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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 1997 - 1998 

ORDFÖRANDE 
Anders Järund, Mörhult 37, 
450 71 Fjä-llbacka 0525/319 16 

SEKRETERARE 
Hans Odin, Mörhult 
450 71 Fjällbacka 0525/322 06 

KASSÖR 
John I Johansson, Mörhult, 
45071 Fjällbacka 0525/317 56 

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

Sommaradress: Box 57, 
450 71 Fjällbacka 0525/353 77 . 

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

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

Karin Isaksson, Kvarnbergsvägen 45A 
. 14145 Huddinge 08/7746730 
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Sommaradress: Norra Hamngatan 
0525-310 64 
Eva B jörving, Masmästaregatan 31, 
77i 31 Ludvika 0240/80705 

Sommaradr.: Allegatan 23, tel. 315 31 

REDAKTION 
Anders Järund 
Bo Reichenberg 
Hans Odin 
Maj Gustafson 
ANNONSER OCH FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

MEDLEMS REGISTRERING 
John Johansson 

Vad är ett gemensamt intresse? 

På Mörhultsbergets norra topp har en ny telekommunikationsrnast 
rests. Den är inte direkt vacker, och det är naturligt om kringboen
de förargar sig över den. Företaget har meddelat de närmast kring
boende så som lagen föreskriver, dvs dem vars tomt gränsar till 
berget. Men nu är det så, att för dessa kringboende skyms masten 
delvis av berget, medan de, som bor en bit ifrån ser hela masten. 
Mest iögonfallande blir det för dem som bor överst på Källviks
höjden. Företaget borde kanske tänkt på detta och tolkat lagen lite 
mer generöst, särskilt, som de flesta på Källvikshöjden är som
margäster, och inte nås avannonsering i lokalpressen, såvida man 
inte annonserar i denna tidning, vilket man inte gjort. 

En annan fråga är om FFF skall engagera sig i att få masten 
nedmonterad. I "Föreningens syften" står som första punkt: Främ
ja näringslivet på orten och värna om Fjällbackas miljö och natur. 
Dessa två syften kan komma i konflikt med varandra. I det här fal
let förfular masten vår miljö, men samtidigt är det många som 
gläds åt att kunna använda de moderna telefonerna också i Fjäll
backa, och särskilt på sjön. Som jag ser det, är masten ett mindre 
ingrepp i miljön, även om jag medger att masten ser anskrämliga
re ut från Källvikshöjden än från Mörhult. Vi kan inte som före
ning ta strid i en sådan här fråga, som skulle splittra medlemmar
na i två läger. 

Det finns dock gott om frågor, där vi kan vara överens. En 
sådan fråga ·är brandkårens vara eller icke vara. Att ett brandför
svar, som snabbt kan komma på plats, är en absolut nödvändighet 
i Fjällbacka, borde vara självklart och utanför all diskussion. Ändå 
lades brandkåren i Fjällbacka ner. Men vi ger oss inte så lätt. Vill 
inte kommunen betala, så får vi ordna ett brandförsvar själva. Så 
därför har vi nu bildat Fjällbacka Frivilliga Brandkår. I skrivande 
stund har vi ett tiotal brandmän, vi har fått hyra den gamla brand
stationenoch står i begrepp att köpa brandbil och utru tning. Vi 
hoppas att minst 600 hushåll kommer att bli medlemmar. 

Med önskan om en härlig sommar i Fjällbacka. 

Omslagsbild: 

Vaden torkas på Virholmen 
Foto: Per Åke Hallberg 

Anders J ärund 



FÖRENINGEN FÖR FJÄLLBACKA 

Arsmöte 
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den l 
juli kl 19.00 i Församlingshemmet. 
Efter mötet presenteras den nybildade 
Fjällbacka Frivilliga Brandkår. Vi bju
der på kaffe och därefter häller Tomas 
Farser ett föredrag om sin morbror 
landshövding Per Nyström. Hjärtligt 
välkomna. 

Tre kulturvandringar i Fjällbacka 
Inger Rudberg leder också i år tre kul
turvandringar. Torsdag 3 juli och tors
dag 17 juli med start från Sälviks cam
ping kl 19. Vi beundrar bronsåldersröset 
och går över Oxnäs, Framstranden, 
Backen upp mot kyrkan. Avgift 10 kr. 

Tisdag 29 juli - start från kyrkan 
och vi går i motsatt riktning mot Sälvik. 
Denna tur ingår i Tanums kommuns all
männa kulturprogram och kostar 40 kr. 

Arsavgijten 
Ni som är medlemmar i denna förening 
och därför får tidningen hemskickad till 
er: I kuvertet ligger ett inbetalningskort 
för verksamhetsåret 1997-98. När du 
betalt avgiften, som fortfarande är 100 
kronor, har du också betalt för julnum
ret 1997 och sommarnumret 1998. 

Stora krabbmetartävlingen 
går av stapeln onsdagen den 16 juli kl 
14.00. Anmälan vid Promenadbryggan 
fr o m kl 13.00. Välkomna stora och 
små. 

Vykort och broschyr 
Vi har kvar ett fåtal av de åtta små 
vykorten med motiv från gamla Fjäll
backa. De fyra stora med god plats att 
skriva finns bl a hos Konsum och Evas. 

Broschyren med korta fakta om 
Fjällbackas historia finns gratis i de 
flesta affärer och i Turistföreningens 
kiosk. Den finns även på tyska. Troli
gen tar den slut i sommar, men vi tryck
er väl en ny till nästa år. 

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

FFF stöder i år 
ekonomiskt den nybildade Fjällbacka 
Frivilliga Brandkår, Tanums Turist i 
Fjällbacka och Mörhultsbadet. FFF har 
också bekostat ytterligare fasadbelys
ning av kyrkan, framför allt tornet. 

Fjällbackakväll 
anordnas tisdagen den 8 juli kl 19.00 i 
församlingshemmet. Eva Blume sjunger 
och berättar om bohuslänska visor till
sammans med Gjert Magnusson . 

~lkommen till butiken med den 

Fjällbacka Te1.OS2S-31141 

Wilhelm Fredlund död 
Den 2 maj 1997 avled Wilhelm Fredlund 87 
år gammal. Han var med och startade Före
ningen för Fjällbacka 1956, och var med i st Y . 
relsen som vice sekreterare fram till 1996. 
Han lämnade Fjällbacka 1929 och blev så 
småningom specerihandlare i Göteborg. Hans 
intresse för Fjällbacka var alltid stark. Han var 
en mycket aktiv seglare, och deltog i regattor 
för SSN ända tills 1989, ofta tillsammans med 
sin bror Arne. Han var i unga år tävlingscy
klist, och på senare år en ivrig motionscyklist, 
och kunde cykla flera mil även sedan han upp
nått hög ålder. 

A.J. 

Välkommen till 

,JJiuucxa
)tULÖ.U as 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Lilian & Yngve 

•• 
FJALLBAC"KA 

POSTKONTOR 

ÖPPETTIDER: 
12.00-18.00 

TEL. 0525-310 13 
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VECKOPROGRAM 
i Fjällbacka kyrka under 

juli månad: 
Onsdagar kl 20 

Musik: i sommarkväll 
2/7 Carolina Friberg, sång 

Daniel Björkdahl, piano och orgel 
9/7 Malin och Per Boqvist, cello, sång 

och klaviatur 
16/7 Kristina Blom, sång 

Richard Bergenheirn, trumpet mm 
Jan Lindberg, piano mm 

23/7 Agneta Rudolfsson, sång 
Zoltan Läckberg, fiol 

Torsdagar kl 20 
Taizemässa 

Lördagar kl 18 
Helgmålsbön med musik: 

Medverkande: 
5/7 Vokalensemblen Invocatio 
12/7 Cecilia Thoor, sång 
19/7 Lena Lösegård med kör 
26/7 Hanne Ahlsen och 

Cecilia Lundvall, fiol och flöjt 

ÖGUDSTJÄNSTER 
Söndag 6/7 kl 18 

Dyngö, Lindblad 
Musikmedverkan: 

Lena Lösegård 

Söndag 20/7 kl 18 
Kalvö, Lindblad 
Musikmedverkan: 

Charlotta och Linda Klacker 

Båt avgår från inre hamnen en halv
timme före gudstjänsternas början. 
Ta med kaffekorg! 

SÖNDAGENS GUDS
TJÄNSTER 

firas kl 9.30 eller kl 11.00 
Se predikoturerna. 

'Pd~~rd 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Nisse & Marie 

0525/311 25 

11~! 

Avlidna l november 1996 till maj 1997 
Karin Andersson 5 dec 83 år Inga Aronsson 20 mars 82 år 
Linnea Holmberg 9 dec 78 år Kerstin Högberg 3 april 70 år 
Maria Bratt 12 dec 97 år Gustav Karlsson 21 april 88 år 
Allan Benettsson 23 dec 75 år Bengt Hagberg 27 april 52 år 
Sara Karlsson 3 jan 82 år John Hellberg 14 maj 78 år 
Erik Christensson 16 feb 83 år Hans Gustavsson 23 maj 82 år 

APOTEKET 
•• 

FJALLBACKA 
Huvudentren Fjällbackaservice 

V. 26 t.o.m. v 31 ÖPPET: måndag 8.30-18.00 
tisdag-fredag 8.30-17.00 
lördag 9.00-12.00 

Lunchöppet 
t.O.m. 2/8 

Tel. 0525/31004 Trevlig sommar! 

SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FöRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

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

Wldellus Horlnser.,lce 

III ':'nf;:~:~ och EVlnll!!!!!E ~i]Mim!, 
FÖRSÄLJNING· SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFÖRVARING 

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

Fjällbacka 0525-319 20 - 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 



o 

FRAN KYRKTRAPPAN 

FOTO: Hans Schub 

Kära vänner i Fjällbacka! 
Tiden går fort, vi står inför ännu en som
mar och våra förväntningar är som van
ligt stora. Alla ni som kommer hit bär 
med er dessa förväntningar och de smittar 
av sig på oss bofasta, åtminstone gäller 
det mig. Förvandlingen som Fjällbacka 
regelbundet genomgår är fascinerande 
och jag hade under förra året möjlighet att 
studera den. Från att under vintern vara 
en bortglömd landsortsby bland andra blir 
den på sommaren en plats där "alla" vill 
vara. Vinterns tomma gator och hus är på 
sommaren fyllda av människor. Säsongs
skillnaden märks även i hemmet. Få vill 
komma på besök under de mörka vinter
månaderna men under sommaren är gäs
trummet fullbokat. Att Fjällbacka är så 
härligt på sommaren är naturligtvis det 
som gjort orten till en utpräglad somma
rort men jag säger ändå, med risk för upp
repning; Här finns stora värden också på 
vintern. 

Förändringen mellan vinter och som
mar märks också i kyrkan. För det första 
så är den mera öppen än annars. Under 
sommaren kommer kyrkan att vara öppen 
vissa tider med bemanning. Vi vill inte 
råka ut för fler stölder! Tiderna då kyrkan 
är öppen finns i annonsen för sommarkyr
kan. Det är mer folk än vanligt i kyrkan. 
För många är Fjällbacka kyrka sommar
kyrkan dit man går för att besöka guds
tjänsterna, lyssna till ordet och dela 

gemenskapen vid nattvardsbordet. Du är 
också välkommen att delta! Det händer 
mer än vanligt i kyrkan. Utöver sönda
gens gudstjänst så är det gudstjänster, 
musik i sommarkväll, taizemässor och 
helgmålsböner. För mer information, se 
annonsen. 

Inför denna sommaren har vi också en 
nyhet. Vi gläds åt att Fjällbackas nya kan
tor, Lena Lösegård, har börjat. Gunilla 
Lycke sade upp sig i höstas och efter 
några om och men kunde Lena tillsättas. 
Lena har jobbat som kantor i Fjällbacka 
tidigare och vi vet att hon är duktig både 
på att spela orgel och leda kör. Vi tror 
därför att det skall bli nytt liv för musiken 
i kyrkan och ser fram emot att åter få höra 
körsång ljuda under valven i Fjällbacka 
kyrka. 

Förra sommaren skrev jag en inbjudan 
till sommarkonfirmation. Det blev tyvärr 
ingen sådan. De bofasta vill läsa på vin
tern och de intresserade sommargästerna 
var för få. Om det blir sommarkonfirma
tion -98 är svårt att säga men det går ju 
alltid att anmäla intresse. Är det aktuellt 
med dop eller vigsel i Fjällbacka kyrka är 
ni också välkomna att höra av er. Tele
fonnumret är 310 34. 

När jag skriver detta gör våren enträg
na försök att besegra de kalla nordvindar
na och vissa dagar lyckas det riktigt bra. 
Vårsolen har fått Acillan att blomma för 

fullt i prästgärdsträdgärden och snart är 
det lummigt grönt, det brukar det bli . Det 
är tiden efter påsk, en tid av ljus och åter
vändande liv , en tid av glädje och hopp. 
Så här skriver kyrkofadern Hippolytus 
om påsken: "0 himmelska glädjedans! O 
Andens fest! O Guds påsk som från him
len sänks ner till jorden och sedan från 
jorden stiger upp till himlen, högtid då 
hela skapelsen möts och förnyas!" Påsken 
mynnar ut i ren och odelad glädje, så 
stark att vi har svårt att ta till oss den. 
Därför behöver vi inte bara 40 dagar att 
förbereda oss inföi' påsken utan också 40 
dagar att smälta dess budskap. Sen följer 
pingsten då Anden gjuts över skapelsen 
och kyrkan, Gud ger liv och inspiration i 
överflöd. Efter pingst kommer trefaldig
hetstiden, den längsta perioden i kyrkan, 
den tid då den gröna färger dominerar 
både på altaret och i naturen. Under tre
faldighetstiden handlar det om växten, 
om att växa och mogna som människa 
och kristen. Livet är inget statiskt, livet är 
en ständigt pågående process och utveck
ling. Vi är inte de samma idag som för ett 
år sedan, mycket händer som gör att vi 
förändras. Att lära sig leva med förän
dring är svårt. Vi vill gärna klamra oss 
fast vid det bestående, det som ger oss 
trygghet. Vi kan aldrig hitta detta i det 
yttre, i vänner, boende eller prylar. Försö
ker vi det blir vi garanterat besvikna. För 
att hitta en stadig grund måste vi söka 
inåt i oss själva. 

I detta inre kan vi finna den Gud som 
består, den Gud som har blivit ett med 
mänskligheten och ständigt ger av sig 
själv åt oss. Den som finner detta cen
trum i sig själv kan frimodigt gå ut och 
möta förändringar och bli en människa 
som befinner sig i ett växande. Kyrkan är 
en växtplats där vi får hämta näring till 
mognad. Syftet är att vi skall bära frukt 
som andra människor kan få glädje av . 
Kyrkan finns för att Guds kärlek skall nå 
denna värld och förvandla den. Också du 
är kallad att vara med! 

Martin Lindblad 
komminister 

VÄLKOMMEN TILL 

~~J ~;;f/ 

GARDINER . MODETYG 
SYBEHÖR . SÖMNADSHJÄLP 

HANDARBETE . GARNER 
UNDERKLÄDER . STRUMPOR 
FJÄLLBACKA TEL313 71 
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PENSIONAT KÄRALID 

På adressen Allegatan 23, alldeles ovanför 
Konsum och Posten, ligger det två vita 
hus med blå dörrar och spröjsar och med 
glasade verandor. Dessa två hus har en 
historia, som inte många känner till idag. 

Det större huset byggdes ursprungli
gen, troligen på 1860-talet, som ett envå
ningshus. Det ägdes i början av seklet av 
en snickare och hans hustru, som var stry
kerska. 

I början av första världskriget letade 
mina morföräldrar, Charles och Karin 
Paulson, efter ett sommarhus, som så 
småningom skulle kunna bli pensionärs
bostad för dem. Blickarna föll då på 
grannhuset till Charles föräldrahem i 
Liden. (Föräldrahemmet flyttades i slutet 
av 1950-talet till andra sidan Vetteberget.) 
Man köpte snickarens hus. Detta var då ett 
hus med tre rum och kök och med stampa
de jordgolv och det hade en öppen entre
veranda mot altan. Man beslutade sig för 
att bygga på en andra våning och att reno
vera den första våningen och lägga in 
golv. Men man brydde sig inte om att dra 
in vattenledning. Vatten hämtade man 
istället från brunnen vid farfarshuset intill 
eller från en källa, som låg strax bortom 
dagens Konsumbyggnad. 

En sjökapten tjänade ganska bra på 
den tiden och under världskriget utgick det 
dessutom risktillägg till dem som seglade 
på haven. Så man hade råd att anlita en 
arkitekt, för att rita den om- och tillbygg
nad, som gav huset det utseende, som det 
har idag. Det var relativt vanligt på den 
tiden att bygga till en andra våning på de 
timrade envåningshusen. 1917 var 
ombyggnaden klar. Man hade då fått fem 
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sovrum på andra våningen, samt två min
dre rum på vindsvåningen. 

Men min morfar Charles fick tyvärr 
inte njuta så länge av sitt fma hus, för 
1923 drabbades han aven matförgiftning 
under en av sina många resor till Fjärran 
Östern och han dog i Singapore. Där stod 
då min mormor Karin ensam med fem 
barn och på den tiden var änkepensionerna 
minimala. De fyra yngsta barnen studera
de fortfarande. För att göra det möjligt att 
behålla sitt kära hus i Liden, bestämde hon 
sig för att med hjälp av barnen starta ett 
sommarpensionat med namnet Pensionat 
Käralid. De första gästerna kom somma
ren 1925. 

Salta bad på västkusten var ju i ropet 
på den tiden och kung Oscar II hade varit i 
Fjällbacka och givit sitt namn åt Kungs
klyftan. Den nystartade Badortsföreningen 
uppmanade ortsbefolkningen att hyra ut 
rum till de gästande badgästerna, som 
bland annat ägnade sig åt att ta varma 
tångbad i Varmbadhuset på Badholmen. 
Inte förrän senare byggdes Badrestaurang
en, Strandpaviljongen och Gröna Lids 
matservering, så det fanns en marknad för 
att driva pensionat med matservering. 
Under högsäsong hade man 9 boende gäs
ter och som mest upp till 48 fasta matgäs
ter, vilka serverades i tre matlag. Det var 
ett slit för Karin och hennes ungdomar. 
Ä ven en del ungdomar från trakten hade 
sommarjobb på pensionatet. 

1926 byggde man till ett annex, inne
hållande kök, tvättstuga, mangelrum på 
bottenvåningen och två små sovrum på 
ändra våningen. Man byggde det nya 
huset på den plats, där det tidigare legat en 

liten stuga i vilken en kvinna med namnet 
Gustava eller Stava tidigare bott. Huset 
rymde även ett TC på husets baksida med 
ingång utifrån. Man hade också en stor 
jordkällare med stadiga väggar av granit
block. Den låg bakom det mindre huset, 
till hälften inbyggd i backen. Man drog in 
vattenledning till nybygget och vattnet 
hämtade man från farfarshusets brunn. 
Man fick pumpa upp vattnet med en hand
pump inne i tvättstugan. Det I)ya huset för
sågs med ganska stora fönster, som häng
des i överkant, för att man lätt skulle 
kunna lyfta ut maten och in di.sken genom 
fönstren. Detta parade många steg. Köket 
i det större huset blev istället serverings
rum och man slapp därmed matos i närhe
ten av gästerna. 

Med alla dessa matgäster blev det 
mycket tvätt av dukar. Vid regnväder blev 

_det omöjligt att få tvätten torr snabbt nog 
och min ,mamma Rut berättade om det 
jobbiga arbetet att stryka dukarna torra . 
. Slitigt var det också att bära upp spänner 
med färskt vatten till gästrummen på andra 
våningen och att tömma smutsyatten och 
pottor. 

Den gamla gästboken finns kvar och 
där hittar man mest svenskar, men också 
utländska gäster. från Oslo, :Dresden, Lon
don Sheffield och Wien. En del kom till
baka flera gånger. Bland armat bodde den 
då unge författaren Pär Lagerkvist här 
under den första sommaren. Men det finns 
inte så många namn i gästboken, som man 
skulle kunnat tro, eftersom många starma
de under flera veckor eller kanske t o m 
under hela sommaren. 

1941 hade man de sista pensionatsgäs
terna boende i huset. Därefter användes 
huset bara som sommarbostad för mormor 
Karin och hennes barn med familjer. Men 
såsmåningom blev familjerna för stora, för 
att alla skulle få plats. Svante Paulson med 
familj övertog t ex morbroderns (Olle 
Falck) bostad, Falkegården, vilken låg 
ungefär där Evas Specerier idag ligger. 
Och Gerhard Paulson tog över sin mosters 
(Syster Bollas) hus i Sälvik. 

1962 dog mormor Karin, 89 år gam
mal. Mina föräldrar; Rut och Georg Ny
strand övertog då fastigheten Käralid med 
de två husen. Man drog då äntligen in rin
nande vatten i det större huset. Sedan slu
tet av 70-talet äger jag och min man Göran 
KäraIid. 

Trädgården består idag mest av gräs
matta, med ett fåtal rabatter. Men under 
pensionatets "glansdagar" var det grus på 
planen mellan grinden och de två huset. 
Den skulle alltid vara välkrattad. Mormor 
Karin hade också många fler rabatter, bär
buskar och fruktträd . 

Eva Björving 



Ostron 

Våra skal skramlade på tallrikarna. 
Min tunga var en stigande flodmynning, 
Min gom behängd med stjärnljus: 
När jag smakade de salta Plejaderna ~ 

Doppade Orion sin fot i vattnet. -
,------r-..J0~ 

Levande och skändade 
Låg de på sin bädd av is: 
Tvåskaliga musslor: den spräckta kulan 
Och havets flirtande suck. 
Miljoner av dem kluvna och skalade och skingrade. 

Vi hade kört till den där kusten 
Genom blommor och kalksten 
Och så var vi där, skålande för vänskap, 
Lagrande ett fulländat minne 
l svalkan från halmtak och lergods. 

Över Alperna, nerpackade i hö och snö, 
Släpade romarna sina ostron söderut till Rom: 
Jag såg fuktiga klövjekorgar lämna ifrån sig 
Privilegiets ormbunksflikiga, 
Saltlakesmakande överflöd. 

Och förargades över att inte känna förtröstan 
l det klara ljuset, som poesi eller frihet 
Lutande infrån havet. Jag åt dagen 
Med avsikt, så att den starka smaken 
Kunde egga mig helt till verb, äkta verb. 

Seamus Heaney 

Seamus Heaney har kallats den främste 
irländske poeten sedan Yeats, och han är 
en diktare vars på en gång visionära och 
jordnära dik:tning gett honom en bred 
popularitet. Hans dikter har en stark för-

ankring i Irlands förflutna och det irländ
ska landskapet, men öppnar sig också 
mot mer universella teman, personligt, 
politiskt och poetiskt. 

Seamus Heaney som tolkats till svenska. 
Den fungerar som en introduktion till 
hans lyriska författarskap, och är ett brett 
panorama över hans utveckling som poet. 

u föreligger i en volym de dikter av Björn Sandmark 

RUSKIGA HISTORIER 
OCH 

HISTORISKA RUSKIGHETER 

Skepparen, historieforskaren och ides kaparen 
Stellan Johansson i Hamburgsund har mycket att 
berätta. Han har sedan barnsben noga lyssnat och 
lagt på minnet vad de gamle berättat. 

I boken kan Du läsa spännande och intressanta 
berättelser från skärgården utanför Hamburgsund 
och Fjällbacka: om Homher gap, Gorch Fock, 
Jorevikingar på handelsfärder, Kapten Bruce, 
Getryggen och Vita Frun, Sjöröveri och vrak
plundring, Hoge slotts historia, Bösejlarn-
vår kusts flygande holländare och många fler. 

Boken är på 72 sidor och har flera mustiga 
färgillustrationer av Malene Hammeleff-Jacobsen. 

I Tanum kan Du köpa boken i vissa affärer, 
på alla bibliotek och hos kulturkansliet. 
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Bohuslänin2en den 27 mars 1997 

Ett gott skratt som förlänger livet 

Bröderna" S:t Gotthard" bestiger höga berg, stora berg och Varberg. Fr.v. Håkan lärund och 
David Andersson, Hamburgsund. Vid trummorna Axel Nordblom. Foto: Tony Åkesson 

Scen: Restaurang Glada laxen, Ham
burgsundsskolan 
Föreställning: En himla bra show 
Medverkande: Hamburgsundsskolans 
högstadium 
Orkester: Sven Alfredsson, Hasse 
Hakeröd, Fredrik Kristiansson, Alex
ander Wahl, Axel Nordblom 

Blå hallen har genomgått en metamorfos. 
Senast jag var här var borden vanliga skol
matsalsbord, det kändes högt och långt till 
taket, folk klättrade på stegar på scenen 
för att få nysydda gardiner på plats. 

Nu är här ännu mera fullt av folk., men. 
de springer inte längre om varandra, för 
alla tas vänligt om hand av belevade hov
mästare och deras stab vid restaurang Den 
glada laxen - det är till sådan skolans sam
lingssal förvandlats. 

Bord pryds av vita dukar och levande 
ljus. Takhöjden har sänkts till mera intim 
nivå med hjälp av böljande fisknät, prydda 

av glittrande silverfiskar. (Ja, inte sådana 
som ibland ilar över badrumsgolvet, utan 
större dekorationer.) In droppar förvän
tansfulla gäster. De flesta får se barn och 
barnbarn stå på scenen eller servera vid 
borden, om de inte stått vid grytorna. Hela 
högstadiet är engagerat i skolans krog
show. 

De kan sina saker och serveringen fly
ter fint. Läraren själv Ferid Ghedir från 
restaurang Nolhötten är extra inbjuden 
gäst och förklarar sig nöjd med sina ele
ver. Fast självkritik har de, så ett och annat 
vill hovmästaren putsa på till nästa kväll. 

Att Galenskaparna präglar "En himla 
bra show", som ska dra i gång uppe på 
scenen mellan däck och navkapslar, är 
känt men i alla fall jag är inte beredd på 
starten, när en ung man envist äskar tyst
nad, för att till slut ropa över sorlet att 
"sella går te". 

Så är det med ens fullt av aktörer, som 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-353 27 q;;_ '':' 
I.: 

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

på väg mot scenen sjungande förkunnar 
det historiskt klingande budskapet, innan 
de lämnar plats för konferencieren själv. 
Håkan Järund, och hans fåtölj. Han triv 
på scenen och skådespelartalangen är 
uppenbar. Jag vågar utan en blinkning spå 
att hans "Under en filt i Madrid" går till 
Hamburgsundshistorien och en god bit till. 

Och runt sig har han elev efter elev 
som vågar spela och agera och få ihop en 
föreställning som fångar allas uppmärk
samhet och tillsammans med god mat och 
omsorgsfullt omhändertagande skapar en 
stämning av gemenskap och glädje. Roy 
och Roger diskuterar en maskburk med 
lock, det blir hisnande förvecklingar kring 
en spioncentral (eller?), bergsbestigarna 
som klarar att bolla friskt med orden, och 
Farbror Frej brakar på med sina lekråd. 

Här finns massor av unga människor. 
som agerar, musicerar, lagar mat, serverar 
och fixar scenarbetet. Och alla har de varir 
del aven enhet och lagt sin insats ti ll 
andras på väg mot mälet att skapa några 
timmars trivsel, underhållning och glädje. 
delad av elever, lärare och gäster. 

Att dela trevliga minnen hör till livets 
gudastunder, så vad kan vara bättre än att 
arbeta tillsammans, lära sig nytt om allt 
möjligt och till slut dela värme i kylan och 
skratt i grådiset? A v vardag allena blir 
man möjligen gammal men inte vital. 
Frisk och långlivad kan man däremot bli 
med hjälp av trivsel och skratt. 

Ett himla bra jobb som jag är säker på 
blir ett himla bra minne att återvända till 
långt efter påskveckans fyra kvällar. 

Marita Adamsson 

Håkan lärundframför "Under enfilt i 
Madrid" . . Foto: Tony Åkesson 



Glasögon • Kikare • Linsvätskor • Fodral 
Tidsbeställning 
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ELINSTALLATIONER. TV-ANTENNER. LARM. KÖKSMASKINER 
Ekelidsvägen 5, Fjällbacka ind.omr. 

Tel. 0525-31721, Tore 010-2870849, Kjell på Mjölkeröd 010-2872948 

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 

Sådan ser jag ut påjoto. 

Skagen den 12 januar 1997 

Hej Anders Järund. 

Tak for Fjällbacka Bladet du har sendt fil 
mig. 

I min klasse er vi 18 elever som sendte 
flaskepost fra Grenen på Skagen, den 15 
september 1995, og jeg er den eneste som 
har fået svar. leg har haft Fjällbacka Bladet 
og brevet fra Agneta med ud på min skole til 
morgensamling. 

leg har fået et flat brev fra Agneta Silf
verskiöld-Newton i Wien, og hun har sendt 
mig et billede af ~en Florö, og et billede af 
hendes barnebarn Marie-Louise, og Agneta 
skriver at hun er på ~en hver somrner. 

Min mor og far har k~bt sejlbåd, og de 
har lovet mig og min bror Anders (la år) at 
vi til somrner tager til Florö og Fjällbacka, 
så det kunne faktisk vcere sjovt om vi kunne 
m~de Agneta og Marie-Lousie der. 

leg har h~rt at noget af" Ronja R~ver
datter" er optaget i Fjällbacka, og både min 
bror og jeg har altid synes at det er en spcen
dende film, som vi har set flera gange. Vi har 
tcenkt os at ops~ge nogle af de steder i Fjäll
backa hvor filmen er optaget. 

Vi ses til somrner. 
Trine Mose 

(Se nr 81 sid 27 för förklaring till ovan
stående brev.) 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 
Egen tillverkning av 

BAGERI- och 
KONDITORIVAROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 
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Inga Aronsson 
Fjällbacka-täsen från Ödsmål och mormor" B rä-Sofi " från Majorbacken 

En spenslig, ungdomlig och energisk kvin
na såg man ofta på Fjällbacka gator, 
cyklande eller gående i alla väder. Hon är 
borta nu. 

För ett par år sen fick jag en pratstund 
med henne. Vad hon berättade blev inte 
tryckt medan hon levde, och jag har inte 
kunnat fråga henne utförligare för att rätta 
till eller fylla ut. Det blev försent. Nu får 
jag lita till mina anteckningar från bandin
spelning. 

Inga Aronsson, född Leandersson, var 
född på gården Norra Ödsmål, strax öster 
om Fjällbacka. Hon dog i mars 1997 och 
blev 83 år. Många värdefulla glimtar frän 
gammal tid räddades genom det korta sam
tal vi hade sommaren 1994. 

Mormor "Brö-Sofi" höll kafe 
Ingas mormor var på sin tid en känd per
son i Fjällbacka. Hon hette Sofia Anders
dotter f 1843 och var änka sedan 1874 
efter arbetskarlen Anders Johan Jonasson f 
1841. Hon fick tre barn med honom: Mat
hilda f 1868, senare gift med Johan 
Edlund, Ida f 1869 senare gift med Lean
der Andreasson på Ödsmål, föräldrar till 
Inga. Tredje barnet var sonen Albert f 
1873, som kallas sjöman och står på"obe
fintliga" i boken. Inga berättade att han 
seglat både till USA och Kina och ev. var 
gift i USA. 

Sofia blev alltså änka vid 31 års ålder 
och måste försörja sig. Hon bakade bröd 
och sålde och fick namnet "Brö-Sofi". 
Eftersom hon blev 90 år, död 1933, kom
mer många äldre fjällbackabor ihåg henne. 
Arne Stubelius nämner henne i korthet i 
sin uppsats "Driftiga fjällbackakvinnor" 
(Bohuslän. Årsbok 1983). Stubelius räknar 
upp 25-30 kvinnor, ogifta, änkor eller s k 
USA-änkor, som fick klara sig genom att 
tvätta, stryka, städa eller tillverka något att 
sälja, var och en med sin specialitet. 

Brö-Sofi bodde, som jag kunnat se i 
församlingsboken från åtminstone 1890 i 
den lilla låga röda stugan i Majorbacken, 
nu riven, alldeles nedanför mina morfö
räldrars, Lundströms, hus. Jag beundrade 
på 30-talet de höga gula rudbeckiorna som 
växte nästan över taket. 

Brö-Sofi höll kafe i Majorbacken. Hon 
köpte sockerbullar hos Setterlinds och 
kokte kaffe på en trebent kaffekittel i 
kakelugnen. Hit kom bönderna gärna då de 
gjort upp en affär vid torget och handlat 
och tog sig en kaffe med halv. En bagare 
från Setterlinds kom gärna in på kvälls-

la 

Inga Aronsson, sommaren 1995. 

kvisten och pratade vid en kopp. 
Nils Frisör kommer ihåg, att han och 

skolkamrater brukade sticka dit och köpa 
ett par kakor på en rast. 

Här står också skriven hennes dotter
dotter Svea Edlund f 1901 som medhjälpa
re i kafeet på 1920-talet. Sofi hade också 
varit kokerska och Inga Aronsson kom 
ihåg att hon brukade beskriva olika maträt
ter och slutade alltid med den viktiga 
kryddningen: 

- Och så muskot förstås. 
Brö-Sofi fick talrika ättlingar. Dottern 

Mathilda gift Edlund hade dottern Andrea 
g m hälsovårdsinspektör John F. Falck, 
föräldrar till skådespelaren och regissören 
Åke Falck, känd som skapare av filmen Ett 
köpmanshus i skärgården. Brö-Sofi var 
alltså hans mormorsmor, (inte mormor 
som Arne Stubelius uppger i sin opublice
rade uppsats Våra bagare). Brö-Sofis dot
ter Ida på Ödsmål fick sju barn som kalla
de sig Leandersson. 

Mathilda och Johan Edlund hade också 
dottern Ingrid som ägde Gröna Lid 
mänga år, där Inga hjälpte till som ung. 

Ingas far, Leander på Ödsmål 
Ingas far Leander Andreasson (1862-1946 ) 
brukade ta in hos "Brö-Sofi" när han hade 
ärende i Fjällbacka och det var väl där han 
blev bekant med Ingas mor Ida. De gifte 
sig 1895. Leander kom frän Läghem i 
Svarteborg, nära Dingle. Innan han blev 
den kände lantbrukaren, Leander i Ödsmål, 
var han ägghandlare. Han köpte upp ägg i 
gårdarna och äggen skickades med båt till 
Norge, medan han själv gick, cyklade eller 
körde med hästskjuts genom skogarna till 
Norge, alltid med revolvern i beredskap 
under rocken, då han hade pengar på sig. 
Inga sa att modem berättat att när Leander 
kom hem frän en sådan gängtur var han så 
våt av svett, att det blev vått på golvet efter 
honom. 

Hästskjuts från Leanders 
Som nygifta bodde Ingas föräldrar i ett hus 
vid Allegatan 17, (numera ägt av E. Pihl
qvist). Där är de äldsta barnen födda. 

Sedan köpte han gården Norra Ödsmål 
- strax öster om Fjällbacka,där bostadshu
set då var större än nu - "som en liten 
herrgård", sade Inga - med ladugård och 
uthus nu rivna. Inga var näst yngst av sju 
syskon. 

Också till Leanders i Ödsmål har jag en 
personlig anknytning som Inga gav mig. 
Leanders dräng med hästskjuts fungerade 
litet som en taxi och skjutsade t ex doktorn 
och också min far, pastor Carl Norborg, 
kapellpredikant 1913-19, då han skulle in 
till K ville kyrka. De körde då den gamla 
vägen som tog av upp över Lerstens klev 

Brö-Sofis stuga i Majorbacken. 



ner genom Träsvalls lilla by, vidare 
över nästa skogshöjd mot Kville. 
Denna gamla häradsväg kan man 
fortfarande delvis vandra, men land
skapet var så mycket kalare då. Min 
far, hade en svart hund, Kajsa, och 
Ingas föräldrar fick en valp av 
henne. Då pastorn kom med Kajsa 
för att valpen skulle få dia, låg Inga 
fortfarande vid sin mammas bröst 
men när hon såg valpen dia, lär hori 
ha vänt sig bort med ett - Usch! och 
ville sen inte bli ammad mer. 

den andre född 1940 några dagar 
gammal. 

Sedan dess arbetade Inga helt 
utom hemmet. Ingas kusin Ingrid 
ägde Gröna Lid och skötte också ser
veringen vid dansbanan vid Furuiund 
(minkfarmen) bortom nya skolan, och 
här hjälpte Inga till sommartid. Man
nen arbetade också en tid som plast
arbetare, den första tiden hos Järund 
Inventing som då var inrymt i nuva
rande Föreningsbanken. 

Inga fick stanna på gården 
Ödsmålsbarnen gick i skolan i Fjäll
backa. Inga gick först i småskolan 
hos Alma Svensson i Kyrkskolan 
och sedan hos Anna Persson i Håke
backens skola (se Fjällbacka-Bladet 
nr 76). Efter skolan var Inga hemma 
på gården, medan de andra sysko
nen gav sig ut. Det var meningen att 
hon också skulle tagit plats, men då 
modem dog 1934, måste hon stanna 
hemma och ta hand om hushållet. 
De sista åren av sitt liv bodde också 
mormor Brö-Sofi på Ödsmål medan 
den röda stugan i Majorbacken hyr
des ut till sömmerskan Klara Lund
berg med sin man skeppare Alfred 
och barn. Där var jag ofta på 1930-
talet och fick kläder sydda. 

Kortet taget på Setterlinds trappa. Längst t v stående: Justi
na Gustafsson. Bredvid stående: Märta Jonasdotterf 1837 i 
Värmskog död 1935 g m skomakare OlofSetterlindf 1831 . 
Sittande t v Sofia Jonasson , "Brö-Sofi" (1843-1933) Char
lotta Tobiasson (Hi/ma Falcks moi) 

En tid saltade Inga makrill som 
skickades till Polen 1943, då anställd 
hos Eva. Hon var länge anställd i 
Dorthes konservfabrik, där hon salta
de och lade in sill och makrill i tun
nor. Därefter började hon som biträ
de i Fjällbacka Elektriska affär. Själ
va huset befann sig då i mycket dåligt 
skick, numera väl reparerat, efter 
Ingas tid där. Där fick hon lära sig 
mycket nytt och ofta självständigt 
klara av kunderna med hjälp av kata
loger. Här minns hon att Sverker Stu
belius kom in och köpte sina band för 
att göra bandintervjuer. 

Medan hon var anställd där höll 
man på att elektrifiera öarna, något 
som landshövding Nyström medver
kade till. 

Giftermål och arbete 
Inga gifte sig 1937 med Erik Aronsson 
som liksom brodern Georg egentligen var 
målare. Han arbetade dock tidvis på Dor
thes konservfabrik liksom Inga. Erik och 

Georg Aronsson köpte huset vid Södra 
Hamngatan tillsammans, ett av de ny
byggda efter branden men sedan övertog 
Erik och Inga hela huset. 

Inga fick två barn som båda dog - den 
äldste född 1938 i cancer i 4-årsåldern och 

In os/ami!j Leonder på Allegatan 17. Modern Ida står bakom fadern i mitten. I huset 
bodde senare fotografen Will iam Larsson; ingift ifamiljen. 

Erik och Inga hade egen brygga 
nedanför huset. Där brukade öborna 
lägga till, eftersom det inte fanns 

andra allmänna bryggor. 
I sjöboden höll målaren Anders Finn till 

och i övervåningen hade Arndt Berggren sitt 
första kontor för Fiskeriföreningen. 

Runt Veddeberget 
Inga har alltid varit en friluftsmänniska. 
Som barn och ung brukade hon och sysko
nen gå över berget från Ödsmål ner till 
Brevik söder om Sälvik och bada. När hon 
hade middagsrast i Elektriska hann hon 
med att gå hem och äta och sen gå runt 
Veddeberget. Hon var med i ett gäng 
damer som brukade fara ut och fiska till
sammans ibland. Ä ven sista sommaren 
badade hon varje dag vid Sälvik, rätt ovan
ligt för en ortsbo. Efter pensioneringen 
gjorde hon en resa till Nordkap. 1993 råka
de Inga ut för en svår bilolycka vid krysset 
framför bensinstationen. Hon var då nästan 
80 år men klarade sig åter till livet. 

Ingas liv hade inte varit lätt. Men hon 
kämpade sig fram med de möjligheter som 
stod henne till buds - en äkta fjällbackatös 
med traditioner från mormor "Brö-Sofi" -
båda driftiga fjällbackakvinnor. 

Inger Rudberg 

(Bo Reichenberg tackas för hjälp med 
släktuppgifter. ) 
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Syjunta i Amanda Dorthes atelje 
(namnen uppgivna av Inga Aronsson f 1914 död 1997) 

l . Fr v Flicka med vitt förkläde och svart 
halsband: Agnes Magnusson gArnoldsson 

2. Damen med handarbete och svart klän
ning: Alida Andren j Wahlström troligen gift 
med Hjalmar Andren. (Brodern Ragnar Wahl
ström hade affär där senare Elon var. Affären 
fanns först i huset mellan Elektriska och Set
terlinds Bageri. Brodern g m Carla, dotter till 
Hilma Falck.) 

3. Damen stående med kaffekopp: Mathilda 
Aronsson f 1866 f Andersson död 1928 strax 
efter branden, bars ut i gungstol under bran
den till Kaanans affär. Svärmor till Inga, hade 
en liten affär på S Hamngatan 12 där Inga 
bodde (huset brann). 

4. Damen sittande med randig blus: Justina 
Rapp g m Adolf Rapp f 23/6 1862. 

5. Dam stående med kaffekannan: Amanda 
Dorthe, fotografist f 1859, syster till Kristian 

Dorthe, trävaruhandlare g m Gustafva Unger 
(en!. bok för 1910). 

6. Dam stående längst t h med stickor: Davi
da Setterlind f Hintel (1866-1952) g m Carl 
Setterlind f 16/5 1863 död 20n 1905, bagare. 

7. Sittande med vitt förkläde: Eugenia 
Johansson f Pålsson (Järund) mamma till 
Harry Järund farmor till Anders Järund. 

8. Sittande i svart klänning nr 2 fr höger: 
Anna Andren f. Ström. 

9. Sittande längst t h Josejina Wenander 
f Norlander änka efter Axel Julius Wenander, 
skolr. f 1871. 

10. Sittande med bok i svart klänning: Ida 
Gustafva Andreasson f Jonsson (1869-1934) 
g m Leander Andreasson - dotter till Brö
Sofi . 

11. Längst fram i vit blus med handarbete: 
fröken Maria Ström .. 

TRYCKSAKER 
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SNABBTRYCK 

Bruksvägen 8 
455 33 Munkedal 

'fr 0524-12119 
Telefax 0524- 123 11 

Tack för de gångna åren. 
Överlåter nu företaget till 

Bröderna Gustavsson och 
önskar lycka till! 

---FIRMA---

Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykologmottagningen 

Livsgnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog , psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
457 31 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 

Åke Falck gjorde faktiskt sin debut bak
om mikrofonen på Håkebackens idrotts
plats a alla platser, och därtill som sport
reporter! 15 år gammal. . 

På den tiden åkte den kände diskus
och 50-meterskastaren "Kinna-Berg" med 
någon medtäv lare runt tre olika fotbolls
planer, och tävlade under halvtidspausen. 

Jag var där söndagen 21 juli 1940 och 
hade kameran med! 

I bakgrunden Bror Jansson. 
Yngve Blom 



Tomas Forser om 
Per Nyström 
En av höstens litterära händelser var 
Tomas Forsers bok om sin morbror Per 
Nyström - Jag har speglat århundradet. 
En enad kritikerkår beskrev boken som en 
förnyelse av biografigemen. Forser låter 
Nyström tala själv och läsaren bjuds in att 
sitta med vid bordet och lyssna till en 
berättelse om uppbyggnaden av den 
svenska välfärdsstaten som är både med
ryckande och informativ. 

Många fjällbackabor minns säkert Per 
Nyström från hans tid som landshövding i 
Bohuslän och sommargäst på Dyngö. 
Färre är det kanske som idag kommer ihåg 
att Tomas Forser också bodde i Fjällbacka 
under sina första nio levnadsår, hans far 
var landsfiskal i Fjällbacka innan befor
dran i Göteborg. Tomas Forser är idag 
verksam som docent i litteraturvetenskap 
vid Göteborgs universitet, efter några år 
som kulturchefpå Göteborgs-Posten. 

I egenskap av gammal fjällbackabo 
kom Forser till Fjällbacka och berättade 
om sin bok och läste några avsnitt ur den, 
inom ramen för tidskriftens Ord & Bild 
seminarieverksamhet i Bohuslän. Det hela 
utspelades på Fjällbacka bibliotek den 
9/12 1996 och arrangerades tillsammans 
med kulturnämnden i Tanum. 

Publikintresset var stort och efter före
draget utbröt en livlig diskussion om 
gamla minnen - flera av Forsers klass
karmater hade kommit och även den drygt 
nittioårige tidigare kollegan till Forsers far 
förre polisen Eric Pihlqvist var närvaran
de, något som Tomas Forser gladde sig 
mycket åt. 

Intresset för boken om Per Nyström 
håller i sig, inte minst efter det trevliga 
och informativa avsnittet av litteraturpro
grammet "Röda Rummet" i början av 
april. På grund av det stora antalet förfråg
ningar har Föreningen för Fjällbacka 
beslutat att ordna en ny föreläsningskväll i 
sommar. Tomas Forser har tackat ja och 
kommer till oss tisdagen den l juli på års
mötet. Väl mött då! 

Björn Sandmark 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen · 

KARRABY 
HAN DE LSTRÄDGARD 

A BU RGSUN D Telefon 0523-53155 

För en bättre ekonomi 
och ekologi. 

Föreningsbanken ::lK 

~onica1-
!B[ommo7-

SNITTBLOMMOR. KRUKVÄXTER 
SORGBINDERIER • BLOMSTERFÖRMEDLING 

ARRANGEMANG. INRAMNINGAR , 
TEL. 0525/323 80 qJäffin-~. 

'--___ ...Jlliktngaqäst t utktngahyg~ 

TURRIDNING, HÄST OCH VAGN, BARNRIDNING 

~LlSBE~~ Tel. 0525-311 24 .&oJ. ~ 
~~' 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 
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Bertil Hellberg och Motala , som kunde ha vunnit VM i Göteborg 1995 på 1500 m, om 
hon inte kommit in på/el bana och blivit diskad. 

14 

Bo på KULLENOMRÄOET 

i FJÄLLBACKA 
NÄRA HAV, NATUR 

OCH SERVICE 

Uthyres av: 
JOHN GRANQVIST FÖRVALTNINGS AB 

Box 7, 450 71 FJÄLLBACKA, Te l. 0525·320 30 

-
Fjällbacka Fisk & Delikatesser 

Tel. 0525-312 22 

HAWAII -MARA 
Långkutandet är ju en fluga som komn: 
från Amerika, och som idag närmast : 
betraktas som en ganska etablerad fo llrr 
relse, i dubbel bemärkelse. Och naturlig 
vis arrangeras det flera långlopp 0 \ 

there. Den 12 december 1995 t ex gi. 
startskottet för en "mara" (maraton lo 
på Hawaii, och en av våra långkutare Be"" 
til Hellberg var där. Startskottet gick 
7.00, då temperaturen bara var ' 2Y 
Fram på dagen, då det var dags att ge. 
mål, var temperaturen 32°C. Bertil spra.::: 
på tiden 5 tiinmaroch 29 minuter, en 
tid efter omständigheterna. Hans norm 
tid brukar vara 4 timmar och 30 minu~ 
Placeringen blev 12.313 av 26.986, s<r 
kom i mål. 

Naturligtvis kombinerar man en såd.:. 
här resa "med en vanlig turistresa. Ber: 
hann att se Los Angeles , San Franci ~ 
och Hawaii, där särskilt Pearl Harbor, \ 
gripande. 

Bertil är nu 54 år och började sprinE 

1986, men var i yngre år med och spela 
fo tboll. Hans största bragd är "klassike: 
loppet" , att på ett år åka Vasaloppet (sk. 
dor 9 mil), Vätternrundan (cykel 30 mil 
Vansbrosimmet (3.000 m) och Lidinge 
loppet (3 mil löpnmg). Nästa storlopp b 
i New York. 

Bertil i mål i spetsen /ör en större klunga. 

Gynna våra 
annonsorer 



Bröderna Axelssons Elektriska drev sedan företaget själv till 1992, då en 
ny Axelsson med förnamnet Kjell kom in 
i firman. Också han är uppvuxen i Göte
borg, men härstammar från Kamstorp i 
Kville, och är inte släkt med Tore. 

Fr.v. Kjell Axelsson och Tore Axelsson. 

Ett företag, som den senaste tiden om
nämnts i Bohusläningen är Bröderna 
Axelssons El AB i Fjällbacka. Detta på 
grund av att företaget inte fick tillstånd 
att utföra arbeten i Norge. Efter att sven
ska regeringen kopplats in, löste sig 
detta, och Br Axelssons El kan fortsätta 
att utföra arbeten i Norge. 

Det är inte första gången företaget 
drabbats av motgångar, men klarat upp 
det. 1974 köpte Bröderna Tore och Uno 
Axelsson Myhres Elektriska i Strömstad 
för l kr, med ett värde i tillgångar på 
50.000 kronor och lika mycket i skulder. 
J ust då infördes en lag, som sade att till
gångar och skulder inte fick kvittas mot 
varandra, så bröderna fick betala skatt på 
50.000 kronor. Efter detta behövdes 
något, som kunde ge inkomst, så bröder
na arbetade på oljeplattformar åren 1976 
till 1977. 1978 flyttade man företaget till 
Fjällbacka. 

Bröderna är av stenhuggarsläkt från 
Fjällbacka, men har vuxit upp i Göte
borg, där de började arbeta, som elektri
ker. De är söner till Vyllis Axelsson. Far
far, som var stenhuggare, hette Einar 
Axelsson. 1988 lämnade Uno firman och 
slog sig istället på att sälja båtar i Ström
stad. Hans företag heter Marina. Tore 

Företaget koncentrerar sig på att ta 
större entreprenadjobb vid olika byggen, 
och i mindre utsträckning lokala små
jobb, där konkurrensen om jobben är 
större. Deras verksamhetsradie är 20 mil, 
vilket täcker ett område från Oslo i norr 
till Varberg i söder och Vättern i öster. 
Fjällbacka har alltså ett centralt läge för 
en sådan här firma. Arbetarna fär trakta
mente och bor vid arbetsplatsen under 
veckan. Istället kan de arbeta undan, så 
att de kan vara hemma till torsdag kväll. 
Många byggmästare föredrar folk, som 
arbetar med traktamente, eftersom dessa 
arbetar intensivare, då de vill ha arbetet 
utfört och kunna komma hem till torsdag 
kväll. Och på dagens byggarbetsplatser 
måste det gå undan. Företaget åtar sig allt 
elektriskt, både stark- och svagström 
inklusive larminstallationer. På så sätt 
blir företaget attraktivare, byggmästaren 
behöver inte anlita flera elfirmor. Br 
Axelssons El sysselsätter 10 personer 
inklusive Tore och Kjell, varav 8 arbetar 
med installationer. Tore tycker att bygg
krisen börjar släppa, och ser med tillför
sikt på framtiden. Vi önskar dem lycka 
till. 

Anders J ärund 

BRÖDERNfJJl1 ~:~:=:~~~:!ng 
GUSTAFSSONÄå RULLGARDINER 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/20571 - 20573 Telefax 205 73 

cD~~QJJ[KD02J 
INVENTING 
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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 
naturminnesmärke. 

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

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

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

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

8 Dyngön. Lockade med sin goda hamn 
tidigt till bebyggelse. Under ISOO-ta
lets rika sillfiske hade Oslo köpmän 
sto ra 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 guanofabrik. 

10 Florön. Hade sin storhetstid på 1800-
talet. Byggnaderna som är kvar på
minner om både si llhandel 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 

vätldskriget, 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 Getryggen. "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. 

00 
~ 

~ 

CJ 

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 ö. 



DE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE 
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1 Golfbanan 
2 Tennisbanan, minigolf 
3 Tandläkare, Stiftelsehus 5 
4 Nya Badis, restaurang 
5 Pastorsexpedition 

Torsd 10.00-12.00 
6 K ville hembygdsarkiv 

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

7 Post 
Vard 12.00-18.00, Lörd stängt 

31150 
31713 
31700 
31208 
31034 

31964 

31013 

9 Lars Kristiansson Bil AB 321 96 
Verkstad 310 96 

10 Cafe Bryggan 310 40 
11 Turistinformation 311 20 
12 Ingrid Bergmans Torg 
13 Mässen, pizzarestaurang 323 55 
14 Bibliotek 32047 

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

15. Stora Hotellet 310 03 
16 Föreningsbanken 320 15 
18 Apotek se annons 310 04 
19 Distriktssköterskemottagn 320 28 

Läkare 320 20 
Nattpatrull 320 26 

20 Sparbanken Tanum 318 00 
21 Nestorsgården 339 29 

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

22 Kungsklyftan 
23 SSNs klubbstuga, Seglar-

skola 31850 
24 Sälviks Camping 31490 

I direkt anslutning simskola under juli 
25 Idrottsplats 316 18 
26 Fjällbackaservice 320 40 

BRA ATT VETA: 
BÅTUTFLYKTER 
Taxibåt ...................................... 325 05 
Skärgårdsturer/Charterturer 
.......... .... ...... .............. .... 010/28703 12 
Dyngö Sjötaxi .............. 0708-42 1474 

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.. ..... 01O/287 03 12 

FJÄLLBACKA 

o UDMU.'VDS 
OK A RE" 

/nne lgarden 

o \FJällbacka 
1 

DE VIKTIGA TELEFONNUMREN: 
TANUMS KOMMUN 18000 
Kommunstyrelsens ordf Bengt Mattsson 
Kanslichef Ulf Björkman 
Omsorgschef Eeva-Ritta Leppänen 
Miljö- och hälsoskydds-
chef Ingvar Olofsson 
Fritid- och skärgård chef Roy Olsson 
Teknisk chef Inge Berndtsson 
Byggnadsnämnd ordf Rolf Hermansson 

Kulturkontoret 182 00 
Kulturchef Karl-Axel Wikström 

Tanum Turist 204 00 

Polis 19500 

Läkare 320 20 

Veterinär 318 80 

Försäkringskassan 642 00 

Taxi 291 70 
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Aldersro - ett kärleksverk 
Ibland är det vemodigt att bläddra tillbaka i 
gamla nummer av Fjällbacka-Bladet. Jag 
slå upp nr 10 för juni 1961 och ser en bild 
av ÅlderslO med rubriken: "Snart inflytt
ning. Den massiva tegel fastigheten reser 
sig ur gruset av mor Stavas tomt som en 
symbol för den nya tid, i vilken åldrings
vården getts ett värdigt utrymme." Den 15 
september skall det vara klart för inflytt
ning och möblering. 

I nr 11 för december 1961 lyser bilden 
av lärarinnan Alma Svensson emot mig vid 
sidan av rubriken: "Pensionärshemmet 
synat och klart" och en . annan rubrik: 
"Tänk om ni skulle sy ihop till en tomt till 
ert ålderdomshem, sa Johan Olofsson" (det 
var en rätt djärv rubrik för den tiden). Ned
anför ser man bilden av det färdiga Åldersro 
med orden: "Infarten till samhä!let har fått 
en pampig fond." Sedan beskriver Alma 
Svensson, själen i det hela, på ett personligt 
sätt hur drömmen blev verklighet. 

"Hjälpsamheten" efter 
branden 1928 

Alma Svensson säger att det egentligen var 
den stora branden den 12 maj 1928, som 
blev orsak till att en syförening som kalla
des Hjälpsamheten bildades. 

Flitiga damer sydde först för att hjälpa 
dem som förlorat sina hem. Sedan blev det 
kyrkans förskönande , bidrag till tornuret, 
kläder till barn från tuberkulösa familjer 
eller där fadern var arbetslös. 1930-talet 
var ju en svår kristid. Rockar till frivilliga 
brandkåren blev det också. 

Det var då den populäre dåvarande 
brandchefen Johan Olofsson kom med 
iden: Tänk om ni skulle sy ihop till ett 
ålderdomshem! Detta torde ha varit 1937: 
Damerna nappade på uppslaget, men om 
de vetat att tomt och hus skulle gå till 
300.000 kronor hade de nog inte vågat. 

Stiftelsen Fjällbacka 
pensionärshem 

Ur syföreningen Hjälpsamheten föddes så 
Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem 1952. 
Gåvorna strömmade in. Några donerade 
sina hus som såldes för t ex 18.500 kro
nor, 42.000 kronor eller 22.500 kronor 
jämte lösöre på auktioner. Det var mycket 
pengar då. 

Den första styrelsen bestod av: 
Alma Svensson, ordf, Ellen Widelius, v. 
ordf och materialförvaltare , Gunhild Rei
chenberg, kassör, Johan Mjölner, sekrete
rare, Gustav Aronsson v. materialförvalta
re. Övriga: Wicke Widelius , Ella Kallin , 
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Annie Setterlind, Arndt Berggren, elary 
Hakeröd, Syster Kahlman och 1ng-Britt 
Engberg. 

Arne Fredlund redogör i samma num
mer mera från den ekonomiska sidan hur 
drömmen efter 24 års arbete blev verklig 
1961. Från början visste man att driften 
skulle bli det svåraste att klara. 1957 hade 
K ville storkommun, som det hette då, 
beslutat att bygga ett nytt ålderdomshem i 
Kville kyrkby i stället för det gamla i Hjäl
pesten. På hösten 1958 beslöts att Fjäll
backa skulle få ett bidrag till ett eget hem 
för gamla. Orsaken var förstås att de som 
blev gamla ville bo där de hela livet levt 
.och verkat. (En nackdel måste påpekas: att 
det inte gick att få sjöutsikt.) 

Lärarinnan Alma Svensson syr för Åldersro. 

Anna Falcks möbler 
Stadsarkitekt Svante Paulsson, infödd fjäll
backabo, fick i uppdrag att antingen bygga 
nytt eller bygga om Anna Falcks gård på 
Lersten, ett grönt hus, tidigare skärt och 
kallat "Skärgården", på höger sida om 
vägen mot K ville, där nu Nils Christian s
son bor. Paulsson hade redan gjort förslag 
till om- och tillbyggnad av detta hus. Det 
hade blivit billigare än nybyggnad som 
man stannade för. Däremot skänktes Anna 
Falcks möbler till Åldersro, vackra 
salongsmöbler, en tid bortflyttade till Fjäll
backa-Service men tack vare Alf Aronsson 
återbördade till Åldersro. De flesta tavlor 
torde också vara skänkta dit bl a den 
mycket värdefulla tavlan över Fjällbacka 
på 1880-talet av konstnären C. F. von 
Salza, (1858-1905) (se Fjällbacka-Bladet 

nr 71) skänkt 1965 av dåvarande landshöy
ding Per Nyström. I den första styrelser: 
finns flera namn som nu är borta. 

Det är nu drygt 30 år som detta herr:. 
har fungerat som det sista hemmet fö:
många gamla fjällbackabor. Det är skapa: 
av gåvor och många års arbete, lugnt oct 
hemtrevligt som ett verkligt hem, vacker.: 
inrett med tavlor och möbler. Det ble\ 
kärva förändringar då Tanums kommun 
förvandlade Åldersro till ett hem för senil
dementa år 1992 Men Karin från Väderö
ama har hållit fortet och vägrat att flytta till 
Kville. 

Jag ger nu några glimtar av vad jag hit
tat i vårt Blad om arbetet för Åldersro. (Bo 
Reichenberg, vars mor var med i den första 
styrelsen, redogör för det aktuella läget.) 

I december 1961 avslutades municipal full
mäktiges sammanträde för året på det nya 
Åldersro med kaffe som fruarna ordnat. 
Alla tackade alla: Östen Hedenfjell, alla 
nämnder och styrelser. Arne Fredlund står 
som ordförande i Pensionärshemmets 
byggnadskommitte och tackade för en 
gåva från Fjällbacka Folkets Hus-förening. 

Radioförbindelse till Kyrkan 
I juni 1963 finns en stor annons med väd
jan om penninghjälp till radioförbindelser 
med kyrkan för dem som inte orkade gå till 
högmässan och som också kunde följa 
dop, vigslar och begravningar genom 
lurarna. Anläggningen skulle kosta 5.000 
kronor och Kville kyrkofullmäktige bidrog 
med 2.000 kronor. Offer till detta togs upp 
vid Midsommardagens högmässa. Vädjan 



var undertecknad Syster Kahlman som då-
var ordförande i Fjällbacka Pensionärshem 
och Komminister Bengt Pleijel. 

Nästan 300 medlemmar och 
hälften är karlar 

decembemumret 1963 berättas om en 
stor auktion på Nestorsgården där en del 
"gamla bon skingras" - dvs Pensionärs
stiftelsen sålde för en donator och diverse 
annat. Mauritz Karlsson från Gerlesborg 
var auktionsförrättare "och den talrika 
publiken bjöd tappert", bl a kostade en 
kopparkittel 105 kronor och man fick in 
1.300 kronor. 

I juni 1965 har Syster Kahlman en läng 
artikel om hemmet och är lycklig över att 
det står där. Hon tänker på dem som inte 
fick se resultatet färdigt, men som var med 
frän början: Ellen Widelius, Anna Falck 
och Anna Mårtensson. 

Efter varje auktion då allt blivit sålt 
"har alla börjat med friskt mod igen". Det 
är inte vilken syförening som helst, säger 
hon, då halva antalet av 283 st är karlar. I 
källaren på Åldersro hade de sitt syrum 
(där Hembygdsarkivet nu är) , och där träf
fades två grupper varannan vecka. Det var 
en fin sammanhållning och inte minst 
betydde detta kontakt och ett roligt avbrott 
för alla. Syster Kahlman säger att driften 
blir förhållandevis dyr, då det är ett litet 
hem. Men extra gåvor användes till att 
skaffa roliga eller nyttiga saker: frysbox, 
elmangel, orgel eller flaggstång. 

Första föreståndarinnan hette Syster 
Astrid som slutade efter fyra år och efter
träddes av Syster Gul/vi Spetz. 

Efter årsmötet 1966 såg styrelsen ut så 
här: Göta Stubelius, Inga Strömberg, Sys
ter Kahlman , Ing-Britt Engberg, Arne 
Fredlund, Torsten Hakeröd och Wicke 
Widelius. Då avtackades fru Annie Setter
lind för mångårigt arbete från starten. 

Alma Svenssons hus 
I nr 24 för 1968 meddelas att Alma Svens
son nyss dött och före sin död meddelat 
muntligt att hon ville stödja Pensionärsför
eningen men utan skriftligt bevis. Släk
tingar i Amerika, gifta systiar (som ogifta 
med namnet Swanson) och brorsonen 
hade gett släkten i Sverige förköpsrätt. Det 
blev så att Wilhelm Fredlund köpte sjöbod 
med brygga för 5.000 kronor och huset 
såldes för 40.000 kronor vilket var 10.000 
kronor mer än värderingen. 

Vad blir Åldersros öde - detta hem 
som skapats av så mycket arbete och kär
lek skapat av och för folket i Fjällbacka? 

Inger Rudberg 

SEGLARSKOR 
TYGSKOR 
SANDALER 
FINSKOR 

TRÄSKOR 
JOGGING 
STÖVLAR 
STRUMPOR 

A:~vL 

finns i 
DAM 
HERR 
BARN 

SKOR OCH LÄDER EFfR. 
FJÄLLBACKA , TEL. 0525-31250 

NORDHOLMS UR & 
TORGET· 45081 GRE88ESTAD . TEL 0525-101 38 

STJÄRN~URMAKARNA GULD 
ÖPPET: Välsorterad 

inom Vardag ..... 10.00-18.00 

branschen 
Lördag ..... 1 0.00-13 .00 
Lunch ...... 13.00-14.00 

Restaurang & Pizzeria 
•• 

MASSEN 
Vid gästhamnen Hämtpizza tel. 32355 

Helgöppet hela vinter 
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Folkmängden i Fjällbacka 
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Bejolkningsjördelning i Fjällbacka 31.12 -96 

FRANKOMMUN 
• Sedan brandkåren i Fjällbacka lades ner 

den 16 december i fjol, och gamla brand
stationen hyrdes ut, blev samtidigt fri
tidsgårdsverksamheten utan lokal. En 
ny lokal fann man i församlingshemmets 
källare. 

• Sista delen av väg 164 mellan Bullaren 
och Dals-Ed skall nu byggas om. 

• Om Åldersro säljs, kommer Kville hem
bygdsarkiv att få nya lokaler i Fjäll
backa Serviceskällare. 

• Kommunen vill ha fribrev om att Kyn
nefjäll är ute ur bilden, som tänkbar slut
förvaringsplats för kärnbränsle. 

• Kommunen gör en miljösatsning på ett 
nytt avloppssystem i Kämpersvik. Urin, 
dagvatten och fekalier skall separeras i 
var sin ledning och tas omhand var för 
sig. 

• Gräsbrand vid Nästegård mellan Käm
persvik och Orrekläpp blev skogsbrand, 
12 km' berördes av elden. 

• En sjöbod i attraktivt läge såldes för 2,6 
miljoner kronor. 

• Fjällbacka Servicehus fyller tio år i år. 
• Outhyrda kommunala hus kan komma 

att monteras ner och säljas till Norge. 
• Öppna förskolan tas över av föräldrar. 

FRÅN GRANNORTERNA 
• En varg har setts i Bullaretrakten. En 

vargexpert från Norge har inbjudits. 
• Hembygdsföreningen i Tanum har köpt 

Sockenmagasinet av Tanums Gästis för 
att kunna rädda sina samlingar där. 

• Jan Kronlunds skaldjursberednings
företag "Skalhuset" har köpt gamla båt
varvet vid Slottet av kommunen. 

• Tanums Strand har sålts till bröderna 
Roger och Kristian Adolfsen från Norge. 

Anders Järund 
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Källvikshöjden heter 
det inte 
I samband med den debatt, som uppstått i 
och med att en radiomast satts upp på ber
get mellan Mörhult och Källvikshöjden, 
har själva berget kallats för Källvikshöj
den. Eftersom det rått en viss osäkerhet 
om vad berget egentligen heter, ringde jag 
upp den person som vet allt om norra 
Fjällbackas historia, nämligen Holger 
Benettsson. A v honom fick jag veta att 
hela berget kallas "Räba" med bohus
länskt å-ljud. Namnet kommer från den 
tid, då man stod här uppe och spanade 
efter sill (eller makrill), och ropade ner till 
kamraterna när sillen gick till. Lilla berget 
vid kyrkogården kallas "Räbekullen". 
Källvikshöjden kan möjligen vara Käll
viksbacken, som förr var betesmark men 
numera är bebyggd ända upp. Det stora 
berget har även kallats Mörhultsberget, 
men aldrig Källvikshöjden. 

Anders Järund 

I 

Den 31.12 1996 var folkmängden 
i Fjällbacka 1.060 personer. 
Under året hade befolkningen 
ändrats enligt följande: födda 8, 
döda 15, inflyttade 71 och utflyt· 
tade 80. Detta ger ett netto på 
-16 personer. Befolkningsfördel
ningen ges av vidstående dia
gram. Man kan konstatera att 
fördelningen på olika åldersgrup
per är ganska jämn. Gruppen 20-
30 år är minst, av naturliga skäl. 

Fjällbacka på Nätet 
Just innan denna tidnings deadline, bilda
des en arbetsgrupp för att skapa en sam
lingssida för Fjällbacka på Internet. Vår 

tanke är att knyta Näringsliv, Turism. 
Föreningsliv, Kultur och Privatpersoner 
till denna sida. Sidan skall ha en ganska 
omfattande grundinforrnation om samhäl
let och därefter skall ovanstående få till
fälle att lägga till sina egna sidor. I grund
gänget, vilket mycket väl kan komma att 
utökas, ingår Tomas Akervall, Leif Norin , 
Allan Nordblom, Hans Schub och Anders 
Torevwi. Om ni har ideer och önskemål 
får ni gärna höra av er till någon av dessa 
men det stora arbetet kommer nog inte 
igång förrän till hösten. Sidorna kommer 
att läggas på nyttodatas domän och adres
sen har Nyttodata redan köpt: www.fjaIl
backa.com Enkel och lätt att komma 
ihåg. Ni kan ju kolla om vi har kommit i 
gång när detta läses, annars får ni följa 
arbetet genom att kika på sajten då och 
då. 

Anders Torewi 



Svan - fågel Fenix i Skeppstad 

Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

.. .. men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

Vi hjälper dig gärna 

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

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄPAV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

Rubriken antyder något spännande och 
gåtfullt. Eftersom Fjällbacka-Bladet alltid 
är på alerten åkte vi dit för att kolla läget. 
Utanför en villa med en underlig men 
snygg utvidgning av garaget möttes vi av 
Roy Sahlin med entusiasmen lysande ur 
ögonen. Vi bjöds in och mötte en skön
het, s/s "Svanen", som håller på att upp
stå ur askan från en svårt utbränd ångbåt 
från sekelskiftet. Det cirka l O meter långa 
stålskrovet var färdigt. Ny inredning i 
teak och tretton stycken nya fönster höll 
på att monteras . Förberedelser var gjorda 
för att installera panna, aggregat för att 
återvinna vatten och själva ångmaskinen 
- renoverad compoundmaskin. En hel 
mängd detaljer och komponenter i metall 
och trä för bl a kraftöverföring och styr
ning har konstruerats och tillverkats. Roy 
Sahlin berättade fängslande om sitt jätte
arbete och i förbifarten om liknande pro
jekt runt om i landet. 

Har vi tur kan vi se s/s "Svanen" i 
sjön i Fjällbacka till hösten. Mycket jobb 
återstår och vi önskar Roy Sahlin lycka 
till i hans fortsatta kulturgärning. 

Hod 

Kville Hembygdsarkiv 
Arkivets lokaler är belägna i källaren på 
Åldersro i Fjällbacka. Lokalerna är våra 
egna genom en donation. Då Fjällbacka 
Folkets Hus lades ner i slutet på 1950-
talet, skänktes 10.000 kronor till en extra 
utsprängning av Åldersros källare till 
arkiviokaler. Hembygdsarkivet fick där
med tre mindre rum med gjutna väggar 
och tak samt järndörr, vilket ger ett 
brandsäkert utrymme med den låga tem
peratur och luftfuktighet, arkivIokaler 
fordrar. Genom denna donation har loka
lerna blivit våra egna och vi har därför 
inte betalt någon hyra. Under den tid 
Kville kommun och Fjällbacka munici
palsamhälle var självständiga utsåg de 
var sin representant till arkivets styrelse. 

Idag innehåller arkivets samlingar ca 
12.000 fotografier, 4.000 diabilder, mer 
än 160 bandinspelningar från 1950 och 
framåt. Gamla gårdshandlingar, sjöfarts
böcker, dagböcker, föreningsmaterial, 
hembygdslitteratur, kartor, skrivelser, 
konst m m. Dessutom släktforskningsma
terial såsom mantalslängder, husförhörs
längder, vigsel-, födelse- och dödböcker. 
Bouppteckningar, domböcker m m. Det 
mesta är renskrivet och därmed lättill
gängligt. Kommunen kommer att erbjuda 
Hembygdsarkivet lokaler i Service-husets 
källare vid ev. försäljning av Åldersro, 
hyresfritt. 

Hans Ahlsen 
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En världsomsegling på Stora Hotellet 
rum är inrett efter sitt namn, där tyger. 
föremål och konst är hämtade från ort och 
ställe. Så t ex är badrummet i Mombasa
rummet klätt med äkta krokodilskinn. Alla 
rum blir på så sätt helt olika inredda. Att 
gå från rum till rum blir som en världsom
segling i miniatyr. Stora matsalen renove
rades i fjol. Väggarna är målade i Carl 
Larsson-stil, medan föremål och konst är 
från de sju haven. Hela renoveringen har 
letts av inredningsarkitekt och konstnär 
Erik Nissen från Norge. 

Glada ägare fr.v . Olle Järund och Lars Erik Persson efter en lyckad öppnings- och vis
ningsdag den 31 maj. 700 besökare blev förevisade ett hotell inrett efter en helt ny ide. 

Hotellrörelsen drivs och ägs av Lars 
Erik Persson och hans sambo Lena 
Bogesjö. Lars Erik tog över Stora Hotellet 
1985. I fjol gick Olle Järund in som deläga
re i fastigheten. Totalt har man investerat 7 
miljoner kronor. Eftersom man velat behål
la den gamla exteriören, blev hela projektet 
mycket dyrare, än det skulle blivit, om man 
rivit delar av hotellet och byggt upp det 
igen, men naturligtvis hade det då inte blivit 
lika charmigt. Fastigheterna mitt emot över 
gatan, gamla Puben och Klippan, kommer 
att användas som konferenslokaler. Under 
vår och höst tänker man satsa på "paket" 
med golf eller fiske, som tema. Sådana 
paket har man erfarenhet av från tidigare år. 
Fem kockar och hotellpersonal står beredda 
att ta hand om gästerna i sommar. Fjäll
backa har fått en krog av klass. Vi önskar 
ägarna lycka till. 

Den 31 maj öppnades Stora Hotellet efter 
en omfattande renovering. Hela hotellde
len, som på senare tid inte använts som 
hotell, har helt och hållet byggts om. Stora 
matsalen byggdes om redan i fjol. 

Iden till inredningen har man fått från 
Fjällbackas historia: Fjällbacka var under 
1800-talets mitt hemmahamn för ett stort 
antal segelfartyg. Detta var en följd av att 
en sillperiod, som hade gjort flera förmög
na, tog slut vid början av seklet. Det fanns 
därför kapital i Fjällbacka, men inget att 
investera detta i. Just då blev det brist på 
havre i England, havre till hästar, som 
användes i kolgruvdriften, och tullarna på 
bl a havre togs bort. De nyrika och sjökun
niga fjällbackaborna skaffade sig segelfar
tyg och seglade på England med havre. Det 
fanns många segelfartyg på den tiden med. 
hemmahamn i Fjällbacka. Ett av dessa var 
barken Karl Johan, som då var Sveriges 
största bark. En tavla av barken kommer att 
sättas upp i Fjällbacka kyrka. Flera ortsbor 
och sommargäster med rötter i Fjällbacka 
har förfåder, som deltog i dessa seglatser. 

Inredningsiden bygger på, att en av 
dessa skeppare, kapten Charles Klassen, 
kommer hem efter många år på de sju 
haven, som t:n förmögen man, och har 
under sitt liv på sjön samlat saker från 
världens alla hörn. Dessa saker vill han 
använda för att pryda ett hotell i Fjäll
backa, för att på så sätt dela med sig av 
sina upplevelser. De nedre rummen är 
uppkallade efter några av de hanmar han 
besökt: Bombay, Buenos Aires, Casablan
ca, Havanna, Mombasa och Yokohama. 
Mellanvåningens rum är uppkallade efter 
flickor man förknippar med dessa .hamnar: 
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Carmencita från Pampas runt Buenos 
Aires, lisa i Casa Blanca, (från fönstret i 
rummet kan man se Ingrid Bergmanstatyn, 
IB spelade Ilsa i filmen Casa Blanca), 
Rosalinda i Havanna, Sheba i Bombay 
och Y oka i Y okohama. De översta rum
men och sviterna är uppkallade efter stora 
upptäcktsresanden: James Cook, Australi
ens upptäckare, sydpolenfararen Roald 
Amundsen, Leif Eriksson, som upptäckte 
Amerika före Columbus och Marco Polo, 
som besökte Kublai Khan i Kina. Varje 

FRISÖREN är proffs på ditt hår! 

GÖR SOM DiN FRISÖR! 

Anders J ärund 

ANVÄND PROFESSIONELLA C O L S I . 
HARVARDSPRODUKlER FRÅN COLSIN N 
COLSINS SCHAMPON - BRA MIUÖV AL 

GODKÄNDA AV SV. NAllJRSKYDDSFÖRENfNGEN 

_. 
! ;. ~\l -
\~\.W ... 
".'.~---' ., ... ~; ..... ,. 

VAse o 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 



Lisbeth Nilsson leder en grupp unga ryttare . 

Rimfaxe 
På väg in mot Fjällbacka söderifrån, kan 
man se några gulbeiga låga kraftiga häs
tar gå och beta. Det är fjordhästar, som 
ägs av Lisbeth Nilsson genom hennes 
företag Rimfaxe. Namnet har hon fått 
frän den fornnordiska gudasagan, där 
Rimfaxe var den häst som drog nattens 
vagn över himlen och från vars betsel 
skummet lade sig som rimfrost över jor
den. 

Fjordhästen satte då sin prägel på 
den skotska Highlandponnyn och är en 
av de raser som ligger bakom islandshäs
ten. 

Som turridningshäst lämpar sig fjor
dingen särskilt väl. Den är orädd och 
lugn , men ändå pigga och framåt samt 
tilltalar både vårt öga och hjärta. " 

Lisbeth är dotter till Lars Olof och Ester 
Om denna norska häst skriver Lisbeth . Nilsson . Ester är född Christensson. Hon 

i sin broschyr: 

Fjordhästen 
- arvet från vikingatiden 

"Vår Herres mästerverk" enligt våra 
grannar norrmännen. 

Hos dem har denna starka, käcka 
urtidshäst levt kvar i de karga fjorddalar
na ända sedan de vandrade in från de 
centralasiatiska stäpperna under förhis
torisk tid. Likheten mellan fjordingen och 
den mongoliska vildhästen Przewalski
hästen är slående. 

Fjordhästen har kvar . vild färgen -
den blacka grundfärgen med mörkare 
rand i manen och längs ryggen samt rän
der på benen. 

Sedvänjan att klippa deras manar i en 
elegant båge är något som följt dem 
sedan vikingatiden då de följde med på 
långskeppens plundringståg till länder 
runt Nordsjön. 

De är en av förklaringarna till viking
arnas stora framgångar . De drog in 
drakskeppen pa grunda stränder och 
kunde från hästryggen, göra blixtsnabba 
räder mot byar och kloster. 

började tidigt intressera sig för hästar, då 
hon som barn, hjälpte till med hästarna 
på Lennart Leanders gård. Hon har själv 
lärt sig rida och rida in hästar. Hon har 
för närvarande tio fjordhästar, som hon 

Elisabeth hjälper lennifer Castenbladh 
med selen. 

köpt, som unghästar och själv ridit in. 
Därutöver har hon två små shettlandspon
nier, som barn kan rida på. Hon .>tartade 
företaget 1994 med att rida in några 
fjordhästar och 1995 började hon med 
turridning av olika längd i omgivningarna 
runt Fjällbacka, men ger inga ridlektio
ner. De som inte kan rida får hjälp av 
någon som leder hästen. Deltagare kan 
också få vara med och sköta om hästen. 
Det finns turer för barn och för vuxna och 
för vana och ovana ryttare. Man kan 
också få åka häst och vagn, med morbro
dern Evert Christensson som kusk. 

Vintertid finns hästarna i Oxtorp vid 
Lilla Anräs, där man också kan få rida 
vintertid. Vi är alla glada åt att man nu 
också kan rida i Fjällbacka. 

Anders Järund 

lI~tdt 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 
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Minnen från kappseglingar och båttyper före 1941 
I Fjällbacka-Bladet nr 71 i decem
ber 1991 skrev Anders Järund en 
innehållsrik historik över SS Nor
de ikens verksamhet under 50 år. 
Naturligtvis kappseglades det här 
dessförinnan också, och eftersom 
jag hade förmånen att få vara gast 
åt min far,Tage Reichenberg, så 
snart jag någorlunda orkade dra' 
ett skot, vill jag försöka berätta 
några minnen. 

Ett av mina trevliga minnen är från slutet 
av 20-talet, eller ,möjligen 1930. Det var 
visserligen inte kappsegling utan paddel
tävling - i tvättbaljor. Vi fick låna runda 
baljor hemma. Vi var väl en 5-6 småpoj
kar. Vi fick hjälp med att sätta på en trä
köl, för att kunna hålla riktningen någor
lunda och att göra en paddel. Sen' var det 
att sätta igång att träna. Vi höll på i bukten 
i Källvik. Den stora tävlingsdagen var på 
Idrottsfesten i början av augusti, en rätt så 
blåsig dag, så det skvalpade rejält. Täv
lingsbanan var att från kajen paddla ut till 
en ankringsboj, kanske 75-80 meter ut och 
tillbaks igen. Det var ganska jobbigt och 
alla lyckades väl inte hålla sej på rätt köl. 
Jag tror att Lennart Svensson kom först , 
men jag blev tvåa och fick en fin pokal. 

Den kappseglingsklass, som jag har de 
trevligaste minnena från, är 18 kvm 
moderniserade västkust jullar. Så långt 
hade jag kommit i mina funderingar om 
denna klass, när jag kom att tänka på att 
Bertil Endahl, Grebbestad för ett par år 
sedan höll på att dokumentera Bohuslän
ska Jaktklubbens, (BJK) historia, där väst
kust jullarna var en dominerande klass 
under J 930-talet. Jag fick massor av infor
mation av honom och det visade sig att 
flera av jullarna, som varit utlottnings båtar 
hos BJK hamnade här i Fjällbacka. 

Den moderniserade västkust jullens ur
sprung är tydligen lite oklar. Förmodligen 
konstruerades den första jullen av fnimlid
ne elektroingenjören Bertil Bothen, Göte
borg. Enligt Bengt Forster, f d Korsöbo, 
kallade Bothen av okänd anledning, henne 
för "Grebbestadsjullen". Det var antagli
gen denna första båt J l Tanja, som kom 
till Grebbestad år J 929 och seglades till en 
början av major Osvald Lyden. BJK antog 
i det sammanhanget typen som entypsbå
tar i klubben. Tanja blev 1935 utlottnings
båt i BJK och vanns av Bengt Rosen , som 
för alla äldre Fjällbackabor är känd som 
en god kompis, numera boende i Täby. 
1937 köpte Gunnar Isaksson henne. Han 
jobbade här på Centralföreningen i många 
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Start med jullar. 

år och var en ivrig kappseglare med sin 
Tanja. 

J 2 Zynja byggdes av Nestor Nilsson, 
Strömstad, 1929-30 och var utlottningsbåt 
i BJK 1930. 1935 köptes hon hit till Fjäll
backa av min far, som seglade henne i tre 
år, från vilka jag har några minnen, som 
jag återkommer till. Från 1938-41 ägde 
Lars Irrfors henne. Han var sommargäst 
här i många år. 1942 köpte David Setter
lind, känd bagare här, Zynja och kappseg
lade med henne i flera år. 

J 3 Vanja byggdes också av Nestor 
Nilsson under vintern 1928-29 och vanns 
av John Johansson, mera känd som John 
Joel, välkänd fiskhandlare och badkarnrer 
här. Han var med på de flesta kappsegling
arna i Grebbestad, BovalIstrand och här 
fram till 1939, då han å1de henne till 
Göteborg. 

J 4 Ranja var utlottningsbåt i BJK 
1931 och 1932. Hon var aldrig stationerad 
här i Fjällbacka, men kappseglade flitigt 
här. Ägare var Einar Andersson, Kämpers
vik, som vi minns med respekt. Av 33 täv
lingar vann han 28. 

Det fanns också en femte julle, Fågel 
Blå, som 1938-42 ägdes av Wilhelm Rei
chenberg, Grebbestad. 

Trots att Ranja vann för det mesta, 
blev det många dråpliga dueller mellan 
båtarna och före varje kappsegling skulle 
båtarna upp och prepareras i botten. 

Vanligast var det med grafit, men även 
såpa, talg och blankt trä förekom. BJK:s 
styrelse blev tvungen att förbjuda detta 
oskick. Det skulle vara stoff eller patent
färg. 

Det var ofta taktik och lurpassande på 
varandra som avgjorde. Einar Andersson i 
Ranja var en mästare på detta. Jullarna var 
emellertid jämna och kämpade sida vid 
sida och på länsen var det ett väldigt "luf
fande". Jag kommer ihåg från en kappseg
ling här. Fyra eller fem jullar i stort sett 
jämsides rundar på andra varvet väst och 

nord om Grötskär, läns in mot målet. 
Einar låg närmast land och för att tjäna lite 
väg, tog han chansen att gå innanför grun
det, som sticker ut nordost om Grötskär. 
Vi andra höll andan. Skulle han fastna? 
Ranja gjorde ett "gupp" över grundban
ken, men fastnade inte och vann förstås 
som vanligt. 

Från en segling i Bovallstrand kommer 
jag ihåg att vi skulle runda en flagg längst 
in i Bottnafjom. Ranja var inte med den 
gången. Vanja, Tanja och Zynja låg lika 
på länsen in mot flaggan med focken 
"spillad". En gast på en av de andra båtar
na, blev så nervös, när dom rundade flag
gen att han glömde ta' ner spillbommen 
och focken drog back. Zynja stack förbi 
direkt och drog ifrån på kryssen mot mål. 

Vid samtal med Bengt Rosen härom
dagen, så berättade han, att Tanja var lite 
vekare än de andra jullarna. Så en segling, 
när det blåste friskt, så tog han med Åke 
Falck som gast och det gjorde susen. 

Vid en prisutdelning här rimmade 
Ragnar Setterlind, pappa till David och 
Ing-Britt: De ' va' Zynja, att inte Tanja 
Vanja över Ranja. 

Bo Reichenberg 

Tanja 



Sportfisket i Fjällbacka - inte hara makrill 
Den oinvigde åskådaren tror säkert att 
sportfisket i Fjällbacka är VM i Makrill
mete punkt slut. Mer fel kan han eller 
hon inte ha. Under tio-tolv år har en av 
vårsäsongens stora begivenheter varit den 
traditionsenliga Laxfisketävlingen på 
långfredagen. Årets tävling gick i ett för 
påskveckan bra väder, det hade varit or
kanvindar några dagar innan så sol och 
kall nordväst var en ren fräl sning. Kanske 
var det tack vare detta som 45 entusiaster 
träffades i Rödhammarfjorden på långfre
dagen för att göra upp om årets titel. 

Då 1996 flyttades pga is i Rödham
mar och den nya platsen inte gav någon 
fisk , hade vi i år stora förhoppningar på 
fiskelyckan. Men ack, ack, ack.. . dom 
munnama är inte många som kunde mät
tas på dagsfångsten. Att kora en segrare 
räckte det dock till. Gösta Järund fick en 
"slips", en sådan där lång smal öring, 
som med blott tolv hundradels centimeter 
stod måttet och det räckte för att vinna. 
Resten av det digra pris bordet fick vi 
lotta ut bland tävlingsdeltagama senare 
på kvällen. För en sak har denna tävling 
gemensamt med Makrill VM och det är 
supen i samband med prisutdelningen på 
kvällen. Vi inte bara fiskar, vi har också 
en trevlig kväll där många mer eller min
dre sanna fiskehistorier dras. Ett stort 
grattis till Gösta för segem och en stor 
förhoppning att vi blir minst lika många 
1998. 

Anders Torevi 

Segrare Gösta Järund. 

Sportfiskare. Foto denna sida: Hans Schub 

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! 

CAPE • RESTAURANG • BAR 

Unna dig ett besök 

BRYGGAN 
FJÄLLBACKA 

INGRID BERGMANS TORG - 0525-310 40 

Fjb Foder Hundköket AB 
Lerstens 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 vårmöte 27/4 -97 
Mötet hölls på Fjällbacka Service och 
bevistades av ca 50 personer. Denna gång
en sponsrades bullarna av Setterlinds 
bageri och lärnboden stod för kaffet. Vi 
tackar för den goda gesten. 

Till mötesordförande valdes under
tecknad, Rosita Jansson. Kallelsen utgick 
till samtliga hushåll den 17/4 och en 
annons infördes i Björklövet (som spons
rades av Björklövet) den 24/4, godkändes. 
Till justeringsmän för mötet valdes Bo 
Reichenberg och Bengt Richardsson. 
Föregående mötesprotokoll lästes upp och 
lades till handlingarna. Till valberedning 
valdes Torbjörn Gustavsson och Anders 
Torewi. Vi ber att få tacka Bengt Olofsson 
som suttit med i valberedningen i många 
år men som i år valde att lämna sin plats 
till förfogande. 

Inge Berntsson, teknisk chef i Tanums 
kommun, representerade kommunen och 
svarade på frågor som gällde Fjällbacka. 
Vi diskuterade 163:ans ombyggnad som 
tyvärr har dragit · ut på tiden. Nu finns 
emellertid förhoppningar om att Vägver
ket skall fastställa arbetsplanen och att 
bygget skall komma igång framemot års
skiftet. Hela Skistadskrysset skall byggas 
om och vi får en gång- och cykelväg både 
norr- och söderut. Totalt kommer åtgärder
na att kosta upp emot 17 miljoner kronor. 

Reningsverket kommer däremot att 
byggas om med början hösten -97. Södra 
och Norra Hamngatans vattenledningar 
behöver bytas ut men detta kommer inte 
att ske förrän senare. Miljöstationen har 
flyttat till "Stallarna" och platsen är bra 
men kantinen för farliga ärrmen är lite 
svåråtkomlig då den skall . öppnas med en 
nyckel som ingen har ansvaret för, eller 
vet vem det är. Inge lovade att undersöka· 
detta. Tydligen ställer man färgburkar och 
annat utanför. 

Frågan om toalett på Badberget ställ
des. En ny detaljplan håller på att utföras 
för området och då är även en toalett inri
tad. Vi kommer även i år att få sand till 
Badberget och vi har även begärt sand till 
Badholmen. När vi fått detta· kommer vi 
att be Fjällbackaborna om hjälp med 
utskyffling och städning av dessa badplat
ser. För att göra något mer åt Badholmen 
krävs ändring i detaljplanen. Fritidsförvalt
ningen har gett Karl-Allan Nordblom i 
uppdrag att titta på någon enklare lösning, 
han å sin sida har vidtalat flera personer i 
samhället. Vid förra mötet diskuterades en 
eventuell parkeringsplats på grönområdet 
vid lekplatsen i Sälvik men enligt Inge blir 
det ingen parkeringsplats där i år. Vad 
beträffar torget skall vi enligt önskemål få 
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Gårdsrådet inbjöd den 23 april till politikerutjrågning i samband med firandet av att 
Service huset fyllde 10 år. 

flera parksoffor, lekattiraljer för barn och 
blommor i slänten vid boule-banan. 
Tyvärr närvarade inte Mats Tillander vid 
mötet så fortsatt diskussion om torget och 
trafiken får anstå till höstrnötet. 

Till vårmötet kom vår nya rektor för 
Fjällbacka skola, Sven-Erik Ohlsson för att 
diskutera hur framtiden skall se ut när för
skolan skall integreras med skolan. 
Denna förändring skall genomföras innan 
år 2000. Sven-Erik har suttit som vice ord
förande i Barn- och ungdomsförvaltningen 
och kommer närmast från daghemmet Bri
sen där han arbetat som chef sedan 1994. 

Han informerade om hur det är tänkt att se 
ut i framtiden och vilka lokaler vi kommer 
att behöva. Det finns i samhället 7 dag
mammor, förskola i Kyrkskolans lokaler 
och daghem på Brisen för barn i åldrarna 
1-6 år och en fritidsavdelning för större 
barn 7-10 år. Vi har även ett kooperativt 
daghem "Stormen". 

Sven-Erik har lämnat in två förslag på 
lösning av lokalfrågan till fastighetsnämn
den. Alt 1: Uppsägning av Kyrkskolans 
lokaler och istället uppsättande av barack 
på gräsmattan framför skolan mot Service
huset, 100-130 m2, tidsperiod hösten -97 

Telefon , 0525-319 n 

• BYGGSTÄDNING 
• STORSTÄ DNING . FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING . KONTORSSTÄDNING 

0525·319 77 
FJÄLLBACKA 

Nu kan vi erbjuda kvalificerad 
ekonomisk rådgivning även kvällstid! 

Ring och boka tid! 
0525/318 00 

Sparbanken Tanum 
Lokal- Stark - Självständig 



och fyra år framåt. Alt 2: Uppsägning av 
Kyrkskolans och Brisens lokaler och istäl
let iordningställande av ett lägenhetshus 
på Lidenområdet (mitt emot skolan) där 
undervåningen skulle användas till Dag
bem och ovanvåningen till åk 6. 

Dessa förslag ledde till en lång diskus
sion om olika tänkbara möjligheter och 
diskussion om kostnader för hyra av 
barack m m. Brisen har en internhyra på 
37.000:-/månad. Varför denna höga hyra? 
Fjällbacka skola kostade mycket att 
bygga. Försäljning av Kyrkskolan? Vad 
kostar det att bygga om ett hyreshus till 
skola? Hur mycket kostar det att hyra en 
barack? Det skall finnas ett gåvobrev på 
kyrkskolan som behövs för att söka lagfart 
på Kyrkskolan, så om någon vet att detta 
finns går det bra att höra av sig till 
Tanums kommun. Vi kom inte till något 
beslut men det fanns mycket att fundera 
över och vi tackade Sven-Erik Ohlsson för 
hans medverkan. 

Bengt Richardsson berättade hur långt 
man kommit om Åldersro. Han tycker att 
arbetet går tungt men att man försöker att 
bilda nya arbetsgrupper som får i uppdrag 
att undersöka hur stora kostnaderna blir, 
personalfrågor, ansvarsbitar m m. Grup
pen kommer att fortsätta sitt arbete fram 
till årsmötet men att man då får välja en ny 
styrelse eller fundera på andra lösningar 
för Åldersro. Han vill att flera yngre per
soner skall bli engagerade. 

Lennart Fredlund berättade om hur 

Karl Karlsson i Vigarne (Långsjö) lär ut 
sjömansarbete till Gunnar Magnusson på 
Mörhult då S-huset fyllde la år. 

ej !4LLrrqu Jl!l(rJISPEg{ 
Södra Hamngatan 18 

Vi ser fram emot en 
fin sommar. 

Tel. 0525-31858 

arbetet med Fjällbacka Frivilliga Brandkår 
löper. Det är mycket positivt och det har 
valts en interimsstyrelse som arbetat vida
re med denna fråga. Vi kommer med gläd
je att arbeta vidare med den Frivilliga 
Brandkåren. Anders Järund har lovat 
hjälpa oss att bekosta vår brandbil. Detta 
tackar vi särskilt för. Vi tackar även Före
ningen för Fjällbacka som skänkt 5.000:-, 
det räcker till en årshyra av brandstatio
nen. Vi har även blivit lovade en plats i 
Björklövet där vi kommer att informera 
mer om hur vi tänkt oss i framtiden. En 
ordinarie styrelse väljs efter Vårmötet. 

Styrelse till Fjällbacka Frivilliga 
Brandkår: Monika Hellberg, Lennart 
Fredlund, Lennart Widelius, Anders 
Järund, Anders Torewi, Stig-Tore Berg 
och Rosita Jansson. 

Styrelsesuppleanter: Lennart Juliusson 
och Alf Gustavsson. 

Revisorer: Karl-Einar Johansson och 
Alf Jonasson. 

Suppleant: Karl-Allan Nordblom. 

Beträffande Trädgårdsavfallsåtervin
ning har Karl-Einar Johansson fått i upp
drag att undersöka möjligheterna till var 
man kan anlägga en sådan. F d minkfar
men är ett alternativ, som ligger lagom 
långt bort från samhället. Karl-Einar arbe
tar vidare med denna fråga. 

Vid årsmötet delades en enkät ut till 
Fjällbackaborna där man fick svara på en 
del frågar om sitt samhälle och vad man 
tycker om service osv. Denna enkät skall 

. ligga till grund för en landsbygdsutveck
lingsplan för samhället. Fjällbacka är snart 
det enda samhälle som inte lämnat in en 
sådan. Vi har lämnat ut 300 enkäter och 
fått 34 svar, det är mycket dåligt tycker vi. 
Enkäterna ligger utlagda i de flesta affå
rerna så det är bara att fylla i och lämna till 
Monika Hellberg. Gunnar Hellberg har 
lovat att hjälpa oss med landsbygdsut
vecklingsplanen så att den blir fårdig 
under maj månad. 

Mötet avslutades och vi hälsade alla 
välkomna igen tilI årsmötet i nov -97. 

Rosita Jansson 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 

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

Mån(j-fred 9-17, lörd stängt 

Birgittas Fotvård 
Tel. Bostad 0524-400 56 

Kvällstid 

Fjällbacka Service 

JANSSONS 
o 

BATVARVAB 
URBAN JANSSON 

OXNÄSVÄGEN 2,45071 FJÄLLBACKA 

TEL. 0525-310 57 

VINTERU PPLÄGG Nl NG 
t 

VÅRUTRUSTNING 

REPARATIONER 

TRÄ OCH PLAST 

FRITIDS- OCH FISKEBÅTAR 

KRAN 5 TON 

BÅTFÄRGER. BÅTPLYWOOD, MAHOGNY. 

TEAK. EK, MÄSSINGSLISTER. PLAST. 

GLASFIBER. GELCOAT M.M. 

HEMPEL EPlFMES'.j 
BÅTFÄRG BÅTLACK 

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, 

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

FILM 
GB-GLASS, LIVSMEDEL 

VIDEO-UTHYRNING 

Välkommen 
Eva, Bengt, Mats, Mia 

Öppet alla dagar 
Tel. 313 27 
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Ur Göteborgsposten 6/5 1997 

Fjällbacka frivilliga brandkår redo 
Nu väntar de inte på kommunen 
längre. Entusiasterna bakom 
Föreningen Fjällbacka Frivilliga 
brandkår tutar och kör - om 
politikerna sen kan med att 
tacka nej så får det stå för dem. 

Brandstationen har de redan. Den gamla, 
ett stenkast från den nya men numera 
nedlagda, har föreningen fått hyra av 
kommunen. Det krävs bara att ett större 
hål tas upp i väggen så att det åter kan bli 
en port för bilen. 

Brandbil har de nämligen också. En 
gammal Strömstadsbil , bekostad aven i 
förmögna Fjällbackafamiljen Järund och 
just nu på verkstad i Arvika för att få 
pumparna renoverade. 

Vad som saknas är kläder, personsö
kare och annan utrustning men det räknar 
föreningen med att medlemsavgifterna 
skall finansiera. 

- Vi har räknat med att få uppemot 
600 anslutna hushåll, säger en av styrel
sens ledamöter, järnhandlaren Anders 
Torewi. Det motsvarar hälften av de hel
års- och sommarboende. Trots att före
ningen formellt bildades för bara en dryg 
vecka sedan och vi inte riktigt har hunnit 
få ut listorna har vi redan fått 130 
påskrifter. 

- Till en början är medlemsavgiften 
l SO kronor per hushåll och år men när vi 
fått ihop till materiel och en liten buffert, 
pengarna skall ju också räcka till ersätt
ning för förlorad arbetsförtjänst, räknar vi 
med att kunna sänka den. 

- För nu gör vi den här brandkåren. 
Inget kan stoppa oss, säger Torewi. 

Frågan återremitteras gång på gång. 
Med viss irritation. Och så berättar 

han om hur de suttit och pratat med rädd
ningscheferna Nils Olsson och Kurt Sved
berg, allt har varit OK, men så stupar det 
ändå i nämnden var på frågan återremit
teras. 

Gång på gång. 
- Det är meningslöst att bolla frågan 

vidare. Nu går vi igång. Snart skall vi 
skicka en skriftlig redovisning till varje 
ledamot i nämnden och det vore ju helt 
parodiskt om kommunen skulle tacka nej . 
Miljö- och räddningsnämndens ordföran
de Öyvind Renhammar (mp) välkomnar 
den frivilliga uppställningen i Fjällbacka. 

- Jag trodde det var klart. Det fanns 
redan förslag till beslut, men så inför sit-
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Eldsjälar. Trots att de inte fått klartecken från kommunen gör Fjällbackasjrivilliga 
brandkår sig klar för att rycka ut. Från vänster: Anders Torewi, Lennart Fredlund, Len
nart Widen , Torbjörn Gustavsson, Leif Gren och Rosita Jansson. Bild: Bengt Christian. 

tande nämnd berättade Kurt och Nisse att 
de kollat med högre ort om ansvarfrågor
na. Vad händer vid skador på person eller 
egendom? Det hade räddningsverket inte 
tänkt på. 

Alltså återremiss. 
Per-Olof Wikström, jurist vid verket, 

bekräftar uppgiften: 
- Trots att det faktiskt finns flera fri

villiga brandkårer i landet så finns det 
formellt sett ingen frivillig brandkår i 
Sverige. Här sker allt i offentlig regi med 
yrkesfolk: räddningsledare, räddnings
tjänst och räddningsvärn. Allt - från 
övergripande ansvar till ersättningar för 
enskilda som hjälper till regleras där. 

Därför har lagstiftaren inte heller tänkt på 
ansvaret för frivilliga kårer. 

Wikström rekommenderar Fjällbacka
föreningen att teckna egna ansvars- och 
01 ycksfallsförsäkringar: 

- Det är ju precis som med idrottsför
eningar. En frivillig brandkår är jämställd 
med en sådan. 

Och så rekommenderar han kommu
nen att inordna Fjällbackakåren som 
räddningsväm i sin egen organisation. 

- Det kostar inte så mycket extra. 
Man får ta på sig ansvar för utrustningen 
och t ex inspektera den en gång om året. 

Björn Hansson 

Fjällbacka 
Gräv AB 

Alla stags arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-319 37, Mobiltel. 010-237 16 86 
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Fjällbacka Brandkår genom tiderna 
FÖRR 

Redan i seklets början fanns det en 
brandkår i Fjällbacka. Den var inte sär
skilt imponerande med våra mått mätt. 
Det fanns enbart handdrivna pumpar som 
transporterades på handkärror. 

Men redan före den stora branden 
1928, då 22 boningshus och 14 sjöbodar 
brann ner till grunden, hade det inför
skaffats en motorspruta, som dock inte 
räckte särskilt långt mot en övermäktig 
"röde hane". Vid denna tid var Fjällbacka 
ett municipalsamhälle och hade ett visst 
kommunalt självstyre. 

Efter katastrofbranden byggdes brand
kåren upp rejält, och vid en lika hotfull 
brand 1958 fanns både brandbilar och 
motordrivna brandsprutor. Kåren bestod 
då av ca 25 frivilliga brandmän, som till
sammans med flera andra kårer från 
grannorterna lyckades begränsa elden till 
att förstöra Fiskeriföreningens mottag
ningsanläggning, samt en grannfastighet 
med bageri vilket blev mycket brandska
dat. Men hela den delen av samhället, som 
inte brann ner 1928, var hotat av branden 
eftersom det blåste frisk västlig vind vid 
brandtillfållet. De enda dödsoffren vid 
denna tragiska händelse var flera hundra 
kilo humrar som blev lågornas rov. 

Ytterligare ett hot mot samhället blev 
branden i Richters konservfabrik våren 
1966. Kraftig vind försvårade släcknings
arbetet men trots detta kunde halva fabri
ken räddas. 

Eftersom municipalsamhället upphör
de 1965 hade nu Fjällbackaborna en 
kommunal deltidsbrandkår, vilken fanns 

I kvar fram till 1996 då den lades ner av 
"ekonomiska skäl". 

Samhället har under praktiskt taget 
hela det 20:e århundradet varit skyddat 
aven egen brandkår, frivillig eller kom
munal. En av anledningarna till att vi bil
dar Fjällbacka Frivilliga Brandkår är, att 
skyddet under det 21:a århundradet skall 
vara minst lika bra som hittills. 

Fjällbacka Frivilliga Brandkår 
Lennart Fredlund 

FJÄLLBACKA 

NU 

Efter överklagande i alla instanser lades 
Fjällbacka räddningskår ner. Beskedet 
kom till Tanums kommun den 14 novem
ber 1996. Efter sedvanlig MBL-förhand
ling, sades brandmännen upp, och all 
materiel lämnades in den 16 december, 
vilket blev slutdatum för Fjällbacka 
Räddningskår. Men brandfaran har natur-

- ligtvis inte ändrats därmed. Sedan ned
läggningen har Hamburgsunds brandkår 
fått rycka ut till Fjällbacka en gång. Det 
var på morgonen den 29 januari, då det 
började brinna i taket till bilhallarna. 
Hamburgsunds brandkår var på plats 
inom 14 minuter, vilket var snabbt. Elden 
hann inte sprida sig och skadorna var 
små. Men man hade tur, eftersom bran
den började på morgonen vid frukost
dags, då många är vakna och anträffbara, 
samt att närmaste grannen Gunnel Meyer 
Läckberg, hade sin trädgårdsslang utlagd 
och icke frusen, och kunde spruta vatten 
på härden tills brandkåren kom. En större 
skogsbrand inträffade mellan Kämpersvik 
och Orrekläpp den 14 april. Endast de två 
kårerna från Hamburgsund och Tanum 
kunde sättas in, samt en helikopter från 
Säve. 

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

"Lev gott 
med hälsokost" 

FRAMTIDEN 

Fjällbackaborna har anledning att vara 
oroliga . och har därför hela tiden stött 
brandmännen i kampen för att få behålla 
brandstationen. När nu nedläggningen är 
ett faktum, vill vi istället försöka få till 
stånd en frivillig brandkår. En sådan 
fanns i samhället · innan kommunen tog 
över. Nu är den aktuell igen. Den 27 april 
beslöts på Samhällsföreningens möte att 
bilda Fjällbacka Frivilliga Brandkår. I 
styrelsen invaldes ordförande R'osita 
Jansson, kassör Monica Hellberg, Lenn
art Fredlund, Lennart Videlius , Anders 
Torewi, Stig Tore Berg och Anders 
Järund. Minst tio brandmän ställer upp. 
A v kommunen har vi fått löfte om att få 
hyra den gamla brandstationen för 5.000 
kronor per år i kallhyra. En brandbil, som 
tills nyligen använts i Strömstad, kommer 
att införskaffas. Överbliven materiel 
kommer vi att få från kommunen. Vi 
hoppas att de flesta betalar en avgift på 
150 kronor per hushåll. Ett inbetalnings
kort medföljer denna tidning. Avgiften 
skall täcka förlorad arbetsförtjänst vid 
utryckningar, ansvarsförsäkring, drivme
del och hyra. Investeringskostnader hop
pas vi kan täckas med donationer och 
insamlingar. 

Anders Järund 

Affärsvägen 13, Tanumshede 
Tel. 0525-206 36 

-- elkedjan 
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Timmerlastning i Fjällbacka En av Haugesundbåtarna, ms "Miner
va" angjorde Fjällbacka i stormigt väder 
den 1-2 mars i år och är nog det största 
fartyg, som kan lastas i Fjällbacka, efter
som hon sticker 5,26 meter vid full last 
medan djupet vid kajen är 4,8 meter. (Det 
är betydligt djupare vid silon men kajen 
är där helt otillräcklig.) Nu var man till
fredsställd med det ovanligt höga vatten
ståndet så att "Minerva" på 2.340 ton 
dödvikt, 70 meter längd och 13,2 meter 
bredd kunde lastas full, 1.700 m3 . Last
ningen tar ca åtta timmar och sker med 
en stor kran, rörlig längs hela lastrummet. 
Fartygets kapten, Alf Jensen, som i år 
gjorde sin första resa till Fjällbacka, 
informerade vänligt och ingående om 
"Minerva" och sjöfarten. Besättningen på 
sex man skulle föra den väldoftande las
ten - gran a hög kvalitet och delvis med 
mycket grov dimension från Bullarebyg
den och Dal land - till Randers i Dan
mark. Andra vanliga hamnar är Vejde 
och Fredericia i Danmark och Ltibeck i 
Tyskland. Fjällbacka var en gång en betydande 

exporthamn för spannmål. På segelsku
tornas tid skeppades havre i stora mäng
der till Londons hundratals hästdroskor. 
Under senare år har exporten tagit fart 
igen men nu gäller det timmer. Hela 

betongbryggan vid Planama täcks i flera 
omgångar - utom under sommaren - av 
tio meter höga timmertravar i väntan på 
sjötransport, som hittills ombesörjts av 
snygga, blå, specialgjorda fartyg från 
Haugesund på norska västkusten. 

Man får hoppas att betongbryggan 
står pall några år till. Samhället mår bra 
av verksamheten och kommunen tjänar 
en hacka, några tusen, per besök. 
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Välkommen till Biblioteket i Fjällbacka! 
Vill Du läsa? 
- spännande thrillers, kluriga deckare, romantiska romaner, intressanta bygdeskild

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

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

Låna då med Dig några musikkassetter. 

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

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

Vill Du ordna ett möte? 
eller sammanträde för Din förening eller organisation, i en lokal där det både 
finns en samling med uppslagsböcker och 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. 

Hod 



Bronsåldersrösen vid Sälvik eller äldre. Eckhoff uppger att den ligger 
ca 12 fot (3 ,5 meter) över vattenytan och 
räknar man med landhöjningen, låg röset 
ju mycket närmare vattenlinjen. Detta 
röse är av den vanliga kullriga typen. I 
botten aven uppkastad grop fann Eck
hoff en slät täckhäll och under den två av 
kistans väggar, som bestod av noggrant 
upplagda mindre kullerstenar. Denna 
kista kan också ha innehållit ett bränt lik , 
vilket tyder på att graven hör till de äldre. 

. a .ulturvandringar tre gånger per 
=rrnTTl"T från Sälvik till Kyrkan är alltid 

1i ra anhalten det stora röset vid den 
lilla Terassgatan ovanför Sälviksvägen. 
Då jag inte hinner säga så mycket om den 
då.. eftersom mycket annat skall hinnas, 
ger jag här litet utförligare information 
om detta mycket intressanta fornminne. 

Som vi alla vet har vi gott om rösen 
eller stenkummel från bronsåldern runt 
Fjällbacka, de flesta på bergstopparna. 
(Äldre bronsåldern 1800-1000 f Kr och 
yngre ca 1000-500 f Kr.) Det är ju 
samma tid som hällristningarna i Tanum. 

Bronsåldern är en tjusig tid, men vi 
har inga skriftliga källor. På hällristning
arna kan man se plöjning, vagnar, båtar 
och fiske. Man räknar med att tamhästen 
användes i slutet av perioden. Man har 
hittat en modell aven solvagn på Själ
land, där en häst drar en förgylld solski
va. Man dyrkade säkert solen. Klimatet 
var varmare i Norden än nu. 

Fri sikt över havet 
På en karta över Kville härad har fornfor
skaren Emil Eckhoff prickat ut inte min
dre än ett 80-tal kummel inom K ville 
härad. De flesta kummel eller rösen torde 
vara gravhögar, kanske över en hövding 
eller en släkt. 

Gemensamt för alla är, att de ligger 
med fri utsikt över havet. Inåt land ligger 
de mycket högt, närmare kusten kan de 
ligga lägre men alltid med fri sikt över 
havet. 

Alla K vilJes fornlämningar är 
beskrivna av Emil Eckhoff år 1879 och 
kan studeras i hans bok Qville härads 
fornminnen utg 1881. Han säger att man 
under tidig bronsålder begravde sina lik 
hela i kistor i röset men under senare 
delen satte in urnor med brända ben. 

K ville härads kummel är nästan alla 
runda med sluttande sidor och kullrig 
topp. De består av större och mindre rull
stenar, vanligen inte större än en mans
börda, hopade utan ordning. Några få har 
en omgivande fotkedja av stora runda 
block. 

Ett sådant ligger på krönet av ett högt 
berg vid Joredfjordens norra strand med 
en diameter av ca 12 meter. 

Två kummel, som är lätta att nå från 
Fjällbacka, är ju de två i närheten av Säl-

Det ena ligger på vägen ut till Sälvik 
id Terassgatan) men syns egentligen 

- e från vägen, och därför känner många 
- -Le till det. FFF har förra året ordnat med 

en trätrappa dit. Vi kommer att sätta upp 
en form av skylt också. Detta röse hör till 
de märkligare i trakten. Eckhoff uppger 
att det är 120 fot i diameter (dvs ca 36 
m), runt, ganska lågt och platt med branta 
sidor (som han såg det 1879). Han såg då 
flera gropar upplockade. I den ena gropen 
såg han en större tunn och slät häll ca 8 
fot lång och 5 fot bred (2,5 meter x 1,5 
meter). Denna häll har täckt en kista, där 
två väggar är i behåll, lagda (ej resta) på 
varandra, bestående av tunna stenflisor. 
Själva gravkammarens storlek kunde han 
inte beräkna men av hällens storlek tyck
tes framgå, att här har legat ett obränt lik. 
Också i en annan upplockad grop fann 
han en slät häll som troligen täckt en 
gravkista. Eckhoff hade talat med folk i 
trakten som sagt, att där hade hittats "ler
krukor fulla med aska och i ena kanten en 
mängd människoben". 

Att det finns obrända lik och askurnor 
i samma hög är inte ovanligt, säger Eck
hoff. Gravkistan med obränt lik är då den 
äldsta begravningen och ligger i gravens 
botten medan askurnorna är nedsatta 
senare, på toppen eller sidorna, ofta helt 
grunt. Man brukar räkna med att man 
under den s k yngre bronsåldern övergick 
till att bränna. 

Detta röses stora utbredning talar för, 
att det använts under lång tid, kanske av 
en släkt i många generationer. 

Röset vid parkeringsplatsen 
Ett annat röse, som ju alla känner till, lig
ger alldeles vid Sälviks parkeringsplats 
och är inte så stort, ca 18 meter i diame
ter, uppger Eckhoff. Någon god männis
ka har där satt en skylt med orden "1000-
årig grav", men den är ju minst 2500 år 

För övrigt ser man på höjderna utefter 
Jorefjorden många kummel. Man måste 
väl tänka sig att de är framsläpade av sla
var, i varje fall av många människor till
sammans. Alla har säkert varit utsatta för 
gravplundring. 

Den nya uppslagsboken Nationalen
cyklopedien ger en något förvirrande 
framställning av bronsålderns gravskick: 
Under uppslaget "bronsåldern" finner 
man ordet "bronsåldershög, gravhög 
byggd av grästorv över en sten- eller trä
kista med jordat lik från äldre bronsål
dern och ofta med yngre urnbrandgravar i 
övre lager". Denna beskrivning gäller 
inte våra rösen. Vill man läsa om våra 
bronsåldersrösen får man gå till ordet 
"röse". I Sverige finns rösena längs kus
terna utom i Skåne men också i jord
bruksbygder i inre Götaland. 

Rösen och stenmalar 
Numera är naturligtvis alla rösen fridlys
ta. I detta sammanhang kan jag inte låta 
bli att vädja till alla att inte ta stenar ur de 
vanliga naturliga stenmalarna till att 
bygga murar runt trädgården. En stenmal 
är ju en naturlig formation bildad av for
sande isälvar - också de hör till vårt land
skaps vackra karakteristika och bör aktas 
och lämnas i fred. 

Inger Rudberg 
Om fornminnen vid Källvik en annan 
gång. 
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Foto Inger Rudberg 
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