 0525/323 80 

• 8YGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

\ 
Munk-Reklam AB, Munkedal 1995 

0525·31977 
FJÄLL8ACKA 


