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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, MörhuIt 37 , 
450 71 Fjällbacka 0525/319 16 

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

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

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

Sommaradress: Torp, Sörgården, 
45071 Fjällbacka 0525/35377 

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

Karin Isaksson, Kvarnbergsvägen 45A 
14145 Huddinge 08-7746730 

Sommaradress: N. Hamngatan 
0525-310 64 

Eva Björving, Masmästaregatan 31 , 
771 31 Ludvika 0240-807 05 

Sommaradr. : Allegatan 23, tel. 315 31 

REDAKTION 
Anders Järund 
Bo Reichenberg 
Maj Gustafson 

ANNONSER OCH FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

MEDLEMSREGISTRERING 
John Johansson 

Snålblåst 
Det blåser för närvarande snåla vindar från kommunen. Främst tänker jag på 
brandkårsnedläggningen. Denna har blivit fördröjd p g a överklaganden, som 
lämnats in gemensamt från Samhällsföreningen, brandmännen, Köpmannaföre~ 
ningen och Föreningen för Fjällbacka. Första överklagandet till länsrätten avslogs 
mer eller mindre omedelbart. Andra överklagandet till kammarrätten drog visser
ligen ut på tiden, men avslogs även det. Gruppen har fortsatt att överklaga till 
regeringsrätten. Brandmännen har framfört våra synpunkter till Räddningsverket, 
som visat stor förståelse. I tidningar har förekommit uppgift om att Grebbestads 
och Fjällbackas brandkårer kostar kommunen 80 000 kronor i månaden. Detta är 
inte sant. Denna kostnad innehåller interndebiteringar med bl a hyror, som kom
munen betalar till sig själv. Den verkliga kostnaden i Fjällbacka är c:a 20 000 
kronor för att betala jourlönen för två man samt övningstillfållen. Jourstyrkan i 
Hamburgsund ökades till fem man, samtidigt som Fjällbackas reducerades till 
två. Man avser också att göra stora nyinvesteringar i Hamburgsunds och Tanums 
brandkårer. En förlust av brandkåren kommer att försämra möjligheterna för ny
etableringar i Fjällbacka. 

För tre år sedan gjordes Ålderso om till ett hem för senildementa. Hemmet 
byggdes 1961 och var i första hand avsett för Fjällbackabor som inte vill flytta till 
t ex Kalkåsliden i Kville. Donationer och frivilligt arbete gjorde det en gång möj
ligt att bygga Ålderso. Bl a skänktes sju hus till stiftelsen för Ålderso och många 
auktioner hölls till förmån för hemmet. 1977 fick kommunen överta Ålderso, då 
det kommunala driftsbidraget inte räckte och det ständiga insamlandet till sist 
blev alltför betungande. 1991 gjorde kommunen om hemmet till ett hem för 
senildementa under stora protester från samhällsborna. För senildementa är det 
kanske inte av så stor betydelse var de bor, och flera, som en gång arbetade för att 
få byggt Ålderso kan inte flytta dit. Kommunens beslut får anses minst sagt 
okänsligt. 

Till de positiva sidorna hör att man inte ger upp. Ett nytt försök att skapa 
äldreboende i Fjällbacka görs just nu aven ny förening "Insamling s stiftelsen för 
äldreboende" . Denna gång är man säkert noggrannare, då man gör eventuella 
avtal med kommunen. 

Ett annat positivt initiativ kommer från Köprnannaföreningen, som vill skaffa 
ett standar med municipalsamhällets gamla vapen på. Ä ven i motvind går vi fram 
med flaggan i topp. 

Anders Järund 

ps. I sista stund upptäcker vi att vi fyller 40 år i år. Alltför många närliggande 
problem har skymt detta faktum. Vi får återkomma till detta i julnumret; medan 
detta nummer utnämns till jubileumsnummer. En födelsedagstårta till årsmötet 
blir det i alla fall. 

Omslagsbild: 

Atene från Skärhamn den l juli 1995 med Veddeberget i 
bakgrunden. 

Foto: Anders Järund 
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FORENINGEN FOR FJALLBACKA 
Årsmöte 
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 9 
juli kl 19.00 i Församlingshemmet. 
Under pausen serveras kaffe och bjuds 
på sång och musik av Britta Nilsson, 
Reine Olsson och Pelle Larsson SPF 
Tanumskusten. Hjärtligt välkomna. 

Kulturvandringar i Fjällbacka 
anordnas också i år. Inger Rudberg tar 
oss med på en kulturhistorisk rundvan
dring i vårt gamla samhälle. Utgångs
punkten är Sälviks Camping kl 19.00 
torsdagarna den 4 juli, 18 juli och l 
augusti. 

Årsavgiften 
. Ni som är medlemmar i denna förening 
och därför får tidningen " hemskickad 
till er: I kuvertet ligger ett inbetalnings
kort för verksamhetsåret 1996-97. När 
du betalt avgiften, som fortfarande är 
endast 100 kr, har du också betalt för 
julnumret 1996 och sommarnumret 
1997. 

Stora krabbmetetävlingen 
går av stapeln onsdagen den 17 juli kl 
14.00. Anmälan vid Promenadbryggan " 
fr o m kl 13.00. Samma dag kl 19.00 
anordnas också en tipspromenad. 
Välkomna små och stora. 

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

En ny upplaga av Inger Rudbergs 
broschyr med kulturhistoriska beskriv-

ningar av Fjällbacka har tryckts och 
kompletterats med en karta och förkla
ringar av en del gatunamn. Den finns 
också på tyska. Några fjällbackadeka
ler finns ännu kvar. 

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

FFF stöder i år 
ekonomiskt Tanums Turist i Fjäll
backa, Bryggdansen, en eventuell 
utbyggnad av dansbryggan vid Ingrid 
Bergmans torg, införskaffandet av 
Fjällbacka-standarer, föreningen "Stif
telsen För Äldreboendes" brev till hus
hållen , och Mörhultsbadet. Ett särskilt 
bidrag på 25 000 kr har i år gått till 
fasadbelysningen av kyrkan. 

En Fjällbackakväll 
anordnas tisdagen den 16 juli kl 19.00 i 
församlingshemmet. Vi visar då diabil
der från 40-, 50- och 6O-talet, som 
tagits av Anders Broberg. John Johans
son, Bo Reichenberg och Alf Aronsson 
berättar till. Kanske du själv också 
känner igen något eller någon och kan 
bidraga. Vi bjuder på en smörgås med 
dricka. 

Hjärtligt välkomna. 

Kville Golv & Färg 
Kville. 450 71 Fjällbacka 

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

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

Välkommen till 

,JJtu,aacxa~ 
KULÖ.U as 

Tel."0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Lilian & Yngve 

•• 
FJALLBACKA 

POSTKONTOR 

ÖPPETTIDER: 
12.00-18.00 

TEL. 0525-310 13 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---FIRMA---

-Z-E-R-V-A-
Håkan Lilj a --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 
Ö 
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Sommarkyrkan 
i Fjällbacka 

Kyrkan hålles öppen från 
morgon till kväll från 

midsommar och framåt. 

VECKOPROGRAM 
UNDER JULI MÅNAD: 

Onsdagar, musik i sommarkväll 
klockan 20.00: 
3/7 Carolina Friberg, sång 

Daniel Björkdahl, piano och 
orgel 

10/7 Agneta Läckberg, fiol 
Claes Andersson, piano 

17/7 Britta Antoner, sång 
Liv Tove Bryne, fiol 
Jan Börjesson, piano och orgel 

24/7 Richard Bergenheim, trumpet 
Jan Lindberg, piano 

Torsdagar, Taizemässa klockan 20.00 

Fredagar, aftonbön klockan 20.00 

Lördagar, helgmålsbön med musik 
klockan 18.00 

Medverkande: 
6/7 Kurt-Erik Holmqvist 
13/7 Cecilia Thoor m.fl. 
20/7 Cynthia Madison, sång 

Rune Broberg piano 
27/7 Varbergs kammarkör 

Ögudstjänster: 
Dyngö, söndag 7 juli kl 18.00 
Kalvö, söndag 21juli kl 18.00 

För information om söndagliga 
gudstjänster hänvisas till försam
lingsblad och predikoturer. 

Välkomna! 

ej YlLf/E1?j :42(rJISPEg{ 
Södra Hamngatan 18 

Vi ser fram emot en 
fin sommar, 

Tel. 0525-318 58 

Nytt bönealtare i sakristian 

Elaine Lindebjörk och Herder Vejedal. 

Ett litet bönealtare har installerats i 
sakristian. Det skall användas av präst, 
kantor, kyrkvärdar och vaktmästare vid 
en förberedande bön inför gudstjänsten. 
Altaret är ett vackert arbete i björk, med 
ut snidade kors i hörnen, som symbolise
rar Jesu fem sår, och texten "Herre giv 
mig av det vattnet". Ett litet krucifix har 
också utsnidats och hänger ovanför. 
Snickaren och konstnären heter Herder 
Vejedal och är bosatt i Munkedal. Han är 
bror till vår kyrkvärd Elaine Lindebjörk. 
Altaret har endast kostat församlingen 

Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

K valitetsmö bier 
till 
humana priser,! 

\ 

3.000 kronor. Herder har också snidat ut 
och skänkt till församlingshemmet en 
relief i björk med motivet "Jesu möte 
med kvinnan vid Sykars brunn", med tex
ten: "Jesus sade, giv mig något att 
dricka". Bakgrunden är dock Fjällbacka
fjorden. Detta för att markera Jesu närva
ro här och nu. Eller kanske är det en 
bohuslänsk variant av dalamålningstradi
tionen: Dalarnålarna målade bibliska 
motiv i dalamiljö. 

Anders Järund 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

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

Kära församlingsbor, stadig
varande och tillfälliga! 

Det är märkligt hur kyrkans största högtid 
påsken, då vi firar livets seger, i tiden sam
manfaller med naturens uppvaknande och 
förnyelse under våren. Samma dag som vi 
fIrade påskdagens högmässa blommade de 
första krokusarna i prästgårdens rabatt. 
Det som förenar dem är detta att liv föds 
ur död. 

En skillnad är att Jesu uppståndelse var 
en totalt oväntad och överraskande händel
se medan vi tar vårens ankomst för given 
och varje år kommer den, förr eller senare. 
Med våren kommer också Fjällbackas 
flyttfåglar, ni vars instinkt varje år driver 
er att komma hit och inhämta krafter för 
vinterns arbete i de vackra omgivningarna 
och det förhoppningsvis soliga och varma 
vädret. Också ni dyker första gången upp 
vid påsktid och för första gången på flera 
månader blir det kö i affärerna, vilket bara 
känns roligt. 

Efter tre kvarts år börjar jag och min 
familj få lite perspektiv på tillvaron här i 
Fjällbacka. Vi har börjat lära känna folk 
efter möten i samband med gudstjänster 
och fÖrrättningar. Det känns gott att känna 
igen dem man möter på byn och att så 
många ändå söker sig till kyrkan med skif
tande intervaller. 

En åldersgrupp lyser emellertid med 
sin frånvaro och det är yngre och medelål
ders. 

Vad är det som håller er borta från kyr
kan? 

FOTO: Hans Schub 

Ni är välkomna att ringa mig om ni har 
synpunkter och önskemål angående guds
tjänsterna. i kanske skulle finna ett besök 
i kyrkan mer givande än ni tror. 

Nåväl, vi har nu tagit oss igenom vin
terns dysterhet och framför oss ligger tiden 
då man vill njuta av naturen och ta vara på 
varje stund av den korta sommaren. En tid 
då vi kanske helst vill vara lediga. För 
många Fjällbackabor är det istället den 
mt?st arbetssamma på året, en intensiv peri
od som nu ligger framför oss. 
Mer intensivt än annars är det också i kyr
kan på sommaren och i år har vi ett speci
ellt sommarkyrkoprogram under juli 
månad med musik i sommarkväll, Taize
mässa, aftonbön och helgmålsbön. 

Kyrkan hålles öppen dagligen mellan 
morgon och kväll från midsommar och 
framåt. De traditionella gudstjänsterna på 
Dyngö och Kalvö får ni inte missa. Tider 
och datum för sommarkyrkan finns på 
annan plats i tidningen. 

Vi kan i sommar glädja oss åt att orgeln 
är reparerad och ordentligt stämd. Den 
torra, kalla vintern gick hårt åt trädetaljer 
och annat men nu hoppas vi att det skall 
klinga fInt igen. En dröm inför framtiden 
är att kunna få pengar till en ny orgel som 
till sin ljudmässiga karaktär harmonierar 
med kyrkorummet. 

I vårt församlingshem kvarstår behovet 
av reparationer. Bland det som vi vill göra 
är att byta ut fönstren ut mot sjön och för
stora entren så att vi även får plats med en 
handikapptoalett. Församlingshemmet 
drivs ju som en stiftelse (som egentligen är 

en förening) med ett visst bidrag årligen 
via kyrkoavgiften. Dessa pengar vill inte 
räcka till ovan nämnda åtgärder och därlör 
vädjar vi om alla bidrag, stora som små, 
till vårt lilla men funktionella församlings
hem. Ett sätt att lämna bidrag är att sätta in 
pengar på pg 20 72 42-9, ett annat att hyra 
lokalerna vid privata tillställningar. Alla 
bidrag är välkomna! 

Det var mycket information på en gång 
i denna spalt men innan jag sätter punkt så 
kommer lite till och den rör de kyrkliga 
handlingarna, alltså dop, konfIrmation, 
vigsel och begravning. 

Fjällbacka församling omfattar känslo
mässigt fler än de som formellt är skrivna 
här. Många har sitt ursprung i bygden och 
återvänder hit varje år och kyrkan här i 
Fjällbacka kan vara den man känner. sig 
mest hemma i. A v den anledningen vill 
man fira livets stora högtider här. För att ni 
skall veta vad som gäller kommer här 
avslutningsvis en kort information kring 
de olika förrättningarna. 

Dop - Utgångspunkten är att dopet 
förrättas i dopfamiljens . hemförsamling, 
men det kan ju vara så att man känner sig 
mest hemma i sin "sommarkyrka". Myck
et skulle kunna sägas om detta men mitt 
enda råd till er som inte är skrivna här och 
har önskemål om dop, är att ni hör av er 
till mig så att vi kan resonera om saken 
och hitta en lösning som är bra för alla. 
Som en upplysning kan nämnas att dopen i 
Fjällbacka är förlagda till söndagens 
huvudgudstjänst. 

Konfirmation - Nästa sommar hoppas 
jag att vi kan ha konfmnationsläsning 
under juli månad. Till denna läsning är alla 
som är födda -82 och tidigare välkomna. 

Ring och anmäl intresse. Telefonnum
ret är 0525-310 34. 

Vigsel - Ni är välkomna att gifta er här 
men tänk på att det kostar en slant vilket 
det inte gör om ni gifter er i er hemförsam
ling. 

Begravning - Fjällbacka församling 
ingår i ett ekonomiskt avtal som innebär 
att sorgehuset inte behöver betala extra för 
att ha begravning här i kyrkan. 

Det som är begränsat är antalet kistgra
var på kyrkogården eftersom vi inte kan 
utöka den hur mycket som helst. Den som 
väljer att kremeras kan dock få vila här på 
kyrkogården, och snart finns här också en 
minneslund som ett alternativ: 

Som ni märker så finns det en samhö
righet med kyrkan från vaggan till graven. 

Vad härligt om du, som läser detta 
känner den samhörigheten och vågar ste
gen uppför kyrktrappan och in genom por
ten för ett möte med den Gud som alltid är 
dig nära. 

Martin Lindblad 
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"Stenhytternas" gåta löstes i Fjällbacka skärgård 
Ny bok om säsongsbosätt
ningar i Bohusläns skärgård . 
Johan Pettersson är ett välkänt namn för 
alla med intresse för Bohusläns historia. 
Parallellt med mångårig prästtjänst på 
Tjörn har han outtröttligt forskat om 
Bohuslän och utkommit med en lång rad 
böcker. Doktorsavhandlingen "Den sven
ska Skagerakkustens fiskebebyggelse" 
kom redan 1953 och ur hans senare pro
duktion kan nämnas "Skeppet med guld
vaggan", en fascinerande historia om ett 
skeppsbrott utanför Härön vid Tjörn. 

Nu föreligger en ny bok av Johan Pet
tersson med titeln Anonyma fiskeläger: 
märkliga kulturminnen i Bohusläns 
skärgård. 

Ämnet för boken är de stenkretsar 
som förekommer på så många håll i 
Bohusläns skärgård. Pettersson vill 
bestämma deras ålder och användnings
område. Han menar att de ofta förväxlats 
med andra typer av kulturhistoriska läm
ningar, såsom hägnader, bodgrunder och 
husgrunder. 

Det finns inte många skriftliga källor 
från 1500-talets bohuslänska skärgård. Pet
tersson tar sin utgångspunkt i den viktigas
te, dagboksanteckningarna från biskop 
Jens Nilsspns visitationsresor 1594-1597. 
Petterssons tolkning av dessa visar att 
biskopens användning av termen "fiske
leye" inte utan vidare bör jämställas med 
vad vi i dagligt tal menar med ett fiskeläge. 
Biskopen avser närmast "platsen och tiden 
för fiske" när han talar om "fiskeleye". 

Det var alltså frågan om högst säsongs
betonade bosättningar. 

Johan Pettersson betonar starkt att de 
stenkretsar han behandlar inte är grunder, 
utan rester av väggar från säsongsbunden 
fiskarbebyggelse. 25 av bokens ca 90 sidor 
ägnas åt en noggrann beskrivning av 20 
platser med typiska förekomster av sten
kretsar från norra till södra Bohuslän. Här 
bör särskilt nämnas Kongsbacken på Fläs
kö och Trinisla. Fläskö och Trinisla har 
vardera ett 20-tal stenkretsar. Vid Kongs
backen har en arkeologisk undersökning 
gjorts. Man hittade då diverse fynd från 
1500- och 1600-talen, bl a ett mynt från 
Liibeck som daterades till 1537. Resone
manget om stenkretsarnas ålder samman
fattas av Pettersson med att de f n inte kan 
dateras tidigare än till mitten av 1500-talet. 

Enligt Johan Pettersson är idag sten
kretsarnas forna användning helt okänd 
bland ortsbefolkningen på kusten. Men av 
stort intresse är att det ännu för 40 år sedan 

Vadlagetjr .v. Johan Mjölner, Axel Åsberg och Karl Bohlin (far till Karl Eric Bohlin) 
Foton i denna artikel: Johan Pettersson, 1952. 

Fjällbacka. (Inom parentes kan nämnas att 
Pettersson konsekvent använder sig av 
stavningen Fjellbacka.) 

Gamla fiskare kunde då berätta hur de 
själva hade bott i "stenhytter" och visste att 
de använts i slutet av 1800-talet och början 
av 1900-talet. En längre uppteckning åter
ges av Johan Mjölners berättelse kring 
detta. I boken återges också en hel svit 
fotografier som Johan Pettersson tog är 
1952. Han engagerade då ett vadlag gamla 
Fjällbaci5.afiskare, som visade hur det kon
kret gått till när man rodde eller seglade ut 
till stenkretsarna, landsteg, tätade väggarna 
med tång, lade tång på marken som golv, 
reste åror som stöd för ett segel, som för
vandlade stenkretsen till ett täckt "hus". 

Just så har troligen stenkretsarna använts 
under århundradena: som en tillfällig 
boplats under fiskena. 

Till skillnad från pe~anenta fiskelä
gen är de nästan genomgående belägna i 
utsatta lägen. Det viktiga var ju att befinna 
sig så nära fångstplatserna som möjligt. 

Som vanligt i Johan Petterssons böcker 
är forskningen utomordentligt noggrant 
utförd och dokumenterad, Boken är illus
trerad med ett 50-tal fotografier. Det är 
fängslande att följ a resonemangen. För alla 
med intresse för Bohusläns skärgård och 
dess historia är boken en god investering. 
Den rekvireras lättast från Johan Pettersson 
själv under adress Duvedalen, 440 60 
Stockevik. 

Johannes Rudberg 

fanns levande tradition kring detta i just Tält reses över stenhyttan med hjälp av segel och åror. 
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forts.från sid 23 "Hilma Strandberg ... " 
Kaptenen berättade med norsk talför

het. De voro från Arendal, kommo från 
England med kol - det skedde på morgon
sidan - dålig gammal grej , ingenting bär
gat, inte en klut. Skulle försöka landa vid 
nödhamnen där ute, men det var omöjligt. 
Så drev de på Guds försyn, och det var ett 
under, att de ej stötte på. 

* * * 
Berättelsen fortsätter med att en konstnär
inna, Leonore Witt, träffar den norske 
sjökapten som just har förlist och kommit 
till läget. De blir kära i varandra. Hon 
gruvar sig dock för hur han skall passa in 
i hennes hem och för hur hon skall klara 
att leva som kaptensfru. i hans hemort 
Arendal i Norge. 

Men det blir så, att han skriver till 
henne att han nog inte på länge kan bli 
kapten igen, måste gå som styrman, och 
då vore det ingen ide att de var bundna 
vid varandra. 

" .. . också är det ju det att ni är en fin 
flicka och jag en tarflig karl, och jag har 
tänkt mycket på hvad ni sa först att det 
var omöjligt, för ni är inte en flicka för 
mig, det vet jag nog, och vårt husliga lif 
här kunde aldrig bli hvad ni är van vid 
och inte trifdes ni med mina föräldrar . .. " 

Den manhaftiga unga konstnärinnan 
har en del av Hilma själv i sig, nämligen 
kontrasten mellan hennes fina stock
holmsmiljö och den enkla fiskarmiljön . 

Hilmas eget förhållande till sin bli
vande man var nog rätt likt detta. Han var 
arbetarpojke från Angered och försökte 
bli konstnär. Hon kallade sig Angered
Strandberg när de gifte sig och for till 
Amerika. 

Hilma Strandbergs novellsamling 
Västerut finns i kopia på Fjällbacka bibli
otek att låna. Den är annars svår att få tag 
i - bara på antikvariat. Den vore värd att 
tryckas om. (Ett realistiskt reportage om 
2jällbacka finns i FjällbackaBladet ffi 

63.Två artiklar om henne i Kville Härads
bok.) Och en byst av Hilma Strandberg 
vore väl så motiverad som den av Ingrid 
Bergman vid torget. 

Inger Rudberg 

Stenhyttan madrasserad med torkad tång. 

.. {jJ II :::~:;::;lj::!ng 
BRODERNA ww.. :~~~~:~~INER 
GUSTAFSSON AB 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/20571 - 20573 Telefax 205 73 

~ Apoteket Fjällbacka 
Huvudentren Fjällbackaservice 

V. 26 t.o.m. v 33 ÖPPET: MÅNDAG 
TISDAG-FREDAG 
LÖRDAG 

8.30-18.00 
8.30-17.00 
8.30-12.00 

Tel. 0525/310 04 Trevlig sommar! 

• BYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

0525·31977 
FJÄ I. I. BA CKA 

Fjällbacka 0525-31920 - 313 71 

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

Widelius H .. riuser.,ice 
~ Motorer och 
~ti/lbehör EVlnlJ!!!!.!E ~i'Mimi' 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFÖRVARING 
N. Hamngat. 10, Fjällbacka, Tel. 0525·310 33, Fax. 0525·32219, Mobil. 010·28715 85 
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Fiskaffären har fått nya innehavare 

Fr. v. Sven, Marianne och Anna Pettersson . 
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Centrumkiosken 
Gatukök AB . 0525-313 27 

Fjällbacka 

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

Inlämn. tips t.o.m. 14.00 lörd. 

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

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

FILM 
GB-GLASS, LIVSMEDEL 

VIDEO-UTHYRNING 

Välkommen 
Eva, Bengt, Mats, Mia 
Öppet alla dagar 

Tel. 313 27 

I november 1995 överlät Kalle 
Kahlman sin fiskaffär till nya inne
havare. Det blev för mycket för 
honom att sköta både fisket och 
affärsverksamheten, det kan man 
förstå. 

De nya innehavarna kommer 
från Trollhättan-Smögen-Lysekil. 
Mäster själv, Sven Pettersson, är en 
kändis i fiskeribranschen i Västs v e
rige, Danmark- och Norge, hans 
hustru Marianne och hans dotter 
Anna är teamet, som dragit igång en 
verksamhet, som redan fått Fjäll
backabor från när och fjärran att 
vallfårda dit. 

Det började redan 1911 i Troll
hättan. Då startade Annas gammel
farfar fiskaffär där och sedan fort
satte farfar och far, d.v.s. Sven 
med detta. Men Sven utvecklade 
även grossiströrelse och besökte 
fiskauktioner längs bohuskusten, 
en liten nätt runda på 35 mil om 
dagen. Sedan blev det mest Smö
gen s fiskauktion, där han fortfaran
de har grossiströrelsen kvar och 
köper in för firmor i Göteborg, 
Danmark och Norge. Han har allt
så ett fantastiskt kontaktnät när det 
gäller fisk. 

Hustru Marianne har också 
sedan 1971 varit i fiskbranschen, 
nämligen på SVC i Hovenäset. 
Men nu går hon med liv och lust in 
för att stå bakom disk i egen fisk
affär. 

Tredje kuggen i företaget är 
Svens dotter Anna. Hon har mång
årig erfarenhet från storkök och 

restauranger, har jobbat i charkute
ri, hållit matlagningskurser, varit i 
Spanien i sju år och lärt sig mycket 
om de flsksorter som finns där och 
hur man anrättar dem. Naturligtvis 
har både hon och Marianne lärt sig 
massor av Sven. Tillsammans 
kläcker de varje dag ideer om nya 
delikatesser till kunderna. 

Utbudet är verkligen rikhaltigt. 
Förutom all vanlig saltsjöfisk, 
färsk och fin, finns det t.ex. knot, 
bläckfisk, pigghaj, stenbit, kvalsbo 
= salt långa, naturligtvis rökt 
makrill i olika former och lax från 
Stavanger, laksaltad och inte injek
tionssaltad, eftersom det förstör 
muskulaturen. 

Som läsaren förstår, så har 
även en novis, som undertecknad, 
fått lära sig en del om fisk nu! Jag 
har t.o.m. köpt soppfisk, tre gånger 
hittills, och tillagat en "dejlig" 
fisksoppa. 

Utbudet av färdiglagat är också 
stort, t.ex. laxfat, fiskfärs, fiskbif
far, landgångar (plankan 5 tum), 
pajer, många olika sallader och så 
det bästa av allt "fars sill". 

Sven berättar en del om fram
tidsplaner. Till sommaren öppnar 
de bakficka med försäljning av 
räka, fish and chips, pajer, fiskbiff, . 
stekt strömming. Det blir det f.d. 
frysrummet, som får en ny använd
ning. - Andra planer: att a~ställa 
mer folk för att klara sommarinva
sionen, att eventuellt flytta hit, 
eftersom de trivs så bra här redan. 

Bo Reichenberg 

Fjällbacka Fisk & Delikatesser 
Tel. 0525-312 22 



Insamlingsstiftelsen för äldre boende i Fjällbacka 

Stående fr.v. Karl Einar Johansson, Bengt Olofsson, Bo Reichenberg, LeifHugoson. 
Sittande fr.v. Kerstin Persson, Bengt Richardsson, Karin Nordblom. 

Denna stiftelse, som vi skrivit om i de två senaste numren av Fj ällbackaB ladet, har nu 
fått sitt definitiva namn. Länsstyrelsen fordrade att den skulle kallas "Insamlingsstiftel
sen". Det står i lagen att i namnet skall ingå stiftelsens syfte. 

Styrelsen har under våren utarbetat en folder och ett upprop , som skickades till hus
hållen i Fjällbacka i slutet av april. Foldern bifogas också detta nummer av Fjällbacka
Bladet och brevet ser ut så här: 

Restaurang & Pizzeria 
•• 

MASSEN 
Vid gästhamnen Hämtpizza tel. 32355 

Helgöppet hela vinter 

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

Försäljning av: 
• Hundfoder (Hundköket) 
• Mjöl 
• Lantbruksfoder 
• Gödning, Utsäde, Kalk 
• Jordförbättringsmedel, gräsfrö m.m. 

Välkomna! • • 

Fjällbacka i april 1996 

Till Fjällbackaborna 
År 1991 bildades arbetsgruppen "Rädda 
Ålderso" . Vi förlorade kampen mot Tanums 
kommun. Nu skall vi försöka att åter samla 
in pengar till ett nytt äldreboende. 

På Samhällsföreningens höstmöte 1995 val
des en styrelse till" Insamlingsstiftelsen för 
äldreboende i Fjällbacka" . Vilka som 
invaldes i styrelsen framgår av bifogade 
folders baksida. 

Vårt mål är att med tiden kunna åstadkom
ma ett hem som kanske kan jämföras med 
gamla Åldersro. 

Vi går nu ut till Fjällbackaborna och andra 
intressenter och vädjar om hjälp. För att 
kunna uträtta något behövs medel. 

I den bifogade foldern kan Ni Se hur Ni kan 
hjälpa till! 

Styrelsen 
PS 
För bidrag till våra första utlägg tackar vi: 
Föreningen för Fjällbacka, f.d. Fjällbacka 
Bryggförening, Munk-Reklam, Bengt Olofs
son och Linnea Isaksson 

Insamlingsstiftelsen 
för Äldreboende i Fjällbacka 
Sälviksvägen 12, 
450 71 Fjällbacka, 
Tel. 0525-310 77 

JANSSONS 
BÅTVARV AB 
URBAN JANSSON 

DS 

OXNÄSVÄGEN 2, 450 71 FJÄLLBACKA 

TEL. 0525-310 57 

VINTERU PPLÄGGN I NG 

VÅRUTRUSTNING 

REPARATIONER 

TRÄ OCH PLAST 

FRITIDS- OCH FISKEBÅTAR 

KRAN 5 TON 

BÄTFÄRGER. BÄTPLYWOOD. MAHOGNY. 

TEAK. EK. MÄSSINGSLISTER. PLAST. 

GLASFIBER. GELCOAT M.M . 

BÄTFÄRG BÅTLACK 
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"Men kajerna är lagda med sten från Bohuslän ... " 
Evert Taube 

STENINDUSTRIN I FJÄLLBACKA 
Flera sten bolag 

I slutet av 1800-talet och ett tiotal år in på 
1900-talet fanns det flera företag i Fjäll
backa, som arbetade inom stendindustrin: 

Granit AB. C A Kullgrens Enka, 
Uddevalla, med Skandinaviska Bolaget i 
Fjällbacka, ett norskt bolag och ett 
svensk-tyskt bolag samt A J Tobissons 
Stenhuggeri. 

Skandinaviska Bolaget hade troligen 
upplag och utlastning vid SkäretNarvet, 
det norska bolaget upplag och utlastning 
vid en lång brygga strax norr om f d Kon
servfabriken och det svensk-tyska bolaget 
med troligen två upplag: ett nedanför 
nuvarande tennisplanen och ett med en 
mycket lång brygga ett 100-tal meter norr 
om Silobyggnaden. 

Namnen på de norska och svensk
tyska bolagen vet jag ej. De kallades all
mänt för "Norskarna" respektive 
"Svensk-tyskarna". Dessa två bolag upp
hörde några år efter första världskriget. 

Berndt från Blekinge 
Min far, Berndt Truedson, var född 1876 i 
Bräkne Hoby i Blekinge, där min farfar, 
Lars Truedson, hade ett litet jordbruk. Far 
kom tidigt till ett av stenhuggerierna i 
Blekinge. År 1898 fick han anställning 
vid Malmöns Stenhuggeri, som ägdes av 
Granit AB. C A Kullgrens Enka i Udde
valla. Detta företag ägde hela Malmön, 
som ligger väster om Lysekil. Far arbeta
de där och på några platser på fastlandet 
någon tid men förflyttades år 1899 av 
nämnda företag till Fjällbacka, där Kull
grens, som ovan nämnts, hade Skandina
viska Bolaget. 

År 1903 övertog far A J Tobissons 
Stenhuggeri, Fjällbacka, och företaget 
ombildades senare tillsammans med 
Skandinaviska Bolaget till Fjällbacka 
Stenhuggeri AB, såsom dotterbolag till 
KulIgrens i Uddevalla med far som för
valtare. 

Varvet, som tidigare hette Skäret, 
utfylldes och tillbyggdes och där anlades 
en stabil träbrygga mitt emot Kråkhol
men. Djupet vid bryggan tillät ganska 
stora fartyg att lägga till där. Ä ven mot 
väster utvidgades upplagsplatsen. Där 
uppfördes en stenmur men den försvann 
efter en tid ned i djupet. Sjöbotten tålde 
inte belastningen. 
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Berndt Truedsson 

Storbrott i Kämpersvik, 
Högedsten, Stämmen 

Fjällbacka Stenhuggeri AB dreven mycket 
omfattande stenhuggerirörelse med många 
arbetsplatser i socknarna omkring Fjäll
backa. Till företaget hörde storbrott på 
Otterön, i Kämpersvik, Vikarna, Rapan, 
Stämmen, Hög Edsten, Hamburgsund och 
Slottet. Dessutom arbetade ett antal sten
huggare på olika platser, där det fanns till
gång till lämplig granit, t ex vid Bredvik, 
öster om badplatsen vid Sälvik. Det var tre 
sorters gatsten som höggs: de benämndes 
12/14, 13/15 och 8/10. Den senare sorten 
kallades också "knott". 

Barkskepp till Buenos Aires 
Före det första världskriget kom det stora 
segelfartyg, s k barkskepp, för att lasta 
gatsten till Buenos Aires. Min bror Tage 
kommer ihåg två: "Caluna" och "Manda
lay" och jag minns särskilt väl "Manda
lay", eftersom det fanns svartfläckiga gri
sar ombord. Var dessa fartyg hörde 
hemma eller varifrån d~ kom, vet jag inte. 
"Mandalay" hade barlast av fin sand och 
far passade på att lägga sanden på en bad
strand, som vi senare hade intill Varvet. · 

Dessa barkskepp hade ej maskindrift 
utan måste bogseras genom skärgården in 
till bryggan vid Varvet. Bogserbåtarna 
kom troligen från Fredrikstad, Norge, och 
hette enligt Tage "Storegutt" och "Lille
gutt". 

Men även Johnsonlinjens ångfartyg 
"Axel Johnson" och "Annie Johnson", 
hemmahörande i Stockholm, kom för att 
lasta gatsten till Buenos Aires. Dessa 
båtar var för djupgående för att ligga vid 
Varvet utan måste ankra längre ut i fjor
den. Stenen måste då först lastas på prå
mar och bogseras ut till fartygen. 

Under. kriget åren 1914-1918 var det 
nästan ingen tillverkning av gatsten. 
Många stenhuggare sysselsattes då med 
s k nödarbeten. Under dennaetid stensattes 
ett par . gator i Fjällbacka av stenhuggare 
under fars överinseende. 

"Brattbåtar" efter 1918 
Efter år 1918 kom stenindustrin igång igen 
och då skeppades gatsten med jakter till 
Danmark, med Brattbåtarna "Konsul 
Bratt", "Arnold Bratt" och "'Thyra Bratt" 
till England, med Johnson-Stemhagens 
båtar "Norrmandia", "Burgundia", 
"Patria", "Belgia" och "Valonia" till Belgi
en. Ä ven tyska, holländska och grekiska 
fartyg kom för att lasta sten till andra län
der. Under hela den tid, som stenindustrin 
höll igång, levererades självfallet också 
gatsten till olika platser inom Sverige. 
Rederierna Bratt och Johnson-Stemhagen 
var var välkända företag i Göteborg. Ovan
nämnda ångfartyg lastade gatsten även på 
Otterön, i Kämpersvik, Vikarna, Hamburg
sund och Slottet. 

Gatstenen, som höggs i brotten 
omkring Fjällbacka, transporterades med 
häst och vagn till Varvet, där varje sort 
staplades för sig i stora högar. Det var 
ofta utlastning och högarna fylldes på 
dagligen. 

Vid Varvet var Hans Hansson , Mör
hult, tillsyningsman, i Kämpersvik, 
Vikarna och på Otterön var min farbror 
August, i Hamburgsund och Slottet Axel 
Hagberg och i området omkring Fjäll
backa Fritz Karlsson förmän . 

Pojkar lastade 
När det var utlastning vid Varvet, var det 
ingen svårighet att samla ett 25-30-tal 
män och pojkar till hjälp. Man fick gå ut 
i samhället och i Mörhult och tillfråga 
dem, som alltid var villiga att deltaga. 
Pojkarna hjälpte till med att lägga ett 
bestämt antal sten på varje skottkärra, 
som kördes fram till fartygssidan av de 
vuxna till järnkassar, som fylldes med ett 



visst antal skottkärrslaster i varje kasse. 
Det var mycket noga med antalet sten på 
varje skottkärra och antalet kärrlaster till 
varje kasse. Till en kvadratmeter gatsten 
gick ett visst antal av varje stensort och 
varje fartyg skulle ha ett bestämt antal 
kvadratmeter. Ombord fanns alltid en 
"tallyman", som noterade antalet ka:ssar, 
som vinschades ombord till lastrummen. 
När jag hade ferier, fick jag tjänstgöra 
som "tallyman" ibland. 

Cyklade i sju socknar 
början av detta århundrade fanns ej . 

bilar. Min far fick använda cykel och han 
cyklade åtskilliga mil vid sina inspek
tionsfärder runt om i sockmu:na. Han 
måste se till, att det fanns ordentligtill,
gång till lämplig granit och därför gällde 
det att arrendera bergområden av markä
gare. Far brukade säga, att han cyklade 
omkring i sju socknar. Han var väl hem
mastadd i Norra Bohuslän och också väl
känd. Han ansågs vara en kuimig och 
skicklig arbetsledare, som v~ omtyckt av 
de anställda arbetarna. 

Far var också förvaltare vid Ström
stads Stenhuggeri, som hade tillverkning 
av huvudsakligen ka~tsten vid stenhugge
rier, belägna längs Idefjorden. Detta före-

tag ägdes också av Granit AB C A Kull
grens Enka, Uddevalla. 

Asfalten slog ut stenen 
Så kom andra . världskriget åren 1939-
1945. Man kunde. . .inte heller då skeppa 
gatsten från våra trakter och omkring år 
1945 började man asfaltera gatorna. 
Asfalten slog ut användningen av gatsten. 
Efter år 1940 började man lägga ner till
verkningen av gatsten i våra trakter. 

Far fick hålla på med att sälja ut motor
båtarna "Fram" och "Lejonet", som 
använts till bogsering och transporter, prå
mar och kranar samt annat material, som 
använts inom stenhuggeriet. FjäIlbacka 
Stenhuggeri AB, som inte hade annan till- . 
verkning, avvecklades. Far hade då upp
nått pensionsåldern. Han dog den 21 mars 
1962 efter en lång tids sjukdom, 86 år 
gammal. 

De, som nu bor i Fjällbacka, känner 
nog inte till, hur omfattande stenindustrin 
var i området och hur många, som var 
sysselsatta inom stenhuggeriet. Med dessa 
rader har jag därför försökt tala om det 
som förevarit i vårt kära Fjällbacka under 
första hälften av det snart gångna 1900-
talet. 

Edgar Truedson 

· .l~~ 

Illustr. Håkan Järund 

Edgar Truedson är uppvQxen i Fjällbacka, son till blekingen Berndt Truedson, 
den man som framför allt behärskade stenindustrin i Fjällbacka under 1900-talets 
första decennier: Edgar berättar initierat om hela verksamheten från början 1903. 

- I samband med detta. Vore det inte dags att ta fram den vackra stenläggning
en på Fjällbacka gator, som är ett verkligt kulturminne? Så sker t ex i centrala 
Lund och även i Gamla stan i Stockholm. Kanske några av er som läser detta har 
varit med om att hugga, lägga eller lasta? Hör av er. Era minnen är värdefulla. 
När och var jobbade ni? 

Inger Rudberg 

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

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

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

Låna då med Dig några musikkassetter. 

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

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

Vill Du ordna ett möte? 
eller sammanträde för Din förening eller organisation, i en lokal där det både 
finns en samling med uppslagsböcker och modern AV-utrustning? Då är Du väl
kommen att boka Röda rummet, tel. 0525/320 40. 

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

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

II 

.- '\ :,~ 

, 1''/ 



Ur Bohusläningen den 6 april 1996 

När larmet går rycker Sparbanken ut 
FJÄLLBACKA: En snabbgående all
vädersbåL Så beskrivs det senaste till
skottet till sjörjiddningsstationen 
Fjällbacka. På skärtorsdagen hölls 
dopceremonin. 

- Den här räddningskryssaren kom
mer att klara allt väder hon kan få här och 
hon kan även få upp farten även utom
skärs, förklarar Rolf Westerström, VD för 
Sjöräddningssällskapet. 

Den 15 meter långa och nännare 5 
meter breda räddningskryssaren var dagen 
till ära prydd med flaggor, vimplar och 
rosa rosor. Namnet som målats på den 
nybyggda räddningskryssaren är Sparban
ken Tanum, efter den huvudsponsor som 
lagt grundplåten för nybygget, vars slut
räkning väntas stanna på 7,5-8 miljoner 
kronor. 

I radiotrafiken kommer den nya båten 
att benämnas enbart Tanum. 

Nyförvärvet har levererats av Swedship 
Composite i Hunnebostrand och byggts 
efter ritningar från en norsk konstruktör. I 
Norge finns sedan tidigare fyra liknande 
båtar. Den femte i ordningen och den för
sta i en serie på tre för svenska sjörädd
ningssällskapets räkning levererades redan 
i höstas. Det är 'Odd Fellows, som är statio
nerad på Hallandskusten, i Båtfjorden. Den 
tredje och sista är under byggnad och ska 
placeras i Hanöfjorden. 

- Den här serien har beställts för våra 
tyngre stationer. Konstruktören har gjort 
vissa justeringar utifrån de norska erfa
renheterna och jag tror att våra båtar blir 
ett steg bättre än föregångarna, bedömer 
Rolf Westerström. 

- De turer jag gjort med systerbåten 
Odd Fellows har imponerat, tillägger han. 

Stig-Tore Berg, uppsyningsman på 
sjöräddningsstationen i Fjällbacka, och de 
övriga frivilliga räddningsmän som ska 
bemanna den nya kryssaren har ännu inte 
hunnit pröva henne så mycket. De har 
däremot varit med från början i diskussio
nerna om utrustningen. 

Förutom all tänkbar, modem naviga
tionsutrustning och full sjukvårdsutrust
ning är Tanum försedd med starka strål- -
kastare och därtill en brandpump med en 
kapacitet på 3.000 liter per minut. 

- Bra ljus hjälper oss att finna nöd
ställda i mörker. Brandskyddet har också 
prioriterats. Tack vare pumpen kan vi 
hjälpa räddningstjänsten, förklarar Stig
Tore Berg. 

Den nya räddningskryssaren har två 
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dubbla Scaniamotorer på vardera 675 
hästkrafter. Marschfarten är 25 och topp
farten drygt 32 knop. I hög sjö, 2,5 meter, 
kan hon klara att hålla 20 knop. 

Lätt skrov 
Hög hastighet kan hållas tack vare att 
skrovet byggts i ett lätt material. Epoxy 
composite, använt även i rymdfarkoster 
och i helikoptrars rotorblad, är därtill sex 
gånger starkare än motsvarande stålkon
struktion. 

Räddningskryssaren Sparbanken 

Tanum ersätter räddningsbåten Margit 
Engellau , som lämnade Fjällbackastatio
nen redan i höstas. K var i Fjällbacka 
finns kryssaren Gustaf Dalen, med isbry
tande kapacitet, och fjolårets nytillskott, 
den mycket snabbgående räddningsbåten 
Thomas Stenberg , som navigeras som en 
skoter. 

Gudmor 
Gudmor vid dopceremonin, som hölls på 
Tanum Strand, var Adele Berg. 

- Vi föreslog henne på grund av hen- · 
nes insatser i Sjöräddnings sällskapets 

forts. 1sid. 13 

Fr.v. Sjöräddningssällskapets VD Rolf Westerström, Raymond Hansson, styrelseord
förande i Sparbanken Tanum, Adele Berg, gudmor till den nya räddningskryssaren och 
ordförande i Sällskapet Livbojen, samt Stig-Tore Berg , Fjällbacka, stationens uppsy
ningsman. 



Sällskapet Livbojen Norra Bohuslän har 
fyll t 15 är. Hittills har de duktiga damerna 
i föreningen till Sjöräddningssällskapet 
överlämnat den fantastiska summan av 
105.700 kr. Kvinnor kan verkligen. 

Sällskapet bildades den 28 april 1981 . 
Det hela började dock några månader tidi
gare då Sissi Nordqvist från Kämpersvik 
fick iden efter att ha inspirerats av goda 
vännerna, sjöräddningslegenden kapten 
Hans Hansson och hans fru Margareta. 
Tillsammans med Maud Holmström, 
också hon boende i Kämpersvik, tog hon 
kontakt med Adele Berg i Fjällbacka, och 
så rullade det hela i gång. De bildade en 
interimsstyrelse, som spridde budskaret, 
och den 28 april 1981 samlades ett antal 
damer för att lyssna till dåvarande VD:n i 
Sjöräddningssällskapet, Gunnar Alver
man och hans hustru Karin, som berättade 
om hur beroende Sällskapet var av ekono
miskt stöd och att Livbojensällskapen 
runt om i Sverige här gör en stor insats. 

Sagt och gjort. Sällskapet bildades. 
Dess första ordförande blev Sissi Nord
qvist, ett uppdrag som hon innehade fram 

'Pd~~fd 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Nisse & Marie 

0525/31125 

11~! 

forts. från sid 12 "Närlarmet ... " 

stödförening Livbojen och i egenskap av 
maka till sjöräddningsstationens chef 
Stig-Tore Berg, förklarar Raymond Hans
son, styrelseordförande i Sparbanken 
Tanum, som enhälligt beslutat ikläda sig 
rollen som huvud sponsor. 

I egenskap av huvudsponsor har ban
ken också, som brukligt är, velat dra nytta 
av reklamvärdet i att förse räddningskrys
saren med bankens namn. Sjöräddnings
sällskapet, vars verksamhet helt bekostas 
av medel som skänkts på olika sätt, har 
fler båtar med namn efter sponsrande 
företag. De flesta är dock uppkallade efter 
personer. Inte heller dessa namn är alltid 
så lätta att hantera, eller vad sägs om 
Hjalmar A:son Tesch? 

Ann-Katrin Eklund 

Livbojen 15 år 

Isbrytning i Mörhult, den 6 mars 1996. 

till 1992 då AdeLe Berg tog över klubban. 
Styrelsen bestod dessutom av Maud 
Holmström, sekreterare, Adele Berg, kas
sör, Elin Zackrisson, Helmi Evert, Mag
gie Andersson och Gunnel Läckberg. 

Dagens styrelse består av Adele Berg, 
ordförande, Ulla Landgren-A:sson, sekre
terare, Elin Zackrisson, kassör, Vivi 
Hansson, Ulla Jolin, Maggan Olsson, 
Kristina Larsson, Aina Pålsson, Metris 
Jansson, Lill-Beth Elg, Margit Karlsson, 
Lena Karlsson och Anki Landgren, 

Sedan starten har alltså Sällskapet 
genom idogt arbete lyckats få ihop en 
avsevärd summa pengar. Damerna fram
håller dock att detta naturligtvis inte låtit 
sig göras utan stöd av den generösa all
mänheten. I år till exempel sponsras det 
obligatoriska båtlotteriet av fiskebåtar 
från SD- och LL-distrikten. Minnesgåvor 
och medlemsavgifter bidrar också tiU 
resultatet. Men äras den som äras bör, 
Livbojens damer gör ett fantastiskt jobb. 

Kjerstin Danielsson 

Tag väl vara på fritiden ... 

Förenkla bankaffärerna 
Minuten Sparbankskort/VISA 

SPARBANKEN 

SparbanksGiro 
Datasvar 

Sparbanken Tanum tel 0525-291 00 
Fjällbackakontoret 
0525-31800 

Bo på KULLENOMRÄOET 

i FJÄLLBACKA 
NÄRA HAV, NATUR 

OCH SERVICE 

Uthyres av: 
JOHN GRANQVIST FÖRVALTNINGS AB 

Box 7, 450 71 FJÄLLBACKA, Tel. 0525·320 30 
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Från kommunen 
• Kommunen avskriver ett lån på 100 000 

kr till Tanum Turist, som också garan
teras anslag på 350 000 kr för 1998. 

• Håkan och Agneta Y dner har bosatt sig 
på Musön, där de driver ett företag. De 
har hyrt hus, men har nu ansökt om 
byggnadslov tiI1 eget hus, vars exteriör 
skall stämma med befintlig bebyggelse. 

• Fjällbackas Restaurang och Köpmanna
klubb begär att kommunen öppnar ett 
gästhamnkontor , som bemannas av 
hamnvärdarna. Dessa borde sedan 
kunna utföra en del andra sysslor utö
ver att ta upp avgift. 

• Länsstyrelsen avskriver planer på att 
göra Väderöarna till nationalpark. Nu 
blir det inget utökat skydd. Det skydd 
som finns, fågelskyddsområde och 
strandskydd, anser man räcker. 

• Tanums kommun inrättar byggnads
vårdspris. En plakett till pristagare 
skall utdelas att fästas på väggen: 

• Kommunen reserverar mark av olika 
typ att lämnas orörd, för att bevara den 
biologiska mångfalden. 

• Rosa Eklunds hus vid Ingrid Bergmans 
torg har rivits . Affären är ännu inte 
avslutad. Tillsvidare skall här finnas en 
gräsplan med boulebana och lekmate
riel. 

• En 25-åring, som misstänkts delaktig i 
rånet i Fjällbacka den 29 juli 1994 har 
gripits vid gränsen mellan Österrike 
och Tyskland. Mannen begärs utlämnad 
till Sverige. 

• Kommunstyrelsen gav förnyat klarteck
en för en detaljplanering av familjen 
Lindgrens campingplats på Åsleröd, 
efter överklagande av grannar, som 
velat ha en detaljplan av hela området 
inklusive intilliggande golfbana. (Rät
telse i nr 78: Golfbanan ägs av Gunnar 
Lunden och Margaretha Nyde, som inte 
är involverade i campingplatsen.) 

• Beslutet om nedläggningen av Fjäll
backa Brandkår har överklagats till 
regeringsrätten , efter avslag i läns- och 
kammarrätten. 

• Kommunen har gett ut en skrift 
"Tanums Agenda 21", som behandlar 
kommunens framtida planer för miljön. 
Se nästa sida. 

• Vid årsskiftet 1995-96 hade Fjällbacka 
1 074 invånare. 
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Gynna våra 
annonsörer! 

Från Grebbestad 
• Jan Kirudd blir ny rektor på 'Grebbes

tads Folkhögskola. 
• Kommunen planerar ett fiskecentrum i 

Grebbestad med fiskmottagning. Pro
jektet skall heta Tanums fiskecentrum 
och omfattar bl a ombyggnad av kajen i 
Grebbestad och förstärkning av andra 
kajer i kommunen och en kran i Ham
burgsund. En satsning på c:a 11 miljo
ner kronor. ED-medel har sökts för pro
jektet. 

• Kommunen har godkänt uppförandet av 
två vindkraftverk på Hessland mellan 
Grebbestad och Kämpersvik. 

Från Tanum 
• Nytt ålderdomshem med 48 lägenheter 

skall byggas i Tanumshede för 38 milj. 
kr. 

• Hällristningsmuseet i Vitlycke skall 
stå klart till sommaren 1998. 

• Företaget Borealis köpte den l april 
Tanums Komponent med 280 anställ
da av tidigare ägarna Volvo personvag
nar och Perstorp Components. Borealis 
har huvudkontor i Göteborg och fabri
ker i Tidaholm, Ljungby, Gnosjö och 
Färgelanda. 

Från Rabbalshede 
• Rabbalshede skola har renoverats . 

Från Hamburgsund 
• Postservice i Hamburgsund tas omhand 

av biblioteket, efter att ha varit hotad av 
nedläggning. 

• Länsstyrelsen föreslog ett nytt fågel
skyddsområde i södra delen av skär
gården omfattande bl a Södra Valön, 
Saltskär, Lyngö, Ösekullen, Håskär och 
Änglarna. Landstigningsförbundet skul
le utsträckas till att omfatta hela juli. 
Detta kunde inneburit ett stort avbräck 
för båtturismen. Hamburgsunds sam
hällsförening har · protesterat mot pla
nerna, och Länsstyrelsen tog tillbaka 
förslaget. 

Anders Järund 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 

Utför allt inom branschen, 
byggnadsglas, bil rutor, 
tavelinramningar m.m. 

Mån~-fred 9-17, lörd stängt 

G 
. 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 

Fjällbacka 
Gräv AB 

Alla slags arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-319 37, Mobiltel. 010-2371686 



163:an byggs om 
Vägverket har nu bestämt sig för att göra 
något åt sträckan genom Fjällbacka. Hela 
sträckan från avtaget mot Fjällbacka Ser
vice till Fyrmästargatans norra anslutning 
innan bron över Anråsälven skall få en 
körbana med en minsta bredd på S,8 m 
och en I,S m bred gångbana. Gångbanan 
skall ligga på den västra sidan fram till 
minigolfen, och på den östra sidan däri
från och norrut. För att sänka farten , skall 
en rondell byggas vid serviceavfarten, 
och en refug med avdelning för vänster
sväng byggas vid macken, buskridåer 
planteras vid infarterna och en alle plan
teras längs sträckan från rondell till 
Tanumsvägen. Planteringarna gör att 
vägen gör ett smalare intryck. I den skar
pa svängen i Mörhult måste ett hus flyt
tas. Körbanan kommer att ha en bredd så 
att två tunga fordon kan mötas. Detta 
innebär att större delen av sträckan får 
samma bredd på körbanan som idag, men 
att en gångbana med kantsten tillkommer, 
och att sikten i skarpa svängen i Mörhult 
förbättras. Drygt 12 miljoner kronor är 
anslaget för ombyggnaden, och man 
avser att påbörja denna hösten 1997. 
Någon ny dragning av 163:an över Öds
målsslätten och Bräcke är inte aktuellt. 
Ett sådant projekt skulle kosta c:a ISO 
miljoner kronor. Från och med mitten av 
juli till mitten av augusti visas en utställ
ning på Servicehuset över ombyggnaden. 
Därefter finns möjlighet att överklaga 
under tre veckors tid. 

Anders Järund 

1!~tdt 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14,31252 

Tanums Agenda 21 
Intresset i kommunen för att införa ett 
aktivt miljötänkande på alla nivåer är· 
stort, och drivs med särskilt stor entusi
asm av Miljöpartiet. I vår har man gett ut 
ett häfte på SO A4-sidor med titeln 
"Tanums Agenda 21". Det är kommunens 
svar på Agenda 21, som skrevs under 
FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 
1992. Tanums bidrag berör flera områ
den , bl a. vattenförsörjning, avfall, energi, 
skogs- och jordbruk, natur- och kultur
vård och uppfostran. Varje avsnitt är upp
ställt i kortsiktiga och långsiktiga mål 
med exempel på åtgärder, samt visioner 
för framtiden. Skriften har skickats ut på 
remiss till olika kommunala instanser, 
politiska partier, samhällsföreningar och 
intresseföreningar. Svar skall lämnas före 
den 30 september. 

Efter att kort tittat igenom målbeskriv
ningarna, finner jag mycket positivt. Bl a 
vill man sprida turismen till inlandet. Det 
finns mycket att erbjuda där. Någon kon
kurrens med kustturismen behöver vi nog 
inte befara, istället kan en sådan satsning 
öka det totala utbudet i kommunen, och 
göra den ännu mer attraktiv ur turistsyn
punkt. 

Arbetet med avfallshanteringen fort
sätter i Agenda 21:s anda. Sopstationen i 
Tyft har gjorts om till en modern avfalls
anläggning, där olika typer av avfall tas 
emot, och återanvändbara delar förs vida
re till olika typer av återanvändning. Som 
de flesta upptäckt, har ett nytt grönt sop-

kärl på hjul delats ut och ersatt det gamla, 
-dess volym är något mindre än det gamla. 
Det något mindre utrymmet i kärlet skall 
också stimulera till egen kompostering. 
Central kompostering skall i framtiden 
erbjudas affärer, restauranger och stor
kök. Kanske kan sommargäster, som inte 
vill syssla med det under en kort semester 
eller bor olämpligt, få lägga sitt köksav
fall där. 

Agendan förordar också kollektiv tra
fik. För Fjällbackas del innebär det buss. 
Inget fel i detta, men jag hoppas man inte 
driver den frågan alltför hårt på bilens 
bekostnad. Bilen är för många en förut
sättning för ett bekvämt boende på lands
bygd och i småsamhällen. Alternativet 
kan annars bli, att man väljer att flytta till 
stan. 

Om jordbruk står det: "Åkermark 
skall inte bebyggas eller exploateras". 
Detta skulle faktiskt kunna innebära att 
Fjällbackas möjligheter att erbjuda mark 
för industri och företag begränsas på ett 
katastrofalt sätt. J ag hoppas man gör 
undantag för Fjällbacka på den här punk
ten. 

Förutom vissa frågetecken är Tanums 
Agenda 21 en mycket intressant skrift. 
Den är full av förslag , som kanske inte 
behöver kosta fantastiska summor, men 
som, om dess intentioner realiseras, kom
mer att höja Tanums kommuns attrak-
tionsvärde avsevärt. 

Anders Järund 

SOL SOMMAR SEMESTER ••• 

Vi har skor för alla tillfällen 

Välkommen in 
och prova! 

lt~vL 
SKOR och LÄDER 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/312 50 
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GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE G 

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

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

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

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

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

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

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

8 Dyngön. Lockade med sin goda hamn 
tidigt till bebyggelse. Under IS00-ta
lets rika sillfiske hade Osloköpmän 
stora magasin på ön. F d lotsstation 
och kustpostering. Bebodd. 

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

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

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

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

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

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

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

16 Ge,tryggen. "Vita fruns grav" ligger i 
en bergsskreva åt nordväst. Vita frun 
var enligt traditionen en ung kvinna 
som omkom på sin bröllopsresa, när 
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makens fartyg förliste ute bland skä
ren. Enligt andra och tillförlitligare 
uppgifter var flickan dotter till kapte
nen på en båt som förliste natten till 
den 5 november 1850. 

17 TrinissIa. Var under 1500-talet platsen 
för ett helt fribytarsamhälle. "Vilda" 
fiskare exporterade sillen direkt utan 
att betala den föreskrivna höga tullen 
till danske kungen. Ett tjugotal hus
grunder och en nu delvis demolerad 
begravningsplats vittnar om deras liv 
och död. 

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

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

19 Galgeberget. Fick kanske sitt namn på 
grund av brantens utseende och för
knippas med olika legender om forn
tida hängningar. En berättar att en in
cestfamilj från orten hängts där, en 
annan att fogdarna från Hornborgs 
slott söder om Hamburgsund låtit förrä
dare dingla i galgen på denna 6. 



DE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE 

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

Torsd 10.00-12.00 
6 K ville hembygdsarkiv 31960 

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

7 Post 31013 
Vard 12.00-17.30, Lörd stängt 

}- 8 Brandstation 311 05 
9 Lars Kristiansson Bil AB 32196 

Verkstad 31096 
10 Båtshopen, Cafe Bryggan 31040 
11 Turistinformation 32120 
12 Ingrid Bergmans Torg 
13 Mässen, pizzarestaurang 32355 
14 Bibliotek 32047 

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

15 Stora Hotellet 31003 
16 Föreningsbanken 32015 
18 Apotek se annons 31004 
19 Distriktssköterskemottagn 32028 

Läkare 32020 
Nattpatrull 32026 

20 Sparbanken Tanum 31800 
21 Nestorgården 31960 

K ville hembygdsförenings museum 
Öppet onsd i juli-aug 18.00-20.00 

22 Kungsklyftan 
23 SSNs klubbstuga, Seglar-

skola 31850 
24 Sälviks Camping 31490 

I direkt anslutning simskola under juli 
2S Idrottsplats 31618 
26 Fjällbackaservice 32040 

I BRA ATT VETA: 

l BÅ TUTFLYKTER: 
Taxibåt .. .................... ......... ... .... 31392 
Skärgårdsturer/Charterturer 
............. .... ............... ... ... 010/28703 12 

BÅTKRANAR 
Urban Jansons varv, 6 ton .... .... 31O 57 
Johny Spindel, 1,5 ton ........... ... 319 05 

VANDRARHEM 
Valö Skärgårdsvandrarhem ... .. . 312 34 

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

FJÄLLBACKA 

UDMU,VDS 
'K A RE" 

n äs 
,- ----"'I ' 

Veddeberget 

'~ 
LERS TEN 

/" > 
CJ ---' /' ii S ----

DE VIKTIGA TELEFONNUMREN: 
T ANUMS KOMMUN 
Kommunstyrelsens ordförande 
Bengt Mattsson 

180 00 Kulturkontoret 18200 

Kanslichef Ulf Björkman 
Socialchef Eeva-Ritta Leppänen 
Miljö- och hälsoskyddschef 
Anders Schönbeck 
Fritidschef K-R Pettersson 
Teknisk chef Inge Bemdtsson 
Byggn.nämndschef Rolf Hermansson 

Kulturchef Karl-Axel Wikström 
Tanum Turist 204 00 
Hamnkontoret, Grebbestad 14030 
Hamnkapten Roy Ohlson 
Polis 20410,0526-12530 
Läkare 320 20 
Veterinär 31880 
Försäkringskassan 290 70 
Taxi 291 70, 352 01 
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Ny ägare till skoaffären John ger massor av tips i försäljnings
teknik. T.ex. om en kund kommer in och 
skall köpa ett par gymnastikskor, så passar 
han på att tala om: "Vi har just fått in en 
väldigt fin sko, så och så, den skulle passa 
dej perfekt". Då kanske man säljer två par 
istället. Man måste veta vilken skostorIek 
kunden behöver, så nu blir det för Gunilla 
att lära sej det istället för alla nummer i 
vinlistan. 

Numera heter vår skoaffär i Långbacken 
Johns Skor och Läder Eftr. Från årsskiftet 
övertogs affären av Gunilla Brink, för oss 
Fjällbackabor ett välkänt, vänligt ansikte. 
Det var Gunilla, som sedan 1983 försåg 
många av oss med "flytande föda" och 
varit allt i allo hos Evas bageri och livs. 

Gunilla har sedan många år drömt om 
att få starta eget och då haft ett gott öga 
just till skoaffären. När så John och Maj
Britt, efter över 37 års innehav, kände att 
det var dags att ta det lite lugnare, så var 
det givet att Gunilla skulle ta över. Under 
december 1995 pryade hon och sedan var 
det bara att starta ett nytt liv som egen 
företagare. 

I dag efter nära fyra månader hade 
undertecknad nöjet att träffa de gamla och 
den nya ägarna. Det är verkligen trevligt 
att träffa människor, som är så positiva 

. mot varandra. John säger: "Vi är glada att 
just Gunilla tog över. Hon har från början 
haft det rätta intresset och de rätta egen
skaperna, som fordras för att lyckas"! 
Gunilla säger!"Jag trodde inte att det fanns 
så snälla och hjälpsamma människor, som 
John och Maj-Britt"! 

Redan förra året i augusti gjordes inkö
pen för vårkollektionen. Då var Gunilla 
och även dottern Petra · med. Det är den -
kollektion, som säljs nu. "Hittills har det 
varit jätteroligt," tycker Gunilla. "Påskaf
ton var särskilt bra, och det kommer dagar 
då och då som är bra". Men hon ser natur
ligtvis fram emot sommaren, då hon räknar 
med full kommers. Och då får hon hjälp av 
sina båda döttrar och sin man Leif. 
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Lite nytt kommer det att bli, men 
grund sortimentet blir efter Johns modell. 
Kanske lite mer ungdomligt. Döttrarna 
kommer säkert att säga sitt. "Men några 
kängor med tåjärn blir det inte", säger 
Gunilla bestämt. "Jag lär mej något nytt 
varje dag, idag har jag fått lära mej vad 
cykelskor är, bl.a." 

Om läsaren funderar över skoaffärens 
tidigare historia, så finns det en lång artikel 
i FjällbackaBladet nummer 74, av juni 
1993, då den firade sitt 70-årsjubileum. 

Gunilla och hennes familj önskas verk
ligen lycka till! 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Bo Reichenberg 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 

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

TANUMSNAPRAPATEN 
PRÄSTGÅRDSVÄGEN 7, 457 31 TANUMSHEDE 

BENNIE BRORSSON 
Öppet: varje vecka måndag-fredag 

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

Tel: 0525-205 50 

Välkomna! 



· . 
FJALLBACKA 
TURIST
INFORMATION 
Hösten 1993 beslöt den ideella förening
en som hade drivit turistinformationen i 
Fjällbacka att Ingemar och Susanne skul
le få ta över driften. 

Vårt första mål var att förflytta infor
mationen dit de flesta turister passerar. Vi 
frågade om vi fick öppna en bod på 
Ingrid Bergmans torg. Där passerar de 
flesta turister och det var en naturlig plats 
att finnas på. Redan första sommaren 
ökade besöksantalet från 7 500 personer 
till det dubbla. 1995 hade vi ca 22 000 

,... besök. Det fina vädret har varit en god 
dragkraft till området. 

Tanums turist är vår huvudorganisa
tion, som förser oss med material och 
uppgifter. Vi ska informera turisterna om 
det som sker i kommunen. Dessutom har 
vi material från Sverige, Norge och Dan
mark. Tanken är att de bofasta ska få 
information av oss också. 

Kommunen täcker halva driftskostna
den. Övriga intäkter är: rumsförmedling, 
försäljning, flytvästuthyrning, bidrag från 
Föreningen för Fjällbacka. I år har vi 
möjlighet att hyra ut reklamplatser på 
Gästbryggan, en del av den summan går 
till Tanum Turist. 

Vi öppnar l juni och stänger för 
säsongen sista augusti. I sommar ska vi 
försöka vara två personer under högsä
songen. 

Alla är hjärtligt välkomna att besöka 
oss. Vi hoppas på ytterligare en fin som
mar. 

Susanne Hadenius-Granqvist och 
Ingemar äranqvist 

Knappt en kundvagn ledig då Konsum 
inbjöd till Medlemsafton den 25 januari 
med öppet till kl. 22.00. Längst till höger 
en gladföreståndare, Kurt Börjesson. 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 
Egen tillverkning av 

BAGERI- och 
KONDITORIVAROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

Radiomast på Råbe-kullen 
Byggnadslov för att resa en radiomast har 
inlämnats till kommunen. Det är företaget 
Comviq.gsm, som lämnat in ansökan. 
Masten skall resas på det höga berget 
öster om Mörhult 30 meter söder om den 
högsta punkten. Comviq är ett av tre före
tag, som håller på att bygga ut ett nytt 
mobiltelefonsystem i Sverige. Man har 
skaffat sig en god täckning i södra och 
mellersta Sverige, och håller på att arbeta 
sig upp mot Norrland. Den andra delen av 
namnet GSM står för "Global System for 
Mobile communication", och är det tele
kommunikationssystem, som företaget 
använder sig av. Systemet finns i 18 län
der i Europa. Telesignalerna förs i detta 

system över "digitalt" istället för "ana- . 
Iogt" som i det nuvarande NMT-systemet, 
vilket bl a används av Telia. Signalerna i 
GSM förs över som ettor och nollor, pre
cis som i datorsignaler eller i en fax, och 
låter förmodligen likadant om det inte 
kodas av mottagarapparaten. Ljudkvaliten 
förbättras med detta system, som också 
blir avlyssningsfritt. Abonnenter hos 
Comviq kommer inte att abonnera på ett 
nummer anslutet till telefonen, utan på ett 
kort, som kan stoppas i vilken Comviqs 
telefonlur som helst, och så ringer man på 
sitt eget konto. Det kommer att bli betyd
ligt lättare att låna telefon i fortsättningen. 

Anders J ärund 

~-
------- ?l! 
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Alfons hade en stor 
idol. 

Han hette J anne 
Bruce, en kontroversi-

Bruce på Hjärterö Janne Bruce hade en 
verklig ovän. 

Det var den likalede 

ell och färgstark per-
son som levde under 
sekelskiftets sillpreiod 
och som det berättas 
massor av historier 
om. 

J ag känner bara till 
Janne Bruce genom 
Alfons berättelser 
vilka han älskade att 
berätta och vilka delvis 
lever kvar än i dag. 

Janne Bruce var 
storexportör av sill i 
alla de former. 

Det var sillolja och saltad sill i tunnor 
och det kunde till och med hända att det 
skickades farsk sill över haven till främ
mande kuster. 

Man kanske kan föreställa sig hur en 
sådan transport kunde dofta efter några 
veckor i stiltje och värme. 

Ofta skeppades detta med seglande 
skepp från Fjällbacka. 

När Alfons berättade om Bruce på 
Hjärterö, som Alfons kallade honom, fick 
han ett förklarat skimmer över sitt anlete. 

Bruce stod för allt det Alfons själv 
hade velat göra och vara, men dit nådde 
aldrig Alfons, Gud ske lov för det. 

Janne Bruce bodde från början i Ham
burgsund, där han aldrig kände sig riktigt 
hemma och när han gift sig med en välbe
ställd bonddotter från Fjällbacka byggde 
han sitt eget köpmanshus på Hjärterö, som 
han inköpt. 

Husen och de två magasinen på ön var 
pampiga och påkostade och vittnade om 
både framtidstro och ståndsmedvetenhet. 

Ute på Hjärterön höll Janne Bruce hov. 
Han blev med åren mer och mer excen

trisk och det berättas att han varje dag 
intog någon av sina måltider sittande till 
häst på den lilla planen mellan magasinen. 

Som den lebeman han var hade han 
också en inte helt obesvarad böjelse för 
"sillepigerna" som jobbade för honom. 

I Bruces sällskap spottades det sanner
ligen inte i glasen. 

Abela Johansson, som drev krogen på 
Florö, arrangerade många märkliga fester 
för den excentriske sillpatronen på Hjärterö. 

En av dessa, som Alfons älskade att 
berätta, var när det hölls sjöslag med några 
storskeppare på krogen på Florö. 

Eftersom Bruces gäster alla var befaret 
folk, som korsat söderhavet både fram och 
åter, ville han hedra dom genom att pryda 
festbordet med nedhängande palmblad. 

Det var givetvis svårt för Abela att 
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Av Lasse Lundberg 
Illustr. Peter Engberg 

skaffa fram sådana exotiska dekorationer, 
så det fick duga med en rejäl gren från öns 
stora kastanjeträd, men för att i viss mån 
kompensera denna brist fick två barbrösta
de servitriser, från topp till tå polerade med 
spissvärta, utgöra sällskapets service. 

Alfons berättade att herrama inte var 
helt osvärtade dom heller när festen var till 
ända. 

Givetvis var inte fru Bruce odelat för
tjust över mannens eskapader. 

Tonen mellan de bägge blev mer och 
mer skarp och kulmen nåddes den gången 
då Bruce målade sin något småväxta hus
tru gredelin och hissade upp henne i öns 
flaggstång. 

Enligt Bruce skulle hon i detta synnerli
gen uppsatta tillstånd föreställa kejsarinnan 
utav Madagaskar, vilket inte smickrade 
hustrun i särdeles hög grad. 

excentriske prosten 
Holmqvist i Kville. 

Som lärjunge hade 
denne studerat under 
Schartau i Lund. 

Han kom till K ville 
brinnande i anden och 
snar att bekämpa den 
tilltagande synden och 
skörlevnaden i norra 
Bohuslän. 

Hans predikningar 
brann av emfas, till 
hans mässor kom tillre
sande från hela Väst-
sverige för att ta del av 

hans predikokonst. 
Kville kyrka med sina 1200 sittplatser 

är än i dag ett bevis för prosten Holmqvists 
förmåga att fascinera en församling. 

Även skärgården låg under Holmqvists 
revir och givetvis blev också Bruce ett mål 
för prelatens frälsningsambitioner. 

Detta imponerade givetvis inte på 
Janne Bruce, som till hela sin läggning var 
totalt ogudaktig. 

Att vara ogudaktig i Bohuslän på den 
tiden var säkert inte lätt, då kyrkan styrde 
och ställde med järnhand. 

Men Janne Bruce lät sig inte impone
ras. 

Han gjorde allt för att genera och irrite
ra den demoniske prästen och Alfons bru
kade berätta om Bruces sista stora bedrift, 
som också blev hans svanesång. 

forts. sid. 2 J 



Det var så att Bruce ville spela prosten ett 
riktigt rejält spratt. 

Han lät genom sitt tjänstefolk skicka 
bud efter prosten i den förespeglingen att 
han just hade avlidit. 

Bruce hade införskaffat en likkista i 
vilken han kröp ner, inpudrad i vetemjöl 
för att därigenom erhålla den rätta likfår
gen. 

Prosten Holmqvist, vilken fått budet att 
Bruce gjort avbön strax före sin död, 
anlände till ön och började läsa över den 
bortgångne, då denne plötsligt for upp ur 
kistan i vit nattskjorta och började räcka 
lång näsa åt prosten samt att dansa halling
en på kammaren. 

Man kan väl anta att prosten blev en 
smula förskräckt, men värre gick det för 
Janne Bruce, vilken av denna ansträngning 
fick en hjärtattack och dog. 

När Bruce sedan skulle jordfästas i 
Kville kyrka lär Holmqvist ha ställt upp 
kistan mot kyrkoväggen för att visa för
samlingen att han, prosten Holmq ist. 
ändå till slut fick Janne Bruce till kyrkan. 

För Alfons var dessa historier nästan 
monumentala och han sa ofta när han 
beskrev några som var riktigt osams att: 
"Dom va nästan som Bruce och Prosten." 

Kommentar av Inger Rudberg sid 29. 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG . 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen · 

KARRABY 
HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 

Från tanke till bygge! 

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

JOHN GRANQVIST BYGGNADS AB 
FJÄLLBACKA 0525·32030 

Båtar - Båtuthyrning - Båttil/behör - Windsurjing 
Presenter - Kläder - hos Ingela och Lasse 

BiTSaOPIN 
Välkomna också till 

cAri BBYGGAN 
0525/31040 

c:D~~[1D~[gJ 
INVENTING 
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HILMA STRANDBERG I FJALLBACKA 
- en missförstådd författarinna 

Namnet Hilma Strandberg borde vara 
känt av varje fjällbackabo. Det är nämli
gen vår egen författarinna som skrivit 
sanna och konstnärligt högtstående skild
ringar just från Fjällbacka på 1880-talet. 

Hon kom hit som en bildad högre
ståndsdam från Stockholm, anställd som 
telegrafist, ett av de få yrken kvinnor 
kunde utbilda sig till. I hennes hem hade 
skalden Carl Snoiiskyoch prins Oscar 
varit gäster. Hon hade skrivit en del dåli
ga romantiska noveller som hon skämdes 
för sedan. Här i Fjällbacka greps hon av 
den starka naturen och det starka folket, 
som hon dock tyckte levde i mycket för
tryck, inte minst från kyrkan. 

Hon berättade själv i Min väg till dikt
ning i samlingen När vi började att hon 
satt ihop en novell som kom in i Göte
borgs Handelstidning och fick in den. 

"Jaså, att dikta var icke värre än så. 
Under loppet af några år skref jag också 
en häpnadsväckande mängd noveller . . . 
romantiska skärgårdshistorier, där jag 
sällan nändes att göra vattnet annat än 
solblankt eller känslorna annat än ädla , 
och där männen och kvinnorna voro nära 
släktingar till maskeradbalernas, siden
skodda fiskarfröknar och deras sjömän i 
blanklädershattar och nystärkta blusar av 
holländskt lärft." 

Ja, sådan var hennes stil, men så kom 
hon till Fjällbacka och gick igenom en kris 
som ledde till sanning och äkta känsla. 

Hon berättar om sin första tid: 
"Sommardagar då solen brände på 

torra ljungen, vinterkvällar då norden röt 
i fjällklofvan, kunde jag vandra af och an, 
timme efter timme, på backen ofvan fjor
den och ständigt dricka mig lika rusig af 
kargheten och ödsligheten, af glädjelös
hetens och ödslighetens hela tunga fient
lighet. 

Här var allvar, här var helhet. 
Och jag vred mina händer. 
Vad har jag givit ut af min själ? Idel 

flatskratt - åt inget. 
Ägde jag då intet annat att gifva ?" 

Hon berättar vidare om hur hon hade det i 
Fjällbacka de första åren: 

"Min ställning de första åren i det 
lilla kustsamhället var den angenämaste. 
Jag var oberoende och kunde nästan kal
las bortskämd gunstling såväl hos strand
befolkningen som hos de få högre ståen
de ... Jag var lycklig och knöt till och med 
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svärmiska vänskapsband med en och 
annan af dessa stolta , slutna och lidelse
fulla karaktärer." 

Hon såg med den frigjorda 1880-talsmän
niskans kritiska ögon på brister i samhäl
let och drog sig inte för att säga vad hon 
tänkte men man hade överseende. 

Hon fann att denna kritik tycktes 
pigga upp folket och hon fick medhåll 
från olika sidor. 

" .. . när jag gick till rätta med det 
misstänkta lönnkrogeriet och slikt fick jag 
medhåll af kyrkfolket, och när jag tog det 
prästerliga regementet i upptuktelse klap
pade de mondäna sina händer. 

Men som sagdt, min person var frid
lyst." 

Så fick hon höra talas om en fiskare 
som nekats nattvarden vid själva altarrun
den, då hans fru tidigare i veckan medde
lat prosten att mannen varit berusad i 
veckan. Detta hade upprört alla och 
Hilma Strandberg hörde talas om det av 
ögonvittnen. 

Hon satte sig ner och skrev novellen 
Nitälskan som hon skickade till Handels
tidningen. 

(Om det har Ingmar Nylund och jag 
under våren haft en debatt i Bohusläning
en. Naturligtvis vill jag på inget vis hålla 
med om att prästen gjorde rätt. Men jag 
vill ändå förklara att från både fiskarfruns 
sida, hon som skvallrade på sin man, och 
från prästens sida var det en allvarlig väl
mening att hindra fiskaren från att begå 
en ovärdig nattvardsgång. Detta är en 
synpunkt som inte många förstår idag.) 

Efter detta var stämningen i Fjällbacka 
dyster och fientlig. 

Hon skriver: 
" Den käraste vän jag ägt, en af fisklä

gets döttrar, vid tillfället frånvarande, 
skref till mig: 

F ör människan kan jag ännu hysa till
gifvenhet, skriftställarinnan afskyr och 
fruktar jag ." 

En dag kom min tjänare inrusande 
- och bad mig gråtande stanna inomhus, 

emedan folket lagt råd om att stena mig. 
- De tänker gömma sig i prången och 

kasta , när fröken går förbi. 
Veckorna som följde voro mycket 

mörka. Jag hade endast en välvilligt 
stämd familj att besöka (Detta var säkerli
gen folkskollärare Stubelius familj). 

Men då jag hvar gång jag kom, såg en 

skugga af nedslagenhet ofrivill~fjt lägra 
sig öfver hemmet, gick jag mer och mer 
sällan dit . 

Det blef nästan outhärdligt, 
.. . hvarje dag företog jag promenader 

genom byn och försökte komma i tal med 
männen. Jag mötte endast mörka blickar 
och slutna läppar. Man upphörde att 
hälsa på mig. Jag led oändligt. Jag fyllde 
min ensamhet med tårar ty jag hade 
älskat dessa människor. " 

Så tog hon tjänstledigt, vistades ett år i 
Göteborg och fortsatte att dikta om skä
ren. Men hon fick hotelsebrev och de 
mest osanna rykten spriddes om henne. 

Hon försökte återvända och steg för 
säkerhets skull av ångbåten vid "en när
gränsande ångbåtsstation" och kom seg
lande i smyg till samhället. 

Hon höll sig inne på kvällarna enligt 
allas råd. När hon gick ut tävlade de få 
sommargästerna om att slå sällskap med 
henne. Men en kväll hade hon i alla fall 
gått litet längre bort. 

Hon skriver: 
" Plötsligen rusade två män ur ett hus 

och spärrade rägen. Den ene lyfte handen 
och skrek: 

Nu skall hon dansa över muren tills . 
det inte finns ett helt ben i hennes kropp. 

Jag blefmed ens lugn och kall . 
Hvad har jag gjort, Carolusson? 

Berätta mig det. jaa vet det ej . Mannen 
stod med näfi'en J..71uten och var blek av 
vrede i ögonen. 

Hon har skämJ ut oss för kungen och 
landet. 

Säg hvad har jaa gjort? 
Hon skrifi'er och skäller på oss för 

vårt språk. Hon gör oss till ett spektakel 
för att vi inte talar nog fint." 

Hon hade en kamrat med sig, (kanske 
målaren Hjalmar Angered) som hon 
måste hindra att gå på fiskaren. Hon gick 
själv modigt fram till honom och sade att 
hon skrev för att hon ilie dem väl. 

Till författarvännen Gustaf af Geijerstam 
skrev hon 26 september 1887. 

" Härute för jag ett hundlif. Folket 
okunnigt - eggat af småhandlandena som 
hatar mig, rasar, kastar · sten, öfveröser 
mig med glåpord hotar sätta i scen lynch
principen. De spika- upp jätteplq.kat med 
Skandalskrifverskan Hilma Strandberg. 



De begripa naturligtvis icke - att jag 
skrifvit i deras intresse, velat föra deras 
sak fram . De eggas i tron att jag" Skämt 
ut dem i bladet", skrifver deras dialekt 
för att förlöjliga dem , "skäller ut deras 
stugor", "derases strann", deras fattig
dom och deras kamp. " 

Hilma mådde både psykiskt och fysiskt 
illa av denna spänning och lämnade för 
alltid Fjällbacka mot hösten när sommar
gästerna försvunnit. 

Ja, Hilma Strandberg blev grundligt 
missförstådd. Om hon fått stanna hade vi 
haft en bohuslänsk skärgårdsskildrare 
Strindbergs klass. 

Strindberg lär ha yttrat om henne: 
"Hon går utanpå dem allihop", då han 

säkert menade den tidens kvinnliga för
fattare - och det var ju inte illa. 

Vi presenterar här en del aven novell 
i samlingen Ödesglimtar. Skildringen av 
stormen är magnifik: 

HOSTSTORM 
av Hi/ma Strandberg 

Dagen därpå höll det i sig. Vinden 
ägde förtvivlad kraft, fast sjön inne i fjor
den icke gick hög. Några, som farit ut med 
bottenrevade segel för att se till garnen, 
måste vända om. En tryckt stillhet vilade 
över stranden. Folk gick trögt och lång
samt omkring på gatorna. I handelsboden 
hängde bokhållaren över disken och gäs
pade, stirrande genom de små saltstänkta 
rutorna ut över den mörka fjorden. Gam
lingarne på sillfjärdingarna rökte under 
tystnad sina pipor, uppe på Gästis stod 
krogsalen tom, och pigorna stulo sig långa 
stunder med schalarna över huvudet ut i 
porten, endast för nöjet att stå sysslolösa. 
Kvarnarna på sydberget gingo skarpt, och 
suset särskildes ur storm dånet och bredde 
sig myndigt ut över fiskläget: nu är jag 
herre! 

Ingen sade stort något. Karlarna kom 
drivande ned för gatan, stannade vid alla 
stugsprång och sågo slött på den smala 
strimma av sjön, som lyste fram därige
nom, tills de slunko av ned på bryggorna 
och ställde sig med ryggarna mot magasi
nen, där det var lä. Där nere samlades de 
småningom flock efter flock och stirrade 
ut, tunga och bekymrade. Orden föll ett för 
ett. 

Inunder sjöbodarna var stiltje. Ibland 
kunde det komma flagor, mörka skydrag, 
vilka plötsligt bredde sig ut därifrån över 
fjorden i solfjädersform. 

Folk följde med ögonen flagorna. Hela 
dagen varade det enformiga stormvinet 
och vågornas dån, tills man hörde det var 
man gick och stod, om man låg eller täppte 
till öronen. Och hela dagen stodo de där 
nere på bryggorna, tysta, ordkarga, och 
stirrade ut över fjorden. 

En båt kom krängande med halvrev -
han kom inifrån bukten och ville tvärs 
över. Han följdes av blickar från alla bryg
gor. 

- De' ä Kalvöfolk - di ska' fresta, sade 
en och böjde sig framåt och spottade. 

- Di kunne då la väre me' . 
- Värre nö ' ä' de inte. 
- Näggu, om de' går, sade en pilt och 

drog med förvånansvärd färdighet upp ena 
axeln för att få byxorna att hänga på. 

Kalvöfolket vände mitt i fjorden, följda 
av hundra hånande ögon från tio småbryg
gor. 

- Jaggu sa' jä't, sade den lille krytt. 
Det fanns en, som tittade skarpt syd

vart. 
- Hö ä' de ' for no' da? sade han 

betänksamt. 
- Ä' de' nogge? 
- Lovart om Flyholmen - ä' du blinn? 
Nu kom folk från sjöbodar längre upp. 
- Där kommer en bM sörifrån. 

Det samlades människor på gatan, kar
larna gingo längre ut på broarna för att se. 
Kvinnfolken sträckte sig med öppna ögon 
och munnar ut om dörrarna. 

- Herre du gode - jä mener de' ä' en 
vinddriven, jä. 

- Äh, hölles va' de' rimligt de'? 
- Hölles va' de' rimligt? Dom du ä' då, 

Anners, du må väl veda, atte det går för sej 
i så'nt vä'r. 

- I ska' bara se',t - Dört Mali ha rätt, 
ho' . 

Och rätt hade hon. Nu var båten mitt i 
fjorden, där den klarade sig ganska godt. 
Det var tydligen främmande folk och 
främmande båt, som roddes av järnhårda 
armar. Om en stund sköt den in i lä under 
konsulns storbrygga. 

Folk runt omkring nickade lite trögt 
och togo till mössan. 

Kaptenen på båten såg upp och ropade: 
- Kan ni vara snälla och visa vägen till 

något logis? Vi förliste sydpå i natt, skutan 
i sank, manskapet räddat. 

De skeppsbrutna sprang raskt i land. 
De sågo mörka och trötta ut och voro 
mycket vårdslöst klädda. Besättningen 
iakttog en hårdnackad tystnad, och så 
begav man sig med nyfikna hack i häl upp 
åt backen. 

forts. sid. 7 

För en bättre ekonomi 
och ekologi. 

Föreningsbanken lK 

• 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 S, 45071 Fjällbacka, Tel 0525-64400, Fax 0525-64424 

AST ~ 
NOVELL 

COMPUTER 

~ Mictosott' AUTOCAD" 
AUTHORIZED DEAlER 
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Vårmöte, Fjällbacka Samhällsförening 960507 
Vårmöte hölls på Fjällbacka Service och 
det kom 50 personer. 

Till ordförande för vårrnötet valdes 
undertecknad. 

Sedan föregående möte kan nämnas 
lite om vad vi gjort under våren. Vi har 
haft fyra styrelsemöten där brandkåren 
upptagit stor del av tiden. Vi har gått 
vidare med överklagandet och ärendet har 
nu vandrat vidare till regeringsrätten för 
prövning. Vi hoppas att få behålla vår 
brandkår som vi tycker är mycket viktig 
för samhället då husen är av trä och ligger 
tätt, tätt. 

I februari var jag inbjuden till möte i 
Länsstyrelsens regi om Bohusläns utveck
ling i framtiden, det var mycket intressan
ta diskussioner som fördes. Bland de 
inbjudna var företag, kommunfolk och 
organisationer från de fyra norra kommu
nerna, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och 
Tanum. Det kommer att bli en uppfölj
ning i juni på samma frågor. 

Söndagen den 14/4 städade vi på Bad
bergets badplats. Vi har blivit lovade 
påfyllning av sand samt en längre brygga 
av Tanums kommun. Jag vill tacka alla 
som ställde upp på detta, och vi hade tur 
med vädret, det var lågvatten och sol. 

Lördagen den 27/4 hade vi besök av 
en EU-delegation som Monika Hellberg 
och jag guidade runt i Fjällbacka. Det var 
BOSAM, Pege Schölander som var 
utsedd som representant för att se över 
omvandlingen av helårsboende till fritids
hus här i Bohuslän. I gruppen fanns repre
sentanter från Spanien, Wales, Finland 
och Frankrike. De gör en rundtur i våra 
kustsamhällen plus att de var i Dals Lång
ed. Problemet är att husen blir uppköpta 
av folk från andra länder till stor del. I 
Fjällbacka har vi många fritidshus men de 
är inköpta av folk från övriga Sverige. 

Till vårmötet kom Bengt Mattsson och 
informerade oss om nyheter. Han infor
merade om arbetsmarknads läget i kom
munen, sparbeting. Hällristningsmuseet 
m m. Han ser dock positivt på framtiden 
och säger att vi måste fortsätta att utveck
la kommunen. Tanums kommun mår rätt 
bra som helhet. Han frågade även hur vi 
mår i Fjällbacka och tänker då mest på 
brandkåren och menar att de inte är helt 
okänsliga, men att ett beslut är fattat i 
kommunstyrelsen. 

Räddningsverket och Länsstyrelsen 
kommer att besöka kommunen för att gå 
igenom riskanalysen med berörda parter 
och för att utröna om Tanums kommun 
skött frågan riktigt. 
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Bengt gick även igenom en del trafik
frågor. Det skall bli gångbana på Alh~ga
tan, Föreningsgatan. 163:an kommer att 
bli en miljöanpassad väg med rondeller 
etc. Vägverket har avsatt 10-15 miljoner 
kronor på 163:an. Ombyggnaden kommer 
att delas upp i etapper. Vi diskuterade 
även sjöbodarna i Sälvik och deras 
utseende men det finns tydligen ett bygg
nadslov på dessa med det utseende som är 
idag. Tanums kommun kommer att upp
föra ytterligare fyra sjöbodar där man kan 
köpa, alternativt hyra 1/4 bod. Det har 
dock visat sig att det är många som vill ha 
en hel bod. Det blir även en trottoar förbi 
sjöbodarna. 

Beträffande kajen finns inget nytt men 
beträffande Silon finns ett förslag att göra 
om den till konstnärshus med utställning
ar m m. Malin Sellman har lämnat in för
slag till Tanums kommun. 

Mats Tillander har sett över vår trafik
situation sommartid och vill att vi funde
rar över hur vi vill att vårt samhälle skall 
se ut sommartid i framtiden. Skall vi satsa 
på ett helt bilfritt centrum med plantering
ar, fler soffor, mer uteservering etc eller 
räcker det att enkelrikta så som vi har haft 
det? Vi diskuterade även bussarnas vara 
på torget eller inte. Skall de få egen par
kering vid Stallarna och att folk får gå 
ner. Eller skall man tänka sig att bussen 
får köra ner och släppa av folk och sedan 
köra upp till parkeringen på Stallarna eller 
möjligen kajen/planarne? Mats ville att vi 
skulle fundera kring dessa frågor till höst
mötet, han kommer att arbeta vidare på 
dessa förslag . 

Alf Jonasson redogjorde för förskö-

ningsgruppens arbete, som hade koncen
trerat sig till Rosas hus och torget. Vi har 
kommit överens om att det skall bli en 
boule-bana och lekplats där Rosas hus 
stod. En fortsättning av granitstenarna 
med kedja emellan, parksoffor, en eka för 
barnen och även en klätterställning. I 
övrigt kan nämnas Badberget. Vi kommer 
även att få fler papperskorgar etc . Lotteri
bodarna skall fl yttas fram och ställa~ 

söder om dansbryggan och med försälj 
ning in mot vägen. Handikapparkeringen 
kommer att flyttas och det kommer att 
minskas på övriga parkeringar. 

Bengt Richardsson redogjorde för 
Gruppen Äldreboendes arbete. Det har 
skickats ut en broschyr till alla hushåll i 
Fjällbacka där man får information om 
det nya äldre boendet och vart man kan 
sätta in pengar. Det har kommit in en del 
pengar redan så det ser hoppfullt ut. Jag 
tycker att gruppen gjort ett mycket gott 
arbete. Samtidigt ber vi att få gratulera 
Bengt Richardsson som fyllt 70 år den 6 
maj. 

Vi har äntligen fått svar på vårt rop 
om hjälp med ALU-projekt beträffande 
Landsb gdsutveckling, Gunnar Hellberg 
har åtagit ig detta och kommer att redo
visa sitt arbete vid årsmötet i november. 

Lennart Fredlund redogjorde för 
arbetsgången beträffande nedläggningen 
av Brandkåren och hur i överklagat. Det 
har visat sig att Räddningsverket redan 
varit på besök men att vi inte blivit infor
merade om detta. 

Väl mött igen i november månad. 
Rosita Jansson 

Ordf. 

Gruppen som överklagar heslutet om hrandkårsnedläggning. Fr.v. Lennart Juliusson, 
brandman, Anders Järund, Föreningenjör Fjällbacka , Karl Einar Johansson,jolkpartiet, 
Lars Engberg, brandman, Bo Karlsson , brandman , Lennart Fredlund, brandman, Anders 
Torevi , Köpmannajöreningen, Leif Gren, brandman , Lennart Widelius, brandman , Tor
björn Gustavsson , brandman och Rosita Jansson , Samhällsjöreningen. 



Samhällsförbättrande 
åtgärder 
I föregående FjällbackaBlad nr 79 redo
gjorde Rosita Jansson, samhällsförening
ens ordförande, för den arbetsgrupp som 
bildats för att föreslå förbättrande åtgär
der för ett trivsammare Fjällbacka. Grup
pen består, förutom Rosita, av Alf Jonas
son, vice ordförade i Kommunstyrelsen, 
Thorsten Norin, vice ordförade i Teknis
ka nämnden, en representant från Restau
rang och köpmannaföreningen nu senast 
Anders Torevi samt undertecknad för 
FFF. 

Vi har haft flera möten och noterat 
mängder av förbättringar, som borde 
göras, varav den viktigaste är att ta fram 
ideer och förslag till planlösning av 
Ingrid Bergmans torg och till trafiksitua
tionen där speciellt sommartid. Nu sedan 
Rosa Eklunds hus försvunnit har frågan 
ytterligare aktualiserats. Gruppen samla
des därför vid torget under påsken. Vi 
beslöt då att, eftersom planfrågan -för 
Rosas tomt är oklar, för de första två åren 
föreslå anläggandet aven bouleplan och 
en lekplats, dessutom ökad torghandel 
men färre parkeringsplatser. 

Andra förbättringar med hög prioritet 
är t ex miljöanpassning av 163:an genom 
samhället, gångbanor till Inventing och 
runt hela berget, asfaltering av P-plats i 
Mörhult, iordningställande av planen vid 
Långöbron och en sjösättningsramp där, 
förbättring av badplatsen vid Badberget, 
m.m .. 

Jag tar mig friheten att citera ett 
intres-sant avsnitt ur den sammanställning 
som gjorts kommunstyrelsen: 
Badholmen. Badholmen är det område 
som har de största utvecklingsmöjlighe
terna i Fjällbacka. Förslag finns att göra 
både gästhamnen och badet "blå flagg 
godkänt". Övriga förslag är bl a van
drarhem, bassäng, motionshall, serve
ring. Arkitekt Sture Johansson har tidiga
re visat flera ideer. DETALJPLAN BÖR 
FRAMTAGAS! 

Bo Reichenberg 

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykologmottagningen 

Livsgnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog, psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
45731 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 

Larmet från Larmcentralen 90 000 till Tanums kommun fungerade inte, då ett hus i 
Lilla Anrås började brinna. När äntligen brandkåren i Tanum hade anlänt var villan 
helt övertänd. Det hjälpte inte att Fjällbacka och Hamburgsunds kårer också kom. Här 
är Torbjörn Gustavsson på väg att koppla ännu en slang. 

""''''4IIta.. 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) 
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Aldermansmor Helena Hvalström berättar, del II 
Min mormor kunde också berätta om sina 
svärföräldrar på Hvalön, Aran Pettersson f. 
19/5 1816 (på Musö?) och Anna Carolina 
Falck f. 1814 i Fjällbacka. Anna Carolina 
var högrest och kraftig. Hon hade att brås 
på. Hennes far, skeppare Lars Falck f. 
1780 gift med Anna Elisabet Ruderberg, 
var enligt traditionen väldigt stark. Som 
många starka karlar kunde han bli lurad 
och provocerad att ge prov på sina kropps
krafter. Johan Mjölner har i ett brev till 
mig berättat om ett sådant tillfälle. 

"Lars hade haft sin fraktbåt ' Aron' om 
16 läster under reparation. När masten 
skulle resas, hade det kommit på tal, att 
Lars var så stark att han kunde göra detta 
ensam, utan någons hjälp. Han gjorde det 
även, men när han skulle göra det "pustet" 
halkade han på däcket. Masten kom i spå
ret men själv ådrog han sig en underlivs
skada, så att han kort därefter avled på 
nyårsafton 1818". 

Carolinas man, Aron Pettersson var 
hummerhandlare. Han seglade från Gård
vik på Hvalö till stora hamnkanalen i Göte
borg. Där sålde han felfri och fullmatad 
väderöhummer till hotell och burgna bor
gare i staden. Jag vet inte vad han fick för 
tjoget, men det kan inte ha varit någon 
större timpeng med tanke på den tidsödan
de resan. Men kanhända hade han annat att 
sälja under presenningen: konjak, genever, 
likörer och årgångsviner till värdshusvär
dar och hugade spekulanter, något som 
gjorde stadsresan lukrativ. 

Mormor hade hört morlar berätta, att 
Aron tog med sig sin son, när Johan var 
"bara pojken", för att han skulle vara gast 
och rorsman, när de seglade utomskärs till 
den stora farleden. Där gjorde Aron bytes
affärer med hummeruppköpare från Hol
land och England. Kanhända talar ryktet 
sant, att han också hade affärer med sin 
syster Abela som hade krog på Florö. 

Min mor Alida föddes på Väderöarna 
tomasdagen 21/12 1876. Då hade barn
morskan bott därute på lotsplatsen i 14 
dagar. Man kunde ju inte veta ... 

När Helena fött sin dotter gick den stol
te fadern ner till Mörhultsfiskarna, som 
övernattade på Storön för att på morgonen 
dra sina backor och ryssjor. Han hade med 
sig något att dricka och skåla med: "Nu får 
Ni uppföra Er ordentligt", sa han, "för det 
har kommit en så fin fröken till ön". 

Min morlar, Johan R Hvalström var en 
man värd att minnas. Han var kraftfull och 
myndig. Åke Falck i filmen "Ett köpmans
hus 'i skärgården" liknade honom, men de 
var inte släkt. Morlar var just så bullrande 
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Lotsåldermannens hus sedd/rån Rockan. Akvarell av Therese Nordblom. 

och högröstad. Min vän Fredrik Waldner, 
född på Ursholmens fyrplats har berättat 
för mig, att när Hvalström kom seglande 
med lärarinnan och kom fram först på nat
ten, därför att vinden hade skralnat, då 
väckte lots åldermannen upp hela ön med 
sin starka stämma. Lärarinnorna, som 
undervisade på lots- och fyrplatser landet 
runt, utförde en kulturgärning, som inte har 
blivit tillräckligt uppskattad. De bodde väl 
inte så länge på varje plats, men det blev 
en koncentrerad och gedigen undervisning. 
Min mor Alida tyckte mycket om sin lärar
inna mamsell Ouchterloni. Hon fick pre
mium; Runebergs samlade skrifter, som nu 
står i min bokhylla. 

Aron och Karolina Pettersson på Hval
ön hade förutom min morfar flera barn, 
"som gifte sig och fick barn", för att citera 
PovelRamel. En ättling till dem är min 
syssling Britt G Hallqvist, psalmförlatta
"rinna i Lund. Johan och Helena Hvalström 
hade förutom min mor Alida en son Rag
nar och en dotter Märta. Märta blev gift 
med Anton Löfman, kyrkoherde i Kalvs 
pastorat. Deras yngsta dotter Kerstin F ärn
lö/ var mor till jazzmusikern Lars F ärnlö/, 
nyligen bortgången, som med sin trumpet 
spelade tillsammans med de stora jazzmu-

- sikerna i USA. Ragnar reste till Amerika. 
Han kom hem (mycket efterlängtad) med 
dollar i plånboken och en stor amerikakof
fert. Vi stod runt omkring honom, när han 
öppnade sin koffert. Där fanns frikostiga 
presenter till syskonbarnen samt till mor
mors förskräckelse en revolver. Han var 
gift första gången . med släktingen Karla 

Falk och andra gången med Therese Nord
bloms syster Emma från Strömstad. Som 
många svenskamerikaner hade han svårt 
att bli trodd, när han berättade om USA; i 
många av eenden biggest in the world. 
Han hade då en ständig motfråga till tviv
laren: "Herre du värld. Vad har väl du sett? 
Kråkholmen har du ett och Gudmund har 
du sett. Vad har du ett mer? 

Mormor berättade gärna om prästerna, 
särskilt om pro ten Johan Henrik Holm
qvist i K ville och hans märkliga frieri. 
Holmqvist ar född l O l i Halmstad, tog 
studenten på Latinläroverket i Göteborg. 
Han kunde tala latin obehindrat vittnade 
hans kolleger om och ar grundligt lärd i 
grekiska och hebreiska Han var både fil. 
och teol. doktor och mäkta lärd. Tecken 
och krumelurerna på makrill och torsk, 
dem kunde pro ten läsa, sa man i Ham
burgsund. Redan om informator i ett gam
malt köpmanshu i Göteborg hade Holm
qvist trolovat sig med en köpmans dotter 
Gustava Klein. Hon var mycket äldre än 
han, men det ansågs ara ett lyckligt äkten
skap. När Gustava dog 1872 hade de en 
ung prästdotter, Paulina Claesson till hjälp 
i prästgården. är Holmqvist hade varit 
änkling ett år kallade han in den unga hus
modern till pastorexpeditionen. Jag skall 
meddela, sa han att det kommande söndag 
lyser första gången i K ville kyrka till 
äktenskap mellan fIl. och teol. doktor Hen
rik Holmqvist och mamsell Paulina Claes
son. Hon tackade och neg. Skriv under här, 
sa han. Holmqvistsyredikningar var som 
avhandlingar i teologi. Men de schartauan-



ska kvinnorna kunde följa med. De skrev 
ner hans predikningar och jämförde med 
varandra. 

Från öarna kunde komma kyrkobesö
kare. Särskilt minns jag Eliasson på Kalvö. 
Han hade en son som blev präst. Frans 
Ergardt, kyrkoherde i Varberg. Eljasson, 
som vi kallade honom, lade alltid till vid 
Dorthes brygga. Det kunde ha sitt problem, 
när det kom kastvindar svepande ned från 
Veddeberget. Men han kunde konsten att 
angöra en brygga. Jag beundrade också 
hans goda balans. Han stod på toften på ett 
ben med snuggan i mun och tog av sig sina 
överdragskläder. Inunder hade han sin sön
dagskostym. Högtidsklädd vandrade han i 
god tid upp till Herrens hus. I husen längs 
gatorna tittade de efter honom. Alla visste 
vart han var på väg. Han blygdes inte för 
evangelium. (Rom l: 16). 

Om somrarna bröts isoleringen på lots
platsen. Släktingar och vänner kom på 
besök. Studenter från Uppsala och Lund 
bodde där några veckor för att forska i 
havets fauna och flora. Alida brukade hjäl
pa dem med deras mätningar och observa
tionen. När doktoranderna rest tillbaka till 
sina universitet fortsatte Alida att föra 
deras journaler. Hon fångade plankton och 
skickade till Lund jämte sina anteckningar. 
Högvatten och lågvatten kunde hon avläsa 

Lotsålderman Johan Robert Hvalström 
född 1844 på Hvalön, Fjällbacka. 

på den vattenståndsmätare, som hennes 
morfar, Bernhard Hansson, konstfärdigt 
hade huggit in i en lodrät berghäll vid 

vattenbrynet. Som tack kunde hon få aven 
fattig student en present till jul. Alida 
hjälpte också lotsarna att loda. 

Morfar Johan höll ordning på ön. Ingen 
hund fick komma i land, inte ens lotsdirek
törens. I hamnen, Rockan, var det förbju
det att bada. Ville man bada fick man göra 
det på utsidan av ön~ Men där var det inte 
lätt att komma till på grund av den eviga 
dyningen som drog fram och tillbaka över 
tångruskor och havstulpaner. Det var orsa
ken till, sa min mor, att hon aldrig lärde sig 
simma. Men segla kunde hon. Mormor 
berättade med stolthet om sin dotters 
skicklighet att sköta segel och skot. Det 
kom ett fartyg och flaggade för lots. Men 
det fanns bara en lots kvar. Alla de andra 
var ute på uppdrag. Alida erbjöd sig att 
segla ut lotsen. Hon styrde upp på läsidan 
av skeppet, så nära att lotsen kunde få tag i 
fallrepet och klättra ombord. Samtidigt 
svängde Alida ut så att båtarna inte skulle 
törna mot varandra i sjögången. Medan 
besättningen hejade och vinkade till den 
käcka väderöjäntan, seglade Alida lotsbå
ten hem utan att gå på den förargliga 
undervattensstenen som ligger i det trånga 
inloppet till hamnen. Hon var en duktig 
seglare. Men, som sagt, simma kunde hon 
inte. 

Valter Andren 

Tanums S:J1 Kommun 

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

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

TANUM. 
Kultunninnesvårdsprogram för Tanums 
kommun. 

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

DIALEKT I TANUM. 
Här kan Du finna 2.700 dialektala ord 
från Tanum, Bullaren och K ville 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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Rilsen fra Norge ORRKUTTER 
Som dere kan se, er dette tatt hos fotograf 
William Larsson i Fjällbacka. 

Jeg önsker vite hvem de herlige barna 
er. Alt jeg vet er at de tilhorer min manns 
slekt som kommer fra Fjällbacka. 

Det er mulig de er tilknyttet navn som 
Johannisson, Aronsson, eller Torin men 
dette er bare gjettninger fra min side. 

Med vennlig hilsen 
BÅB /' 

(Svar till redaktionen) 
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Illustr. Håkan Järund 

Våren är en härlig tid i Fjällbacka. Stilla 
kvällar med en svag · västanbris, förs alla 
välbekanta ljud in från sjön. De svartvita 
ejderhanarna och de brunspräckliga ejder
honorna, ligger par om par ute på fjorden , 
och hanarnas spelläte ljuder in över land. 
Redan i mars kan man få höra strandska
tans välkända pipande. Men ett ännu tidi
gare vårtecken här på västkusten är då trut 
och mås ger hals. Under vintern är de 
mestadels tysta. Först kring 1 maj får vi 
höra tärnornas skrän. 

Ett nytt ovant läte har de senaste åren 
blandat sig med de gamla välbekanta. Ett 
långt utdraget rullande läte, som för tan-

SVERIGES REDOVISNINGSKON5ULTERS 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 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄPAV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING , SVETSNING 

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

ken till de stora skogsmyrarna. Kan detta 
verkligen vara orre. Jag får spana en del 
med kikaren, innan jag till sist upptäcker 
honom högst uppe på Li1lköddö. 

Halsen är tjock och framsträckt och 
den vita stjärten är utvecklad som en sol
fjäder. Andra färger kan jag inte se på det 
avståndet. Det var alltså en orre, som låtit 
de kala klipporna få er~ätta den öppna 
myren. A v en ornitologisk kunnig vän får 
jag reda på, att detta kallas "bergsspel" , 
och äldre folk talar om för mig, att orrar 
alltid funnits på Kalvö. 

Anders Järund 
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Birgittas Fotvård 
Tel. Bostad 0524-400 56 

Kvällstid 

Fjällbacka Service 

VÄLKOMMEN TILL 

GARDINER · MODETYG 
SYBEHÖR . SÖMNADSHJÄLP 

HANDARBETE . GARNER 
UNDERKLÄDER . STRUMPOR 
FJÄLLBACKA TEL 313 71 



Styvmorsviolen, Viola tricolor, förekom
mer allmänt i vårt land ända upp till 
Ångermanland, till vars landskapsblom
ma den är utsedd. På Öland och Gotland 
saknas den dock helt. Sin blomningstid 
har den i maj månad, då den ymnigt bre
der ut sig i låga, täta blåskimrande mat
tor. Växten är mycket anspråkslös. Den 
nöjer sig mestadels med de allra magras
te sandmarker och vindpinade bergskre
vor. Ofta förekommer den på gravar och 
kring gamla galgbackar. Den lilla blom
man gav frid åt fattiga syndare och andra 
olyckliga, som inte fick sin sista vila i 
vigd jord, trodde man. Den tillskrevs 
också magiska krafter. I ett av Shakespe
ares dramer förtrollas fen Titania av det 
vilda naturväsendet, Pug, just genom att 
droppa dagg från styvmorsviol på hen
nes ögonlock. 

Sitt namn har blomman fått genom 
att man i fantasin tyckte sig se en styv
mor breda ut sig på de två nedersta sto
larna - de fem foderbladen görs då till 
stolar. I sitt knä håller hon en tallrik gröt 
sötad med honung, i fantasin den gula 
fläcken på kronbladen. Strax ovanför 
modem på var sin sida sitter hennes två 
egna döttrar på var sin stol. Längst upp 
och långt från gröt och honung får de två 
styvdöttrarna dela på den femte stolen. 

Örten kallas ofta även trefaldighets
blomma. En sägen berättar att styvmors-

Kommentar till Lasse 
Lundbergs kåseri ur Skrö
nor och sanningar 
Beträffande skrönan om Janne Bruce kan med
delas följande: Prosten J.H. Holmqvist i Kville 
dog 1879. Janne Bruce dog 1882, alltså tre år 
senare. Det kan inte ha varit prosten Holm
qvist som han skrämde i likkistan. Prost i Kvil
le var då c.A. Uddgren. 

Styvmorsviol 

violen skapades med den mest underba
raste doft. Själv blev hon förskräckt, då 
hon såg hur människor trampade ner och 
skövlade åkrar och ängar för att nå 
henne. Hon bad då vår Herre att ta dof
ten ifrån henne. Han gjorde henne till 
viljes, men skänkte henne i gengäld de 
allra vackraste fårger, gult för att hedra 
Fadern, vitt för Sonen och violett för den 

Typiskt för en skröna är att en händelse läggs 
på en mycket känd individ som inte har med 
saken att göra. 

Sant är att fru Bruce fick åtminstone hem
skillnad och bodde i Fjällbacka. Maken Janne 
dog på Valön dit han flyttat och sålt Hjerterön 
till kapten Göransson. 

En vederhäftig beskrivning av Bruce finns 
i FjällbackaBladet nr 70 och hela Hjerteröns 
historia i nr 67 -71 , skriven av undertecknad. 

Inger Rudberg 

Heliga Anden. På så sätt fick hon nam
net trefaldighetsblomma. 

Blommorna har djupast nere i sin 
sporre en droppe nektar, uppskattad sär
skilt av humlor och en del fjärilar, vilka 
dras dit aven mycket svag doft av den 
gula mittfläcken. Fröna skjuts iväg åt 
alla håll från frökapseln och utgör efter
sökt och näringsrik föda åt skogsmöss, 
myror och diverse andra små djur. 

Styvmorsviolen odlades redan i klos
terträdgårdarna, där de ansågs fördriva 
onda makter. På 1700-talet upptogs örten 
bland apoteksväxterna. Hela växten lär 
vara användbar. Verksam mot reuma
tism, ödem, sängvätning och tarmsjuk
domar. Den innehåller urindrivande lik
som febernedsättande, svettdrivande och 
slemlösande medel. Den ansågs även 
effektiv mot luftvägsinfektioner, blåska
tarr, åderförkalkning och fallandesot hos 
barn. Man drack te på styvmorsviol mot 
hudsjukdomar, till exempel psoriasis, 
finnar, akne, skorv, revormsutslag, skabb 
och klåda av alla slag. 

På 1800-talet började man förädla 
styvmorsviolen. Resultatet därav blev 
våra så högt älskade penseer, som nu 
finns i oändliga färgnyanser och gläder 
oss från tidig vår och genom hela som
maren. 

Maj Gustafson 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 

Lasse L kommenterar, 
att han för sin del inte påstått att allt i boken är 
sant. Skrönor är skrönor och skall tas för vad de 
är. 
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FJALLBACKAIDROTTSKLUBB 

Från vänster Joakim Nestorsson, Joakim Torstensson, Patrik Jonasson och tränare 
Dan Carlsson. 
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FRISÖREN är proffs på ditt hår! 

GÖR SOM DIN FRISÖR! 

ANVÄND PROFESSIONELLA C O L S I N 
HARVARDSPRODUKlER FRÅN COLSIN 

COLSINS SCHAMPON - BRA MILJÖVAL a 
GODKÄNDA AV SV. NAlURSKYDDSFÖRENINGEN •..• ".," .... 

VASCO AB COLSIN • Tel: 0525-32525 - Fax: 0525-32533 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - .VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

Välkommen till 
Alla råvaror och ingredienser 
är kontrollerade och har 
högsta biologiska kvalitet 

"Lev gott 
med hälsokost" 

Affärsvägen 13, Tanumshede 
Tel. 0525·206 36 

Fik har i skrivande stund inlett årets seri
espel Div VI Bohuslän. Seriepremiären 
blev lyckad då Skredsviks SK utklassades 
med hela 10-0. Sedan följde Smögen 
hemma där motståndet blev svårare vilket 
ledde till förlust med 2-1. Klubben har 
inför årets säsong fått fem nya spelare. 

iklas Hedlund och Patrik Olsson från 
Ljungskile SK, två målvakter från 
Tanum IF. Jonas Persson och Mikael 
Khilstedt och Sebastian Koldeus. 

i hoppas mycket på årets lag då 
även våra egna spelare har utvecklats, 
och truppen är jämnare än på länge. Då 
klubben i år firar 70-års jubileum skulle 
det irra fint ed en placering som inne
bär a an emang till Div V . . 

Tränaransvaret för A-B lag har i år 
Dan Carls n och Joakim estorsson . 

Klubben även ett Damlag som 
spelar i Di,- 1\ . Första matchen blev det 
förlust med _- i mo grannklubben Ham-

ngdomsfi • 
bland ungdo -r tort. Vi har tre poj~ 
klag i erie-pe _ Pi- o P I- och Pil , samt 

dal fl ickor och poj-
,ms:!.::t]!3Ie är för respektive lag: 

p 1- . Lars Engberg och 
PI-. Lars Engberg och 

PIL Yvonne Brandt 
lL;; ..... ::":>UU ror yngre gruppen. 

Fjällbacka IK 
ordf Lars Engberg 

HavsUtsikI är n riodisk tidskrift om 
havsforsklling oc sresurser. 
HavsUtsih i"I'S ID GÖleborgs universi
tet, Stiftelsen - erhm'el samt de marina 
forskningsce1 ~ l" uni\'ersiteten i Göte
borg, Stockhol och Cmeå. 

Nytt multimedia
program om havet 
De som besökt Göteborgs universitets 
utställningar pa Ha,ets Hus i Lysekil 
och Maritima Centret i Göteborgs 
hamn har säkert -ommit i kontakt 
med vårt första muItimediaprogram, 
som handlar om havets fiskar, deras 
kännetecken. lektider mm. 

I samband med an ut tällningen Männis
kan och havet på Naturhistoriska museet i 
Göteborg producerade~ , undersöktes 
också möjligheterna att ta fram ett nytt 
multimediaprogram- med frågor och svar 
om havet. forts. sid. 31 



Fint diplom och stipen
dium till Lars Engberg 
Lars Engberg, Fjällbacka IK:s ordfö
rande edan 1974, har av Svenska 
Fotboll Förbundet, Tore G. Brodds 
Minne fond erhållit ett stipendium på 
4000 kronor och ett fint diplom, där 
det står: 

med erkänsla och tacksamhet för 
Eder medverkan till fotbolls
idrottens utveckling och fram
gång. 

Lars erhöll den fina utmärkelsen vid 
SFF:s årsmöte den 13 april av dess 
ordförande Lars-Åke Lagrell. En vär
digare stipendiat får man nog leta 
efter. Tänk, Lars har varit ordförande 
i FIK i över 22 år! Grattis!! 

Bo Reichenberg 

A v en slump fick vi kontakt med några 
ungdomar som gick en multimediautbild
ning vid Nyttodata i Fjällbacka i norra 
Bohuslän. Här gavs utbildning i design 
och layout, programmering, ljud- och 
bildproduktion samt marknadsföring. 
Som examensarbete behövde man ett pro
jekt att arbeta med. Så vi erbjöd dem att 
ta sig an "frågor och svar om havet". På 
det här sättet fick vi utan kostnad tillgång 
till en fantastisk resurs och eleverna fick 
ett konkret projekt att arbeta med. Vi för
sedde dem med frågorna och svaren och 
tillsammans utfonnade vi hur användaren 
skulle orientera sig genom programmet. 
Eleverna tog sedan hand om programme
ring, .gjorde layout och sammanfogade 
text och bild till en smakfull komposition. 
Programmet beräknas vara klart att pre
sentera för allmänheten en bit in på 1996. 
Det kommer då att installeras på en dator 
i Naturhistoriska museets valsal. (Göte
borg) O RL 

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

STJÄRN~URMAKARNA GULD 
Välsorterad 
inom 
branschen 

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

Glasögon • Kikare • Linsvätskor· • Fodral 
Tidsbeställning 

-- elkedjan ----~------~ 
_ liel. 0525-320 1 D ~ liwamlrat"l!=-! Bil 010-28707 21 ~ 

r:"f'tflU'Pbwi':= Fax 0525-322 47 ~ ii: rll ; j: ai@@HHT:!7' , vår butik hittar du produkterfrån HUSQ~rna .. - ~ i~;;·!lmMlI'!!!!! ~." 
iiGit.:u1=Wlb:!1;hl7*i 
~onica1. 

!B[ommo~ 
SNITTBLOMMOR. KRUKVÄXTER 

SORGBINDERIER • BLOMSTERFÖRMEDLING 

INRAMNINGAR q)~! 
TEL. 0525/323 80 

31 



Munk-Reklam AB, Munkedal 1996 


