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Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Pg 41 03 18-0 Bg 514-7228 

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

Tillvarata medlemmarnas intres
sen vad gäller deras tillvaro i 
Fjällbacka. 

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

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

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

FFF:s STYRELSE 
ARBETSÅRET 1997 - 1998 

ORDFÖRANDE 
Anders Järund, Mörhult 37 , 
450 71 Fjällbacka 0525/319 16 

SEKRETERARE 
Hans Odin, Mörhult 
45071 Fjällbacka 0525/322 06 

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

ÖVRIGA LEDAMÖTER 
Inger Rudberg, Persikevägen 81 , 
22355 Lund 046/1445 35 

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

Maj Gustafson, Lidenvägen 15:8, 
45071 Fjällbacka 0525/312 31 

Bo Reichenberg, Brandgatan 2, 
45071 Fjällbacka 0525/313 93 

Karin Isaksson, Kvarnbergsvägen 45A 
14145 Huddinge 08/7746730 . 

Sommaradress: Norra Hamngatan 
0525-310 64 

Eva B jörving, Masmästaregatan 31 , 
77131 Ludvika 0240/807 05 

Sommaradr. : Allegatan 23, tel. 315 31 

REDAKTION 
Anders Järund 
Bo Reichenberg 
Hans Odin 
Maj Gustafson 

ANNONSER OCH FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

MEDLEMSREGISTRERING 
John Johansson 

Funderingar om Badholmen 
Som framgår av brev till kommunens Fritidskontor på sidan 
21 här i Bladet, annonserade Fritid om förslag till utveckling 
och förbättringar av Badholmen. Bara detta, att annonsera 
efter förslag är positivt och kan kanske ge hopp om framtida 
satsningar. 

Det är väl ingen tvekan om, att Badholmen är det finaste 
området vi har i samhället för utveckling av turism och fri
luftsliv. - För ett tiotal år sedan blev det en livlig diskussion 
i samhället om en alltför fantasifull förändring av Holmen 
och ny bro dit. - Nej, låt oss vara kvar i verkligheten och 
genom småförbättringar efterhand skapa en oas för sam
hällsbor, övriga Tanumsbor och turister. 

Karl-Rune Pettersson menar att det behövs planändring 
för att bygga ytterligare. - En dyrbar, kostbar och långdra
gen procedur! - Ja, men låt oss då omgående sätta igång en 
planering, så att det händer något! Vi vet ju att kommunen 
för närvarande har alltför små resurser, men det måste väl 
ljusna något om ett par år? Då är det nödvändigt att vara för
beredd, för att kunna starta snabbt. 

Lite småändringar borde kunna ske dessförinnan, t.ex. 
punkterna 2, 4, 7 och 8 i undertecknads brev till Fritid. Kan
ske punkt 5 också, d.v.s. en liten manetfri pool med vanligt 
sjövatten i! 

Ingemar Granqvists förslag om att kunna hyra ut "lediga" 
åretruntplatser vid pirarna under vissa tider till besökande 
båtar, vore verkligen något att ta' fasta på. Då skulle andra 
aktiviteter på Holmen kunna bli mer frekventerade. 

Det lär väl dröja tills vi får en så underbar sommar som 
den gångna igen, men även andra år, så fort solen tittar fram, 
är det fullt av badande på Holmen. Vet våra politiker om 
detta, måntro? - Det vore en nåd att stilla bedja om, att alla 
besökande på Badholmen fick känna sig mer välkomnade, 
än vad nu är fallet. 

Bo Reichenberg 

Omslagsbild: 

Den nya kormattan i Fjällbacka kyrka. Konstverk 
av Malin Sellman. 

Foto: Hans Schub 
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Föreningen för Fjällbackas 
verksamhetsberättelse 1996-97 

En stor del av föreningens arbete har lik
som tidigare år bestått i att utge två num
mer av FjällbackaBladet. Men även en 
hel del övrigt har åstadkommits: 

1. En Krabbfisketävling anordnades ons
dagen den 17 juli 1996 och samlade 
77 deltagare. 

2. En Fjällbackakväll anordnades tisda
gen den 16 juli. Gamla bilder förevi
sades och Hans Ahlsen, John Johans
son och Bo Reichenberg berättade. 

3. Tre guidade "kultur-vandringar" 
anordnades. 

4. 'En tipspromenad anordnades tisdagen 
den 16 juli. 

S. Ett remisssvar på kommunens förslag 
till Agenda 21 inlämnats efter om
sorgsfull bearbetning. 

6. Föreningen har ytterligare investerat i 
fasadbelysningen av kyrkan, framför
allt tornet, och har därmed bekostat 
hela fasadbelysningen. Den har också 
gett bidrag till Bryggdansen, Turistin
formationen och till Insamlingsstiftel
sen för äldreboende i Fjällbacka. 

Föreningen hade den 6 juni 1997 
729 medlemmar. 
Föreningens ekonomi är god. 
Fjällbacka den 1 juli 1997 

Styrelsen 

TRYCKSAKER 
Böcker - Reklamblad - Folders - Program m.m. 

SNABBTRYCK 

Bruksvägen 8 
455 33 Munkedal 

"B' 0524-12119 
Telefax 0524- 123 11 

o o •• 

FRAN ARS MOTET 

Tillsammans med god jul- och gott nytt 
år-önskningarna här intill går tankarna till 
den fantastiska sommaren 1997. Vi fick 
århundradets längsta vackertväderperiod, 
hög vattentemperatur (också långt ute till 
havs) , inga maneter (utom på stort djup), 
få hårdvinddagar, frisk vegetation trots få 
regndagar och en god skörd, inte minst av 
bär och frukt. 

Den fina sommaren inleddes med års
mötet den 1 juli i Församlingshemmet dit 
42 personer kommit. Arne Carlsson 

mötets ordförande, och Anders Järund, 
föredragande, lotsade oss varligt genom 
dagordningen. Styrelsen förblir oföränd
rad 1997-98. Föreningens planerade akti
viteter under sommaren presenterades. 
Under punkten "övriga f~ågor" påpekade 
Ulla Dahlgren, Valö, att man på vissa 
platser bländades av kyrkans fasadbelys
ning. Vidare efterlyste hon kommunens 
skärgårdsstädning, eftersom många öar är 
svårt nedskräpade. Efter årsmötet infor
merade Lennart Fredlund om Fjällbacka 
Frivilliga Brandkår och Tomas Farser 
höll ett uppskattat föredrag om landshöv
ding Per Nyström. Föredraget och före
ningens sommaraktiviteter övrigt 
behandlas i artiklar längre in i tidningen. 

Hans Odin 

JANSSONS 
o 

BATVARVAB 
URBAN JANSSON 

OXNÄSVÄGEN 2,45071 FJÄLLBACKA 

TEL. 0525-310 57 

VII'IITERU PPLÄG·G tll NG 

VÅRUTRUSTNING 

REPARATIONER 

TRÄ OCH PLAST 

FRITIDS- OCH FISKEBÅTAR 

KRAN 5 TON 

BÅTFÄRGER. BÅTPLYWOOD. MAHOGNY. 

TEAK. EK. MÄSSINGSLISTER. PLAST. 

GLASFIBER. GELCOAT M.M. 

HEMPEL EPlIMES:t 
BÅTFÄRG BÅTLACK 
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LEGALA NOTISER 
i november 1996 till 31 oktober 1997 

Födda Avlidna 5 dec Karin Andersson 83 år 
23 nov Jesper, son till Tony och Katarina Karlsson 9 dec Linnea Holmberg 78 år 
23 nov Linus, son till Tony och Katarina Karlsson 12 dec Maria Bratt 97 år 
17 maj Amanda, dotter till Ingmar Granqvist och Susanne 23 dec Allan Benettsson 75 år 

Haldenius 3 jan Sara Karlsson 82 år 

25 maj Alice, dotter till Jonas Schmachtl och 16 feb Erik Kristensson 83 år 

Petra Ekström 20 mars Inga Aronsson 82 är 

1 juni Sandra, dotter till Anders och Birgitta Andersson 3 april Kerstin Högberg 70 är 

14 juni Sara, dotter till Bo Larsson och Birgitta Anneflod 21 april Gustav Karlsson 88 år 

21 juli Samuel, son till Jörgen och Ann Eklund 27 april Bengt Hagberg 52 år 

16 aug Andre, son till Bengt och Jessica Thorvall 
14 maj John Hellberg 90 år 
23 maj Hans Gustavsson 82 år 
24 maj Märta Nyman 83 år 

Vigda 
12 juli Eric Granqvist 89 år 
27 juli Astrid Lovisa Olsson 71 år 

5 jan Bo Karlsson och Eva Maria Andersson 17 aug Jessy Fjällström 76 år 
12 sept Anders Edvinger och Elisabeth Stolpe 1 sept Viola Larsson 85 är 

19 sept Gunnar Järund 93 är 
25 sept Märta Jonasson 89 är 
29 sept Elaine Lindebjörk 74 år 
17 okt Brita Lindgren när 

Barken Bohus - vårt "nya" skepp i kyrkan 

Ny stola 
Söndagen den 1 juni 1997 invigdes 
Fjällbacka kyrka en stola som skänkts av 
Kfirin Häll-Stark, Kyrklig Textil, Ängel
holm. Karin Häll-Stark har både kompo
nerat och tillverkat den. Stolan, som heter 
"Två turturduvor" (Luk. 2:24), har figurer 
på grön botten. Den är dekorerad nederst 
med ett romanskt krucifix . Sedan följer 
fåglarna, som givit stolan sitt namn, och 
över dessa törnekronan. Därefter följer ett 
timglas och över detta ett grekiskt kors 
med strålar. Allra överst har broderats 
fem figurer som symboliserar Jesu fem 
hemligheter. (Utdrag från den beskriv
ning som följde med stolan) 
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När Nisse Carlsson läste i tidningen om, 
att Fjällbacka kyrka hade blivit bestulen 
på ett votivskepp, så tänkte han: "Jag har 
ju en modell, som kunde passa, som 
ersättare." Den tanken var god och alla 
kyrkobesökare kan se den fina barken i 
sin glasmonter längst bak i kyrkan till 
höger om ingången. 

På hösten efter stölden kontaktade 
Nisse Carlsson vår dåvarande präst, Mar
tin Lindblad, om den eventuella gåvan 
och kyrkorådet beslöt med tacksamhet att 
ta emot den. Ingen visste då vem Nisse 
Carlsson, Stenungsund, var och varför 
han ville ge bort skeppet just till Fjäll
backa. 

A v en ren tillfällighet i våras råkade 
Bengt Forster och undertecknad tala om 
barken Bohus. "Det är ju min svåger, 
Nisse, som har gjort den", sa den gode 
Bengt. Då blev anknytningen till Fjäll
backa helt klar. Familjen Forster ägde 

från slutet av 30-talet och 25-30 år framåt 
norra delen av Korsö. Där tillbringade 
Bengt liksom hans syster Barbro många 
somrar i sin ungdom. Med tiden dök 
Nisse Carlsson upp och friade till Barbro. 

Nisse är en salt sjöman, som i hela 50 
år tillbringat sin mesta tid till sjöss, i 40 
år hos det välkända rederiet Transatlantic, 
många år som befälhavare på deras stör
sta fartyg. Under stor del av byggnadsti
den av rollon/rolloffartyget "Bogadilla" 
tillbringade han som kontrollant i Japan 
och förde sedan hem henne till Sverige. 

År 1952 kände Nisse för att bygga ett 
modellskepp till sin dotter. Förebilden 
var en tysk fullriggare . Med tiden hamna
de den i en garderob och blev nästan 
bortglömd. Vid tiden för pensioneringen 
för l O är sedan kom modellen fram och 
Nisse riggade om den till bark och döpte 
den till Bohus med nuvarande utseende. 

Bo Reichenberg 

Tremastade 
Barken 
"Bohus" ,det 
nya kyrkskeppet 
i Fjällbacka 
kyrka. 
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FRA N KYRKTRAPPAN 

Margaretha Berndtsson 
ny präst i Fjällbacka 

Den första augusti i år tog Martin 
Lindblad tjänstledigt från komminis
tertjänsten i Fjällbacka. En tjänstle
dighet, som varar till den 31 maj. 
Därefter lämnar han tjänsten. Efter 
flera turer tillsattes Margaretha 
Bemdtsson som vikarie. Ärendet 
komplicerades av, att man bör räkna 
med, att den som tar vikariatet också 
bör komma ifråga för tjänsten i första 
hand, när den utlyses till våren. Mar
garetha tillträdde den 28 november. 

Margaretha är född 1942 och upp
vuxen i Hede nära Krokstad och i 
Uddevalla. Hon var först kantor under 
åren 1962 till 1968, men bestämde sig 
sedan för att bli präst. Hon fick först 
komplettera studentexamen på "Spy
ken" i Lund och prästvigdes i Karl
stads stift i december 1973. Hennes 
första tjänstgöring var i Rölanda i 
Dals Eds kommun. 1983 blev hon 
den första kvinna, som fått en kyrko
herdetjänst i Göteborgs stift i Skaftö 
pastorat. 1994 uppgick Skaftö i Lyse-

!B[ommo~ 

kils pastorat. Kyrkoherdetjänsten 
drogs in och Margaretha flyttade till 
Grums där hon sedan dess innehaft en 
komministertjänst, som delats på två 
pastorat. 

Margaretha har hela tiden velat 
komma tillbaka till västkusten, där 
hon känner att hon har sina rötter. Det 
är dock inte så mycket kust och hav 
som drar henne hit. Hon har inget 
emot djupa skogar. Utan det är mera 
folket på västkusten hon känner sam
hörighet med. Hon anser sig vara 
gammalkyrklig, vilket bl.a. innebär 
att nattvard inte bör firas mer än en 
gång per månad. Hon hoppas kunna 
få arbeta med små samtalsgrupper, 
och med någon bamgrupp. Hon ser 
fram emot att nu få slippa att köra så 
mycket bil, och hoppas att hon och 
hennes tre katter och taxen Josef skall 
trivas i Fjällbacka. Det hoppas vi 
också och hälsar henne hjärtligt väl" 
kommen hit. 

Anders Järund 

och 

SNITTBLOMMOR. KRUKVÄXTER 
SORGBINDERIER • BLOMSTERFÖRMEDLING 

ARRANGEMANG. INRAMNINGAR 

t;tJtt ~~~! 

EVAS , 
TEL. 0525/323 80 6f}~. 

BAGERI - SPECERI 
CHARKUTERI 

GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 

.. 

Liksom tidigare år bjöd kyrkan på fin musik i 
sommarkväll (varje onsd. i juli) av varierande 
slag: operasång. romantiska visor. trumpet/fly
gel och som på bilden, stråke ochflygel av vår 
Zoltan Szabo Läckberg t. v. och Fredrik 

Persman t.h. Varje torsdag hölls taizemäs

sa och lördagar hölls aftonbön med musik. 
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Barken Carl Johan af Fjellbacka 
Sedan juni i år pryds södra långväggen 
i vår kyrka aven fin oljemålning på tre
mastade barken "Carl Johan" från Fjäll
backa. Hon var vid inköpet 1892 
Bohusläns största fraktskepp. Men, i en 
svår novemberstorm 1904 förliste hon 
vid Åland, varvid hela besättningen, där
ibland tre Fjällbackabor omkom. 

Mästerlots Alf Aronsson har skänkt 
tavlan och beskriver här i Fjällbacka
Bladet varför han särskilt intresserat sig 
för denna händelse. Han har ingående 
undersökt förhållandena kring olyckan 
och då också på Åland, varifrån tid
ningsartiklarna från 1904 hämtats. Tav
lan har målats av marinmålare Gustav 
Samuelsson som föddes 1919 på Orust. 
Efter flera årtionden till sjöss och som 
ritare/konstruktör på flera varv utbilda
de sig Samuelsson tre år i målarskola. 
Hans produktion omfattar vad gäller 
fartyg såväl samtida som historiska 
skepp. De senare porträtteras med hjälp 
av äldre fartygstavlor, ritningar och 
fotografier. Gustav Samuelsson använ
der sig av signaturen "G Sam" vilken 
återfinns på marinmålningar på många 
sjöfartsmuseer i Norden. 

Donator Alf Aronsson i mitten och konstnär Gustav Samuelsson med maka. 
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Hod 

STÖD SJÖRÄDD
NINGSSÄLLSKAPET 
I FJÄLLBACKA 

Maj Gustafson skrev i Fjällbacka-Bladet 
år ] 994 nr 76 om barken "Carl Johan" 
från Fjällbacka, som i november 1904 
förliste vid Åland. Hela besättningen på 
11 man omkom, bland dem steward 
Oskar Fält. Jag har intresserat mig för 
denna händelse, därför att jag bor och 
äger det huset i Fjällbacka, som steward 
Oskar Fält ägde vid förlisningen. Han 
hade byggt det år 1888. Han efterlämna
de hustrun Matilda och dottern Helga (7 

år). Min farfar som då befann sig i För
enta Staterna köpte huset av änkan, som 
fick bo kvar med sin dotter, tillsammans 
med farfars familj. Farfar kom hem från 
Staterna 1909, efter att ha varit med och 
planerat järnvägen mellan Chicago och 
Livingston. 

Under en veckas tid i augusti i år har 

ÖPPETTIDER: 
Tisd-fred 
Lörd 

9-18 
9-14 

Fjällbacka Fisk & Delikatesser 
Tel. 0525-312 22 

jag och min hustru vistats på Åland. Jag 
har där forskat i Carl Johans förlisning. 
Det gav en hel del nyheter. Tidningen 
Åland hade flera notiser i sitt arkiv om 
"Carl Johan". Jag har kopierat av dessa. 
Återger här ett par av dem. Jag har även 
besökt barnbarnet till Axel Lindroos. 
Axel Lindroos på Karlskär, var den som 
hittade Carl Johan ett par dagar efter för
lisningen 1904. Fartyget ligger på 20 m 
djup, mellan skären Knatarna, nordväst 
om Karlskär. 

En del uppgifter om Carl Johan har 
jag erhållit från Riksarkivet och Kom
merskollegium i Stockholm, Bäcks arkiv 
i Göteborg, Marinarkeologiska arkivet i 
Mariehamn, samt Kville Hembygdsarkiv 
i Fjällbacka. 

Alf Aronsson 

Pd~~f.Ii 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Nisse & Marie 

0525/31125 
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Klipp ur tidningen Åland nov 1904 

Carl Johans-olyckan 
En af Ålands skärgärdstrafikaktiebolags 
direktörer besökte i onsdags med ångaren 
"Mariehamn" den plats , där svenska 
barkskeppet "Carl Johan" förgicks med 
man och allt. Afsik1:en med resan var att 
efterse, om möjligen riggen eller andra 
fartygsdelar kunde bärgas. Riggen anträf
fades också ett hundratal famnar innanför 
det grund, där fartyget stött på, stående 
med topparna nedåt såsom förut. Af stor
mastens nedre ända stod 10 a 12 fot öfver 
vatten; andra vrakdelar syntes icke till. 
Vattendjupet på den plats, där riggen 
fanns. var 15 famnar. Någon bärgning af 
riggen var icke möjlig. 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525- 31007 

VÄLKOMMEN TILL 

~~ .. ~ . . ~ ,~"~~W 
~'lY 

GARDINER . MODETYG 
SYBEHÖR . SÖMNADSHJÄLP 

HANDARBETE . GARNER 
UNDERKLÄDER . STRUMPOR 
FJÄLLBACKA TEL 313 71 

Gynna våra 
annonsörer! 

Svenskt barkskepp med man och allt för
lorat i åländska vatten 
Den svära nordväststorm, som rasade den 
4 november, har i vära vatten kräft offer 
äfven af människolif, skrifver tidningen 
Åland. Lördagen den 6 november iakttog 
fiskaren Axel Lindroos på Karlskär nära 
Saggö i nordöstra Saltvik att en mängd 
props dref i land, hvarför han fattade miss
tankar, att något fartyg strandat på ett i 
närheten af Karlskär beläget undervattens
grund. Den svära stormen hindrade emel
lertid till en början hvarje försök att på 
platsen förvissa sig om saken. Men snart 
fick han bevis för riktigheten af sin förmo
dan, då spillror af skeppsbåtar, fartygska
juta m.m. drefvo i land. 

På tisdag seglade Lindroos ut till grun
det och fann då innanför detta rester af det 
strandade fartyget, hvilket i den våldsam
ma sjögången slagits helt och hållet sön
der. Masterna stodo med topparna nedåt 
och akterspegeln flöt på vattnet, antagligen 
genom vater och dylikt fastankrad vid 
bottnen. 

Någon dag senare fann han en kista, 
som drifvit iland från det omkomna skep
pet och, att döma af de handlingar den 
innehöll, tydligen tillhört befälhafvaren. 
Dessa handlingar hämtade Lindroos i sön
dags till Ålands redaktion - till följd af det 
stormiga väder hade han icke tidigare kun
nat bringa underrättelse om den hemska 
olyckan till fasta Åland - och af dem har 
red. inhämtat följande: 

Det omkomna fartyget var barkskeppet 
"Carl Johan" hemma i Fjellbacka på sven
ska västkusten. Befälhafvare var kapten 
Carl Johan Andersson och hufvudredare 
handlanden Olof Alfred Johansson i Fjell
backa. Fartyget hade den 27 oktober med 
last af 200 kubikfamn pitprops utklarerat 
från Kristinestad till West-Hartlepool. Den 
2 november har det bogserats från Härk
märi båk till Storbådan. Barkskeppets 
besättning utgjorde, kaptenen inberäknad, 
Il man nämligen styrman Andreasson 
från Fjellbacka, konstapeln c.A. Petters
son från Stockholm, kocken O. Fält från 
Bohuslän, matroserna Peter Kiordan från 
Cork och Th. Sörensen från Lyngby i 
Danmark, lättmatroserna H. Andersson 
från Karlshamn, A. Nilsson från Lands
krona och J. Andersson från Elev i Dan
mark, jungmännen G. E. Nilsson från 
Stockholm och Albin Mattsson från Kristi
nestad påmönstrad där den 30 oktober. 
Fartyget var byggt 1857 i Tyskland af ek 
och furu på kravel samt mätte 521 nettore
gisterton (enligt finskt mätningssystem 
541 registerton). Telegram om den sorgli
ga händelsen afsändes i söndags till farty
gets hufvudredare O. Johansson i Fjell
backa, men tills vidare har intet svar 
ingått. 

!ll-I/Kontorstjänst 
RED OVIS NINGS BYRÅ 

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

SVERIGES REDOVISNINGSKONSUL TERS FÖRBUND 

-företagarens nara rådgivare och samtalspartner 

Samarbete med auktoriserade revisorer ÖHRLINGSIREVEKO AB 

Vinbäcksvägen 8, 457 32 Tanumshede 
0525-29045 



Den nya kormattan i Fjäll
backa kyrka 
Kyrkorådet i Fjällbacka fick 1997 en 
donation av Erik och Karin Järund och 
beslöt att införskaffa en ny matta till 
koret i den nyrenoverade kyrkan. 

Uppdraget gick till mig, Malin Se 11-
mann, Grebbestad, och Eva Arnesdotter
Schwyzer, Hamburgsund. Eva vävde en· 
matta i ivättat nytt halvlinne som inslag 
och hellinne i varpen, 170 cm bred och 
400 cm lång och Malin tryckte på den 
med reaktiva färger. Motivet växte fram i 
samråd med kyrkorådet och presentera
des som en akvarell, vilken sedan "över
sattes" till mattan. De reaktiva färgerna 
ingår en kemisk förening med bomullens 
cellulosamolekyl på samma sätt som vid 
färgning. Först tvättades mattan och 
sedan blektes den i 95° C i maskin. Där
efter trycktes motivet med silkscreenra
mar, alternativt sprayades och målades. 
Under hela denna process är färgerna 
vattenlösliga. Avslutningsvis fixeras fär
gerna i torr värme 140° C, varefter mat
tan måste sköljas noga i kallt vatten för 
att få bort all överskottsfärg och hjälpke
mikalier. Därefter tvättas mattan i tvål
lösning i 95° C i maskin igen. Tvätt- och 
ljushärdigheten är mycket hög. 

Motivet innehåller mycken symbolik. 
Några exempel: 

DET CENTRALA KORSET består 
av tre sillar. Fisken är en av kristendo
mens äldsta symboler, men har också en 
direkt anknytning till Fjällbacka fiskeläge 
och i synnerhet till Fjällbacka kyrka som 
byggdes just under sillperioden i slutet av 
artonhundratalet. Ett sätt för prosten i 
K ville att försöka få bukt på det lössläpp
ta livet i Fjällbacka och angränsande öar. 

FISKNÄTET som bildar bakgrund 
till korset representerar inte bara vardag
ligt fiske utan också Guds infångande 
utav själar. Fiskar som simmar neråt är 
på väg bort från Gud, medan de som strä
var uppåt är på väg in i Guds gyllene nät. 
Idag simmar de flesta neråt men ett litet 
gyllene stim är på ivrig väg uppåt. 

V AL VET som omger korset har 
samma form som kyrkans eget valv mot 
koret. Den gråa färgen under solen repre
senterar prästerskapet. 

DE TRE STORA V ALVEN utanför 
korvaivet är den världsomspunna rymden 
med sin jordakropp med himlavalv, det 
svarta rymddjupet med vår tids besök av 
Hale-Bopps kometen, det lila vintermör
kret med norrsken och det mörkblå himla
valvet med vintergatans miljoner stjärnor. 
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DEN RENA GULA FÄRGEN är 
Guds färg medan den lortgula är djävu
lens. 

JORDEN på båda sidor om valvet har 
i den vita horisontlinjen konturerna av 
land och till vänster Fjällbacka med en 
gyllene reflex i kyrkans tom. På havet 
glittrar vatten, öar och segel. 

BÅRDEN med de gyllene blommor
na är tagna från predikstolen, de bruna 
bågarna därunder symboliserar både jord, 
båtskrov och barkade segel. Nästa bård är 
pilblad istället för palmblad som för tan
karna till Jesu intåg i Jerusalem. 

Längst ner till vänster finns det 
nygamla linfältet och motsvarande fält på 
höger sida innehåller kaprifol , smultron 
och björnbär. Dessutom ligger här ett par 
gyllene vigselringar, som tillsammans 
med Vitlycke kärlekspar ovanför på klipp
hällen ger en tribut till donatorerna och 
deras vigsel i Fjällbacka kyrka 19 okto
ber 1996. 

BERGHÄLLARNA till höger har 
hällristningar som gjordes ungefär vid 
samma tid som Hale-Bopp senast kunde 
ses på jorden och ger med det en · drama
tisk tidsdimension. 

BAKSIDAN av mattan är konstnä
rens egen "donation" till kyrkan. Den är 
endast sprayad i ljusa färger, för att inte 
riskera att färg trängde igenom. Motivet 
är en vad som används vid sillfiske. 

Malin Sellmann 

Malin Sellmann 
föddes 1943 och och växte upp i 
Kristinehamn. 1962 började hon 
sin konstnärliga utbildning vid 
Stockholms universitet och fort
satte sedan på Konstfackskolan, 
där hon specialiserade sig på 
dekorativ konst. Under åren 1968 
till 1975 var hon anställd av Sven
ska Kyrkans mission som konstlä
rare i Rorkes Drift i Natalprovin
sen. Sydafrika. 1975 bosatte hon 
sig i Tanums kommun. Till Afrika 
och särskilt Sydafrika skulle hon 
komma att återvända vid flera till
fällen. 1986 till 1991 var hon pro
jektanställd av SIDA och ANC för 
att bygga upp ett konstcentrum i 
ett flyktingläger i Tanzania och 
textiltryckverkstäder i Dar es 
Salam, Zanzibar och i Addis 
Abeba, Etiopien. I sitt konstnärli
ga skapande har hon tagit intryck 
av den afrikanska konsten och 
dess förkärlek för starka färger. 
Detta går igen i kormattan, men 
med en försiktighet och anpass
ning till kyrkorummet. Hon har i 
år fått kommunens kulturpris för 
sina insatser för konstsilon. 

Vi önskar 
alla våra kunder 

en 

God Jul 
och ett 

o 

Gott Nytt Ar! 

AJ 

FJÄLLBACKA 
POSTKONTOR 

Malin Sellmann och Eva Arnesdotter
Schwyzer presenterar kormattanför för
samlingen söndagen den 19 oktober 
1997. 



Kring Stavas stuga som brann 1942 
Hemmet Åldersro har ju varit aktuellt 
den sista tiden, och när detta skrivs, vet 
jag inte hemmets öde. 

Åldersro är ju egentligen det första 
man ser, utom kyrkan, när man kommer 
körande från Kvillehållet. Men före 1942 
såg infarten rätt annorlunda ut. Då låg där 
en liten stuga på berget och runt den 
Falckegården med lagård och andra 
uthus. 

I den lilla stugan bodde familjen 
Axelsson. Mannen August Axelsson 
(1854-1927) med hustrun Gustava (1862-
1947), hon som gav namn åt stugan. Den 
låg på berget och bestod av ett kök med 
ett rum på var sida och vind med som
marrum samt ett uthus med grisstia. 
Landsbygden med levande djur låg då 
alldeles inpå fiskeläget. 

Sommaren 1997 träffade jag Gerd 
Matsson, som föddes i den här lilla stu
gan 1935. Och hon berättar om vad som 
hände en sommardag 1942 när hon var 
sju år. 

r köket hade Gerds mamma, Dagmar 
satt på tvätt att koka på ett spritkök vilket 
för oss låter ganska äventyrligt. Plötsligt 
exploderade spritköket, så att fönsterru
torna flög ut och hela köket började brin
na. Gerds farmor, Stava, som var 80 år, 
befann sig i sitt rum, innanför köket och 
kunde inte ta sig ut, då elden tog fart. 
Dagmar hade just gått ner till färg affären 
som då ägdes av Evert Waldner. Gerds 
pappa, John Axelsson befann sig i arbete 

John Axelsson med hustru. 

på kyrkogården, då han var anställd som 
kyrkvaktare. Någon såg Stava i ett fön
ster och lyckades få ut henne men hela 
huset brann. Föräldrarna visste inte var 
barnen Lennart, 14 år och Gerd, 7 år 
befann sig men de kom till rätta och var 
utom fara. 

Familjen Waldner tog hand om de 
hemlösa, som till en början fick bo i en 
drängstuga som hörde till Falckegården. 
Efter några år byggde John Axelsson ett 
nytt modernt hus mitt emot Macken, och 
där bor Gerd fortfarande. 

Gerd visar mig ett gammalt kort av 
Stavas stuga, tyvärr för blekt att återge, 
men en gavel av stugan skymtar på ett 
annat kort och i bakgrunden Brandstatio
nens tom. 

Kyrkvaktare i 32 år 
Gerd berättar om sin far, John Axelsson 
att han hade varit med och byggt Soten
kanalen i sin ungdom. Sedan hade han 
olika tillfällighetsarbeten: tände gatlyk
torna i samhället, sågade ved till skolan. 
1936 blev han anställd som kyrkvaktare 
(kanske kom han direkt efter min morfar 
Carl Lundström). John hade samma tjänst 
i 32 år och efterträddes av Gunnar Hans
son 1968 (vilket framgår av Bladet nr 
25). 

Gerd var från barndomen hemma
stadd i kyrkan, där hon var med fadern 
ofta. En dag, då hon var tre år, hade hon 
lagt sig på en bänk och somnat. Pappan 

visste inte, att hon var där utan gick sin 
väg och låste dörren. Då Gerd vaknade 
och fann att hon var ensam, sprang hon 
upp i läktartrappan och försökte nå ett 
fönster, där hon väl så småningom blev 
uppmärksammad. 

Till faderns arbete hörde förstås att 
ringa i klockorna. Till en början skulle de 
dras med rep uppe i tornet, och ibland 
skulle båda klockorna dras . Med tiden 
blev Axelssons öron så skadade av det 
starka ljudet att han blev nästan döv. 

Hos Richters 
Gerd gick i skolan först på Håkebacken 
för lärarinnan Ester Ågren och visar mig 
ett fint skolkort med den lilla trivsamma 
småskoleklassen. Sedan blev det Kyrk
skolan hos Erik Eriksson som ju samti
digt var kantor. Gerd fick vara med i en 
liten barnkör som han ledde och som fick 
sjunga på 1 maj. 

Efter skolan arbetade Gerd tidvis med 
att städa för sommargäster och en tid i 
Centrumkiosken. I tre år hade hon plats i 
Richters konservfabrik vid Planarne, där 
nu Björklövet håller till. Där satt 30-40 
kvinnor vid ett långt bord och fileade och 
skar sill till ansjovis eller gaffelbitar. Två 
män var anställda: Åke Bergqvist och 
Lennart Bräck, som lödde ihop burkarna. 
Arbetet pågick även lördagar till kl 12.00 
(se Bladet nr 78). 

Inger Rudberg 

Gerd Axelsson, Lilian Hintel och Erik vid gaveln till Stavas stuga. I bakgrunden" Stal
larna" och tornet till gamla brandstationen. 
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Fjällbacka Service - ett "Samverk" 
När jag satte mig vid min dator för att 
försöka skriva lite om FjällbackaServices 
historia tog jag fram juninumret av Fjäll
backa Bladet och bläddrade fram Inger 
Rudbergs artikel om Åldersro. Tänk om 
jag kunde hitta en parallell till hennes 
rubrik! Det blev! 

FjällbackaService 
- ett "Samverk" 

Att använda samma rubrik, som Inger 
Rudbergs, vore lite väl pretentiöst även , 
om tanken var, att de som i kommande 
dagar skulle bo i FS skulle mötas av kär
lek och omtanke. Men ett Landsting och 
en Kommun uttrycker sig inte i sådana 
termer när man umgås och planerar sina 
verksamheter. Exakt när man började 
planera för FS vet jag personligen inte, -
men varför inte utnyttja en av dom i 
kommunen på den tiden styrande, Ray
mond Hansson, då kommunalråd i 
Tanum? Raymond säger att det var i bör
jan av 70-talet man började tänka på att 
även Fjällbacka behövde ett sjukhem lik
som det som Tanumshede fått i Björkha
gens sjukhem. Men det var inte bara ett 
sjukhem man behövde. 1977 överförde 
man äldreboendet Åldersro till Tanums 
kommun, dels på grund av att det blev för 
kostsamt för stiftelsen att driva det och 
dels var Åldersro i minsta laget och man 
hoppades att kommunen skulle kunna 
bygga ut det. Man var nog också medve- . 
ten om att en modernisering var ett måste 
inom snar framtid. 

Nya tider - Nytt tänkande! 
Under 70-80-talet föddes iden om s k 
gruppboenden för i första hand männis
kor, som i stor utsträckning kunde leva 
ett självständigt liv med en minimal ser
vice från kommunen. Det dröjde dock 
inte länge förrän man också insåg att 
gruppboende var en bra boendeform även 
för vissa typer av glömska och dementa. 
Regering och Riksdag beviljade extra 
bidrag till kommuner och landsting för 
byggandet av denna typ av bostäder. Vad 
som drev fram byggandet av FS var dock 
ett ökande behov av platser på ett sjuk
hem. Trots byggandet av Björkhagen, var 
behovet av sjukhemsplatser inte täckt. 
Behovet av antalet platser för äldreboen
de ökade också i kommunen och befolk
ningsprognoserna pekade också på ökan
de behov i framtiden. Tanum är ju en vid-
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sträckt kommun och för att kommuninvå
narna skall kunna få likvärdig service var 
det nödvändigt att sprida ut servicefunk
tionerna till de olika samhällena. Efter 
många överläggningar och diskussioner, 
såväl lokalt som centralt, tog Tanums 
kommunstyrelse 1983-04-06 och Lands
tingens förvaltningsutskott 1983-05-03 
beslut om en projektplan, vilken innebar 
att "Landstinget och Kommunen gemen
samt skulle planera, uppföra och driva en 
anläggning i Fjällbacka för landstingets 
och kommunens äldreomsorg. För lands
tinget skall anläggningen vidare innehålla 
en vårdcentral." 

Kommunen planerade dessutom en 
flyttning av biblioteket till samma loka
ler. Man avsåg även att ordna lokaler för 
ett apotek. Det skulle snart visa sig att 
kommunens planer var ännu mer omfat
tande, men mer om detta senare. Enligt 
Raymond betydde Erling Anderssons i 
Håkebytorps insatser i landstinget myck
et för att FS blev beslutat, byggt och god
känt. 

Verkställandet 
Att verkställa de fattade besluten krävde 
en ganska omfattande organisation: En 
Ledningsgrupp, en Arbetsgrupp och en 
Referensgrupp. Alla med representanter 
för såväl landstinget och kommunen och 
fackliga företrädare för olika kategorier 
anställda samt ett antal specialister inom 
olika vårdområden. 

Ledningsgruppen under Raymond 
Hansson presenterade i mars 1984 ett 
programförslag utarbetat av Hans Caller
felt för landstinget och Leif Svegås för 
kommunen. Jag återger en del av förut
sättningarna i förslaget: Anläggningens 
innehåll och dimensionering skulle vara: 
- ca 30 platser för långtidssjukvård 
- dagsjukvårdsavdelning 
- ca 15 servicelägenheter 
- dagcentral och vårdcentral 
varav den senare skulle innehålla: All
mänläkarmottagning, 2 distriktsläkare, 
Distriktsvårdsmottagning med BVe för l 
distriktssköterska, Mödravårdscentral för 
deltidsdistriktsbammorska, Tandklinik 
och Expeditionsapotek. 

Kommunen utökade sitt engagemang 
på så sätt att man utöver flyttningen av 
biblioteket nära FS planerade ett daghem, 
låg- och mellanstadieskola s·amt hyresbo
stadshus på ca 10 lägenheter. En tidsplan 
planerades och enligt den skulle drifts
starten av FS bli vid årsskiftet 1986/87. 

Ännu nyare tid och tänkande! 
"Lägenheterna skall ges en sådan utform
ning att personer med stora fysiska svå
righeterkan bo i dessa. Krav på en ratio
nell och bra arbetsmiljö för personalen 
flnns också. I servicehuset hyr den 
enskilde sin egen lägenhet och har eget 
hyreskontrakt. ' 

"Möjligheter till terapiverksamhet, 
sjukgymnastik. andra aktiviteter och soci
ala kontakter förutsätter en dagcentral i 
anslutning till ervicehuset - och en min
dre grupp pensionärer boende i egen 
bostad i Fjällbackaornrådet skall varje 
dag kunna få dag jukvård vid dagcentra
len." 

Lägenhetsförmedling 
- Vårdplaneringsgrupp 

"De regler som landstinget använder för 
intagning av patienter på lokala sjukhem 
kan inte tillämpas. För förmedling av 
lägenheterna behö ett mellan landsting
et och kommunen gemensamt system så 
att lediga lägenheter förmedlas till den 
pensionär, som behöver den bäst. Beslu
tet delegeras av ocialnärnnden till befatt
ningshavare på ocialförvaltningen." I 
ingångsskedet rådde is osäkerhet, om 
landstinget eller kommunen skulle vara 
huvudman och arbetsgi are för den per
sonal, som skulle tjänstgöra på FS, efter
som både sjuksköter kor, undersköter
skor samt vårdbiträden kulle arbeta jäm
sides ute på lägenheterna. Dessa problem 
löstes delvis när den k Ädelreformen 
genomförde 199_. 

Åter till hi torien. Byggansvaret läm
nades till Tanum bo täder, som förstärk
tes med Lars G S ordin från Landstingets 
byggnadskontor. Byggandet utfördes av 
Jee enligt ritningar från P A Ekholm, 
Göteborg. Projeh.-tledare för FS var 
Tommy Dahlgren från socialkontoret. 
Ganska snart fann man att "Sumpan", där 
man skulle bygg~ tvingade fram två 3-
våningshus istället för de tre 2-vånings
hus man planerat för. Detta för att huset 
skulle "fl yta·· bra. Tyvärr minskades på 
detta sätt en del ·'fritidsytor" i markpla
net. 

Nytt hus, Nya tankar, 
Ny personal, Nya boende 

Målet om inflyttning årsskiftet 1986-87 
flyttades ett halvår framåt men då kunde 



den speciellt anställda personalgruppen 
hälsa ett antal gäster, som tidigare anting -
en bott i eget boende eller utanför kom
munen, välkomna till de 46 lägenheterna, 
som är fördelade på två 3-rumslägenheter 
på 75 kvm, två enrumslägenheter på 46 
kvm och 42 st 2-rumslägenheter mellan 
46 och 60 kvm. Alla köken är inredda 
modernt med både över- och underskåp 
höj- och sänkbara för att även rullstols
burna skall kunna sköta sig själva. T o m 
plats för egen tvättmaskin är förberedd i 
toalettrummen för den som kan klara sin 
egen tvätt. I den broschyr där man pre
senterade FS för allmänheten skrev man 
bl a: 

Vi är till för varandra! 
Social service, Primärvård och Kultur! 
Där har Ni FjällbackaService, FS , i några 
få ord! Man fortsatte: "Din trygghet -
vårt arbete". Samordning av verksamhe
ten inom anläggningen sker bl a genom 
ett Gårdsråd. I detta finns representanter 
för bl a de boende, personal , föreningar 
och politiker. Genom medbestämmande 
skapas trygghet, gemenskap och hem
känsla. 

För kropp och själ 
är en annan rubrik under vilken man 
redovisar kök och matsal för ca 60 mat
gäster. En matsal som kan möbleras om 
med scen för teater, föredrag, musikeve
nemang m m och med plats för ca 140 
personer. Under fem dagar i veckan vin
tertid blir det extra liv i matsalen då bar
nen från skolan "stormar in". Just vad vi, 
som "drömde" om, att FS skulle bli . En 
"levande" byggnad där såväl unga som 
gamla och de som är mitt uppe i livets 
verksamheter kan mötas. En lokal där 
man också kan njuta av den fina 
utsmyckning, som lokalerna fick under 
ledning av konstkonsulent Ulla Dejmo. 

En blick bakåt - framåt! 
Blev FS vad man drömde om? Ja, man 
kunde lika gärna fråga: Blir någonting 
som man tänkt sig när man skissar och 
planerar? Nej, alla har inte nytta av de 
fina köken. Man blir äldre och sittande i 
den "stora" lägenheten och blir isolerad. 
Mycket blev lyckat, men när man nu sit
ter och "tänker efter före", så är det som 
man hoppas på att det kommer en dag, då 
man får vara med om invigning av ett 
boende för glömska och dementa vid FS. 

Emil Holmberg 

o 

JUBILEUMSVECKAN PA .. 
FJALLBACKASERVICE 

Veckan den 20-26 april 1997 kommer 
nog aldrig att glömmas i Fjällbacka. Då 
var det glädje och fest för att fira Fjäll
backaService 10 år. Veckan översväm
mades av teater, musik, sång, dans, bok
mässa, hantverksmässa och utställningar. 
En stor del av allt trevligt och vackert 
svarade pensionärer och barn från Fjäll
backaskolan för. Barnens teckningar och 
dekorationer smyckade stora delar av 
huset och deras musicerande och skåde
speleri förtjuste alla. Pensionärerna var 
inte sämre, när medlemmar i SPF
Tanumskustens och Vuxenskolans studie
cirklar mobiliserade sina förmågor. De 
bjöd förutom på sång bl.a. på hantverks-

mässa, släktforskning och internationell 
dans. Det roligaste var nog att se hur 
barn, pensionärer och föräldrar kom 
varandra nära i gemensamma projekt 
såsom teater och fågelholkstillverkning. 
Att olika generationer medverkade till 
succeveckan - ca 2500 besökare - är till 
stor del Gårdsrådets förtjänst och pådri
vare där har bl a Birgitta Nilsson och Pet
ter Swanberg varit. Jubileumsfirandet är 
ett exempel, dock ett extra festligt sådant 
på den gemensamhetsskapande kultur
verksamhet som, med biblioteket i cen
trum, pågår på FjällbackaService. 

Hod 

3$ * 
~~ommen till 

*Din julladdade 
Konsumbutik! 

* *$ *r----------. 
IKONSUM 
Fj ä II backa Tel. 0525-31141 
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Minnen från Hotellet Efterlysning 

I drygt ett år har jag nu bott i Fjällbacka. 
och någon gång under minst hundra 
dagar har jag fiskat i hamnen. Ett tjugotal 
makrill och mängder av torsk, många 
skrubbskäddor och två horngäddor har 
blivit till , förhoppningsvis, närande mål
tider. Innan var jag en slätstruken sport
fiskare, trots uppväxtår på västkusten, 
men då, på fyrtiotalet, hade man mindre 
krånglande don. Nu har jag lärt av skol
grabbarna på bryggan. De verkliga exper
terna. Vänlighet och välment goda råd 
skall man ödmjukt ta till sig från dem 
som vet bäst. 

Fast jag har bott här i byn tidigare. 
Sommaren och hösten -72, då jag hade 
glädjen att få jobba i köket på hotellet. 
För Britt och Kalle. Det finns många 
minnen från den tiden, av de mest skif
tande slag. 
I frysrummet hade Kalle ett stort monster 
till torsk. Då någon "kändis" gästade oss , 
och det var ofta, ringdes en tidning, stor
torsken kallvattenspolades och tillsam
mans med den kände - i lånad fiskarhatt , 
med havsfiskespö och skådespelarleende 
- avbildades den som färsk trofe på kajen 
nedanför kiosken. På sin tid var denne 
döe torsk lika stor linslus som Eva Ryd
bergs "Nyfikne Bofinken Knut". 

Ett tag var hotellet i strid med fack
föreningen eftersom man inte ville teckna 
ett diffust avtal. Ett gäng bistra delade ut 
röda bojkottlappar till flanörer på Galär
backen. Men ingen brydde sig egentli
gen. Inte gästerna, inte personalen och 
absolut inte ägarna eftersom de hungran
de, törstiga strömmade till precis som 
vanligt. Det väcker både aptit och törst 
att hålla sig rörlig och allvarlig en lång, 
varm och solig sommardag. Så fram 
emot kvällen smög sig lappfolket diskret 
in till ett skymt hörnbord i baren. Njöt 
välförtjänt av nyhalstrad makrill med 
ljusgrönskimrande krusbärssås, av isig, 
helt osvensk Tuborgöl. Tror att bojkotten 
bara var en dag. Troligen ville man inte 
misskreditera en krog med så god mat. 

På sensommaren och hösten invade
rades samhället och hotellet av Åke Falck 
och ett TV -team från Göteborg. Och det 
blev ett liv och ett kiv. Nåja inte "kiv" 
precis. Fast jo - en gång i början. Då två 
skådespelare levde rullan med varann i 
hotellentren. Så hårdhänt att stora vägg
spegeln dråsade i golvet och med skärvor 
spådde sju års olycka åt någon. Bråket 
dämpades snabbt av kompetenta krögar
paret. Är man van att godmodigt tampas 
med lördagsglada, breda fiskarpöjkar 
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med salt och öl i blodet är ett par bleka 
stockholmare ingen match. 

Då TV-folket och statister utspisades 
på Florö fraktade Elon maten och mej dit 
med sin snipa. Elon visst mycket om 
kobbar och skär och berättade gärna. En 
gång, efter maten, for vi till Hamburg
sund. I mening att jag skulle få smaka 
lokale handlarens vittberömda spicke
korv . Det blev en enda tugga och den var 
så otroligt ettert salt att man utan smak
förändring hade kunnat utesluta själva 
korven. 

Då vi sakta puttrade fram utefter 
klippöarnas vidunderliga mångfald av 
nyanser i grått och brunt, med ljungens 
brinnande lila i skrevor och sprickor, 
kändes det som om man färdades mitt i 
en Evert Taube-visa. 

I dylika naturupplevelser är delvis 
skäl till att jag flyttade till Fjällbacka. Att 
jag stannat beror på, de öppna invånarnas 
lättprathet. 

Och naturligtvis beror det i första 
hand, på mitt värdpars godmod, gästfri
het och alltid vänliga beteenden. 

. Min hyrda, lilla, trivsamma och lätt
bodda hydda också förstås . 

Lars Adolfson 

Kj{Ere Anders Järund 
Tusen takk for hjelpen jeg fikk med " iden
tifiseringen" av fotoet jeg hadde på 
"s~k" i FjällbackaBladet juni -96. Er det 
mulig å f å satt inn flere foto på " s~k" ? 
Her, har jeg ikke noen navn. Bare at bil
det er tau i Fjällbacka. Siden jeg var så 
heldig sist, kanskje " lykken står meg bi" 
denne gangen også. 
Påforhånd, Tusen takk. 

Britta Ågot Buckholm 

AB Johan Karlsson & Söner 
. KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och , Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

Hotell - Konferens - Golf 
Catering - Högtider - Fiske 

Öppet året runt 
Vi ordnar allt ... 

Jorden runt på 
16rum 

Stora'" 
Hotellet 
-...ciÄllbAekA 

Restaurant Klassen & pub ~alären 

Prova bo på vårt 
nyrenoverade 
hotell!! 

0525-31003 
Ulla-Lena dr Lars-Erik 
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Välkommen till Biblioteket i Fjällbacka! 
Vill Du läsa? 
- spännande thrillers, kluriga deckare, romantiska romaner, intressanta bygdeskild

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

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

Låna då med Dig några musikkassetter. 

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

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

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

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

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

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

13 



SOMMARSUMMERING 
Vi hade en otroligt varm sommar 1997 
och till slut längtade man efter en regn
dag. Den s k "kulturverksamheten" blev 
kan ke något lidande av detta finfina 
väder. Det är ju egentligen under en enda 
månad som allt skall ske och då i konkur
rens med det otal andra aktiviteter som 
lockar turister och bofasta. 

Om landshövding Per Nyström 
Efter årsmötesförhandlingarna och kaffe
drickande berättade fil dr Tomas Forser 
om sin morbror landshövding Per 
Nyström, som han skrivit en bok om, där 
han bygger på 35 timmars bandinspel
ningar, de sista vid sjuksängen innan Per 
Nyström dog vid 90 års ålder år 1993. 

1950 köpte Per Nyström två lotsstu
gor på Dyngö för 6.000 kronor. Samma 
~r blev ban landshövding i Göteborgs ocn 
Bohus län. Dessförinnan hade han dispu
terat i historia i Lund men avbröt både 
den akademiska och politiska karriären 
då en delegation av politiker bad honom 
bli landshövding. Det var Gustaf Karls
son, soc. demokrat från Munkedal. Ernst 
Staxäng från Brodalen för högern och 
Sven Ohlon, folkpartist från Göteborg. 

Efter pensioneringen 1971 fortsatte 
Per Nyström sitt historiska författarskap. 
Han hade en särskild känsla för skärgår
den och han förekommer flera gånger i 
äldre Fjällbacka-Blåd. 

Kulturkvällen i Församlingshemmet 
den 8 juli hade vi inbjudit två uppskatta
de musiker från Tjörn, Eva Blume och 
Gjert Magnusson, som sjöng och spelade 
upp ett gediget och fängslande program 

med härliga folkvisor. Tyvärr svek publi
ken. Vi var inte mer än ett 20-tal perso
ner, trots fritt inträde. Vi fick rådet av 
kulturchef Karl-Axel Wikström att ta 
inträde nästa år. Dessutom måste vi sam
arbeta mer med Tanums kommun och t 
ex bli annonserade i Tanums kulturvecka. 

Kulturvandringarna 
I vår förenings regi gick två vandringar 
med start från Sälviks camping över 
Oxnäs genom samhället upp till kyrkan 
mot 10 kronor i avgift. Därefter hade jag 
två vandringar för Tanums kommun, som 
anordnar flera olika natur- och kulturvand
ringar med olika ledare i intressanta 
områden mot en avgift av 40 kronor. Vi 
startade då vid kyrkan och gick liksom 
baklänges i tiden bort till bronsåldersrö
set v·ld '2,·it\v"lk. '2,amman\ag\ naoe Jag v·ål 
ca 50-60 deltagare. Jag är medveten om 
att jag inte hinner säga allt på denna van
dring, men hoppas det ändå stimulerar till 
egna studier. 

Broschyren över Fjällbacka som vi 
delat ut gratis överallt har varit populär 
och tagit slut under sommaren. Vi plane
rar en ny upplaga till nästa säsong som 
kommer att kosta ca 9.000 kronor för 
3.000 ex. Den tyska upplagan finns dock 
kvar och kommer väl till pass för alla de 
tyska turister som kommer på eftersom
maren. 

Informationstavla skall placeras vid 
röset i Sälvik i samarbete med Länssty
relsen. Men semester där har gjort att den 
inte är klar än. Vi fick beröm av länsan
tikvarie Thomas Areslätt som var där och 

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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inspekterade, beröm för den fina och dis
kreta trappan som vi bekostat, ordnad av 
Bo Reichenberg. 

Informationsblad över skärgårdens 
övärld (ur mittuppslaget i Bladet) skänkte 
vi i 200 ex till Turistbyrån för skärgård
sturerna. 

Lösnummer av Bladet har sålts bättre 
än tidigare år. I Konsum har Maj fått 
fylla på ideligen och även på campingen 
har de köpt Il ex, vilket är en ökning 
med 100% från föregående år. 

Register på gång 
Ett register över Bladets 80 nummer har 
varit ett länge känt behov , när man vill ta 
reda på en viss artikel eller uppgift. Jag 
har börjat, men ingen anar hur mycket 
arbete det kan bli. Jag skall dock få hjälp 

av ~D Dcn JD'nn meo iO!D\\sartihlarna. De\ 
blir nog både personregister, ämnesregis
ter och i viss mån författarregister. 

Arkivet flyttar troligen 
Vårt arkiv med bland annat alla gamla 
Fjällbacka-Blad har ju hittills varit i 
Åldersros källare tillsammans med Kville 
Hembygdsarkiv. Detta kommer troligen 
att under hösten flyttas till Fjällbacka
Service (hemska namn). I samband med 
röjning och flyttning har jag skänkt några 
100 ex av äldre nummer till Fjällbacka 
skola, då ju barn och ungdom kan hitta en 
hel del för dem rätt okänd lokalhistoria i 
vår tidning. 

Jag skall också ge dem en fullständig 
uppsättning med l ex av alla nummer. 
Vi får ofta bevis på att fjällbackabor i 
förskingringen med högtidlig spänning 
tar emot ett nytt nummer och läser allt 
med intresse. Sådana vittnesbörd gör oss 
glada. 

Inger Rudberg 

tlj.'.'" :; - .Ilil id.6 
~ ~ 

M 

Birgittas Fotvård 
Tel. Bostad 0524-400 56 

Kvällstid 

Fjällbacka Service 



Krabbmete
tävling den 
16 juli 1997 
I årets tävling deltog 64 glada krabbmeta
re och de fick tillsammans upp hela 1.242 
krabbor under den timma, som tävlingen 
pågick. Detta var mer än dubbelt så 
många krabbor som 1996!! Och då var 
det ändå 13 fler som deltog i tävlingen 
förra året. 1996 fick varje deltagare i snitt 
upp 7,8 krabbor, men i år blev det hela 
19,2 krabbor per person!!!! Det blir en 
tuff uppgift att slå det rekordet nästa år. 

Resultat (de tre bästa i varje klass): 
Klass 1 (för barn med vuxenhjälp och för 
vuxna) - 33 deltagare 
l:a Victor Västernäs 57 krabbor 
2:a Lise Nielsen (från Danmark) 

46 krabbor 
3:e Mattias Hallberg 37 krabbor 

Klass 2 (för ungdomar mellan 12 och 17 
år) - 7 deltagare 
l:a Cecilia Hallberg-Jonsson 47 krabbor 
2:a Charlotte Borre 40 krabbor 
3:e Louise Löfving 37 krabbor 

Klass 3 (för vuxna och för barn med vux
ens hjälp) - 24 deltagare 
l:a Eie Borre (vuxen) 89 krabbor 
Delad 2:a 

Sven Löfving (vuxen) 25 krabbor 
Elisabeth Löfving (vuxen) 25 krab
bor 

3.e Johan Hellgren 24 krabbor 

Tävlingen arrangerades av Karin Isaksson 
och Eva Björving från FFF's styrelse. 
Arne Carlsson och Per-Åke Hal/berg 
hjälpte som vanligt till med att övervaka 
att allt gick rätt till under själva tävlingen 
och räknade sedan alla de 1.242 krabbor
na. 

Ortens banker, Björklövet, SSN, FIK. 
Göran Hahne, Stora Hotellet och de allra 
flesta av ortens åretruntbutiker och som
marbutiker hade skänkt fina priser eller 
tjänster. Det fanns en så stor mängd fina 
priser, att vi även i år hade möjlighet att 
dela ut priser till samtliga deltagare. 
Detta uppskattades mycket av både de 
tävlande och av FFF. 

Ett varmt tack till alla de 31 sponso
rerna och till funktionärerna från täv
lingsledning och styrelse!! ! 

Nästa års tävling planeras till onsda
gen den 15 juli 1998 klockan 14.00. 

Eva Björving 

Segraren i Makrill-VM Kurt Josefsson 
och SAS-representant Britt-Marie Hiiber. 

Makrill VM 
1997 
.. . och det blir ju bara större, större och 
större. Javisst gäller devisen för sensom
marens stora begivelse. Dom 320 som var 
med 1996 hade i år förökat sig tili 416 
fördelade på exakt 100 båtar. Prata om 
skådespel när alla skall dragga upp vid 
Sköln, utanför Gluppö. Större båtar med 
mindre draggar driver svärande genom 
fältet av båtar med mera avpassade upp
ankrings anordningar. A v någon för mig 
outgrundlig anledning så har dock alla 
problem löst sig så där ett par minuter 
innan startskottet. Kung Neptun har visat 
sin välvilja. 

Nytt för i år var annars underhållning
en på bryggan timmarna innan utfärden 
och visst var det en stämningshöjare som 
tillsammans med det fina vädret gladde 
alla peppade fiskare. Om nu det var saker 
som lyfte, så var själva fisket något som 
man i år inte skall prata för mycket om. 
Hela veckan innan hade det rapporterats 
goda fångster, men på tävlingsdagen var 
det inte mycket till liv i vattnet. Att över 
fy rahundra fiskare inte fick upp mer än 
knappt hundra makrillar gjorde att t o m 
soppan till kvällens supe verkade bli 
tunn. Så blev det dock inte då duktiga 
kockar, mustig fond och en och annan lax 
löste det hela, och visst är det imponeran
de att det bl a gick åt 240 liter makrillsop
pa, 100 pain-riche på kvällen. 

Hur gick då själva tävlingen? Jo visst 
närmar sig segraren Fjällbacka om man 
kan säga så. I fjol kom han från Uddeval
la, i år från Hällevadsholm så nästa år 
kanske det är dags för en Fjällbackabo. 
Segraren fick f ö en fiskresa till Dublin 
för två i förstapris. Vi har i alla fall ett 
hopp för framtiden, Louise J ärund som 
förutom att försvara juniortiteln, vann 
damklassen och kom fyra i den stora 
klassen. Lägger man till detta det faktum, 
att hon i flera år fått något pris med sig 
från tävlingen, så är det lätt att oddsen går 
ner hos dom engelska vadhållarna 1998. 
Det internationella inslaget måste bara 
nämnas. Deltagare från Egypten, Brasili
en, Irland, Spanien, Tyskland och Norge. 
Vad sägs om det?? Den kompletta resul
tatlistan får ni här nedan men låt mig bara 
göra lite reklam för dom snygga VM-tröj
orna som pryds med Peter Engbergs 
vackra målning. Det finns T-shirts kvar, 
som säljs i Järnboden och kan väl kanske 
vara ett bra tips inför julköpsvåndorna. 
Väl mött 1998 önskar vi i Scombe Scom
brusis. 

Anders Torevi 

Resultat 1997 
Individuellt: 
l. Kurt Josefsson, Häl1evadsholm 
2. Ragnar Holmgren, Lilla Edet 
3. Valter Berggren, Göteborg 

Lag: 
Team Häl1evadsholm 

Bästa Utlänning: 
Pedro Aragon, Spanien 
Wenke Hansen, Norge 

Störst: 
Olle Mattiasson, Hamburgsund 

Först: 
Birgitta Josefsson, Hällevadsholm 

Bästa Dam: 
Louise Järund, Fjällbacka 

Bästa Junior: 
Louise Järund, Fjällbacka 

Bästa Yrkesfiskare: 
Kalle Kahlman, Mörhult 

Gynna våra 
annonsörer! 
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Ulf Lundeli i Fjällbacka 

Kända och okända. Illustr: Håkan Järund 

Så kom han då äntligen till oss, hjälten 
som undertecknad och många andra fjäll
backabor följt på rockscenen i dryga 
tjugo år. Förvänta er nu inte någon objek
tiv recension av kvällen, låt mig redan nu 
klargöra: jag är ett Lundell-fan, tycker 
han är bland det största svensk musik 
begåvats med genom alla tider. Nu vet ni 
de. Åter till den 25 juli. Kan det hela för
bättras? Uffe på kajen, bästa sommaren 
på flera hundra år, tre, fyra tusen i publi
ken? Nej knappast när man så här i efter
hand tänker tillbaks på kvällen. Trots att 
jag har många, många Lundellska live
konserter att jämföra med genom åren 
måste jag säga att detta var bland det 
bästa jag sett. I tider då det är brukligt att 
ge konserter på en till en och en halv 
timme går "gubben" in och ger publiken 
tre timmar och femton minuter. Det kal
lar Jag valuta för pengarna, något som i 
och för sig brukar vara vanligt med denna 
publikens man. Tänkte ni förresten på när 
han började? Jag menar klockslaget? Nä 
hä, men vi som var med vet att man kan 
ställa klockan efter start-accordet och hur 
var det nu då? Jo jag ställde klockan 
exakt efter fröken Ur innan jag gick ner 
till kajen och fick till min fasa se att han 
inte höll tiden. Han började hela sju 
sekunder i åtta. Nitton femtionio och 
femtio - pip plus lite till. Har jag sagt åtta 
så skall inte publiken behöva stå och 
vänta ... Själva spelningen då? Rock 'n 
Roll när den är som bäst. Järnet i början, 
ett lugnt akustiskt parti, ensam med gitar~ 
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ren, efter dryga halvtid för att liksom 
samla upp sig, bandet och publiken och 
ta sats till en avslutning som har allt som 
en Rock'n Roll spelning skall ha. Dom 
goa gamla öslåtarna oftast ihopbakade i 
någon form av medley. Riktiga rocksolo 
av Janne Bark, Uffes vapendragare sedan 
många år och en scenprofil av sällan skå
dat slag som trots sin ålder fortfarande 
försöker slå knut på sig själv mitt i ett 
solo. Ett band, tajt som väggen där man 
dock måste nämna "Norpan" Eriksson 
och Jerker Odelholm på trummor resp. 
bas som ger den grundliga stadga som 
alla musiker drömmer om. Kören, klock
ren och vacker med Ebba Forsberg i spet
sen. Var det sista gången vi såg henne 
med LundelI , mån tro? Jättelansering i 
USA a la Alanis Morisette, dröm läge och 
allt tack vare Madonna. Lycka till Ebba. 
Sist men kanske mest betydande, en Lun
dell i lyriskt slag. Rapp i orden, vassa 
kommentarer, humor och glädje. Men det 
är klart det är lätt att bli lyrisk i Fjäll
backa en sommarkväll 1997. Visst var 
det en kväll att minnas, det är vi nog alla 
överens om. All denna publik i alla dessa 
åldrar. Finns det någon som drar en bre
dare publik i Sverige idag? Åtta till åttio 
var medelåldern ... 

Storkonsert i Fjällbacka, kan det vara 
något i framtiden då? Givetvis! Vackrare 
arena än kajen får man leta länge efter 
och den stämning som rådde hela dagen 
innan konserten var helt ljuvlig. Alla 
dessa förväntansfulla människor, gatu-

musikanter m m. Det kändes att det var 
något stort på gång. Förhoppningsvis 
kommer Fredrik och gänget i Nöjet Kon
sert AB tillsammans med Fjällbacka IK 
att ge oss fler kvällar att gotta oss åt i 
vintermörkret. 

Till sist får vi tyvärr konstatera att det 
var sista gången vi såg Uffe detta årtu
sende. Han har aviserat ett längre uppe
håll på turnerandet. På samma gång som 
detta känns vemodigt, så finns det faktum 
kvar, att efter att ha följt hans turnerande 
i alla dessa år få sista spelningen innan 
uppehållet hemma hos oss i Fjällbacka ... 
ibland är ödet riktigt nådigt. 

Anders Torevi 

BLI MEDLEM I .. 
FJALLBACKA 
FRIVILLIGA 
BRANDKÅR 

Vi ber att få tacka våra 
kunder för i sommar 

samt önska en trivsam 
jul- och nyårshelg 

Isa & Janne 

Välkommen till 

,JJhJ,&RcJt.R~ 
xuLöJtU .Ra 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Lilian & Yngve 
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Gamla namn i 
Mörhult 
Sedan Du, Anders J, ringde och frågade 
om namnet på berget öster om Mörhult, 
har jag funderat över Din fråga. Som jag 
påpekade har begreppet Raba en vid
sträckt betydelse och omfattar ett rätt stort 
område. Rabeköllen kan betyda "kullen 
vid Raba". Raba sträcker sig norrut från 
Rabeköllen till Monarne (Mörhults moar) 
och omfattar berg och ljungmarker. Raba 
(Mörhult) ingick i den allmänning, som 
ägdes av Norra Ödsmål, Nedre Bräcke, 
Råröd, Backa och Nordby. På en karta 
över Ödsmål av 1694 beskrivs denna sam
fällda utmark som "medh liung (beväxt 
och) anan gräsz mark". Enligt "Dialekt i 
Tanum", sid 72, är dialektordet för "tuvig, 
ljungbevuxen, sluttande mark, med ringa 
västlighet" Rabbi, -en, -ar, -ane. A kan 
vara långt eller kort, längden på a:et varie
rar i olika delar av det område som omfat
tas av "Dialekt i Tanum". Slutvokalen kan 
också vara olika. Norr om Anråsälven är -
e förhärskande, söder därom -a. Rabben i 
Tanum kan i Kville vara Råbå. 

Det var troligen så att orts beteckningar 
för Mörhultsområdet var begränsade till 
kuststräckan från Sötten till Svarte Häller. 
Längst norr ut låg Li (strax söder om bro
fästet), vid Anråsälvens mynning Bustöt, 
väster om Bustöt: Gröne Klöv6, vid brons
åldersgraven: Howen, mellan Bustöt och 
Howen: Buhawen, nedanför Howen: 
H611a och H611ebacken, norr och nordost 
om Howen låg Hamnebacken (Hamn = 
utmark, här gick Ödsmålsgårdens kor på 
bete i min barndom och här fanns en rep
slagarbana). Utanför Silon låg en gång ett 
skär, kallat Skäret eller Svartskär, här slu
tade en gång Mörhult. Källvik fick sitt 
namn under trankokeriperioden, liksom 
Källviksbackarna och Källviksbäcken. 
Ovanför Svarte Häl/er låg Norden, som 
var torp under Ödsmål ; här gick södra 
gränsen för den gemensamma utmarken. 
Jag skulle tro att hela utmarken från 
Rabeköllen till Moname, inkl Källviks
backarna, en gång kallades Raba och ber
get mellan Mörhult och Raba rätt och slätt 
Berget eller Mörhultsberget/Mörhultsber
gen. 

Om ovanstående är riktigt, har Raba 
ingenting med ropa och silltid att göra. I 
min barndom, när makrillen gick in i stim 
i Fjällbackafjorden och "ganade", satt 
gubbarna i Mörhult på berget väster om 
Howen och spanade efter makrill. Kanske 
var det där de satt och spanade efter sill 
under sillperioderna. 

Med hjärtliga hälsningar 
Holger Benettsson 

Bo på KULLENOMRÄOET .. 
i FJALLBACKA 

NÄRA HAV, NATUR 
OCH SERVICE 

Uthyres av: 
JOHN GRANQVIST FÖRVALTNINGS AB 

Box 7, 450 71 FJÄLLBACKA, Tel. 0525·320 30 
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Våra bagare 
I ett fattigt skärgårdssamhälle som Fjäll
backa var strax efter sekelskiftet, där få 
hade eget potatisland, var brödet ofta enda 
tilltugget till de rikliga portionerna av kokt 
eller stekt fisk. De flesta bakade sitt bröd 
själva. Förr av grovt mjöl, med tiden av allt 
fmare. Kakbröd, tunt eller halvtjockt, någon 
gång limpor, var det vanligaste. Avlånga 
kallades stompar. Mor bakade mest av grov 
råg, enstaka gånger av finmalen vete. Alltid 
osötat. 

Hur gott hennes bröd än var, kunde det 
inte hjälpas att vi var nyfikna på andras. 
Och man blev glad om man bjöds på smör
gås i något grannkök. 

Vi gladdes också då det drog ihop sig 
till storbyk hemma. Då kom Perkel-Hulda 
och Hi/da i Sälvik i ottan för att hjälpa till. 
När Hilda blev för gammal att orka med det 
tunga jobbet ersattes hon av Huldas syster 
Lotta eller Anna Alsen. Till kaffet vankades 
då alltid smörgås ' av köpelimpa, kraftigt 
sötad med sirap. För oss barn välkommen 
omväxling till mors grova rågknallar som vi 
annars doppade. 

Knäckebröd köpte vi i lådor om hundra 
kilo från Asklunds i Göteborg. Priset var 
tjugofyra öre kilot, eller kanske det var tju
goåtta. 

Bagare fanns flera både i Backen och 
på Framstrand. Den som bodde oss närmast 
var Bröd-Soffi, en änka av samma pampiga 
format som dottersonen Åke Falck, den 
mångkunnige tevemannen och kännaren 
inte bara av Fjällbacka utan av Bohuslän 
och bohusläningarna i gemen. Bröd-Soffi 
bakade inte bara läckert matbröd utan kokte 
också på torgdagarna kaffe åt kvillebönder
na. Hos henne samlades de, och någon gång 
förstärkte de kaffet med innehållet i med
havd plunta. 

En annan änka som försörjde sig och 
sina barn med brödbak var Bramma. Hos 
henne fick man två siktekakor för en tolv
skilling. Men för en kaka tog hon tolv öre. 
Detta bakvända rabattsystem motiverade 
'Bramma sålunda: 

- Jag kan inte ta tretton öre för en, när 
Bröd-Soffi tar tolv. Och att ge tillbaka ett 
örepå tolvskillingen, då folk köper två, är 
så trassligt. Hon fick naturligtvis aldrig 
sälja mer än en kaka i taget. Bramma visade 
ofta med stolthet upp ett amerikafoto av sin 
son Albert klädd i fmaste konfektionskos
tym. Dottern Gerda gick omkring i husen 
och sålde bröd ur en stor korg med bärgbo
ga och två lock som fälldes upp mot bog
dan. 

Hos Setterlinds köpte vi tvåöresbullar, 
ettöresskorpor och smördegslöv med grov
krossad kanel på, som jag kan känna sma-
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ken på när jag vill. Där fick man påbröd, 
dvs köpte man tio småkakor fick man en 
elfte gratis. Jag avgudade expediten Lovisa 
för att hon log så vackert och ofta stack till 
mig en kaka i smyg. 

Min bror Valter lär ha sagt till Lovisa: 
- Sockerbullar tycker jag väldigt myck

et om, men mor har sagt att jag inte får 
tigga. Finurligt men absolut ärligt. 

Bageriet upplevde tre generationer 
ägare ur familjen Setterlind. Firman finns 
ännu kvar men har gått ur släkten. 

Några steg därifrån låg Kallins. Mot 
slutet av första världskriget var brödranso
nerna mycket knappa. Därför stod vi ofta i 
kö framför det bageriet: Kallin hade nämli
gen då och då kupongfria bullar, bakade av 
krossad majs. De rök av hjortronsalt men 
åkte ner ändå. Så många vi kunde tigga oss 
till. Någon gång hade han också likaledes 
kupongfria paltbrödskakor. Dem åt vi 
varma som de var. Något fläsk att steka till 
fanns ändå inte. När ransonering s tiden var 
över kunde Kallin åter stolt rekommendera 
sina hel-vetes bullar. Lite småroliga försökte 
den tidens handlande vara. 

Nestor bland bagarna var Larsson. En 
lång, grann karl, lika imponerande vitklädd 
i bageriet som i rutig bonjour på bryggan i 
väntan på någon av skärgårdsbåtarna, eller 
iförd svart smällpiskerock på söndagspro
menad. 

Larssons bageri låg först i Lindrothska 
huset på Frarnstranden, men sen detta bytt 
ägare höll han till i ett nybygge i Backen. 
Det låg på samma tomt som tidigare fiskare 
Fjällströms lilla vackra stuga. 

Bagare Larssons specialiteer var siraps
limpor, spröda skorpor, konjaksringar och 
pepparkakor med cedroolja. 

Han var ungkarl, men eftersom han var 
grann att skåda, behövde han aldrig sakna 
beundrarinnor och blev väl till slut mätt på 
amorösa äventyr. En dag såg jag honom stå 
ensam på en brygga. Då jag var mitt för 
hörde jag ett muttrande: 

- Tvi, jag är så trött på fruntimmer att 
jag kan spotta på dom. Rönnbären hade 
börjat bli sura för åttioåringen. 

Han hejdade mig och reciterade några 
visstrofer: 

"Hög i gumpen, ligger väl, snattar något 
men aldrig stjäl. Har ett barn och önskar 
flera, varför jag henne kan rekommendera." 

Skulle vara av Tegner men hörde till 
den tvivelaktiga kategori som i Värmland 
tillskrivs Fröding och i Stockholm Bellman. 

Larsson avbröt sig när Klove-Matilda 
kom ut på bryggan med sin slaskhink. Det 
hade just ringt i kyrkklockan för någon död 
och det gav bagarn anledning att säga 
henne: 

- Ja, nu är han borta. Och det sägs så 
mycket vackert om honom. Undrar vad de 
ska säga om mig efter hädanfården. 

- Inte kan de säga att han varit snäll. 
Men de kan säga att han har varit en bra 
bagare, svarade den alltid rättframma Matil
da. Det var nog en riktig karaktäristik av 
gamle mästarbagarn. Nu återstår endast 
bagare Liljenberg, som dragit in med sina 
degtråg i Lindrothska husets lokaler när 
Larsson flyttade. 

Liljenberg lancerade som förste bagare 
wienerbröd i Fjällbacka. De drog kunder 
och det gjorde också de vackra döttrarna 
bakom disken. 

Nye bagarn var den ludnaste karl man 
skådat därhemma. Och han exponerade all
tid, när han kom in i affären, sin håriga 
bringa och dito armar. Då någon en gång 
fann ett mörkt hårstrå i sirapslimpan sa han : 

- Nu fåller Liljenberg. 
Alla letade sedan efter hår i bröd från 

bageriet, men förgäves. 
Något man inte kunde köpa i Fjällbacka 

var tårtor. För att få tag i sådana måste man 
segla till Grebbestad, och det var förargligt 
att behöva gynna värsta konkurrentsamhäl
let. 

Annars var vi nöjda med våra bagare av 
båda könen. 

Och vi av mors och fars stora barnaska
ra som ännu lever är också idag, när vi för
står lite bättre, glada över att vi sällan fick 
annat än hennes grova osötade "tvåtim
marsbröd". Det var helt i linje med nutida 
näringshygien. 

Ännu ett par änkor sålde hembakat 
bröd, men det var före min tid. Jag minns 
dem i varje fall inte. 

Arne Stuhelius 
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Så var det då igång Fjällbacka på Inter
net. Som berättats i sommarnumret är vi 
några entusiaster som är i full färd med 
att lägga ut information om samhället för 
världens alla intresserade nätsurfare. 
Områdena indelas i: Historia, Landska
pet, Kultur, Näringsliv , Föreningsliv, 
Samhällsinformation,Turistinformation, 
Nöjen & Evenemang, Bildarkiv, Privat
personer (med egna hemsidor), Länkar
kiv (till närliggande information, Ladda 
ner (diverse materiel att hämta hem frän 
sidan) samt en beskrivning av oss i Pro
duktionsgänget. I dagsläget (läs mitten 
oktober) är de flesta föreningar och vissa 
näringsidkare redan på plats och de flesta 
andra är på gång. I bildarkivet fmns ett 
femtiotal bilder att tillgå, ytterligare 
några tiotal kommer inom kort . Kultursi
dorna har börjat byggas, bl a fmn Lasse 
Lundbergs låttexter där samt en del 
Ingrid Bergman-bilder. Konst och littera
tur under samma rubrik har startat upp 
och är under utarbetning. Historisk- och 
Landskapspresentation finns men blir 
större i framtiden. Samhällsinformatio
nen är idag en lista med telefonnummer 
till alla viktigare instanser i byn och inte 
minst Samhällsföreningens protokollar
kiv med alla mötesprotokoll fr o ffi. vår
mötet 1996. Demokratin ökar. Nöje gui
den är öppen sommartid och har då infor
mation om allt som händer på våra krogar 
dag för dag. Turister hittar det mesta dom 
behöver om dom tänkt sig en vistelse i 
Fjällbacka m m. 

Att det hela över huvud taget blivit 
verklighet är till stor del Nyttodatas och 
dess hövding Leif Norins förtjänst. Han 
ställer gratis upp med domänen; fri plats 
för all samhälls- , allmän, och förenings
information. Lägg därtill att Nyttodatas 
personal gjort allt praktiskt grundarbete. 
även det utan ersättning så att det bara 
varit för oss andra "freak" att börja med 
text, bilder och länkar. V år förhoppning 
är att ha en stor och vederhäftig hemsida 
till sommaren 1998 med en ansenlig 

www.fjallbacka.com 

I 
Klicka pil vapnet för illfol"lnadon om (lagens Fjlillhacka, samt det 

..::l 

Startsidan på wwwfjallbacka.com 

mängd "fast" information samt en hel del 
information som ständigt uppdateras, utö
kas och förändras . När vi känner att vissa 
områden börjar bli klara (det blir dom 
nog aldrig helt och hållet...) så kommer 
den engelska versionen att påbörjas. Tan
ken är att, som brukligt på "nätet", ha 
dels det egna språket och dels en engelsk 
upplaga, även om den engelska blir i 
mindre omfattning. 

Vi i produktions gänget är för utom 
u!1dertecknad: Hans Schub, Leif Norin , 
Karl-Allan Nordblom , Tomas Akervall, 
Sussie earlström och Nora Källberg 
(numera Washington DC). Denna besätt
ning har redan utökats då exempelvis 
Margareta Schub och Ingrid Werner bör
jat med temat "Fjäll backa i konsten" där 
konstnärer som verkat eller bott i Fjäll
backa kommer att presenteras och i 
dagarna fick jag ett glädjande brev från 

Fjällbacka-Bladets egen kulturkvinna 
Inger Rudberg som ville ta hand om för
fattare som skrivit om eller varit/är från 
Fjällbacka. Mycket roligt och förhopp
ningsvis starten på ett utvecklande av den 
historiska-kulturella delen, till en av 
Internet världens bättre. Det här visar än 
en gång att Internet inte bara är ungdo
mens "grej" utan allas vårt intresse, vilket 
också bevisas av att vi på dom första 
dryga fyra månaderna, helt utan att 
annonsera vår existens, haft över tusen 
besökare på domänen. Till dessa har vi 
lämnat ut över tjugotvå tusen sidor, vilket 
ger att varje besökare kikat på mer än sju 
sidor per gång i genomsnitt. Fantastiska 
siffror och en jättemorot för oss att fort
sätta göra websidor halva nätterna. Följ 
vår utveckling i vinter, vi syns på nätet. 

Anders Torevi 
Webm@ster 

2J~~[U][r\:D[QJ 
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Dags att byta 
o namn pa 

Fjällbacka? 
isst låter det hårt och vansinnigt men 

det är inte så farligt som det hörs. Frågan 
vi ställer gäller återtagande av den gamla 
stavningen med "e" i Fjellbacka. Vi har, 
om vi inte är helt fel ute, stavat med "e" i 
ca 350 år men endast ca 80 med "ä". 
Lägg där till några övergångs år med båda 
stavningarna. Varför detta då? undrar du 
säkert. Jo, i den era av internationalise
ring som sveper över världen med mindre 
tydliga eller helt obefintliga gränser är 
det omöjligt för folk som inte kommer 
från Sverige, Finland och Tyskland att 
skriva vårt ortnamn. Behöver dom det 
då? Ja faktiskt. Som ett exempel kan 
nämnas dom olika informationsvägar 
som nu är aktuella. Internet, E-post m m. 

V år officiella hemsida heter 
www.fjallbacka.com. "a" istället för "ä" 
och liknande problem finns för E-post. 
Dessa informationskanaler får endast 
använda a-z så adressen till exempelvis 
anders. torevi@fjällbacka.se är alltså 
omöjliga. Nu kanske du tycker att man 
borde ersätta "ä" med det i Sverige veder
tagna "ae" istället (fjaellbacka) när det 
gäller liknande problem. Det fungerar 
nog här hemma men en engelsman eller 
amerikan har ingen aning om det så han 
tar bara bort prickarna i "ä". Som refe
rens till liknande fall kan man kika på · 
Helsingborg som bytte bort "ä" någon 
gång i slutet 70-talet eller början av 80. 
Frågan som man inte kan komma ifrån är 
om nydanarna kring sekelskiftet har rätt 
att för evigt fastställa Fjällbacka eller har 
det ursprungliga Fjellbacka större berätti
gande. Något enkelt svar finns säkert inte 
och vår tanke med detta inlägg är just att 
få igång diskussionerna kring frågan vil
ken också ställts på Samhällsföreningens 
höstmöte. Vi har ett par år på oss till mil
leniumskiftet och kanske kunde det vara 
bra om frågan stötts och blötts färdigt tills 
dess. Om vi skall byta så kunde det ha 
varit ett lämpligt tillfälle. 
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Svar av Inger Rudberg sid 30 

• försäljning • service • utbildning 
Vi kan CAD 

Nätverk 
Ordbehandling 
Bokföring & Fakturering 
Desktop Publishing mm 

- allt inom persondatorer .; 

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

NYTTODATA 
Föreningsgatan S, 45071 Fjällbacka, Tel 0525-6 4400, Fax 0525-64424 

AST ~ AUTOCAD" Mictosoft· 
AUT HORIZ ED DEAlER 

COMPUTER 
NOVELL 

Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

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



Beträffande Badholtnen, Fjällbacka 
Åberopande kommunens annons i Björk
lövet angående, vill jag komma med föl
jande funderingar: 
l) Enligt foton, som tidigare har över

sänts från Arne Carlsson, sommarbo
ende här, som Ni kan få även från 
mig, finns det massor av gropar lite 
varstans på holmen. Dessa är livsfarli
ga, speciellt för synskadade, (jag är 
representant för synskadades riksför
bund. 

2) Soptunnorna, som nu står vid utgång
en till norra piren och töms av ham
nens folk och enligt ut ago tar en halv 
dag att tömma, bör flyttas och byggas 
invid sörsidan av varmbadhu et. så att 
Leif via gröna soptunnor via in bil 
kan tömma dem där. 

3) Träbryggan utefter piren norrut är väl
digt vågig och skranglig och bör bytas 
ut mot ny! 

4) På "dam- och herrsidan", alltså ~älva 

badet, skulle det vara bra om ittbän-

karna förlängdes på varsin sida av 
planket och på "herrsidan" en bänk 
utefter bryggan framför badhytterna. 
Dessutom bör en massa sprickor i 
cementplattorna lagas. 

5) Mellan "herrsidans" cementplatta och 
början på stenpiren ligger en massa 
stor sten plus ett skräphål. Där skulle 
en del onödiga stenblock kunna tas 
bort och där skulle kunna göras en 
solaltan och en övergång till badet för 
båtturister - eller kanske ändå bättre 
en spång ytterst och innanför en grund 
swimmingpool för barn och dåligt 
simkunniga. En pump och en ventil 
för saltvatten skulle väl inte vara så 
märkvärdigt? 

6) På den övre kajen österut, in mot sam
hället, skulle kunna byggas ett antal 
"sjöbodar", dvs uthyrningshyttor (kan
ske tio), som grund i ett vandrarhem. 

7) På insidan av bron från fastlandet till 
holmen kunde byggas en gångbro, säg 

en meter bred så att bil- och cykeltra
fIk underlättades på bron, dels med 
tanke på sophämtningen och dels på 
trafiken till "vandrarhemmet". 

8) Den låsta "träaltanen" vid södra ändan 
av "damsidan" kunde öppnas ut mot 
"Varmbadhuset" och där kunde det 
vara servering, ev. delvis med markis 
över. 

Enligt Ingemar Granqvist, Turistbyrån, 
(han och hans fru har gjort ett väldigt gott 
arbete i sommar) skulle det gå att hyra ut 
många fasta båtplatser på pirarna vid Bad
holmen till besöksbätar, då ägarna inte är 
där. Markeras med gröna flaggor! Detta 
gör att Badholmen skulle kunna bli mer 
frekventerad än hittills. Detta kan göra att 
underlag för aktivare caferörelse kan ska
pas, kanske även typ "våffelstuga". 

Med vänlig hälsning 
Bo Reichenberg 

En komposterares fortsatta vedermödor. från nr 81, sid 24 

fjällbacka 
Gräv AB 

Alla slags arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-31937, Mobiltel. 010-2371686 

Redan i förra "artikeln" konstaterade jag; 
"Det är inte lätt att vara komposterare". 
När vår Gröna Johanna vaknade ur vinter
sömnen i våras och vi tog av isoleringsfo
dralet, visade den nedersta ringen tenden
ser till sprickbildning. Frampå försomma
ren var den sprickfärdig och vi insåg, att 
något måste göras. Järnboden kontaktades 
och Berith lovade att skaffa fram en ny. 
Men leveranshastigheten på somrarna är 
inte vad den borde vara. Berith var förtviv
lad. Leverantören hade sagt att ringen var 
sänd, men den kom inte förrän i slutet av 
augusti. Under tiden hade även ringen 
över spruckit. Berith fixade en sådan ring 
också, ganska snabbt och det var dags att 
tömma Johanna på sitt jäsande innehåll. 

För att något avlasta den fulla tunnan 
gjorde jag iordning en gammal plasttunna, 
typ mindre. Jag borrade en massa hål i 
botten och grävde ner den en bit intill den 
gamla behållaren, så nu har vi två tunnor 
att ägna oss· åt. 

Resten av innehållet tömde vi på en 
presenning. Oj, det kom verkligen en doft 
ifrån den fina världen. Men man vänjer 
sej! Den gamla tunnan skruvades isär och 
de nya ringarna sattes dit och vi hade en 
nästan ny Johanna. Berith och tillverkaren 
bör få en eloge för god service! 

Ja, nu är det dags att klä på Johanna 
vinterfodralet och med spänning se fram 
mot en ny vår. Månntro tunnan är hel, när 
fodralet tas av? 

Bore 
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Fjällbacka IK 
spelar Div 4 
fotboll -98 
Fjällbacka IK gjorde om bravaden från 
1980-talet att vinna två serier på raken, 
frän div 6 till div 4 på två år. 

FIK:s lag 1997 

Laget startade serien mycket bra med 
7 raka segrar och låg under sommaruppe
hållet på första plats , 6 poäng före Bulla
ren. Höstsäsongen blev tuffare, mycket på 
grund av skador på viktiga spelare. Ett tag 
var laget bara tre poäng före Stångenäs 
AlS, som slutade tvåa. I näst sista mat
chen säkrades dock seriesegern, med en 
stabil vinst mot Rabbalshede IK. Det var 
på dagen tio är sedan vi senast gick upp i 
div 4 första gången. 

Stående från vänster: Lagledare Mikael 
Karlsson, PatrikPalm, Patrik Olsson, 
Per-Johan Karlsson, Per-Oskar Hahne , 
Rolf Dalgren, Tomas Nyman lagkapten 
och Dan Karlsson tränare . Sittande från 
vänster: Patrik Olsson, Robin Olsson, 

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykologmottagningen 

Livsgnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog, psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
45731 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen· 

KÄRRABY 
HAN DE LSTRÄDGARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 
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Magnus Krantz, Patrik Jonasson, Mattias 
Abrahamsson och Mikael Theiiander. 
Liggande från vänster: Målvakterna 
Mikael Khilstedt och Jonas Persson. På 
bilden saknas Niklas Hedlund och Kenny 
Muttonen . 

Laget har spelat en mycket sevärd 
dock trevlig fotboll under ledning av brö
derna Dan och Mikael Carlsson. Lagets 
främste målskytt blev Niklas Hedlund. 
Bäste spelare Jonas Persson. 

Vi ser med tillförsikt fram emot att 
spela div 4 fotboll , det blir mycket svåra 
motståndare inte minst från Dalsland. 

Lars Engberg 

Fjällbacka 0525-31920 - 313 71 

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

Välkomna! 

FJÄLLBACKA SKARGÅRD 
Visor och kåserier från 
Bohuslän, av och med 
LASSE LUNDBERG 
och hans lekkamrater. 

Pris: 60:- + porto 
(inbetalningskort medsändes) 
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Fjällbacka 
Match Race 
Cup 
I skuggan av VM i Match Race som hölls 
i vattnen utanför Marstrand månadsskif
tet juni-juli arrangerades för första gång
en Fjällbacka Match Race Cup. För att 
inte slås ner av jätteevenemanget söderut 
valde man att köra den lokala varianten 
på samma gång, den 2 juli. Arrangör var 
den nybildade föreningen Fjällbacka 
Segel Sällskap med Jonas Egnell och 
Micke Westerberg i spetsen. Föreningen 
som är sprungen ur ett gäng Albin 
Express seglare har just match race med 
kölbåtar som huvudintresse. 

Skall vi då för den oinvigde tala om, i 
enkla ordalag, vad match race innebär så 
kanske det blir: Tävling där två båtar 
möts "man mot man" på en ganska kort 
bana. Hela tiden jobbande på att via tak
tiskt seglande och regler nå företräde före 
den andre. Om man fått övertaget gäller 
att bevaka sin ledning även om det så blir 
till att preja den andre till Skagen. l'äv
lingsformen är perfekt för publik då alla 
kan följa bataljerna om banan kan förläg
gas nära land. Just där är Fjällbacka per
fekt och nästan unikt. En öppen fjord rakt 

Dramatik! 

utanför bryggorna där en bana med gan
ska jämn vind kan läggas i alla vindrikt
ningar. I årets final ställdes 
Team Parbol med Håkan Johansson, 
Daniel Uttgren och Lars Berg mot upp
stickaren Team Woody med Olle Svens
son, Kalle Kahlman och Mikael Svedung. 
Att "Olle på Elektriska" nådde så långt 
var en mycket stark prestation men tyvärr 
för honom stannade det där. Håkans rutin 
som en av dom bättre kölbåtsseglama i 
Bohuslän vägde tyngst och i och med det 
fick han den första inteckningen i Fjäll-

Nu kan vi erbjuda kvalificerad 
ekonomisk rådgivning även kvällstid! 

Ring och boka tid! 
0525/318 00 

Sparbanken Tanum 
Lokal- Stark - Självständig 

Restaurang & Pizzeria 
•• 

MASSEN 
Vid gästhamnen Hämtpizza tel. 32355 

Helgöppet hela vinter 

backa Match Race Cup. Att Olle inte 
vann var förresten sambon Annika nöjd 
med, för på kvällen fällde hon kommen
taren: ... hade han vunnit hade han garan
terat köpt en Albin Express samma kväll. 
För laget med undertecknad i gick det 
dock inte något vidare, först och främst 
beroende på att vår skipper "Julle" Juli
usson gick sönder. Med tanke på att hari 
ett par månader senare fyllde fyrtio så var 
det kanske ett första tecken på ren ålders
skörhet. 

Om ni var på plats och tycker att det 
var svårt att följa och veta, vem som var 
vem så är problemet känt hos FSS och till 
nästa år skall landsidan förbättras med 
speaker, resultattavlor mm. 

Anders Torevi 

Segrande båt/r.v. Håkan Johansson, 
Daniel Uttgren och Lars Berg. 
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Sista AGA-fyren elektrifieras 
Det var tänkt att fyren på Virholmen med 
beteckningen Lilla Köttö bx 3s (blixtljus 
med 3 sekunders intervall) , skulle sparas 
som Sjöfartsverkets sista fyr i Sverige, 
som drivs med acetylengas. Så blev det 
inte. De strama ekonomiska ramarna tar 
bort varje möjlighet till utvikningar och 
nostalgi. Den 17 juli i år togs den sista 
acetylengastuben ut från fyren , men fyren 
fortsätter att lysa, men nu med hjälp av 
batterier, som laddas upp med solceller 
placerade på taket. Då dessa är stöldbe
gärliga, har Sjöfartsverket bränt in sitt 
namn i panelen. Solcellerna klarar av att 
ladda batterierna med ett minimum av 
sol. Till och med vid Norra Kvarken 
utanför Haparanda räcker solen, och 
endast vid något tillfälle har man där 
behövt ladda batterierna särskilt. För två 
år sedan var det tal om att lägga ner 
fyren, som hölls släckt i sex månader, 
men efter att Alf Aronsson, mästerlots 
och fjällbackabo, bearbetat Sjöfartsverket 
och fått dem på bättre tankar, tändes den 
igen. Men, som sagt, någon acetylenfyr 
är den inte längre, men den lyser i alla 
fall. 

Fyren byggdes 1909 och drevs 
ursprungligen med fotogen , vilket krävde 
mycken tillsyn. Själva fyrhuset består av 
gjutjärn, som blästrats för att kunna stå 
emot väder och vind. 1917 försågs fyren 
med acetylengasdrift enligt den metod 
som uppfunnits av' ingenjören, uppfinna
ren och industrimannen Gustav Dalen. På 
den tiden var elnätet inte utbyggt så som 
det är idag, och det behövdes ett system ' 
för fyrbelysning, som var driftsäkert och 
bränslesnålt. Gustav Dalens fyrar kunde 
fås att tändas och släckas i förinstäJIda 
intervaJI, och med en särskild solventil 
kunde fyren hållas släckt om dagen. Upp
finnaren miste sin syn under ett experi
ment med fyrljuset. 1912 fick han nobel
priset för sin uppfinning. Synd att inte 
gasdriften fick vara kvar, som ett minne 
aven stor svensk uppfinning. 
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Anders Järund 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 

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

MåncJ-fred 9-17. lörd stängt 

Fyringenjör Arne Sandelin förevisar 
fy ren. Arne pensionerades i fjol sommar, 
och har de sista åren varit engagerad i 
Decca-systemet för radionavigering. 
Genom att pejla in Decca-sändare utpla
cerade på olika ställen längs kusten, kan 
båtar orientera sig på havet med en nog-

grannhet av några meter. En kontrollsta
tion finns vid Anråsälven mitt emot golf
banan, och Arne har fortfarande över
vakningsuppgifter där. Med tiden kom
mer Decca-systemet att konkurreras ut av 
satelitnavigering . 

Från tanke till bygge! 

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

JOHN GRANQVIST BYGGNADS AB 
FJÄLLBACKA 0525·32030 
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filt' ':'n~t:~~~ och EVln'!!!!!5E · ''''Mimi' 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

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

CAPE • RESTAURANG • BAR 

Tack för 
önskar vi på 

i sommar 
Cafe Bryggan 

BRYGGAN 
FJÄLLBACKA 

INGRID BERGMANS TORG - 0525-310 40 

God Juloch Gott Nytt Ar! 

Välkommen till Ditt Apotek 
Huvudentren Fjällbackaservice 
ÖPPET: Måndag 8.30-12.30 13 .30-18 .00 

Tisdag-Fredag 8.30-12.30 13 .30-17 .00 

Tel. 0525/310 04 

Sällsamt besök 
Fjällbacka besöks av många olika slags 
fartyg men vem skulle vänta sig att en 
ubåt skulle dyka upp i Mörhultbadet! 
Detta hände - fotot ljuger inte - en vack
er sommarmorgon 1955 just som min 
mor, Karin Odin, och moster,Eva Heme, 
som sommarbodde i Mörhults äldsta och 
minsta stuga, skulle inta det sedvanliga 
morgon-naken-badet. Deras upprördhet 
torde snabbt ha övergått i förtjusning då 
det befanns att ubåtens chef var Karins 
äldste son. Den som så påpassligt tagit 
och med stor möda letat fram fotot är 
Herman Nydqvist - tack för det! Ubåten 
"Sjöbjörnen" tillhörde den på sin tid stör
sta klassen ubåtar. Hon var ca 65 m lång 
och hade ett djupgående på 3,5 m. Hen
nes besättning var på drygt 30 man. 

Lägg märke till hur kalt Köttö var för 
40 år sedan. 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Jag öns/(ar arra mina 
/(unc[er en (jOt]) JCUL ocn 

ett (jOTT 'J..fYTI 5i2u 
STURE STRAND 

Tel. 0525·31029 

Hod 

Centrumkiosken 
Gatukök AB . 0525-31327 

Fjäll backa 

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

Inlämn. tips t.o.m. 15.00 lörd. 

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

LOTTER, 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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Fjällbacka Samhällsförenings årsmöte 25/11 -97 
Mötet hölls i år på Fjällbacka Service och 
bevistades av c:a 60 personer. Vi fick 
kaffe som sponsrades av lämboden och 
kaffebröd från Konsum. 

Till ny ordförande för 97-98 valdes 
undertecknad. Till övriga ledarnöter val
des Monika Hellberg och Alf Gustavsson. 
Lennart Juliusson och Kalle Kahlman val
des till suppleanter. Till revisorer valdes 
Sven-Olof Juliusson och Karl Uttgren, till, 
suppleant Berndt Hansson. 

Avgående ur styrelsen var Åsa Bräck 
som avtackades med en blomma. 

Mats Tillander från Tanums kommun 
informerade om nyheter. Reningsverket 
håller på att byggas om och det blev en 
fullständig ombyggnad som beräknas vara 
klar till sommaren. I samband med detta 
har man grävt upp ett antal vatten och 
avlopp och även lagat dessa, under -98 
kommer Södra och Norra Hamngatorna 
att grävas upp för att få avlopps- och 
vattenledningarna utbytta. I samband med 
detta bör vi fundera på hur vi vill att gator
na skall återställas, asfalts beläggning eller 
gatsten? Det har även tagits en investe
ringsbudget för Ingrid Bergmans torg till 
98-99, 1,5 milj kronor finns för förskö
ning. Kom gärna med ideer för hur Ni vill 
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att torget skall se ut. Problem dock med 
"Rosas hus", ägaren överklagar priset med 
vilket huset är inlöst, skall redas ut i tings
rätten, Tanums kommun löst in huset för 
650.000:- men ägaren vill ha 2,2 milj kro
nor. Fastighetsdomstolen kommer att 
avgöra. Betr 163:an har Vägverket lagt 
ombyggnaden på is i c:a 10 år, planen ej 
antagen ännu och kostnaden för hög. Ren
hållningen skall förbättras och avfallet 
minimeras i framtiden. Förbud gäller att 
bränna organiskt avfall. Tvång för samtli
ga hushåll att sortera avfall och ändrade 
intervaller i hämtning av sopor. Svårt med 
parkering längs Sälviksvägen, ev parke
ringsplatser i Hästhagen? 10-12 p-platser 
längs infarten till lekplatsen. 

En diskussion fördes om torgplatser 
och utseendet på dem, en torgplats stod 
mitt framför bryggdansen och skymde 
orkestern. Detta får ordnas inför nästa 
säsong. Handikappparkering diskuterades 
och skall ses över. 

Bengt Mattsson informerar om aktuel
la frågor. Budgeten fastställs för 98 i mor
gon och målet är en O-baserad budget. 
Arbetslösheten ligger på 6,5-7% och det 
är förhållandevis bra. Lear i Tanum har 
varslat 115 tyvärr, i övrigt ser det bra ut. 

Tecken på optimism finns hos företagen i 
Tanums kommun. Vitlycket är i det när
maste färdigbyggt och skall invigas den 
4/4 -98, ev av Kronprinsessan Victoria. 

Fjällbacka: 
Åldersro, hur gå vidare? Länsrätten avsla
git Emil Holmbergs överklagan. Det finns 
en tvist omsorgsnärnndenjhyresnärnnden, 
överklaganden kan göras till Hovrätten 
innan 4/12. 

Diskussioner har kommit upp om 
inventarierna, vem som skänkt vad. Sista 
ordet är inte sagt i denna fråga. Hyresgäs
terna blir kvar till 31/3. Ev permutation av 
gåvobrevet. Beträffande Hembygdsföre
ningen kommer de att flytta till Fjällbacka 
Service, där en ombyggnad kommer att 
utföras av Tanums kommun för 20-
25.000:-

Kyrkskolan: Barnen kommer att flyt
ta till Fjällbacka skola efter jul. Det byggs 
en barack för att täcka behovet av plats. 
Diskussion har förts om vad som skall 
göras med Kyrkskolan, Nyttodata har 
anmält intresse att hyra lokalerna då de 
fått ett EU-projekt "Aladdin" för dataut
bildning av arbetslösa och handikappade, 

forts. sid. 31 

RUSKIGA HISTORIER 
OCH 

HISTORISKA RUSKIGHETER 

kepparen, hi:torieiorskaren och ide kaparen Stellan 
Joh -- n i HarnburQ-und har mycket att berätta. Han 
har edan barnsben nOQa ly-mat och laot på minnet vad 
de gamle berättat. 

l boken kan Du läsa ännande och intressanta berät
telser från kärgården utanför Hamburgsund och Fjäll
backa: om Homber gap, Gorch Fock, Jorevikingar på han
delsfärder, Kapten Bruce, Gerryggen och Vita Frun, Lot
sen och fransyskan, Mor Abelas krog på Florö, Sjöröveri 
och vrakplundring, Hoge lotts historia, Saltskärs Käring, 
Evert Taube möter Den huvudlöse på Homö, Bösejlam
vår kusts flygande holländare och många fler. 

Boken är på n sidor och har flera mustiga färgillustra
tioner av Malene Hammeleff-Jacobsen. 

Ca-priset är 220 kr. 
I Tanum kan Ou köpa boken i vissa affärer, på alla. 

bibiiotek och hos kulturkansliet. 



Bokrecension : 

Ruskiga historier 
av Stellan Johansson 

Ruskiga historier och krigiska rysligheter 
är den lockande och välfunna titeln på 
den bok som Tanums kulturnämnd gett ut 
i ~ommar. På s k rikssvenska återges där 
vad skeppare Stellan Johansson brukar 
berätta på sina färder med Nolhotten från 
Hamburgsund genom Fjällbacka skär
gård. 

Stellan har talat in på band och ett par 
medhjälpare i Hamburgsund har försökt 
översätta Stellans mustiga språk. 

Sådant är inte lätt. Inte heller är det 
lätt att läsa en bok tryckt på genuin 
bohuslänska. Detta blir en kompromiss, 
som kan vara bra för alla som vill åter
uppliva vad de hört Stellan säga på fär
den. 

Boken är påkostad och pryds av 
mycket suggestiva färgbilder av Malene 
Hammelejf-Jacobsen. Karl-Axel Wik
ström, Tanums kulturchef, har redigerat. 

På insidan av pärmen finns en tydlig 
karta över de viktigaste öarna. Öarna kal
las genomgående i obestämd form: Florö, 
Fläskö, Dyngö osv, och det känns bra, för 
så säger man, men just Valö får heta 
Valön. 

Här vill jag skjuta in ett frågetecken 
angående den stora Tanums-kartan, också 
nyutgiven. Där står det omväxlande 
bestämd och obestämd form: Valön, 
Hjärterön, Gåsön -men Rågö, Gluppö, 
Brattö - utan konsekvens. Boken Ort-

namnen i K ville härad uppger visserligen 
båda alternativen, men visst känns Hjär
terö, Kalvö som det rätta. 

Historier och sakuppgifter 
Stellan är värd allt erkännande för dessa 
berättarfärder där en gammal tradition 
hålles levande. Oändligt mycket är för 
alltid försvunnet. Nog har det hänt dra
matiska ting här på vår kust och till berät
tarstilen hör ju att snarare bre på än tvärt 
om. 

Man ska ta historierna så - med en 
nypa salt. 

Historierna får stå för sig själva. Men 
det är skillnad på rena sakuppgifter, tolk
ning av ortsnamn etc. Ett misstag i en 
tryckt bok fortplantas lätt till nästa förfat
tare. J ag har en del frågetecken till sådant 
som jag råkar veta - frågetecken som 
kanske väger lätt i förhållande till bokens 
förtjänster - men de bör ändå påpekas. 
"Ingenting görs ju för sina fels skull utan 
för sina förtjänster" gäller ju ändå. 

Frågetecken 
Om Stensholmens krigskyrkogård sägs 
"Engelsmännen förde senare hem de fles 
ta av sina stupade" (sid 14). Det är ju så 
att även tyskar och engelsmän från Ska
gerackslaget 1916 alla samlades från 
olika begravningsplatser i skärgården till 
Kvibergs kyrkogård i Göteborg. Just på 
Stensholmen ligger tyskarna kvar för 
Gorch Focks skull, antar jag. 

Bruce på Hjärterö-Valö kallas Johan
nes (sid 23). Hans dopnamn var Johan 
Henric och han kallades Janne i vardags-

Nu å·r affå·ren laddad 
med 

VINTERSKOR, ST,OVLAR .. 
ochKANGOR 

en in 
Välkorrtrrt 

SKOR OCH LÄDER EFTR. 
FJÄLLBACKA, TEL. 0525-312 50 

lag. Han "köpte Hjärterö" sägs det. Ja, 
han övertog det av sin mor Oleana f. 
Sahlberg 1840. Hon hade vid mannens 
död måst flytta till Hjärterö med alla sina 
barn och Janne växte väl upp där. (Se 
Bladet nr 70) 

Om Vedholmen sägs att det finns en 
järnåldersgravhög där troligen Tryggve 
Olavsson ligger begravd. Om högen 
vågar jag inte yttra mig, men jag har just 
läst i Claes Krantz bok. Hemma vid havet 
uppsatsen Gammalt kungarike (sid 46) 
där det försiktigt antas att Tryggve mör
dades på Tryggö som skulle fått namn av 
honom. 

Om namnet Taska (numera Sjöviken) 
på Hamburgön sägs att ordet betyder 
"litet ställe". Ortnamnsboken upplyser att 
"taska" betyder "påse eller pung", vilket 
förstås syftar på den lilla viken. Ordet 
taska har jag själv naturligt förknippat 
med den betydelsen. 

Om Vedholmen och Hamnholmen 
tycker Stellan att de två gamla namnen på 
två olika ögrupper egentligen är samma 
öar, nämligen Norderviksholmen (Noor 
Wedeholmarne) i vår skärgård och 
Suderviksholmarna som på holländska 
sjökort från 1500-talet placeras vid Kär
ringön. Stort frågetecken. 

Dyvelsberget på Hamburgön (ovanför 
Store Stenar) - slarvigt uttalat Dysberget 
vill Stellan anknyta till en handelsgudin
na Dysa. (Kan det vara Disa, en kunga
dotter som menas?) 

Ortnamnsboken menar att dyvel bety
der kärrmark med små sumpiga sjöar 
som finns uppe på berget. Sådana finns 
på de flesta berg. Själv tror jag mer på 
det lågtyska dyvel = djävul. Berget ser 
hemskt och hotande ut. Ordet dyvelsträck 
- ett gammalt medikament - kommer 
från en bitter rot, som anknyter till djävul 
- dyvel. 

Bronsåldern glömd 
Boken avslutas med en del nyttiga kom
mentarer och anvisningar om Bohus-litte
ratur. Därefter en lista på händelser med 
årtal. Här nämns överhuvud inte tiden 
bronsåldern ca 1.500-500 f Kr - en tid 
som alla rösena på våra bergtoppar min
ner om, ungefär samma tid som för häll
ristningarna. I dessa rösen finns ofta s k 
hällkistor, i början för hela lik, senare 
brändes liken och askan sattes in i urnor. 

Björn Sandmark skrev i sin recension 
i Bohusläningen att Stellan kan "utan att 
darra på manchetten" hävda att New 
York har samband med Joreviken. Ja, 
tro ' t den som vill. Helt omöjligt är det väl 
inte tycker 

Inger Rudberg 
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FJÄLLBACKAS 
LUCIA 1997 

Årets lucia presenterar här 
sig själv: 

Jag heter Emma Hansson, 
och går i åk 8 på Hamburg-

sundsskolan. Mina intressen 

är aerobic och fotboll. Jag 

lyssnar även gärna på mu

sik. 

Kröningen ägde rum i kyr

kan kl 17.00 på luciadagen, 

och förättades av komminis

ter Margaretha Berndtsson. 
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• Reningsverket i Fjällbacka byggs om 
för 10 miljoner kronor. 

• 27 nya vindkraftverk skall byggas i 
norra delen av kommunen. 

• Barnavårdsmottagningarna i Fjäll
backa och Grebbestad dras in och verk
samheten koncentreras till Tanum, 
Hamburgsund och Bullaren. Det föds 
för få barn i kommunen. 
Kommunen vill att alla avskiljer kom
posterbart avfall, och lägger det i sär
skilda kärl för kommunal komposte
ring, om man inte komposterar själv. 

• Tanums kommun säljer av 134 lägen
heter för 27 miljoner. 

• FIK vill ha kommunal hjälp för att för
bättra nerfarten till idrottsplatsen. 

• Det blir inte lönsamt att ta bergvärme 
ur de hål på 500 meter, som Chalmers 
har borrat, för att värma de kommunala 
bostäderna i Fjällbacka. Istället kom
mer man att bygga ett värmeverk, som 
eldas med flis och pellets. 

NORDHOLMS UR & 
TORGET· 45081 GREBBESTAD . TEl. 0525-101 38 

STJÄRN~URMAKARNA GULD 
Välsorterad 
inom 
branschen 

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

• Den nedlagda fyren på Bränte Holme, 
togs om hand av fyrentusiaster i Lyse
kil. 

• Bygglov till master och vindkraftverk 
kommer i fortsättningen att annonseras 
ut bättre, efter trasslet med bygglovet 
för masten på Mörhultsberget. 

• Volvoleverantören Lear i Tanum vars
lar 98 av 243 av sina anställda om upp
sägning. 

• Antalet gästnätter i Fjällbacka båt
hamn var 5.160 mot 5.041 i fjol. Mot
svarande för Grebbestad var 4.990 och 
4.971. 

• Flera avdelningar av Västkustfiskarnas 
centralförbund har protesterat mot ned
läggningen av väderrapporteringen från 
Väderöarna. Genom Sjöräddningens 
försorg fungerar den nu igen tills vida
re. 

• Silon i Mörhult kommer att säljas, och 
konstverksarnheten kommer att upp
höra. 

Från Grebbestad 
• Grebbe tadsbon Thorsten Klevsäter har 

köpt en segelskuta, galeasen Helene, 
om nu får hemmahamn i Grebbestad. 

Från Hamburgsund 
• Vikingabyn Hornbore by skall byggas 

på historisk mark. 
• Sotenäs och Kungshamnsfiskarnas 

andelsförening samlar in pengar till 
undersökning av vad som hände tråla
ren Novi, som förliste för två år sedan. 
Kyrkan har engagerats i insamlingen. 

• I början av oktober hittades ett vrak 17 
sjömil väster om Väderöarna. Den 9 
november kunde man med TV -kamera 
konstatera att vraket var Novi. 

• Kumlet vid Saltkärs Kärring har reno
verats av föreningen med damens 
namn. 
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Fjällbacka Frivilliga Brandkår är klar för utryckning 

Fr.v. bakr: Jonas Hansson, Rickard Schwyzer, Tomas Svanberg,jrämre: brandchef 
Lennart Fredlund, Lars Engberg, Leif Green, Lennart Widelius, Torbjörn Gustavsson. 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-353 27 ~' _ '':1 

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

• SYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDrylNG 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTADNING 

0525·31977 
FJÄLLSACKA 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

Den 14 november var äntligen allt klart 
för utryckning. Sega förhandlingar har 
förts med räddningsnämnden och brand
cheferna under våren och hösten om hur 
utlarmningen av Fjällbacka Brandkår 
skulle ske. Första budet var att jourhavan
de befäl i Hamburgsund skulle avgöra om 
Fjällbacka skulle larmas ut, medan vi 
ville bli utlarmade direkt genom SOS, i 
annat fall skulle vi tappa dyrbara minuter, 
kanske upp till 10 minuter, och då skulle 
Vår brandkår framstå som ganska onödig. 
Efter långdragna förhandlingar, som i så 
fall skulle gälla, gick nämnden med på 
utlarmning via SOS, I det läget kontakta
des Räddningsverkets jurist, som ansåg 
att frivilligkåren först måste få status som 
värn och ingå i räddningsplanen, om den 
skall kunna larmas via SOS. Däremot 
kunde "jourhavande räddningschef' lar
ma ut Fjällbackas Frivilliga Brandkår vid 
varje tillfälle. Jourhavande räddningschef 
är räddningschefen eller ställföreträdare i 
Tanums eller Strömstads kommuner, som 
har jour var sin vecka. Tidsförlusten skul
le därvid bli högst 90 sekunder. Vår sty
relse gick med på detta arrangemang tills 
vidare. 

Hösten har använts till att komplettera 
utrustningen av brandbilen som skänkts 
av familjen Anders Järund. Denna stora 
gåva har varit till ovärderlig hjälp för oss, 
för utan brandbil hade vi inte kunnat star
ta vår brandkår så snabbt. Tack ännu en 
gång för den generösa gåvan. 

Vi har även två nya yngre brandmän 
anslutna till kåren, vilka skall läras upp 
av de äldre brandmännen. Vi hoppas att 
det kommer fler intresserade' yngre så 
småningom. Alla brandmän har fått mini
call, som sponsrats av Föreningen för 
Fjällbacka. En ny port till brandstationen 
har byggts och installerats, betald av John 
Grdnqvist Byggnads AB och FFF. Ett 
märke för kåren, i form aven vapensköld, 
har designats av Anders Torewi. En del 
överbliven utrustning har skänkts av 
kommunen och en del har vi lånat av 
civilförsvaret. Vi har även fått en del 
pengar i gåvor av hjälpsamma medlem
mar. Vi hoppas naturligtvis att fjällbacka
borna skall få mycket glädje av vår frivil
liga brandkår och ett stort tack till brand
männen som ställer upp på ett fantastiskt 
sätt. 

För närvarande har vi c:a 300 med
lemmar, som betalt 150 kr, och c:a 
60.000 kr i kassan, till att täcka drifts
kostnaderna. Tolv brandmän står redo att 
rycka ut om det behövs. 

Rosita Jansson 
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Fjällbacka - Fjellbacka 
Jag har läst ett inlägg av. Karl-Allan 
Nordblom och Anders Torevi redan i kor
rektur. Därför kan jag redan nu diskutera 
frågan om stavning av ortens namn. 

Anders Torevi och Karl-Allan är ett 
par av dem som arbetar med framtidens 
teknik och strävar att göra Fjällbacka 
känt via de där nya medierna, som en 
urtidsödla som jag inte begriper mycket 
av. Dock begriper jag, att det är svårt att 
stava till Fjällbacka på dessa medier. Det· 
är rätt att Helsingborg gått från Hälsing
borg tillbaka till äldre stavning med e lik
som Trälleborg till Trelleborg. Helsing
fors stavades också en tid med ä. Det hela 
är egentligen en rätt obestämbar smak
sak. Trälleborg tycker jag ser hemskt ut 
medan jag tycker Fjällbacka ser liksom 
glatt och käckt ut, men Fjellbacka verkar 
lite blekt och trött. 

Skiftande stavning genom åren 
Att Fjellbacka skrivits så i 350 år är dock 
inte sant. För det första fanns det ingen 
officiell stavning utan var och en stavade 
som den trodde var bäst. Gamle kyrko
herde Paul Berg i Kville envisades med 
att alltid skriva Qville, bara för att han 
höll på det gamla (I skrivstil skrevs detta 
tidigare4~. Jag fann på Riksarkivet 
en arkivarie som inte kunde läsa detta 
rätt) 

Ortnamnen i K ville härad 
Så heter en del i serien "Ortnamnen i 
Göteborgs och Bohuslän". Den torde fin
nas åtminstone på Tanums bibliotek. Där 
sägs att Fjällbacka mest i folkmun kalla
des "Strane", vilket jag själv hörde i som
ras aven deltagare i kulturvandringen, 
som mindes att modem sagt så. 

I boken om Kville härads ortnamn får 
man veta hur lägets namn stavats på olika 
sätt - vilket skett mera på måfå och som 
blivit registrerat enligt tillgängliga hand
lingar. 

År 1617: Fieldbacke - 1625: Fiel
backe - 1658: Fielle Backa - 1673: Fiäl
lebacka fiskeläggie - 1695: Fiällbacka -
1806: Fjellbacka - 1881: Fjällbacka. 

Man ser att ä:et var med redan 1673, 
medan e:et tycks kommit i början av 
1800-talet fram till 1881 då det officiellt 
blev Fjällbacka. Många skrev dock länge 
med e långt senare. Det har alltså växlat 
mellan ie-e-ä genom tiderna. 

För min del är jag tveksam. Det är i 
alla fall ett ä-ljud. Jämför med e:ljudet i 
Veddeberget. Ordet "fjäll" är ju ett riktigt 
ord, som betecknar vårt berg eller fjäll, ett 
arv frän norskans namn på berg. Hur skri
ver man Åmål och Västerås på internet? 
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Rosor 
Då jag nyligen var på reportageresa 
till London besökte jag Regent's Park 
och dess fantastiska samling rosor. 
Mest av alla denna brittsommar blom
made en ros som vi är väl bekanta 
med från statyn vid Ingrid Bergmans 
torg. 

Lördagen den 4 oktober 1997 

Christer Carlbäck, frilandsjournalist i 
Paris och sommarfjällbackabo sedan 
barnsben. 

Amal och Vasteras blir något helt 
annat. Det har sina sidor att vara interna
tionell. Finns det inte övergripande regler 
för detta som gäller svensk stavning på 
nya medier? 

Inger Rudberg 

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

"Lev gott 
med hälsokost" 

Affärsvägen 13, Tanumshede 
Tel. 0525·206 36 

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

Försäljning av: 
• Hundfoder (Hundköket) 

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

Välkomna! • • 
SVERIGES REDOVISNINGS KONSULTERS FÖRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

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



"Svanen" växer fram 
I förra numret av Fjällbacka-Bladet rap
porterade vi om restaureringen av s/s 
"Svanen", en gammal ångbåt från sekel
skiftet. Roy Sahlin svarar för jättearbetet -
kulturgärningen - och har nu installerat 
ångmaskin och panna och en stor del av 
inredningen i trä. Många detaljer återstår 
att . tillverka och montera. "Svanen" kom
mer att bli en verklig sevärdhet i Fjäll
backa, när hon är klar fram mot sensom
maren. Det gäller nu att hitta en lämplig 
bryggplats. Hon är 9 m lång och 2,3 m 
bred. 

Hod 

forts från sid 26 
Fjällbacka samhällsförening .. . 

. vilket omfattar 5-6 arbetstillfällen. Loka
lerna på Håkebäcken räcker då inte till. 
Kyrkskolan skall inte säljas i nuläget. 

Fjällbacka Samhällsförening kommer 
att vidtalas om Vindkrafts-policy och även 
om Strandskyddsområde, vars strandlinje 
skall gå etc. 

Pengar är avsatta för ombyggnad av 
kajen vid Planame med 700.000:-, -98 och 
2 milj för -99. 

Karl-Rune Pettersson: Har utlyst om 
att få in förslag på hur Badholmen skall se 
ut i framtiden , resultatet är ej fårdigt ännu 
men Badholmen är en outvecklad pärla 
och många förslag har inkommit. 

Campingen; där skall stora förän
dringar göras, bl a skall en ny servicean
läggningen byggas, nuvarande har inte 
hållit erforderlig standard, man skall ev 
också öka ut området åt öster. 

Centrumbryggan; skall byggas om 
och räknas bli klar våren -98. Lottbodarna 
är flyttade och ommålade och skall få 
namnskyltar i trä med namn som anknyter 
till gamla fiskebåtar som funnits i Fjäll
backa. En bod skall flyttas till en annan 
plats för att man skall få bättre plats att 
lossa och lasta på kajen. 

Fjällbacka IK behöver mer mark och 
·kall ev köpa mark av Ripa. Hockeyklub
ben ön ·kar ett bättre arrendekontrakt, 
detaljplanegruppen skall gå igenom ären
det. Hockey-k lubben önskar vara kvar där 
de är nu, har tidigare fl yttat fyra gånger. 

Eftersom medelåldern på våra möten 
är för hög. i hade kanske fyra personer 
under 40 år idag. vore det trevligt om fl er 
yngre kom och tyckte, det är ju trots allt 
de som skall bo och leva i Fjällbacka i 
framtiden. 

Väl mött i april 
Rosita Jansson ordf 

Obs! artikeln kortad av red, pga utrym
messkäl. 

Danskt besök 
Familjen Mose från Skagen, var på besök i 
Fjällbacka i början av juli. Fr v far Thomas, 
Anders, Trine och mor Dorte. Trine hade 
skickat en flaskpost från Jyllands nordspets 
"Grenen" för två år sedan. Den hittades på 

Florö av Agneta Silfverskiöld-Newton i 
fjol. Läs om detta i nr 81 och 82. Båten har 
Thomas köpt tidigare i år och seglat upp 
den från Köpenhamn till Skagen. Detta var 
familjens första tur med den. AJ 
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För en bättre ekonomi 
och ekologi. 

Föreningsbanken )I{ 

FRISÖREN är proffs på ditt hår! 

GÖR SOM DIN FRIsöm 

ANVÄND PROFESSIONELLA -C O L S I N 
HÅRVARDSPRODUKTER FRÅN COLSIN 

COLSINS SCHAMPON - BIlA MIUÖVAL ~ 
GODKÄNDA AV SV. NAlURSKYDDSFÖRENINGEN -··ro'M"'·· 

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

__ Sr. Allelsson 

@LS~ e 
eio 

ELINSTALLATIONER. TV-ANTENNER. LARM. KÖKSMASKINER 
Ekelidsvägen 5, Fjällbacka ind .omr. 

Tel. 0525-317 21 , Tore 010-287 08 49, Kjell på Mjölkeröd 010-287 29 48 
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Drygt 165.900 sköna kronor till Sjöräddningen 

Bortför 200 till damen i vitt. Lasse Lundberg och Sko-John höll i auktionen som sedvanligt avslutade Kalvöbasaren. 

Det blev resultatet av sommarens Kal
vöbasar. 

- Fantastiskt, jublar en nöjd Stig
Tore Berg. 
Siffran betyder förstås nytt rekord. 

- Jag trodde inte det var möjligt. 
Men Kalvöboma är fantastiska. De 
hår gjort det igen, säger Stig-Tore. 

Sedan två år tillbaka är de pengar 
som samlas in under Kalvöbasaren 
öronmärkta för stationen i Fjällbacka. 

- Pengarna används i första hand 
till drivmedel, förklarar Stig-Tore. 
Och tillägger: 

- Men att vi nu har två nya båtar, 
samt en helrenoverad båt för sex mil
joner kronor, kan vi mycket tacka just 
Kalvöbasaren för. 

Årets fest genomfördes i ett strå
lande sommarväder. 

Öborna hade som vanligt ställt upp 
mangrant och när den första räddnings
kryssaren kom till Kalvö strax före 

klockan 14 var allt noga förberett. 
Under fyra timmar såldes det 

sedan lotter, kaffe, korv, kläder, skor, 
färg och böcker så det stod härliga till. 

Fyndade gjorde besökarna i lopp
och shoppstånden, medan de som gil
lade lekar kunde gå en tipspromenad 
med en Tysklands-resa som pris eller 
försöka slå "hole-in-one" ute på Kil
len. 

För barnen fanns en fiskdamm. 
Folkfesten avslutades som vanligt 

med auktion där Lasse Lundberg i år 
kunde glädjas åt att få klubba bort 
ovanligt många och inte minst fina 
prylar. 

Folke på Korsös gamla åltinor 
gick bort för närmare tusenlappen 
styck! 

- Bara auktionen gav 47.000 kro
nor, säger Stig-Tore som gissar att 
drygt tusen besökare sökt sig till 
Kalvö denna lördagseftermiddag för 

Munk-Reklam AB , Munkedal 1997 

Foto: Urban Brådhe 

att ha trevligt och samtidigt hjälpa 
Sjöräddningen. 

Symboliskt nog gick det också 
larm mitt under basaren. 

- Det var en segelbåt som grund
stött i närheten av Vassholmarna. 
Räddningskryssaren Tanum var där 
och drog loss, berättar Stig-Tore 
Berg. 

Ett snabbt ingripande av Sjörädd
ningens grabbar som ingen basarbesö
kare märkte någonting av. 

1997 fyllde Sjöräddningen 90 år 
och därför kom rekordsumman på 
165.900 kronor som en extra fin 
födelsedagspresent. 

- Om Kalvöborna orkar, vilket jag 
vet de gör, kör vi en ny basar till som
maren, hälsar generalen Stig-Tore 
nöjt. 

Så boka redan nu in lördagen mitt 
i juli. 

e /aes Salomonsson 


