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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 fär tid
ningen hemskickad. 
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40 år med FFF 
I 40 år har vår förening existerat. Då den bildades en gång, 
hade den som mål, att försöka rädda Fjällbacka från fullstän
dig avfolkning. Fjällbacka räddades från att bli enbart en 
sommarort, som var död på vintern, men det mesta gjordes 
utanför föreningen. Av föreningens industri satsning blev det 
inte mycket mer än ideer, men kanske var det ideer, som 
spred sig. Genom denna tidning, har vi ständigt försökt ge 
uppmärksamhet och moraliskt stöd till alla former av före
tagsamhet och ideella insatser. 

Redan i starten gavs FjällbackaBladet ut, varför vi i år 
gett ut numren 80 och 81. Tidningen kom att bli föreningens 
huvudsakliga insats. I den kunde man läsa, vad som hände 
just då och vad som tilldragit sig i äldre tider, men också 
litet om kultur, fjällbackakåserier, dikter av medlemmar, 
makrillrecept m.m. Då man bläddrar i gamla nummer, kan 
man där läsa Fjällbackas historia under de senaste 40 åren. 
Få orter av Fjällbackas storlek kan visa upp något liknande. 
Ett visst överskott, som tidningen inbringat, har använts till 
stöd av olika förbättringar, som flaggstängerna vid båtham
nen, Ingrid Bergmanstatyn, bryggdansen m.m. Andra insat
ser har varit att anordna kulturkvällar av olika slag, tombolor 
och krabbfiske. 

Föreningen har hållit en låg profil, då det gäller engage
mang i kontroversiella frågor, men alltid försökt ställa upp 
på saker vi alla kunnat vara överens om. De senare har med 
tiden blivit allt fler. Motsättningar mellan ortsbor och som
margäster har alltid varit marginella. Det mesta har vi ju 
gemensamt, framför allt kärleken till Fjällbacka. 

Ticlningen blev också tidigt ett medium för kontakter med 
utflyttade fjällbackabor. Dessa har nu barn och barnbarn, 
bland vilka många är medlemmar. Några har återvänt till 
fädernesbyn. 

För framtiden hoppas vi, att vi får fortsätta verka som hit
tills. Flera medlemmar lämnar in bidrag till tidningen, och vi 
hoppas på fler, så att det blir en alla medlemmars tidning. Vi 
anser att det går att bo i Fjällbacka hela året om, och vi kom
mer att fortsätta framhålla fördelarna med detta. 

Anders Järund 

Omslagsbild: 

Fjällbacka från bryggan vid Brandparken, oljemålning av 
K G Holmberg 1943. Ägare: Bo Reichenberg. Se sid 14. 
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Föreningen för Fjällbackas verksamhets
berättelse 1995-96 
En tor del av föreningens arbete har lik
som tidigare år bestått i att utge två num
mer a FjällbackaBladet. Men även en hel 
del övrigt har åstadkommits: 
l. Fjällbackabroschyren med kulturell 

iruiktning har tryckts upp och givits ut 
på svenska och tyska. 

2. En krabbfisketävling anordnades ons
dagen den 19 juli 1995 och samlade 62 
deltagare. 

3. En Fjällbackakväll anordnades tisda
gen den 25 juli, med sång och musik 
med Reine Ohlsson, Sten och Britta 

il on, dikter av Sven Ekstorm och 
bild i ning av Maj Gustafson. 

4. Tre guidade "kulturvandringar" anord
nades. 

5. Överklagat beslutet om brandkårsned
läggningen. 

6. Föreningen har investerat i fasadbelys
ningen av kyrkan, i skyltar vid infar
terna till Kungsklyftan. Den har också 
gen bidrag till bryggdansen, Fjällbacka 
Hockeyklubb, Mörhultsbadet och till 
flaggstänger och flaggor. 

Föreningen hade den 6 juni 1996 
721 medlemmar 
Föreningens ekonomi är god 
Fjällbacka den 9 juli 1996 

Styrelsen 

Fr. v. Pelle Larsson, Sten och Britta Nilsson och Reine Olsson 

II 

HANY 
På årsmötet i Församlingshemmet den 9 
juli var glädjande nog 40 personer närva
rande. Arne Carlsson ledde som vanligt 
mötet och de stadgeenliga paragraferna 
behandlades. 

Till styrelseledamöter under två år 
omvaldes Karin Isaksson, Anders Järond 
och Inger Rudberg och nyvaldes Hans 
Odin. Hans är numera åretruntboende 
inne i Mörhult, men har sedan barndomen 
varit sommargäst här. 

Eva Björving informerade om krabb
fisket och Inger Rudberg om poängpro
menaden, Fjällbacka-kväll och historiska 
vandringar. 

Bland övriga frågor märktes: Vindflöj
eln på Vetteberget efterlystes, badplatsen i 
Mörhult bör repareras. Inger Rudberg 
framförde synpunkter på Turistinforma
tionen vid torget. Hon ansåg att där borde 
säljas FFF:s vykort och Fjällbacka-Bladet, 
eftersom de får ett rejält bidrag varje år av 
FFF. 

Lasse Blom framförde synpunkter på 
samhället. Bl a borde kruthuset i Sälvik 
återställas i ursprungligt skick. Midsom
marfirandet borde ske på Badholmen i 
stället för Idrottsplatsen. Wahlbergs 
"Månsken över Fjällbacka" , som tryckts 
av posten borde tryckas upp igen. Tryck
saker, bl a kartor över samhället, som görs 
av olika sammanslutningar i samhället, 
borde samordnas. Är samarbetet mellan 
föreningarna dåligt, frågade han? Anders 
Järund replikerade, att samarbetet mellan 
föreningarna är gott. 

Elisabeth von Hofsten tyckte att sten
sättningen borde tas fram på torget och i 
Långbacken. Nu är det bara fula sår i 
asfalten, där stenen sticker fram. 

Inger Rudberg talade om Agenda 21 
och om miljön i samhället. Bl a tyckte 
hon att Vahälla på Oxnäs höll på att för
störas, att prästgården och kyrkskolan 
borde rödmålas, att det kunde vara lämp
ligt med ett vandrarhem med samlingssal 
på Badholmen m m. 

Med anledning av att FFF i år firar sitt 
40-årsjubileum uppvaktades vår förste 
ordförande, Harry Järund, och nuvarande 
styrelsen med blommor och de till åren 
"mesta" fortfarande verksamma styrelse
ledamöterna John Johansson och under
tecknad med en bokgåva. 

Mötet avslutades av Anders Järund, 
varefter kaffe och jubileumstårta intogs. 
Sedan följde ett bejublat framträdande av 
en kvartett från SPF Tanumskustens sång
grupp, Britta och Sten Nilsson, Reine Ols
son och Pelle Larsson. 

Bo Reichenberg 
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Föreningen för Fjällbacka 40 år 
Så började det! 
Föreningen för Fjällbacka firar i 
år sin 40-åriga tillvaro. Kanske 
det kan . vara på sin plats att då 
erinra sig något om hur det bör
jade. 

Det var dåliga tider i Fjällbacka 1955-56. 
Stenindustrin hade he1t upphört, fisket var 
på nedåtgående. Vad skulle folk leva av? 
Det gick ju inte att leva bara på sommargäs
ter. En lagom stOT industri måste till! Fanns 
det Fjällbackabor i förskingringen, som 
kunde hjälpa till med detta? Så gick tanke
gångarna och på inrådan av dåvarande 
rnunicipalfullrnäktigeordföranden, Östen 

Hedenfjell, samlades fem förhoppningsfulla 
f d Fjällbackabor under påsken 1956 och 
bildade en interimsstyrelse. Dessa fem var 
Harry Järund, Sylve Larsson, Wilhelm 
Fredlund, Sten Kallin och undertecknad. 
Sylve Larsson är avliden, men annars hän
ger vi med rätt så bra fortfarande, när detta 
skrivs i november 1996. Vi satsade 25 kro
nor var till de första utgifterna. 

Under sommaren 1956 hopsamlades 
adresser till alla tänkbara eventuella med
lemmar och i början av september skicka
de vi ut 330 utrop, dels till Fjällbackabor i 
förskingringen och dels till sommargäster. 
Denna kallelse hörsammades över förvän
tan och i november fanns det 170 medlem
mar i föreningen . Antalet steg sedan till 
227 vid första årsmötet den 17 juli 1957. 

december 1956 utsändes det första 
numret av Fjällbacka Bladet till ca 330 
personer, dels till medlemmarna och dels 
till alla övriga som fått uppropet. Medar
betare i numret var Fjällbackaborna Arndt 
Berggren, Arne Fossum, Arne Fredlund, 
Östen Hedenfjell , Johan Mjölner, Bengt 
Pleijel och Algot Torewi. Landshövding 
Per yström skreven välgångsönskan. 22 
företagare bidrog med annonser. 

Frän första verk arnhetsåret kan också 
nämnas att Yi på anmodan av municipal
fullrnäktig anordnade ett diskussionsmö
te i Gröna Lid på påskdagen 1957. Anfö
rande höU ay Harry Järund, Arne Fred
lund. Ö ten Hedenfjell och Knut Eriksson. 

Bo Reichenberg 

FÖRSTA STYRELSEN 1956 
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Ordförande 
Harry Järund 

1956-1966 

John l. Johansson 
Kassör 
1960-

Sekreterare 
Bo Reichenberg 

1956-1968 
1991-

V. ordförande 
Sylve Larsson 

1956-1966 

V. sekreterare 
Wilhelm Fred/und 

1956-1966 

och några som följde 

Alf Edvardsson 
Ordförande 
1968-1984 

Inger Rudberg 
Kulturskribent 
och ledamot 
1982-

Algot Torewi 
V. ordf och redaktör 

1959-1992 

Lasse Lundberg 
Orförande 
1985-1991 

Arne Carlsson 
Ordförande 
1984-1985 

Kassör 
Sten Kallin 
1956-1960 

Ordf 1966-1968 

Maj Gustafson 
Ledamot och skribent 

1983-

Anders Järund 
Ordförande 
1991-
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Det första uppropet från 1956, fortfarande 
aktuellt? 

HJ 

Fjällbackabo i förskingringen! 
Är Du fortfarande Fjällbackaba i själ och hjärta? Det hoppas vi! Säkert längtar Du till Fjällbacka ibland, särskilt om somrarna, och 
re er ä en dit så ofta Du kan, för att hälsa på anhöriga eller för att njuta av den natur, som vi alla lärt oss älska. 

Tyvärr lägger Du nog också märke till vid ett besök i Din hemort, att den inte för någon blomstrande tillvaro. Om man undantar 
den korta badsäsongen, är samhället en påminnelse om flykten från landsbygden. Under vintern står en stor del av husen tomma och 
många bebos av endast äldre människor. Man kan fråga sig hur dl;ir kommer att se ut om 20 år. Ungdomen ger sig av hemifrån. För 
dem finns inget arbete i Fjällbacka. Kanske är Du som läser detta en av de många. 

Är detta en lycklig "utveckling"? Nej, naturligtvis vill vi ha ett Fjällbacka som sjuder av liv och rörelse, ett Fjällbacka som lever. 
Troligen har Du själv funderat över det här framförda någon gång, men kommit till den slutsatsen, att det inte är något att göra åt, 

det är en naturlig företeelse. "1 varje fall kan jag inte göra något åt detta", tänker Du. 
Nej kanske inte ensam, men om vi alla Fjällbackabor i förskingringen drog vårt strå till stacken på ett eller annat sätt, så kanske vi 

kunde åstadkomma något i samverkan med ortsborna. 
I den andan har undertecknade bildat en interimsstyrelse, som har tagit sig friheten att sända ut detta upprop till alla f d Fjällback

abor, om vi kunnat nå. Avsikten är att bilda en förening, som skall ha till syfte att göra något för Fjällbacka - att ge befintliga och 
blivande företag hjälp genom initiativ och kontakter. 

Kamnet på föreningen hade vi tänkt skulle vara "Föreningen För Fjällbacka". Utbytet av medlemskap i föreningen blir, förutom 
möjligheten att göra något positivt för Fjällbacka, en tidning, vars innehåll skall förtälja om vad som händer och sker i Fjällbacka. 
Hur erksamheten i övrigt blir, beror på anslutningen och på medlemmarnas initiativ och iderikedom. 

Skicka in Din medlemsavgift, kronor 5:-, på bifogade postgiroinbetalningskort, och skriv gärna några rader, om Du redan nu har 
något uppslag för att hjälpa föreningen på traven. Är den adress, som vi uppgivit till Dig, fel, ber vi om att få den tillrättad, och får Du 
reda på. att någon f d Fjällbackaba ej fått vårt upprop , vore vi tacksamma om Du meddelade oss detta. 

Frampå hösten är det meningen, ~tt deri första tidningen skall utsändas och i samband därmed skall val av styrelse förrättas . 
Fjällbacka den 5 september 1956 

" Ärade\sommargäst i Fjällbacka! 
Fjällbackabor i förskingringen håller på att bilda en förening, vars uppgift skall bli att verka för Fjällbackas utveckling på olika 

områden. En interimsstyrelse, bestående av undertecknade, har därför utsetts vid ett sammanträde under våren. Vi skulle vara glada,~ 
om ä en de sommargäster, som i viss mån känner sig som Fjällbackabor också ville ansluta sig till oss. 

i har tänkt oss namnet "Föreningen för Fjällbacka". Vår avsikt är, att föreningen skall försöka ge hjälp åt befintliga och blivande 
företag inom industri, hantverk, handel och badortsIörelse genom initiativ och kontakter. En liten tidning, vars första nummer kom
mer någon gång på hösten, skall bidraga till att ge medlemmarna informationer om vad som händer och skall hända i Fjällbacka. Hur 
verksamheten i övrigt blir, beror på anslutningen och medlemmarnas initiativ och iderikedom. 

edlemsavgiften och samtidigt prenumerationsavgiften på tidningen är kr 5:- och kan betalas på bifogade inbetalningskort. Skriv 
också gärna några rader till någon av undertecknade, om Ni har något uppslag för att hjälpa föreningen på traven. 

Fjällbacka den 5 september 1956 

Harry J ärund 

Otto Lindblads väg 18, Lund 

Sylve Larsson 

Sveavägen 159,5 tr, Stockholm 
Wilhelm Fredlund 

Majstångsgatan 20, Göteborg 

Sten Kallin 
Tallv·ägen 14, Uddevalla 

Bo Reichenberg 
Källgatan 18, Arvika 
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LEGALA NOTISER 
l nov 1995 till l nov 1996 

Födda Avlidna 
28 okt -95 Viktor, son till Patrik ädling och Pia Kukkonen 22 dec Folke Olausson 80 år 

27jeb Charlotte, dotter till Dan och Eleonore Karlsson 5 jan Anna Dorthe 93 år 

3 mars Mikaela, dotter till Bengt Ingemar och Jessica 7 mars Bertil Salander 75 år 

Thorvall 12 mars Berta Hansson 93 år 

19 mars Jakob Michael, son till Hans och 15 april Karin Karlsson 67 år 
Anna-Lena Schub 18 april Gertrud Grunewald 79 år 

26 april Amanda, dotter till Robert Tjerbo och 25 april Ivar Olsson 87 år 
Ina Gjeitanger 25 april Ulla Margaretha Nygren 

16 aug Jonas, son till Claes Järund och 20 juli Inger-Maria Schelin 81 år 
Ann-Louise Svensson 10 aug Ellen Karlsson 90 år 

5 nov Otto, son till Martin och Linda Lindblad 16 aug Altbild Larsson 89 år 

23 aug Arne Åsberg 74 år 
Vigda 19 okt Sigvard Polson 88 år 
10 aug Håkan Wallengren och Görel Jinnestrand 
19 okt Erik Järund och Karin Kristensson 

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

Kyrkskeppet, tillverkat av Johan Andersson, Korsö, skänkt av Johan Mjölner 1952. Stals sommaren 1996. 

Kyrkan har tre skeppsmodeller i sin ägo. Två av 
dessa hänger i kyrkan, medan den tredje står i en 
glasmonter i församlingshemmet. Kyrkans två full
riggade skepp har båda tillkommit i sen tid. Den äld
sta fullriggaren bär namnet Sea Queen, byggd av 
Johan Andersson, Korsö, och skänkt av Johan Mjöl-
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ner 1952. Det massiva omålade skrovet är stilfullt, 
och däcksdetaljema är välgjorda. Riggen harmonise
rar fint med skrovet. Modellen har på grund av torka 
spruckit i vattenlinjen. 

Källa: Kyrkskeppen vid Västerhavet, Håkan Tollesson 
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FRAN KYRKTRAPPAN att julspelet i år har tagits upp igen av 
lärare och elever på Fjällbackaskolan. 
Det framförs för allmänheten på familje
gudstjänsten 4:e advent. 

FOTO: Hans Schub 

Vi kan stanna vid ämnet julen ett tag. 
Vad är det egentligen vi firar? Vad är 
anledningen till den stora festen förutom 
att det är trevligt att träffas och äta gott? 

Vid vårens konfirmation i Fjällbacka 
kyrka sjöng vi en sång som heter "What 
if God was one of us?" - Tänk, om Gud 
var en av oss, tänk om Gud gick omkring 
på jorden som en vanlig människa. Vi 
gjorde detta till ett tema för konfirma
tionsredovisningen, detta att Gud faktiskt 
har blivit en av oss, att Gud har blivit 
människa. Just om detta handlar julen, 
den handlar om att himmelens ljus har 
brutit igenom vårt jordiska mörker, om 
att Gud kommer med sin kärlek och fred 
till oss. Det är därför änglarna sjunger sin 
lovsång i natten, det är därför herdar och 
vise män vallfärdar till krubban och det är 
därför Maria fylls av förundran över att få 
vara ett redskap för Gud. 

Kära läsare av F}ällbackabladet 

Att Gud är en av oss innebär att han 
står på vår sida, att han har gett sig in i 
den jordiska kampen som inte alltid är så 
lätt. Steget mellan krubban, och korset 
kan tyckas lång men det är egentligen två 
steg på samma väg, utblottelsens väg. 
Gud ger och gör allt i sin vilja att rädda 
människan, och när vi ser barnet i krub
ban så är det Gud själv som ligger där, 
naken och ynklig. Den makt Gud har 
över oss är barnets makt, en makt som 
inte kan tvinga, men som vädjar till vår 
omsorg och kärlek. 

Jag vill den här gången börja med en åter
blick på den gångna sommaren. För 
många av er läsare är ju Fjällbacka och 
dess kyrka först och främst något som hör 
sommaren till , och det känns aldrig fel att 
i midvintertid fly till den ljusa årstiden. 

Sommarkyrkan i Fjällbacka blev i 
huvudsak en positiv upplevelse med ett 
negativt inslag som jag återkommer till 
senare. Musikgudstjänsterna, Taizemäs
sorna och helgmålsbönerna var alla upp
leveler på olika sätt och ganska hyfsat 
besökta. Det var emellertid långt ifrån 
fullsatt ilket kan vara bra att veta inför 
nästa år. 

Kyrkan var öppen på dagtid och blev 
att döma av besöksboken flitigt besökt 
och använd. Öppenheten och möjligheten 
till besök fick tyvärr ett snöpligt slut, då 
först en dopfunt s duk och sedan ett av 
kyrkskeppen (tillverkat av Johan Anders
s~on , Korsö) blev stulna. Båda dessa var 
donerade till kyrkan (skeppet av Johan 
Mjölner 1952) och bestörtningen över 
deras försv innande var stor. Med anled
ning av stölderna beslöts att låsa kyrkan, 
vilket kändes som en tråkig men nödvän
dig åtgärd. 

Kyrkorådet funderar över hur man 
skall göra nästa sommar och lutar som det 
verkar åt ett mer begränsat öppethållande 
med bevakning. Det känns angeläget att 
människor skall kunna besöka vår vackra 
kyrka för att få stillhet och andakt. Kyr-

korådet har beslutat att ersätta det stulna 
kyrkskeppet med en kopia. 

Vad gäller musikprogrammet så kom
mer det att få en fortsättning även nästa 
sommar, så även Taizemässorna. På som
maren är Fjällbacka församling stor, och 
det är roligt att kunna erbjuda ett varierat 
och inbjudande program. Tyvärr blir det 
inga sommarkonfirmander, eftersom or
tens ungdomar hellre vill läsa vintertid. 

Det som sker just nu är att församling
en väntar på ny kantor. Vi vet i skrivande 
stund inte säkert vem det blir, men vi 
hoppas att den som kommer kan betyda 
mycket för musiklivet i församlingen. I 
tjänsten ingår att starta och leda både 
barn- och vuxenkör. 

I övrigt fortgår verksamheten som 
vanligt med gudstjänster, samlingar och 
förrättningar. En sak, värd att nämnas, är 

Låt inte julhelgen drunkna i julklap
par, glitter och mat. Ta också vara på 
dess insida, så att du kan ta till dig det 
viktiga budskapet om fred och kärlek på 
jorden. 

Välkommen att stiga upp på kyrktrap
pan och in i kyrkan för att delta i någon 
eller några av helgens gudstjänster! 

Komminister Martin Lindblad 

_/J II , J{fn-ClV~OnLC!a1- ~yr rDP 
~5-o. ;L)Lommo't 

SNITTBLOMMOR. KRUKVÄXTER 
SORGBINDERIER • BLOMSTERFÖRMEDLING 

INRAMNINGAR q;~! 
TEL. 0525/323 80 
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Dokument om tomter, skänkta från Falckegården 
till Fjällbacka kyrka och prästgård. 

Vi har svårt att föreställa oss Fjällbacka utan kyrkans siluett som dominerar både från sjösidan och 
landsidan. Dock är det inte mer än drygt 100 år sedan kyrkan byggdes där på hälleberget av röd bohus
granit. Det var Olga och hennes mor Anna Christina Falck på Falckegården som låg'ungefär där Eva's 
nu ligger, som skänkte och sålde marken till kyrka och prästgård. För kyrkans historik hänvisas till 
Fjällbacka Bladet nr 73 dec 1992 då kyrkan fyllde 100 år. 

Genom Hans Ahlsen som förestår K ville 
Hembygdsarkiv, har vi fått se hur 
urkundsdokumenten ser ut, då marken till 
kyrka och prästgård avstyckades från 
Norra Ödsmåls gård. 

Olga Falck skänkte kyrktornten 1885 
och sålde prästgårdstomten 1894. Kyrkan 
var alltså påtänkt redan 1885. 

Fria bänkplatser 
För den händelse att den tilltänkta kyrkan 
för Fjellbacka kapelljörsamling kommer 
att förläggas inom det område, som ligger 
strax i N.O. från skolhuset i Fjellbacka 
o(~h tillhör undertecknade, äro vi villiga 
upplåta det derför etforderliga utrymme, 
utan annan ersättning än att för oss och 
efterkomande, som innehafva detta vårt 
nu egande hemman måtte upplåtas bänk
plats inom kyrkan, der vi och efterkom
mande kunna, utan att anmärkning dere
mot göres, afhöra gudstjensten eller 
annan kyrklig förrättning . 

Antages detta skall, om så önskas, ser
skildt mera i lagform affattadt bref vid 
behof urfärdas. 

Norra Ödsmål den 20 Juni 1885 
O. A. Falck (Olga Amanda Falck) 

Anna Christina Falck C. F. Carlsson I 

Bevittnas:' 
C. R . Stubelius Johan Andreasson 

Nordby 
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Tomt till kyrkan 

Tomt till kyrkan utstakas 1890 
1890 var det klart att skriva ett detaljerat 
dokument med noggrann utstakning av 
kyrkans tomt. 

Härmed upplåta vi för all framtid till 
Qville församling med Fjellbacka kapell
lag från vårt egande hemman 3/8 mantal 
Nordgård och ett 1/4 mantalinnegård af 
Norra Ödsmål i Qville socken en afsön
drad lägenhet i och för plats till Fjell
backa kyrka och plan deromkring, utgö
rande denna dag utstakadt område å ber
get ofvanför Fjellbacka skolhusbyggnad 
med följande gränser. Gärdesgården som 
utgör gräns emellan våra enskilda egor 
och till båda hemmanen i Ödsmål höran
de gemensamma strandlägenhet, följes 
emellan nu nedsatta märken trettiofem 
(35) meter. Sydöstra sidan utgör i längd 
sextio (60) meter och den nordvästra fyr
tioåtta (48) meter, båda längderna från 
gärdesgården räknadt, under det att bred
den emellan båda sistnämnda punkter 
ofvan/ör bergyfsen (bergknallen) utgör 
trettios ju (37) meter. 

Widare upplåtes fem (5) meter bred 
väg till af söndrade området, gående 
utmed gärdsgården och så, att i nedra 
kanten intill vägen uppfartsvägen sneddar 
något in på skoltomten. 

Mot det att vi till Qville församling 

med Fjellbacka kapellag kostnadsfritt 
upplåta ofvannämnda område för all 
framtid , betinga vi oss och våra blifvande 
rättsinnehafvare af hemmansdelarna fri 
bänkplats i blifvande kyrkan å lämpligt 
ställe, och skall församlingen i grundskatt 
årligen betala till stamhemmanet fem (5 ) 
kronor. 

Åtkomsthandlingar skola vi aflemna 
och förbehålla vi oss att vara från hemul 
(äganderätt) fria . 

Norra Ödsmål den 14 Februari 1890 
Anna Christina Falck 
Olga Amanda Falck 

På Qville församling med Fjellbacka 
Kapellag vägnar förklarar vi härmed att 
det upplåtna området tacksamt emottages 
på angifna vilkor. 

Fjellbacka som ofvan 
A . 1. Petersson C. R. Stubelius 

(kapellpredikant) (fo lkskollärare) 

På en gång närvarande vittnen 
Nestor Johansson Johan Johannisson 

Norra Ödsmål Norra Ödsmål 
(Antecknat: ) 
Betaltför 2 år med 10 kr 
Betalt t o m 14/2 1896 

Vi önskar 
alla våra kunder 

en 

God Jul 
och ett 

o 

Gott Nytt Ar! 

FJALLBACKA 
POSTKONTOR 



Tomt till 
prästgården 

Köpebref 
Till Qville församling med Fjellbacka 
kapellag samt Svenneby och Bottna för
samlingar upplåta och försälja vi under
tecknadf!, Anna Christina Falck och Giga 
Amanda Falck härmed 0,1688 hektar till 
tomt för blifvande bostadsboställe för 
kapellpredikanten i Fjellbacka, för ett pris 
af femhundra (500) kronor samt en årlig 
afgäld af 50 öre. 

Förutnämnda tomt plats , afsöndrad ifrån 
oss tillhöriga 1/4 mantal Ödsmål Innegår
den i Qville socken och härad af Bohuslän, 
är belägen omedelbart intill Fjellbacka kyr
kopIan, samt begränsas i norr af nämnda 
kyrkoplans gränsmur, i vester af den nyan
lagda vägen till kyrkan, såsom tydligen 
synes å en af vice kommissionslantmätare , 
löjtnant F. A. Busck, d. å. upprättad karta 
öfver samma tomt, hvilken karta äfven utvi
sar tomtens öfvriga gränser. 

Köpeskillingen erlägges sednast den I :sta 
instundande Juli. I förestående köp ingår 
ock rätt för församlingarne att utan ersätt
ning få å våra egor uttaga och till tomten 
framföra all den gråsten, som kan behöf
vas till källarvåningen i det blifvande 
huset, samt sand och grus till ett pris af IS 
öre per lass. 

Åtkomsthandlingar skola . vi förete 
redan under innevarande vinterting med 
Qville härad. 

Norra Ödsmål den 21 Mars 1894 

Glga Amanda Falck 
Anna Christina Falck , 

Å Qville församlings , med Fjellbacka 
kapellag samt Svenneby och Bottna för
samlingars vägnar förklara vi oss ingå på 
dessa köpevillkor och bekräfta köpet med 
våra namns underskrift. 

A.1. Petersson 
G. Andersson 
C. Pettersson 

Kommitterade för kapellpredikantbosta
den i Fjellbacka 

Samtliga underskrifter bevittnas af 
estor Johansson Carl Carlsson 

Båda å Norra Ödsmål 

Inger Rudberg 

Från tanke till bygge! 

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

JOHN GRANQVIST BYGGNADS AB 
FJÄLLBACKA 0525·32030 
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Falcke-släkten - Fjällbacka-adel 
Något om Falckesläkten med anledning av donationsbreven 

Släkten Falck hör till de bäst dokumente
rade i Fjällbacka och är väl den släkt som 
kan följas längst tillbaka. Det är gammal 
"Fjällbacka-adel" skulle man kunna säga. 
Jag gör ett utdrag efter Johan Mjölners 
utredning, publicerad i Fjällbacka Bladet 
nr 46 och 48, mest med tanke på donatorn 
Olga Falck. 

Den förste kände person med namnet 
Falck i Fjällbacka var skepparen Jan 
Falck född i slutet av 1600-talet, inflyttad 
hit i början av 1700-talet, död här 1763. 
Linnelärjungen Pehr Kalm gästade Jan 
Falck 1742 då han gjorde sin upptäcktsre
sa i Bohuslän. 

En son till Jan Falck, Jonas Falck 
(1754-1784) var skeppare och delägare i 
trankokeriet på Lilla Enerskär. 

Dennes äldre bror, Olof Falck (1747-
1809) var en framstående man, borgare i 
Strömstad, vilket man måste vara på den 
tiden för att få driva handel, skeppare och 
delägare i fartyg, i trankokeriet vid gamla 
ångbåtsbryggan och i väderkvarnen på 
K varnberget, strax norr om kyrkan. Han 
var även ägare till stora delar av Ödsmål 
Nord- och Innegård. Han flyttade en del 
av de gamla byggnaderna i Ödsmåls by 
från de s k "Tomterna" till utkanten av 
Fjällbacka, där han byggde Falckegården 
(riven 1970) som låg där Evas nu ligger. 

Denne Olof Falck d ä var gift med 

Olga Falk donerade marken. 

Annika Larsdotter, död 1813. Deras son 
hette Andreas (1775-1832), skeppare och 
dykeriuppsyningsman, ägare till skepp, 
hus och magasin och delar av Ödsmåls
gårdarna. 

Denne var gift med Brita Börjesdotter 
(1773-1819) från Veddö, norr om Fjäll
backa. Hon var systerdotter till biskop 

Kville Golv & Färg 
Kville. 450 71 Fjällbacka 

iO 

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

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

Fjällbacka 0525-31920 - 31371 

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

Välkomna! 

Johan Wingård i Göteborg (1738-1818). 
Dessförinnan hade biskopen varit hovpre
dikant och kronprins Gustafs, senare Gus
taf III: s b iktf ar. 

Johan Wingård hade en son Carl Fred
rik Wingård (1781-1851) adlad af Win
gård, först biskop i Göteborg, därefter 
ärkebiskop. 

Vi återgår till Fjällbacka-Falckar. 
En av Andreas och Britas söner var 

Olof Falck d y (1808-1 88 1), gift med sin 
kusin Anna Christina Hansdotter (1809-
1906) som alltså blev 97 år. 

Hon var dotter till sjökapten Christian 
Hansson (1783-1853) och Ingrid Helena 
Bö,jesdotter (1783-1874), 90 år från 
Veddö. Det var Christian Hansson som 
byggde gamla telegrafhuset år 1807 och 
det ägdes senare av svärsonen Olof Falck 
d y (se Fjällbacka Bladet nr 31). 

Dotter till Olof Falck d y och Anna 
Christina Hansdotter var Olga Falck 
(1852-1926), som donerade marken till 
kyrkan. Hon skötte jordbruket på Falcke
gården med hjälp aven rättare. Här låg 
alltså en lantgård med ladugårdar alldeles 
intill kyrkan, avskild med en gärdsgård. 

Olga vårdade både sin gamla mormor, 
Ingrid Helena Börjesdotter som dog 90-
årig och sin mor Anna Christina Hansdot
ter som blev 97 år. 

inger Rudherg 

. Centrumkiosken 
Gatukök AB . 0525-313 27 

Fjällbacka 

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

Inlämn. tips LO.m. 14.00 lörd. 

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

PENNINGLOTIER, VYKORT, 
KORT FÖR ALLA TILLFÄLLEN. 
SVE SKA o. NORSKA SJÖKORT 

FILM 
GB-GLASS, LIVSMEDEL 

VIDEO-UTHYRNING 

Välkommen 
Eva, Bengt, Mats, Mia 

Öppet alla dagar 
Tel. 313 27 



.' .. 

Från kommunen 
• Lars Schmidt, sommarboende på 

Dannholmen , har tagit ner örnen, som 
stod på ett-skär utanför huset och ersatt 
den med en fredsduva i brons. Efter
som jag inte fick tillfälle att ta en bild 
av Lasse och duvan i år, får vi vänta 
med reportage till nästa år. 

• Kommunens budget är hårt ansträngd, 
kanske kommer reningsverket i Fjäll
backa att få vänta. 

• Regeringens sysselsättningspaket inne
håller stöd för urinseparerande toa
letter , något som stämmer väl överens 
med Tanums satsning på detta område. 

• Fiskeriverket vill begränsa husbehovs
fi sket. Örjan SandelI för husbehovsfi
skarnas förening går till hårt angrepp 
mot detta. 

• Kommunen förlorar 450 000 kr i in
dragna flyktingbidrag. 

• Bröderna Axelsson el-firma, blev 
förs t förbjudna att utföra arbeten i 

orge, men fick efter regeringsingri
pande tillstånd . 

• Räddningsverket ålägger kommunen 
att sota köksfläktkanaler , efter minst 
två bränder, som orsakats av att köks
fläktar antänts. 

• FFF har egen hemsida på kommunens 
dator. 

• Kjell Carlsson, lantbrukare utanför 
Fjällbacka, driver också Utängens 
loge, där han arrangerar logdanser och 
utställningar. Företaget fyller 10 år i år. 

• Kommunens sjöbodspolicy blev att 
sjöbodsägare får betala arrende mellan 
2000 och 4500 kr, och att sjöbodar i 
första hand skall ägas av yrkesfiskare. 
Ett undantag blev Stig Tore Berg i 
Mörhult, som sedan länge blivit lovad 
att få köpa sin tomt. 

• Kommunen kommer att säga upp 
brandmännen i Fjällbacka och Greb
bestad, sedan regeringsrätten avslagit 
överklagandet. 

• Antalet gästnätter i båthamnarna var i 
år 5041 i Fjällbacka 5052 i Grebbestad 
och c:a 2500 i Tanums Strand. Motsva
rande för i fjol var 5294, 5052 och c:a 
2500. Nedgången beror på den kalla 
försommaren. 

Anders Järund 

• försäljning • service • utbildning 
Vi kan CAD 

Nätverk 
Ordbehandling 
Bokföring & Fakturering 
Desktop Publishing mm 

- allt inom persondatorer -

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

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

AST ~ 
NOVELL 

AficlOsott' AUTOCAD" 
A UTH ORI ZE D D EAlER 

COMP U TER 

Tanums ~ 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 sillfiskeperiodema. Pris 175 kr. 

TANU~·1. 
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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Ur Tetraiten nr 3. AB Tetra Pak:s personaltidnin2 

Järund Inventing -
historien om en plastremsa 

Fr.v. Alf Jonsson vid sin arbetsplats i verkstaden tillsammans med VD Erik Järund och Åke Bil
ting , konstruktionsche/ på Järund Inventing. 

Lärkan slår sin drill över ängen 
utanför Järund Inventing i Fjäll
backa. Jag tvekar en sekund, allt 
andas lugn och stillhet, och jag 
undrar om det verkligen är här som 
det tillverkasförseglingsremsor av ' 
plast till 60 miljarder Tetra Pak
förpackningar om året. 

Inne på kontoret är det alldeles tyst. lag 
väntar en stund och studerar väggarna: ett 
foto av Kungens besök på företaget under 
hans Eriksgata 1974, en hällristning som 
minne från personalen av 30-årsjubileet 
1986, ett sjökort "Sörkoster - Hunnebo
strand", en skylt som visar på medlemskap 
i Sjöräddningssällskapet och en plakett 
med rubriken "lärund Inventing Golf 
Cup". 

- Allt har sin förklaring, berättar Erik 
lärund, VD för lärund Inventing. 

att några av våra medarbetare har rätt att ge 
sig av och delta i sjöräddningen när det 
behövs, förklarar han och tillägger: 

- Varje år spelas "lärund Inventing 
Cup". lag och min far var mycket aktiva i 
arbetet med att få till stånd en golfbana i 
Fjällbacka i början av 70-taJet. lag får säga 
att den nog hör till en av Sveriges vackraste. 

O~· ' ~.' .• 
.... 

Produktionen 
Bakom kontoret ligger fabriken och 
gården står ett par stora siloer fyllda m 
plastgranulat, huvudråvaran för tillve -
ningen. Inne i fabriken finns processmas 
ner som tillverkar olika kvaliteter av plasI
film, skärmaskiner som gör filmerna Ii: 
remsor och en verkstad där i stort sett all 
maskiner som behövs för produktion 
tillverkas och underhålls 

- Det visar rätt så bra 
säger lärund. Vi konstruerar både maskiner 
och utvecklar produkter, sedan bygger 
maskinerna och tillverkar plastremsorna. 

Produkten 
En plastremsa; det låter så enkelt. Vad .. 
hemligheten? 

- är vi började i slutet av 50-talet va: 
det enkelt, säger Erik. Idag är det högtek· 
nologi , fortsätter han-och förtydligar: 

- För att Tetra Paks förpackningar s 
skydda sitt innehåll på bästa sätt, kräv 
ibland en extra plastremsa längs längdskar
ven och under "pull tab" - och "ReCap'·· 
öppningen. Denna remsa behöver vara a 
olika kvaliteter, beroende på innehållet 
förpackningen och vilken hållbarhet sorr. 
garanteras. är det gäller Tetra Brik Asep
tic används plastfilm som består av upp ti l 
sju lager plast, men det finns också kvalite
ter med fem, tre, två och ett lager, beroen
de på vilken produkt som ska fyllas. För att 
tillverka dessa filmer krävs olika teknik 
och olika plaster,'till exempel polyeten och 
polyester. 

- Fast skenet bedrar när det gäller tyst
naden. Vi får dagligen in order från Tetra 
Paks fabriker på plastremsor och vi levere
rar till hela världen. Vårt företag är en av 
de största arbetsgivarna på orten och därför 
besökte Kungen oss under sin Eriksgata. I 
Tanumshede, ett par mil därifrån, finns en 
känd hällristning från bronsåldern som är 
klassad som världskulturarv. Skylten visar 

Kristina Larsson (ji-ämst) och Kristina Welander ansvarar/iiI' en del av kvalitetskontrollen genom 
all mäta remsornas hållfasthet. . 
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Ingemar Johansson framför den 16 meter höga processmaskinen för tillverkning av plastfilm. 

Olika tekniker 
Den dominerande produkten är PPP-rem
sor. PPP står för att plasterna polyeten 
förekommer i en viss ordning, men varje 
plast förekommer i flera lager. PPP-filmen 
består därför av sju lager. De olika lagren 
limmas, ömsom lamineras ovanpå varan
dra i en beläggningslinje. En hel vecka 
måste den delvis färdiga filmen härdas 
innan slutskikten kan läggas på och filmen 
är nirdig. Filmen är 75 my tunn! (1 my = 
0.001 mm). 

En annan metod är extrudering ay blåst 
film, d v s att plastgranulaten omformas till 
en film i extrudern och formas i ett ringfor
mat muhstycke med hjälp av hög värme 
och högt tryck. Filmen blåses därefter upp 

till en stor ballong som kyls ner och pres
sas ihop till en mycket tunn film, 30-100 
my. Här används också så kallad sam
extrudering, vilket innebär att material från 
flera extrudrar formas och blåses i flera 
skikt till en film samtidigt. En av dessa 
maskiner, som gör en 5-skikts plastfilm, är 
16 meter hög! 

En tredje metod är gjutning av plast
fIlm. där den smälta plasten formas till 
olika plastskikt från ett plant verktyg, gjuts 
samman till en ftlm och kyls på en kylvals. 

Företaget har tagit sitt miljöansvar och 
renar alla utsläpp med hjälp av katalytisk 
förbränning i en förbränningsanläggning. 

Vi klarar hela vår uppvärmning, samt 
vårt varmvatten med hjälp av återvunnen 

energi från reningsanläggning, säger Erik 
Järund. 

Sista momentet - skärningen 
Efter tillverkningen av plastfilmen är det 
dags för skärningen att ta över. I varje 
maskin skärs plastfilmen till smala remsor 
som samtidigt rullas upp på 21 små rullar. 
Varje rulle innehåller plastremsor för 
10-20 000 Tetra Pak-förpackningar. Där
efter är det dags för leverans ut till Tetra 
Paks fabriker runt om i världen. 

En bra arbetsplats 
- Det är bra att arbeta här, säger Tomas 
Svanberg, en av förstemännen i produktio
nen. Den låga sjukfrånvaron talar sitt tydli
ga språk, den är under 2%. 

- Vi har också mycket låg personalom
sättning, säger Alf Jonasson, klubbordför
anden i Industrifacket. Han har arbetat på 
Järund Inventing sedan 1964 och ser fram 
emot företagets 40-årsjubileum i höst. 

- Vi tar eget ansvar och styr vårt arbete 
rätt mycket själva. Det är lätt att lösa pro
blem eftersom vi har nära till ledningen. 

- J ag har arbetat här i åtta år, säger 
Kristina Larsson som tillsammans med 
Kristina Welander bland annat mäter håll
fastheten på remsorna i en dragprovnings
apparat och står för en del av kvalitetskon
trollen av de färdiga plastremsorna. 

- Jag trivs bra: vi har flextid och bra 
möjligheter att spela golf . .. 

Jag slingrar mig igenom det gamla fis
keläget innan jag kör de Il milen tillbaka 
till Göteborg. Skärgården breder ut sig så 
långt ögat kan nå. Det gamla pittoreska fis
keläget minner om fornstora dar - då sillen 
gick till och många fick sin utkomst 
genom fisket. Ungefär samtidigt som 
Järund Inventing grundades landades den 
sista fisken i Fjällbacka. Idag är det turis
men, förutom Järund Inventing och en del 
andra mindre industrier, som ger arbete åt 
befolkningen. 

Else Andersson-Lehn 
Foton i denna artikel: Jan Ellsinger 

cD~~~~[QJ 
INVENTING 
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K.G. HOLMBERG 
känd Fjällbacka-konstnär, en presentation 

K.G. föddes på Gullholmen den 28 sep
tember 1916, men redan i 3-årsåldern 
flyttade familjen till Fjällbacka, som K.G. 
blev trogen hela sin ungdom och tidvis 
även senare. 

K.G. idkade konststudier för konstnä
ren Tyko Ödberg i Stockholm 1934-38, 
på Slöjdföreningens skola i Göteborg 
1938 och för marinmålaren Ragnar Ols
son, som egentligen var från New York, 
men vistades mycket i Göteborg, där han 
och K.G. år 1939, då KG debuterade, till
sammans hade utställningar. Jag saxar ur 
en recension i Göteborgs Morgonpost den 
6/10 1939. "Mer realistiskt lagd är unge 
K.G. Holmberg, vars insatser lovar en del 
för framtiden. Redan här har han ett par 
verkligt goda saker - "Fiskekuttrar" och 
"Sillfångsten utanför Fjällbacka" är säker
ligen de bästa, och i varje fall den först
nämnda en koloristisk fullträff." 

Denna recension med flera finns i ett 
litet häfte som K.G. gav ut 1941. Jag vill 
gärna citera en bit av hans inledning: 
"Såsom framgår av dessa blad har jag 
ägnat min mesta tid åt en i mångens ögon 
kanhända anspråkslös, men en för mig 
stor och betydelsefull uppgift, att på 
duken skildra den svenska kust, som är 
mig kärare än allt annat. Kunde mina bil
der här, tillsammans med dem i färg, som 
jag f n utställer, hos någon enda betrakta
re väcka något av den entusiasm, jag känt 
vid deras tillkomst, vore ändamålet med 
dem vunnet." 

Vi äldre fjällbackabor minns K.G. 
som en generös och gladlynt person, som 
gick in för sitt konstnärsyrke på ett ambi
tiöst och fantasifullt sätt. Under sin ung
dom målade han i ljusa, härliga färger 
många Fjällbackamotiv och eftersom pri
serna på den tiden var överkomliga för 
envar, hamnade det mesta av hans pro
duktion i Fjällbackahem och bland som
margäster. 

Som alla andra konstnärer hade han 
många originella ideer. En av dem, som 
hans bror Lennart också var med om att 
genomföra, var kullerstenshuset på Lill
svinningen. Lennart, klasskamrat till mig 
i folkskolan och numera boende här, 
berättar: "v åren och sommaren 1942 
byggde K.G. och jag ett ganska stort hus 
av kullersten. K.G. , som ju inte var van 
vid kroppsarbete murade och dirigerade 
och jag bar. Kullersten, förstås och så 
material till murbruket, snäcksand, salt
vatten och E-cement. En del murbitar står 
kvar än. Det blev med tiden en atelje på 
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ca 20 kvm plus sovrum och kök. Tak av 
spillvirke och en gäststuga av masonit. 
Grävd brunn på tre ringar och elverk på 
berget blev det också. Under byggnadsti
den bodde vi i en 22 kvm skärgårdskrys
sare. Där blev surt och kallt, så vi fick klä 
på oss extra när vi sov. 

Med tiden , när K.G. hade lämnat Sve
rige, blev huset vandaliserat och nedri
vet." 

I ett konsthäfte från slutet av 1980-
talet, där en del av K.G:s bästa marinmål
ningar är återgivna i färgtryck, saxar jag 
om hans studieresor: I Tyskland, Holland, 
Belgien, Schweiz, Frankrike, Italien, 

(Mallorca) Spanien, Corsika, åren 1947-
49, ytterligare resor i England, Frankrike 
och Spanien 1949-57. Bosatt på Kanari
eöarna 1963-70. En mångfald seglatser 
med egna fartyg utmed Svenska kusten, ; 
Östersjön, Nordsjön, Biscaya, Sydatlan
ten, Medelhavet och Indiska OceaneG 
under gångna år. Cypern 1985. I början 
av detta häfte har konstkritikern från 
Malmö, Stig Åke Stålnacke, skrivit en 
recension, som verkligen höjer K.G. ti[ 
skyarna som marinmålare. Jag saxar bara 
en liten bit: "Så 'drabbas ' jag av målarer. 
K.G. Holmbergs hav, och det rullar in i 
mitt liv och sveper mig i en varlig och liv
givande dramatik och besvärjelse. De! 
måste vara som att gå ut från ett vresig< 
och taggigt, idiotiskt liv , in i en värman
de, gungande livmoder. Marinmåleri är 
det bara så till vida att det har med ha\'. 
vatten och ibland båtar att göra. Vissl 
finns det skirt ljus, stämningar och natur
känsla i hans bilder. Men för mig målar 
han ändå bara ETT inre hav, gestaltar en 
andlig och mental dramatik i stället för att 
vara den naturalistiske avbildaren. " 

I slutet av 80-talet hade K.G. en 
mycket intressant utställning här i Fjäll
backa med tavlor upp i 30.000 kronor 
klassen. 

Sina sista år bodde K.G. i Småland 
och han avled där 1994 en vecka före sin 
78-årsdag. 

Bo Reichenherg 

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 



Silon i Mörhult blev konstsilo 

Malin Sellmanframför sitt konstverk "Tanum i pressen. " 

JANSSONS 
BÅTVARV AB 
URBAN JANSSON 

OXNÄSVÄGEN 2, 450 71 FJÄLLBACKA 

TEL. 0525-310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 

VÅRUTRUSTNING 

REPARATIONER 

TRÄ OCH PLAST 

FRITIDS- OCH FISKEBÅTAR 

KRAN 5 TON 

BÅTFÄRGER, BÅTPLYWOOD, MAHOGNY, 

TEAK, EK, MÄSSINGSLISTER, PLAST, 

GLASFIBER, GELCOAT M.M. 

HEMPEL EPIFANEsJ;) 
BÅTFÄRG BÅTLACK 

Efter att ha stått tom och öde några år, 
kom i år en ny sorts aktivitet till Mör
hultssilon. 44 konstnärer från norra 
Bohuslän enades om att försöka göra om 
lagerlokalen till en konsthall. 

Hallen är en utmärkt utställningslokal. 

Dagsljuset från de högt sittande fönstren, 
faller in alldeles rätt, säger Malin Sellman 
från Grebbestad, som varit drivande i pro
jektet. Efter flera försök att få lokal, bland 
annat i Abbas gamla fabrik, blev det till 
sist silon i Mörhult. Malin hoppas att på 

sikt genom en stiftelse kunna köpa silon, 
En utställningslokal av det här slaget 
kunde bli en injektion för konstverksam
het i norra Bohuslän, annars finns risken 
att konstnärerna flyttar till andra områden, 

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

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

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

Låna då med Dig några musikkassetter. 

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

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

Vill Du ordna ett möte? 
eller sammanträde för Din förening eller organisation, i en lokal där det både 
finns en samling med uppslagsböcker och modem AV-utrustning? Då är Du väl
kommen att boka Röda rummet, tel. 0525/32040, 

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

Välkommen hit på måndagar kl 15-19, onsdagar kl 11-14, fredagar kI15-IS. 

Anders Järund 
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ÅKE FALCK, 1925-1974 

Badhusnock 
Det är om drömmebänken jag talar. 

Ofta - som nu - kan jag inte rätt erinra 
mig i detalj · de· topografiska omständighe
terna. Inte på millimetern. Men fullt ut 
och tydligt hur den kändes i baken när 
man satt på den med blöta badbrallor. 
Små stingsliga fläckar av avflagnad färg 
fäste sig på ens fuktiga skinkor. 

När man reste sig försökte man fläkta 
av flagorna åt barnbassängen till. 

Sen dess känns det alltid så när jag har 
tittat för länge och egocentriskt in i mig 
själv: Som om jag borde vispa bort lite 
krafs och låta det flimsa med åt vindens 
håll. 

För att bli presentabel igen. 
Men nu är det om drömmebänken jag 

talar. 
Från den hade man kyrkan rakt fram 

och Veddeberget i högerkant. Och man 
satt på badhusets nock mot samhället 
under en enorm urtavla för kappseglings
start. 

Det skedde alltid så dags på dagen att 
nästan ingen mer var kvar för bads skull. 
Över byn låg en doft av dillkokta nypotä
ter eller söt makrillsoppa. 

Och så drömde man. Det var rastlösa 
skolpojksdrömmar om Verket Som Före
stod, om sånt som skulle uträttas. Dag
drömmar, inte alldeles fasta i formen, 
högst abstrakta, mest lika känslor som 
drog förbi som snabba gäddstim. 

Vad sittaren därvid ältade var väl ett 
behov av uttryck som bodde i honom men 
som han inte kände vid namn själv. 

Och med ögonen som inte såg, såg 
han Kicki Sanne komma ner och mata 
havstruten som hette Pålle. 

Såg hur Ragnar Setterlind svalkade sig 
nere på sin brygga. 
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Veje-Verner på väg med sågen till 
Planame för att rusta till basar. 

Tänkte lite obestämt på hur kyrkoher
den frustade när han - den ende badhus
besökaren så dags - frestade ett middags
dopp efter kyrkoboksdag. 

Kände dofterna. Jasmin visst. Och 
hästlort. Träffar den doften någon sällsynt 
gång näsan nuförtiden, blir man plötsligt 
så där trettonårs igen. 

Hörde dragspelstoner från norska jak
ter, som hade seglats dit av karlfolk i vita 
byxor och med Frejas sellskapssjokolade 
som vängåvor till infödingskvinnorna. 

Hörde på långt håll Johan Mjölner 
vänligt men dundrande säga åt en bad
gästkvinna i en berså att det var hauevär 
idag. 

Såg utlottningsbåten ristas lite av 
Dorics svall vatten, när hon tog in sista 
dagslasset från Porsnolmen. 

Då. Drömde man nånstans långt nere i 
sig. Om ting som skulle uträttas. 

Och därför, min läsare, händer det ofta 
när jag numer tvingar mig sitta ner till 
tvångsdrömmar, uttryck som måste finnas 
för jobbs skull, att jag utan att bruka ögon 
kan se det där framför mig igen. Både 
dem som finns och dem som förts undan i 
kistor, köpta hos morfars efterträdare som 
kistagent. 

Ser dem med hjärtat. Jodå. Men med 
skinnet också. 

Näsans slemhinnor. 
Det hänger fast i ögonfransarna. 
Är att höra som sången i en snäcka. 

ur Ett harn av Bohuslän, 1977 

Kommentar till Badhusnock 
Åke Falck (1925-1974) var enligt uppg" 
född i Göteborg, son till hälsovårdsin
spektör John Falck och Åsa Andrea, barn
morska. Han var tydligen inte alls släk; 
med familjen Falck i Fjällbacka. Därem 
var Åke Falcks morfar Johan Edlurr
(1863-1950) skeppare i Fjällbacka. 

Åke Falck var radio- och TV-man 
regissör och skådespelare. Han regissera
de filmen "Ett köpmanshus i skärgårderr
efter Emilie Flygare-Carlens roman, dit 
han utnyttjade miljön på Florö. 

Han fick guldros vid TV -festivalen 
Montreaux 1962 för underhållningspro
grammet "Kaskad". 

1971 producerade han det stilbildande 
kafeprogrammet Halv Sju. 1974 gjord" 
han en stor scenuppsättning av musikale
"Annie get your gun" i Göteborg. 

Den här lilla skissen om Fjällbac 
ingår i samlingen "Röster i Bohuslän 
(utgiven av Ann Smith, 1995) och st 
ursprungligen i Åke Falcks bok "Ett bar;:; 
av Bohuslän" (1977). 

Alla gamla fjällbackabor känner vä: 
igen de namn han nämner men för mindre 
vetande utsocknes meddelar vi en liter 
förklaring: 

Med badhusnock - menas badhuse 
takkant; nocken 

Kicki Sanne egentligen Henrik Sanne 
div arbetare (1873-1951) 

Ragnar Setter lind, 
(1892-1959) 

Veje-Verner: Verner Karlsson, snicka
re (1889-1967) 

Johan Mjölner, känd fiskare och 'hem 
bygdsforskare (1894-1978) 

Doric var den lilla passagerarbåte 
som gjorde badtuFer till Porsholmen 

Inger Rudher. 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 



50 somrar på Fjällbacka Camping 
Förra julnumret presenterade vi Clarence 
Pettersson, som tillbringat 50 somrar på 
Fjällbacka Camping. I år kan vi av 
samma anledning presentera paret Weine 
och Ulla Britt Svensson från Motala. 
Paret är nu pensionärer och kan tillbringa 
hela den varma delen av året i Fjäll
backa. 

Annat var det första gången de kom 
hit 1947. Då hade de bara 14 dagars 
semester. Fast någon helg kunde det 
hända att de också åkte hit utanför 
semestertid. Det underlättade säkert att 
Weine var åkare till yrket. Deras tre barn 
har upplevt somrarna på Fjällbacka Cam
ping, och alla har gått i simskola här. 

Den första husvagnen köptes 1965, 
men dessförinnan hade man lämnat rygg
ås tältet och skaffat bekvämare typer av 
tält. Deras nuvarande husvagn är upp
ställd långt ner på campingen med härlig 
utsikt över Jorefjorden. 

och 

9tJtt ~/I~! 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 
Egen tillverkning av 

BAGERI- och 
KONDITORIVAROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

Att Ulla Britt tycker om blommor kan 
man lätt sluta sig till av blomsterprakten 
runt husvagnen. Från Fjällbacka har de 
under årens lopp gjort utflykter bl a till 

Norge, men aldrig övervägt att överge 
Fjällbacka. En gång Fjällbacka, alltid 
Fjällbacka. 

Anders J ärund 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 

Restaurang & Pizzeria 
•• 

MASSEN 
Vid gästhamnen Hämtpizza tel. 32355 

Helgöppet hela vinter 
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Makrill VM 1996, Fjällbackas Vasalopp??? 
Den 31 augusti femårsjubilerade VM i 
makrillmete i Fjällbacka. En tävling som 
nu börjar anta oanade proportioner. Delta
garantalet har gått från blygsamma 26 det 
första åTet till årets toppnotering på 319 
startande, fördelade på ett åttiotal båtar. 
Man kan nu med fog påstå att arrange
manget är ett av dom största i Fjällbacka 
nu för tiden och detta till trots att det hela 
går så sent på eftersommaren. 

Årets upplaga kunde inte fått en bättre 
inramning än vad den fick. Strålande sol, 
trots att svarta moln hängde tungt inöver 
land, vindstilla och drygt tjugo grader i luf
ten. Nog var det en ljuvlig syn med dessa 
åttio båtar liggande tätt ihop på Sköln, 
utanför Gluppö. 

_. JE~~Y 
• \f-jäMb,u.:ka 

Från att ha varit en tävling i stort sett 
bara med Fjällbackabor dom första åren, så 
börjar det nu bli deltagare från ett betydligt 
större upptagningsområde. Många kom i 
båtar från Hamburgsund, Grebbestad, 
Kungshamn m m och en del med ännu läng
re avstånd tog båten på en trailer för att 
kunna vara med. Sex båtar sjösattes på lör- _ 
dagsmorgonen från bl a Lysekil, Uddevalla, 
Munkedal och Dalsland. Denna trend tycker 
vi från arrangörshåll är fantastiskt rolig, och 
den troliga orsaken är det stora prisbordet 
med ett riktigt rejält förstapris . Segraren har 
genom åren fått resor till Färöarna och 
Lofoten och årets vinnare kan se fram mot 
en fiskeupplevelse i Skottland. Förstapriset i 
år var en resa för två, med flyg, till Glas-

Bröderna Axelssons El passar på att ha firmafest. 

Till vänster Dennis Blad. Till höger Tomas Akervall. 
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gow. En natts övernattning på hotell, för au 
finna lämplig fortsättning - Högländerna 
och laxfiske eller Nordsjön och havsfiske. 
Till denna fortsättning fick han även ett 
resebidrag på fyra tusen kronor. Nog är väl 
det ett första pris av rang alltid. I övrigt 
delades det ut pris för: Första, Största, Lag
pris, Bästa Dam, Bästa Junior, Bästa Yrkes
fiskare (dom brukar aldrig få något så dom 
har fått en egen klass) och Bästa utlänning. 

Hur gick det då i år? Jo ett sammanlagt 
antal av ca 300 makrillar drogs upp under 
dom två timmar som själva tävlingen vara
de för att sedermera bli kvällssupe och pri
serna fördelades enligt listan i slutet. Total
segraren Tomas Wikberg tillhörde dom fli
tiga entusiasterna som hade båten på trai
ler, han kommer från Uddevalla och är en 
hängiven sportfiskare. Vi ser fram emot att 
få höra hans berättelse från Skottlandsre
san nästa år, helt säkert gör han något stort 
av den. Nämnas kan också att priset till 
bästa utlänning inte delades ut för fisket, 
då ingen utlänning fick någon makrill. 
Istället delades det ut för "En mycket stolt 
båt". Giinter Seufert kom med en tre meter 
stor tysk flagga i riggen och fick priset för 
detta härliga inslag. 

I övrigt, denna helt igenom lyckade 
dag, kan man konstatera att allt flöt enligt 
planerna, tävlingsläkaren hade lyckligtvis 
inget att göra och att dagen avrundades 
med en trevlig prisutdelning och supe på 
Stora Hotellet. ästan trehundra av delta
garna kom och åt en underbar makrillsop
pa, pratade om dagens fiske och roade sig 
in på småtimmarna. Just detta gör att man 
inte behöver vara "sportfiskedåre" för att 
uppskatta dagens aktiviteter, även om 
dessa också tydligt uttrycker sitt gillande 
över att vi inte bara fiskar, har prisutdel
ning och "tack-och-åk-hem". 

Ett problem har vi dock att brottas med 
till nästa år. Hur skall vi i fortsättningen 
göra med deltagarantalet? Skall vi sätta en 
rimlig övre gräns eller skall vi bara låta det 
svälla och bli hur stort som helst? Med 
tanke på att vi , i princip, har fördubblat del
tagarna varje år är vi statistiskt sett större än 
Vasaloppet om fem år ... Vi har några måna
der på oss innan det är dags igen så en lös
ning kommer säkert. Ett litet tips till er som 
anmälde er sista veckan i år kan dock vara 
på sin plats. Gör det tidigare 1997. 

Vi i Scomber Scombrusis tackar delta
gare och sponsorer, lokala och stora, för i 
år och hoppas på återseende 30 augusti 
~997. 

Anders Torewi 



Tävlingen arrangerades av Karin Isaks-
on och Eva Björving från FFF's styrelse. 

Arne Karlsson och Per-Åke Hallberg 
hjälpte som vanligt till med att övervaka 
att allt gick rätt till under själva tävlingen 
och räknade sedan alla 602 krabborna. 

Ortens banker och de allra flesta av 
butikerna hade skänkt en så stor mängd 
fina priser, att vi även i år hade möjlighet 
att dela ut priser till samtliga deltagare. 
Detta uppskattades mycket av både de 
tävlande och av FFF. 

Ett varm tack till alla sponsorer och 
till funktionärerna från tävlingsledning 
och styrelse!!! 

Nästa års tävling går preliminärt av 
stapeln onsdagen den 16 juli klockan 
14.00. 

Eva Björving 

Per-Åke Halberg hjälper till med prisut
delningen. Segrare klass3 : Mattias Hall
berg, i mitten med glass i handen. 

RESULTAT (de tre bästa i varje klass): 

Klass 1 
(för barn med vuxenhjälp och för vuxna) 
l :a Fredrik Folkesson 28 krabbor 
2:a Linus Bogesjö 23 krabbor 
Delad 3:e Anna Göransson 14 krabbor 
Henrik Cavalli-Abrahamsson 14 krabbor 

Klass 2 
(för ungdomar mellan 12 och 17 är) 
I.a Pontus Brock 26 krabbor 
2:a Carolina Werner 22 krabbor 
3:e Anna-Karin Dunör 20 krabbor 

Klass 3 
(för vuxna och för barn med vuxens hjälp) 
I:a Mattias Hallberg 28 krabbor 
2:a Eie Borre 23 krabbor 
3.e Gustav och Katarina HelIgren 19 krabbor 

RESULTAT Makrill 
Individuellt: 
I:a Tomas Wikberg 9 st 
2:a Thomas Nilsson 7 st 
3:a Kurt Josefsson 6 st 
Lag: 
Postens IF, Uddevalla 
Mikael Larsson 
Göte Andersson 
Tomas Wikberg 
Bästa Dam: 
Lena Ekström 4 st 1,8 kg 
Bästa Junior: 
Louise Järund 3 st 
Bästa Yrkesfiskare: 
Kalle Kahlman 2 st 
Störst: 
Marie Christensson 0,95 kg 
Först: 
Eva-Lis Johannesson 20 sek 

Krabbfisketävling den 17 juli 1996 
I årets tävling deltog 77 glada krabbmetare (rekord) och de fick tillsammans upp 
hela 602 krabbor under den timma, som tävlingen pågick. 

........ 

-

-
Fjällbacka Fisk & Delikatesser 

Tel. 0525-312 22 

$. 
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Fredlunds plåtslageriverkstad upphör efter 120 år 

Man kan inte, i en kort beskriv
ning över en verksamhet, som 
bedrivits i centrala Fjällbacka 
sedan 1875, komma ifrån några 
intressanta personporträtt. 

FREDRIK DAHLQVIST 
Fredrik Dahlqvist, torparson som föddes i 
Svarteborg 1851 och flyttade till Fjäll
backa 1871, 20 år gammal. Och det var 
han som började tre år senare. 

Med sig från Svarteborg fick han gan
ska snart bröderna Hilmer och Carl. Och 
det var Carl - snickarkunnig - som byggde 
plåtslageriverkstaden 1874. Och han bygg
de även andra hus i området, bl a Stava 
Bergs stuga. Carl var då 26 år gammal. 

Fredrik Dahlqvist startade alltså bleck
och plåtslageri 1875 i den verkstad som 
brodern Carl byggt upp. 

I 1880 års husförhörslängd finns Fre
drik Dahlqvist upptagen som bleckslagare, 

Arne Fredlund år 1979. (1904-88) 
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vilket var fönner än plåtslagare, och bro
dern Hilmer som bleckslagargesäll. 

Där finns också Johan Leonard Fred
lund med som lärling. Både Hilmer och J. 
L. Fredlund hade börjat arbeta hos Fredrik 
Dahlqvist 1878 och var inneboende hos 
honom. 

Fredrik Dahlqvist drev verksamheten i 
10 år och överlät den 1885 till brodern Hil
mer och Johan L. Fredlund. 

1877 började en rik sillperiod och bur
kar till sill och ansjovis blev en betydande 
tillverkning. Detsamma gällde kopparkärl, 
såsom kittlar, kastruller och hinkar. Även 
tillverkning av dörjstenar blev betydande. 

JOHAN LEONARD FREDLUND 
Johan L. Fredlund föddes i Gesäter, Dals
land, 1860 och började alltså arbeta hos 

Fr. v. Johan Leonard Fredlund, Hilmer 
Dahlqvist och Arne Fredlund 1930-talet. 

Fredrik Dahlqvist i Fjällbacka 1878. Han 
utvecklades - liksom senare kompanjonen 
Hilmer Dahlqvist - till en mycket skicklig 
kopparslagare. 

Både Hilmer Dahlqvist och Johan L. 
Fredlund blev aktade samhällsbor med 
uppdrag bl a som kyrkvärdar. 

Johan L. Fredlund fick sju barn, fem 
flickor och sönerna Arne och Wilhelm. 

1921 började Arne i verkstaden och 
blev den som tog över verksamheten 1938. 

ARNE FREDLUND 
Arne blev en välkänd profil i Fjällbacka. 
Många av tidningens läsare minns honom 
säkert för stort engagemang i samhälls
och hembygdsfrågor. 

Han förändrade plåtslageriverksamhe
ten från koppar och bleck till det tidsenliga 
byggplåtslageriet. Han byggde om verksta
den 1951 och överlät den så småningom 
till sonen Lennart 1978. 

Och nu är det Lennart, som funnit för 
gott att lämna egenföretagandet och fastig
heten kommer att lämna plats för ett nytt 
bostadshus. Forts sid 21 

Lennart Fredlundframfär den gamla verkstaden 1996. 
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Fjällbacka 
Gräv AB 

Alfa slags arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

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

JULKLAPPSIDE! 

Varför inte ett par tomor? 
Vi har MASSOR, till bra 

forts från sid 20 

SKOR OCH L ÄDER EFTR. 
FJÄLLBACKA , T EL. 0525-312 50 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen · 

KÄRRABY 
HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykologmottagningen 

Livsgnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog, psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
45731 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

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

Månd-fred 9-17, lörd stängt 

Det finns naturligtvis många "minnen" 
från en verksamhet, som pågått så länge 
och aktivt fått medverka i alla förändri ng
ar. Wilhelm Fredlund . kan berätta om den 
gamla tiden, då man använde båten TRIO 
för transporter ut till öarna, då man - fö re 
första världskriget - gjorde gatlyktor för 
fetogen och då det var vanl igt att man 
övernattade på arbetsplatserna ute på 
öarna eller landsbygden. 

Bo på KULLENOMRÄDET 

Hos Hans Ahlsen på Nestorsgården 
iordningställs just nu ett rum för verktyg 
och utrustning från plåtslageriverkstaden. 
Där kan man bl a se stansar och formverk
tyg för ansjovisburkarna, som en gång var 
en mycket stor produkt. 

Gå gärna dit för en intressant och nos
talgisk tillbakablick. Mer än 120 års hant-
verkshistori a. 

Arne Carlsson 

i FJÄLLBACKA 
NÄRA HAV, NATUR 

OCH SERVICE 

U yres av: 

JOHN GRANQVIST FÖRVALTNINGS AB 
Box 7, 450 71 FJÄLLBACKA, Tel. 0525-320 30 
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Stig Tore har kört sin sista postbåttur 

"Hej då, och tack/ör den här tiden" 

Hösten 1979 slutade Helge Holmberg att 
köra postbåt, och Stig Tore Berg tog 
över. Det var menat som ett vikariat på 
några månader, men det blev 17 år. 

Den 1 juni i år gick Stig Tore i pen
sion. Mycket har hänt under dessa år. 
1979 bodde 30 människor på öarna, där 
Kalvö hade 8 invånare, Hjärterö 2, Häst
vom 2, Dyngö 16 och Florö 2. Idag finns 
endast 7 människor på Dyngö och 1 på 
Hästvom. 

Postbåtförama skall själva äga postbå
ten, som samtidigt kan användas som tax
ibåt. Stig Tore har under årens lopp haft 5 
båtar. En guidad tur i skärgården med 
honom, var en upplevelse. Ett enkelt 
berättande, utan skrönor och överdrivna 
effekter, av historier han hört eller varit 
med om, då han som pojk hjälpte till med 
fisket på Dyngö. Men då han inte påstår 
något han inte kan stå för, får alla berät
telser en särskild tyngd. 

Vintertid fick han ta hjälp av den 
isbrytande sjöräddningskryssaren Dan 
Broström, eller när isen blev för tjock av 
en hydrokopter. Om detta har vi skrivit i 
tidigare nummer. 

Den kommunala servicen i skärgården 
har alltid varit sparsam. Soptömning t ex 
har öborna fått klara själva. Stig Tore har 
försökt hjälpa till med lite av vart, och 
blivit en öbornas fixare . Sin avgång hade 
Stig Tore meddelat postverket flera år i 
förväg, ändå var ingen ny postbåtförare 
utsedd då han gick i pension. Hon som 
till sist fick jobbet presenteras här nedan 

Anders Järund 

Maria Steg ny postbåtsförare 

) 
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Vår nya postbåtsförare heter Maria Steg. 
Hon är 37 år, uppvuxen i Göteborg och 
bor nu på Dyngö. Här har hon tillbringat 
sin barndoms somrar, och blivit fäst vid 
skärgården. Sin sjökunskap har hon skaf
fat sig på Fjällbacka Seglarskola och 
genom att bo vid sjön och vara på sjön. 
Hon är utbildad oseanograf och havsfor
skare. Eventuellt tänker hon deltaga i 
något projekt med forsknings anknytning. 
Hon kommer också att starta ett företag 
för hustillsyn i skärgården. 

Under åren 1990 till 1993 bodde hon 
mer eller mindre permanent på Dyngö, 
och i år flyttade hon hit och är nu skriven 
här. 

Båten är ny, och är inköpt med ett 45 
procentigt bidrag från glesbygdsstödet. 
Lycka till med verksamhet och skärgårds
boende. 

Anders Järund 
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Kalvöbasaren 
Om vädergudarna tänkt sig att sätta krok
ben för sommarens Kalvöbasar så bet de 
sig i tummen. I de här trakterna, och i det 
här sammanhanget, är det ingen som låter 
sig hejdas ens av tjugo-tjugofem sekund
meter västlig vind. Och som om inte det 
var nog, öppnade regnmolnen bottenkra
nen och tömde ut sitt innehåll, innan auk
tionen var slut. Ändå blev resultatet 
137.000 kronor. 

Kalvöbasaren blev återigen en succe. 
Drygt 1.000 personer trotsade den hårda 
vinden och tog sig till Kalvö med alla till 
buds stående flytetyg. Sjöräddningens 
båtar fick i år hjälp av Donaida från 
Grebbestad, vars besättning ställde upp 
och drog sitt strå till stacken. 

Då det var dags för auktionen samlade 
vädergudarna ihop sina sista resurser och 
lät regnmolnen hänga tunga över Kalvö. 
Och en stund innan auktionen var slut 
fick samma gudar in en träff, och skräm
de basarbesökarna på flykten med en 
ordentlig regnskur. Auktionsförrättaren, 
Lasse Lundberg, behöll fattningen och 
klubbade snabbt till sig auktionens enda 
regnställ. Iförd denna mundering, som 
var minst fem nummer för stor, fortsatte 
han målmedvetet försäljningen. Detta till 
trots blev det ett snabbt slut på auktionen, 
så snabbt att kalvöbryggan stönade under 
belastningen innan alla hunnit ombord i 
båtarna. 

Men innan regnet kom hade besökarna 
hunnit med en hel del. Handarbetstombo
lan, ny för året, var en fullträff liksom för 
övrigt allt annat som traditionellt hör till en 
Kalvöbasar. I känd vattenfestivalstil kunde 
man delta i en golftävling med chans till 
verklig "hole in vann", man kunde gå på 
poängpromenad mellan berg, hus och sjö
bodar, och ropa in något av allt som fanns 
med på auktionen, från en modell av sku-. 
tan Meta av Byxelkrok till hembakat kaffe
bröd. Allt sponsrat och skänkt av företag, 
firmor och privatpersoner. 

Det är många krafter som samverkar 
för att Kalvöbasaren skall ros i land, och 
alla är värda en eloge. Resultatet av sam
arbetet blir en folkfest med realistisk 
underton. Alla vet vad sjöräddningen 
betyder för kusten, och vad alla bidrag, 
stora som små, betyder för sjöräddningen. 
Då man trötta men glada satte sig ner för 
att summera årets basar passade man 
också på att börja planeringen inför nästa 
års upplaga. Strongt jobbat! 

Kjerstin Danielsson 

Rättelse: I förra numret stod att 
Sällskapet Livbojen samlat 105.700 
kronor till sjöräddningen. Summan 
var 705.700 kronor under 15 åL 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

~ •• Egen .~iII~,:r~nlng .. ~ I.. och forsa1ln,ng 

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

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

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

God Juloch Gott Nytt Ar! 
Välkommen till Ditt Apotek 
Huvudentrlm Fjällbackaservice 
ÖPPET: Måndag 

Tisdag - Fredag 

Tack tör i sommar 

8.30--"12.30 13.30-18.00 
8.30-12.30 13.30-17.00 

Tel. 0525/310 04 

och God Helg Ingela o Lasse 

BiTSKOPER , 
CArE BRYGGAR 

0525/31040 

.. Y..I.-..-_· H. · .wnae&I,US or'lnser"'Iee 

f'11~1 ':'n~:~:~ och EVln'!!!!!!E ~il Mimi' 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFÖRVARING 
N. Hamngat. 10, Fjällbacka, Tel. 0525·310 33, Fax. 0525·32219, ~obil. 010·28715 85 
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En komposterares vedermödor 

Grannen och vi skaffade för ett och ett 
halvt år s edan en "gröna Johanna" kom
postbehållare. Det är klart att vi skulle 
vara med i miljöarbetet och så fick vi ju 
billigare sopräkning. 

Vi fick massor av råd , dels av Järnbo
den dels av många "förstås igpåare" . Vi 

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

"Lev gott 
med hälsokost" 

skulle börja med lite smågrenar och löv. 
Det var i april 1995. Dessförinnan hade vi 
placerat tunnan så långt från huset som 
möjligt - det kunde ju bli mindre angenä
ma dofter. Grannen, som bor lite högre än 
vi , fick väl vänja sig. 

Förra sommaren gick väl ganska bra. 

Affärsvägen 13, Tanumshede 
Tel. 0525·206 36 

•• 

OFOND 
För en bättre ekonomi 

och ekologi. 

Föreningsbanken }l{ 
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Vi tömde vår AF-plastlåda (AF = alltid 
full) varje dag och fyllde på med sågspån 
då och då, rörde med vingkäppen och en 
gammal pigglänsa, som var väldigt effek
tiv . Enda besväret var, att några morgnar, 
när jag skulle tömma plastlådan, så satte 
jag, sömnig som jag var, ansiktet i en stor 
spindelväv, som någon stackars flitig 
spindel vävt i torkstället. Detta står strax 
intill komposten. (Det kan väl inte vara 
bra? Sätt. anm.) 

Men fram i augusti började besvären. 
Luckan nertill började röra på sig. Sargen 
hade släppt. Det hade blivit ett väldigt 
tryck nertill i tunnan. Med tiden fick vi en 
ny lucka. Vi fick plocka ur en del halvfär
digt innehåll för att få dit den . Det var allt 
för fuktigt i behållaren och det var svårt 
att få tag på sågspån. Vi försökte med 
kutterspån istället. Det var inte bra, fick vi 
reda på senare! Fram i november var det 
dags att klä på vinterisoleringen. Att få 
fast isoleringen i locket gick efter diverse 
försök med olika lim. 

Våren kom och tunnan var full, nöd
vändigt att lätta på trycket. Vilken "dej
lig" doft. Tur att grannen ovanför inte 
hade kommit än! En skottkärra fylldes. 
En fylld grep till går väl? Men kärran , 
som stod lite ostadigt, välte och det var 
svårt att få upp allt på ett underlag av 
krossgrus . Fram i maj en morgon, när jag 
skulle tömma plastlådan och lyfte på 
kompostIocket, fick jag en svärm av stora 
spyflugor emot mig. Tusentals, verkade 
det som. Experthjälp i form av represen
tanten för Nordbohuslän , Rosen ryckte 
snabbt ut och konstaterade att det var för 
fuktigt igen. Torvströ hjälpte efter bara 
några dagar. 

En dag i augusti märkte jag att ving
käppen inte drog med sig något upp, när 
man rörde med den, vingarna verkade lite 
slaka. Det fanns en mutter, som borde gå 
att skruva på. Jag försökte, men det gick 
inte att få den runt värst mycket, för den 

, var liten och det hela var kompostbelagt, 
så vingarna blev inte så bra. Vi använde 
käppen ändå. Efter någon tid sa' det plupp 

-och vingarna blev kvar långt ner i tunnan. 
Så nu får det gå bra med pigglänsan, tills 
ny käpp blir levererad. Nu i slutet av 
oktober var tunnan full igen och vi gjorde 
en rejäl utrensning, tre skottkärror fulla 
med väldoftande nästan färdigmultnad 
kompostjord, ligger ovanpå mitt tomat
Iand för nedgrävning. Nu kalasar skatorna 
på alla småmaskar där. 

Bare 



Vi ber att få tacka våra 
kunder för i sommar 

samt önska en trivsam 
jul- och nyårshelg 

Isa & Janne 

Fr. v. Kjell Dybvik, bodde hos Folke och Mar
got Johansson, Linnea Isaksson, Marita Sobek, 
Margot Johansson. 

'Pd~~(d 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Nisse & Marie 

0525/311 25 

11~! 

Välkommen till 

'JJW.aacJta~ 
JtUJ,ÖJlEJf .Ra 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Lilian & Yngve 

Gränsgemenskap efter krigs
slutet 1945 
Sommeren 1945 arrangerte Foreningen 
Norden i Sverige et enestående somme
ropphold for norske barn. 

Selv var jag en av de heldige og kom 
til en fiskerfamilie i Fjällbacka i Bohus
län. 

liene med ektefeller og no en av bama og 
de norske med ektefeller m\'lttes og spiste 
festmiddag ute. Etterpå var vi hjemme 
hos en av vertsfamiliene til kaffe, foto
grafier og minner fra den gang. 

Som dere sikkert forstår av vedlagte 
festtale, for feiring avet noe sent "50 års
jubileum", var det fire s\'lsken som tok 
imot 4 norske barn, en gutt og tre jenter. 

I alle di sse år har tre av oss hatt sv:ert 
jevnlig kontakt med vertsfamiliene , mens 
vi norske ikke har m\'ltt hverandre siden 
1945. 

Det var så vellykket, og vi ville derfor 
at Foreningen Norden skulle få vite at 
m\'ltet dengang har gitt varig vennskap på 
tvers av landegrensene. Vertsfamiliene er 
nå mellom 75 og 85 år, og vi norske 
rundt 63. 

Hvis dette er av interesse for Fore
ningen Norden håper vi at det kan videre
sendes til foreningen i Sverige. 

Vennlig hilsen , Den 3. august i år skjedde det imidler
tid et "stormNe" i Fjällbacka. Vertsfami- Solveig Fischer 

SVERIGES REDOVI5NINGSKONSUl TERS FöRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

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

Tag väl vara på fritiden ... 

Förenkla bankaffärerna 
Minuten Sparbankskort/VISA 

SPARBANKEN 
Sparbanken Tanum tel 0525-291 00 

SparbanksGiro 
Datasvar 

Fjällbackakontoret 
0525-31800 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

Thorens Maskiner AB 
450 71 Fällbacka 
Tel. 0525/319 62 
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Fjällbacka IK 1926-1996 • 

FIK:s A-lag i fotboll. 
Stående fr v: l . Leif -Ove Grankvist, 2. Patrik Palm, 3. Dan Carlsson, tränare , 4. 
Patrik Olsson, 5. Tomas Nyman, 6. Rolf Dahlgren, 7. Jens-Petter Hogstedt, 8. Per
Johan Karlsson, 9. Magnus Krantz, 10. Joakim Nestorsson, tränare och 11. Robin Ols
son. Knästående fr v: 12. Mattias Abrahamsson, 13. Gunnar Norderby, 14. Niklas Hed
lund, 15. Patrik Jonasson, 16. Joakim Torstensson och 17. Peter Brandt. Liggande fr v: 
18. Mikael Kihlstedt och 19. Jonas Persson . 
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FRISÖREN är proffs på ditt hår! 

GÖR SOM DIN FRJSÖm 

ANVÄND PROFESSIONELLA C O L S I N 

:~::7:::== ::::AL . _ 
GODKÄNDA AV SV. NAlURSKYDDSFÖRENINGEN ••. ~ ....... 

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

Allt inom städ. Telefon, 0525-319 77 

• BYGGSTÄDN'NG 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

0525·319 77 
FJÄLLBACKA 

Fjällbacka IK bildades 1926, och har 
således uppnått sin 70-års dag i år 1996. 
Föreningen blev flitigt uppvaktad, och 
fick ett stort antal fina presenter vid jubi
leumsfesten i mars. Men den kanske 
fmaste presenten ordnade vårt A-lag i 
oktober månad genom att bli tvåa i serien 
efter Gilleby. Denna placering var vad 
som behövdes för att gå ett steg uppåt i 
seriesystemet. Fjällbacka IK återfinns 
därmed i div 5 nästa säsong. 

Lite märkligt kan tyckas vara att jubi
leumsår har även varit bra fotbollsår. 
Såväl 1966, 1976 och 1986 har FIK vun
nit sin serie, och nu 1996 räckte det med 
att bli tvåa för avancemang. Spännande 
att se vilket resultat och serie FIK ordnar 
till år 2006. 

Vi i styrelsen vet att det finns många 
Fjällbackabor i "förskingringen" som vill 
vara mediernar i FIK. Vi har haft svårt att 
nå Er. Då vi också vet att Fjällbacka Bla
det har en stor spridning bland just Er, 
passar vi på att här och nu berätta hur Ni 
gör för att bli medlem. 

Medlemsavgiften är 50 kronor och 
gäller för 1997. Beloppet sätts in på vårt 
postgiro 5112 38-8. 

Ange på talongen Ert namn och 
adress, samt att beloppet gäller medlems
kort. 

Vi i Fjällbacka IK vill önska alla som 
gör det möjligt att driva föreningen en 

riktigt 

.!lod cJld ocIv e(;1;.!lotU {29 7 



Tack för det gångna året! 

17od:Jid 
~ 

17otf;~kl 
---FIRMA---

Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja .--

FJÄLLBACKA Tel. 0525-31675 

Wien den 16.8 1996 

Till Fjällbacka Bladet 
450 71 Fjällbacka 

Bifogade Flaskpost-brev hittade jag 
sista dagen jag var hemma på Florö i 
slutet av sommaren. Det hade nog flutit 
i land under någon vinterstorm och 
låg på gräset i en vik. Jag har skrivit 

I till Trine och tackat. Och jag har 
berättat för henne om Florö och 

Fjällbacka och hur härligt det är där. 

Med vänlig hälsning 
Agneta Silfverskiöld-Newton 

Birgittas Fotvård 
Tel. Bostad 0524-400 56 

Kvällstid 

Fjällbacka Service 

VÄLKOMMEN TILL 

GARDINER . MODETYG 
SYBEHÖR . SÖMNADSHJÄLP 

HANDAR BETE . GARNER ' 
DERKLÄDER . STRUMPOR 

FJÄLLBACKA TEL 31371 

~. elkedjan ~ .. 

1:h.m3GW~ T~" ~5t~:;g;g1 ! 
j:;mlfi@li" ~~: 0525-32247 [!:Jl 0-9 (; J:' MIM i!; M 5, hl I vår butik hittar du produkter från Husqvarna 

jmm.llf1fi1m!!!!!! ')~3.. : 
iDirnir:v1=l!1rb:'1;hljf,i 
Fjb Foder Hundköket AB 
L.erstens Kvarn Tel. 0525·318 10 

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

Välkomna! • • 
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Fjällbacka Samhällsförenings höst/årsmöte 1996 
Höstmöte hölls i år på Stora Hotellets nya restaurang KLASSEN den 25 november, det kom unge
fär 90 personer. Till ordförande på mötet valdes Alf Jonasson. Till justeringsmän valdes Bo Rei
chenberg och Bengt Rickardsson. Till ny ordförande för 1996/97 valdes Rosita Jansson och till sty
relseledamöter på 2 år valdes Karl-Einar Johansson och Berith Torewi. Till styrelsesuppleanter 
valdes Alf Gustavsson och Monika Hellberg. Det blev med andra ord omval på h~la styrelsen. Det
samma gäller revisorerna som blev Sven-Olof Juliusson, Karl-Erik Uttgren och Berndt Hansson. 

Jag vill passa på att tacka styrelsen för ett 
mycket gott jobb under 1995 och hoppas 
vi får många intressanta uppgifter även 
nästa år. I år kom kaffebrödet från Evas 
livs och kaffet från Järnboden, vi fick 
även vara på restaurang KLASSEN utan 
kostnad för oss, vi ber att få tacka. 

Bengt Mattsson kom och informerade 
om läget i Tanums kommun och han 
tyckte inte att han kunde vara lika positiv 
som förra året. Budgeten är hårt ansträngd 
med många sparbeting inom bl a Äldre
omsorgen och Barnomsorg. Reningsver
ket som skall byggas om i Fjällbacka 
kommer att kosta ca 15-20 milj, det är en 
tung utgift och samtal förs nu med Läns
styrelsen om det går att skjuta på i två år. 

Tanums kommun kan inte längre driva 
Åldersro i framtiden utan verksamheten 
skall läggas ner men det har från Fjäll
backaborna under lång tid funnits intresse 
att återskapa Åldersro till ålderdomshem. 
Brev har skrivits till Omsorgsnämnden 
och de ser positivt på ett återskapande. 
Det måste bli en långsiktig planering vad 
gäller ekonomi, det är svårt idag att få en 
dylik verksamhet att bära sig. Stiftelsen 
för Äldreboende kommer att utreda frå
gan ytterligare och försöka få mer pengar 
till stiftelsen. Hittills har man fått in 
20.000:-. 

Mats Tillander från Tanums kommun 
redogjorde lite mer ingående angående 
reningsverket. Han nämnde att Södra och 
Norra Hamngatans ledningar måste läg
gas om pga läckage. Mats Tillander tyck
te att förskönings gruppen gjort ett mycket 
bra jobb, Fjällbacka drog vinstlotten, vi 
har fått P-plats, rivning av "Rosas hus", 
boule-bana, sand till badplatsen, längre 
badbrygga m m. 

Han bad oss fundera på hur vi vill ha 
det på Ingrid Bergmans torg, diskutera 
hur det skall se ut, gågateaktigt, färre par
keringsplatser mer torgliknande utseende. 
Han återkommer till vårrnötet för att lyss
na av vad vi kommit fram till. 

Beträffande 163:an är genomfarten 
juridiskt färdig och ett påbörjande av 
åtgärder kan ske under 1997. Kostnaderna 
har dock stigit från 5 till 12 miljoner kro
nor. Det är mycket positivt att det kom-
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mer att bli trottoar ända ut i Mörhult, 
sommartid är den vägen livligt trafikerad. 
Det kommer även att göras gång- och 
cykelbana fram till Bräckevägen. 

Som alla säkert har lagt märkt till har 
vi fått trottoar från Kullenvägen till 
Smedgatan vilket vi i Fjällbacka Sam
hällsförening tycker är mycket positivt. 
Nästa önskemål är Allegatan fram till 
Fjällbacka Service. 

Ann-Marie Olofsson redogjorde för 
arbetet med Agenda 21 , handlingspro-
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FJÄLLBACKAS 
LUCIA 1996 

Årets lucia presenterar 
här sig själv: 

Jag heter Charlotta Bystedt 
och går i 8a i Hamburgssunds
skolan. Jag spelar piano och 
tycker om att lyssna på musik, 
läsa, umgås med mina trevliga 
och mycket allmänbildade 
kompisar och jag sportar 
gärna som t.ex. fotboll , Aero
bic och snowboard. 

~ Kröningen ägde rum i kyrkan 
~ kl 19.00 på luciadagen, och 
~ förättades av komminister 
~ Martin Lindblad. 

grammet ligger nu på remiss. Förfrågan 
har gått ut till verksamheter, företag etc 
och 34 svar har inkommit. Förkortat kan 
nämnas att Agenda 21 behandlar ämnen 
som hälsa, konsumtion, vattenförsörjning, 
avloppshantering, sopor och avfall m fl. 

Fjällbacka Samhällsförening har till
sammans med Ann-Marie Olofsson dis
kuterat om man kunde ha en samhälls
kompost där risavfallet togs omhand. För 
detta ändamål skulle samhället få en 
ALU-anställd som skulle sköta om ristip
pen. Tanums kommun skall bidraga med 
flistugg så att man kan lämna in sitt träd
gårdsavfall och få det tillbaka i form av 
flis att lägga på rabatterna. 

I våras beslutades att Fjällbacka skulle 
medverka till att utarbeta en bygdeplan. 
Gunnar Hellberg anställdes som ALU
anställd för detta. Han påbörjade jobbet 
men fick i juni åsknedslag i sin dator och 
mycket av hans arbete gick förlorat. Gun
nar Hellberg valde att inte fullfölja sitt 
uppdrag. Styrelsen gick igenom det mate
rial som var färdigt och tyckte att det var 
ett bra material. Vi kom överens om att 
göra en enkät där vi frågar samhällsborna 
om vad de tycker om samhället, hur det 
skall se ut på t ex Badholmen, Ingrid 
Bergmans torg , var de vill bo när de blir 
gamla etc. Enkäten delades ut på årsmö
tet, de som inte fick enkäten då kan hämta 
ett exemplar hos Jämboden eller hemma 
hos Monika Hellberg, dit även svaren kan 
lämnas. Vi gör en sammanställning som 
vi kommer att ha klar till vårrnötet 1997. 

Innan årsmötet fick vi en skrivelse 
från Lennart Fredlund där Regeringsrätten 
meddelade att man inte tar upp ärendet till 
prövning beträffande brandkåren i Fjäll
backa. Det blir alltså 2 kårer, en i 
Tanumshede och en i Hamburgsund. 
Brandmännen frågar nu Fjällbackaborna 
om de är intresserade av ett frivilligt värn 
och den frågan besvaras med JA! Vi gör 
nu en skrivelse till Räddningsnämnden 
för att eventuellt få brandbilen och att 
brandstationen hyrs ut till oss. 

Rosita Jansson 
Ordf 



o ldersro _ hur skall det bli ijramtiden? 
s.:miling tiftelsen för äldre boende i 

Fillbacka har nu funnits i ungefär ett år 
och på samhällsföreningens årsmöte 
% .11.25 beviljades styrelsen ansvarsfri
hel för denna tid. Insamlade medel är nu 
Kr 26.750 och vi har haft utgifter i form 
av registreringsavgift och trycksaker Kr 
2.993:75. Vi har alltså nu Kr 23.748:25 + 
räntor. 

Sedan föregående nummer av FB har det 
hänt något, som vi rakt inte hade räknat 
med. Omsorgsnämnden vill lägga ner 
Åldersro som hem för dementa! Enligt 
kommunalrådet Bengt Mattsson skulle det 
eventuellt kunna lämnas tillbaka till Fjäll
backaborna! Han besökte oss 96.10.22 
och då satte vi upp sex punkter. Fyra av 
dom skulle Bengt Mattsson ta ' reda på, 
nämligen: den juridiska innebörden av det 
gåvobrev, som upprättades 1977 mellan 
Åldersro och Tanums kommun, tidspla
nen för nedläggningen, vilken utrustning, 
som skulle kunna lämnas kvar och hur 
mycket av fastighetsnämndens underhåll
sanslag till Åldersro, som skulle kunna få 
övertagas. Vid samhällsföreningens års
möte hade han svar endast på tidsplanen. 

De två övriga punkterna: Bengt Matts
son ansåg att om ett övertagande blev av , 
så skulle fastighetsskötare hyras av kom
munen, ej skötas på frivillig väg. Bengt 
Richardsson , Karl Einar Johansson och 
Bo Reichenberg borde snarast besöka 
Åldersro. Det har vi också gjort! Beslut 
om nedläggning av Åldersro skall tagas 
upp på kommunfullmäktigesammanträdet 
den 16 december 1996. 

Beträffande tidsplanen kräver den en 
förklaring. För närvarande byggs Hede
gården i Tanumshede om. När det är fär
digt, skall vårdtagarna från Åldersro flyt~ 
tas dit. Slutbesiktning skall enligt planer
na ske den 15 augusti 1997. 

Nu inställer sig den stora frågan: 
"Klarar vi Fjällbackabor av att övertaga 
och driva Åldersro?" 

Vi har gjort upp en slags diskussions
kalkyl, delvis grundad på siffror från 
omsorgsstyrelsens bokslut för 1995 och 
delvis på antaganden, som vi naturligtvis 
efterhand som vi vet bättre, måste modifi
era. Vi antager att vi har tio pensionärer 
boende och de betalar Kr 5.000 per 
månad för rum och mat. Vi har två fast 

-tällda. I övrigt får allt ske genom hem
• - -teD och med frivilligt arbete. Det for
• - an det finns ett kapital på 5 miljoner 

_ eD avkastning på 6%. 

Intäkter 
Hyror/år 
Avkastn kap 

Summa 

600.000 
300.000 

900.000 

Som framgår ovan, så behöver vi ett rejält 
kapital, för att gå runt. Hur ska vi då bära 
oss åt för att få ihop ett så stort kapital? 
Det enklaste vore naturligtvis om vi fick 
donationer, men om man ser på vad vi har 
fått ihop hittills verkar det inte vara en 
framkomlig väg mer än marginellt. Att 
bilda en ekonomisk förening med med
lemsinsatser är säkert den mest realistiska 
vägen. Numera finns det också möjlighet 
till förlagsinsatser, dvs lån till föreningen. 
På nästa styrelsemöte kommer vi att ta 

Kostnader 
Anställda 500.000 
Mat SO/per/dag 182.500 
Fastighetskostn 100.000 
Förbrukn matr 20.000 
Övrigt 97.500 

900.006 

ställning till om vi skall bilda en sådan 
förening. 

Det finns säkert möjligheter till andra 
verksamheter i en del av lokalerna, om 
inte alla rum blir uthyrda till pensionärer. 
Vi är väldigt tacksamma om FB:s läsare 
kommer med ideer! Likaså är vi naturligt
vis ytterst tacksamma för bidrag till 
Insamlingsstiftelsen för äldreboende i 
Fjällbacka, postgironummer 627 773-5 
eller bankgiro 5957 -8724. 

Bo Reichenberg 

Farbror Sanne och jag på bryggan i 
Fjällbacka 1945. 

Nu är jag äntligen tillbaka. 
Jag har återskaffat förra Postbåten 
och renoverat den. 

Ring när ni behöver transport i 
skärgården! 

GÖRAN DAHLGREN 
0525-32505 
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Ekon från en svunnen tid 
Får jag erbjuda Fjällbackabladets läsare 
några sjuttiofemåriga urklipp ur den 
sedan länge avsomnade tidningen Bohus
Posten? De kom i dagen vid en vindsröj
ning hos oss och är skrivna av min far 
Sylve Larsson, som då var arton år gam
mal och hemma på sommarlov i Fjäll
backa från läroverket i Uddevalla. Tydli
gen frilansade han som lokalreporter med 
nyheter från Fjällbackas horisont. Året är 
alltså 1921, och den 11 juni skriver han 
följande: 

Från Kville 
Kortbreftill Bohus-Posten 

Regn är den dagliga önskan af landtbe
folkningen, om deras förut varande för
hoppningar om en god skörd ej skola bli 
svikna. Dock anses höstsäden och klöver
vallarna som bärgade i växtligheten. 
Annorlunda kan det ju bli med vårsäden, 
hvilken dock ännu ser bra ut. 

Den i pressen omnämnda Bohusstor
ken gjorde äfven en visit till K ville och 
Fjällbacka, och passade en pojke i Fjäll
backa på och knäppte honom - ja, med 
kameran förstås. Efter någon timmes 
uppehåll tog den sin flykt norrut. På tal 
om fåglar, så ha Fjällbackaborna tvenne 
tama stora fiskmåsar, som göra sina pro
menader på torg och bryggor, och äro de 
så tama, att fisk tages från handen. 

I Fjällbacka blir arbetslösheten större 
dag för dag genom arbetsnedläggelsen 
hos stenhuggeribolaget Georg Lutten~ee 
samt därigenom att arbetarn e hemkomma 
från Norge på grund af där varande 
arbetsbrist. 

Några veckor senare, den 23 juni , inflöt 
följande rader i Bohus-Posten: 

Från Fjällbacka 
Brevkort till Bohus-Posten 

Badsäsongen är nu inne och dagligen 
anlända badgäster till vårt samhälle. Stora 
och Nya hotellens matsalar få allt flera 
gäster. Stora hotellet har i år byggt en ny 
treflig matsalsveranda för att tillfredsstäl
la sina kunder. Bad och segling äro här 
som öfverallt på västkusten de förhär
skande nöjena och naturligtvis de, som 
bäst äro lämpade för vår vackra skärgård 
och härliga vatten. På den nyanlagda ten
nisplanen går det äfven lifligt till och den 
trefliga sporten har äfven sina flitiga utöf
vare. 

Vädret kunde emellertid vara åtskilligt 
bättre, ty de senaste dagarnas nordliga 
storm har gjort såväl luften som vattnet 
åtski lligt kallt. Vi få emellertid hoppas på 
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ett godt midsommarväder, så att den här 
alltid trefliga midsommarstämningen ej 
förstöres. Stråkkapellet sköter dansmusi
ken, såväl midsommarafton som midsom
mardagen, och hvad göres om en god 
musik då mera vittne behof. 

Den 20 juli har så min far följande att 
rapportera: 

Från Fjällbacka 
Brevkort till Bohus-Posten 

Fjällbacka är nu uppe i högsäsongen och 
badgästerna ha anländt ganska talrikt. 

Antalet anmälda uppgå"r till närmare 300, 
hvarför säsongen kan betraktas som rela
tivt god. Utflykter på sjön senteras lifligt 
och i vår' stora, vackra skärgård kryssa 
"kostrar", fyllda med sommargäster, nju
tande af det nöjde och behag, som hafs
luft, skärgård och skärgårdslif erbjuder. 
Men större utflykter ha förekommit. 

Så har ångaren "Norrviken" två gång
er haft lustturer till Koster, båda utmärkt 
lyckade. Bl a nöjen märkes seglarfesten i 
samband med Bohuslänska jaktklubbens 
regatta härstädes för några veckor sedan. 
Såväl regattan som festen blef på det stora 
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laget en framgång för arrangörerna, och 
när eglarna och festdeltagama på mån
dagsmorgonen tyrde sina steg hemåt, 

'arsrod äkerligen minnet aven ange
näm seglardag och "festlig natt". 

Ett om aknas här är en friluftsserve
ring. men till nästa år hoppas saken skall 
~nna ordnas på ett tillfredsställande sätt. 

En ändring med afseende på badhusen i 
anledning av bilvägens framdragande på 
deras nuvarande plats är äfven "på tape
ten", hvilken nog äfven kommer till 
stånd. Denna skulle säkerligen medföra 
en ytterligare höjning af det goda anseen
de, Fjällbacka äger, såsom en treflig och 
idyllisk västkustbadort. 

Så avslutas rapporteringen från somma
ren 1921 med följande rader (av okänt 
datum): 

Från Fjallbacka 
Brevkort till Bohus-Posten 

Tennisturneringen, som pågått under den 
gångna veckan, är nu afslutad. Täflingar
na, som gynnats af godt väder, ha varit 
utmärkt lyckade och ha under hela tiden 
följts af en intresserad publik. Turnering
en afslutades på lördagskvällen med pris
utdelning på Nya hotellet, där supe 
intogs, hvarefter dans följde till midnatt. 

Eskadersegling var i söndags anordnad 
till Väderöarna. På grund av ogynnsamt 
väder hade endast ett fåtal båtar anslutit 
sig till seglingen, som dock blef utmärkt 
treflig. Vistelsen på Väderöarne blef 
äfven tack vare lotsarnes tillmötesgående 
odeladt angenäm. Det bjöds på kaffe och 
dopp; det dansades friskt till fram på 
kvällen, då båtarna för en frisk nordlig 
vind återvände till Fjällbacka. 

Sommaren har nu snart tagit afsked 
och badgästerna resa allmänt härifrån. 
Dock finnas ännu en del kvar, som vänta 
sig vackra sensommarkvällar med de 
underbara solnedgångar, hvilka härute ej 
äro sällsynta. 

Att läsa de här notiserna är som att höra 
ekon från en svunnen tid. Ändå är de för
underligt välbekanta , för det är våra 
fö räldrars och farföräldrars röster vi 
hör. De talar till oss från en värld där 
fö rsta världskrigets umbäranden var över 
och man nog tycke - trots raderna om 
arbetsnedläggelse och arbetsbrist - att 
det ljusnade vid horisonten. Som när 
solen bryter fram efter ett oväder och 
lägger ett skimmer av guld över Fjäll
backafjorden. 

Anders Larsson 

!Lj-YKontorstjänst 
REDOVISNINGSBYRÅ 

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

SVERIGES REDOVISNINGS KONSUL TERS fÖRBUND 

-företagarens nara rådgivare och samtalspartner 

Samarbete med auktoriserade revisorer ÖHRLINGSIREVEKO AB 

Vinbäcksvägen 8, 457 32 Tanumshede 
0525-29045 

Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

A1ves Möbler AB 
Riksvägen 104, Tanumshede Tel. 0525-202 29 
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ELINSTALLATIONER. TV-ANTENNER. LARM. KÖKSMASKINER 
Ekelidsvägen 5, Fjällbacka ind.omr. 

Tel. 0525-317 21, Tore 010-2870849, Kjell på Mjölkeröd 010-2872948 
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