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Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Pg 410318-0 Bg 514-7228 

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

Tillvarata medlemmarnas intres
sen vad gäller deras tillvaro i 
Fjällbacka. 
Arbeta för fortsatt bibehållande 
och vård av traditioner och den 
kultur som utgör en oersättlig till
gång för orten. 

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

Föreningen utger en tidning "Fjäll
backa Bladet", som utkommer två 
gånger om året. Medlemmarna får tid
ningen hemskickad. 

FFF:s STYRELSE 
ARBETSÅRET 1997 - 1998 

ORDFÖRANDE 
Anders Järund, Mörhult 37, 
450 71 Fjällbacka tel. 319 16 
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John I Johansson, Mörhult, 
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Inger Rudberg, Persikevägen 81, 
22355 Lund tel. 046/144535 
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45071 Fjällbacka tel. 353 77 

Maj Gustafson, Lidenvägen 15:8, 
45071 Fjällbacka tel. 312 31 

Bo Reichenberg, Brandgatan 2, 
450 71 Fjällbacka tel 313 93 
Karin Isaksson, Kvarnbergsvägen 45A 
141 45 Huddinge tel. 08/7746730 

Sommaradress: Norra Hamngatan 
450 71 Fjällbacka tel. 310 64 

Eva B jörving, Masmästaregatan 17, 
771 31 Ludvika tel. 0240/807 05 

Sommaradr.: Allegatan 23, 
450 71 Fjällbacka tel. 315 31 

REDAKTION 
Anders Järund 
Bo Reichenberg 
Hans Odin 
Maj Gustafson 

ANNONSER OCH FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

MEDLEMS REGISTRERING 
John Johansson 

Fartgräns i skärgården? 
Snart blommar båtlivet upp i hamnar och skärgårdar. Vi kan 
glädja oss åt ett myller av båtar och hur besättningarna 
behandlar dem. Finns det en sommarupplevelse som kan 
mäta sig med att direkt delta i båtlivet? Jo, det skulle i så fall 
vara, att på säker mark iakttaga det hela. Det livliga och 
färgsprakande båtlivet under sommaren är sannerligen efter
längtat. 

Båtlivet förändras. De seglande jullarna och sniporna är 
ett minne blott. Småbåtar, nu i plast och ofta med aktersnur
ror, för oss ut till bad, fiske och vackra scenerier. Men det 
finns ett hot mot idyllen. Hotet är de svåra svallvågorna. 
Dessa drabbar inte bara båtar utan också bryggor, stränder 
och fågelliv. Bovarna är de stora motorkryssarna, som med 
åren blivit allt fler, större och snabbare. Kryssarna i sig själ
va är inga bovar, tvärtom, de är trevliga att se och möta. 
Bekymret är den höga hastighet de brukar framföras med, 
utan hänsyn till trånga sund och andra båtar. 

Efter en del incidenter, ännu inte värre än vattenfyllda 
kanoter, plötsliga krängningar, utspillt fika i kölsvinet, rädda 
små barn och rasande skeppare, är det med tillfredsställelse 
man hör, att kommunen undersöker, om det går att införa 
fartgränser i skärgården. Många hamnar och redder har 
redan fartgränser, t ex fem knop i Fjällbacka. Nu gäller det 
längre ut i skärgården och därför "friheten på havet" . 

Frågor väcks om fartgränsens storlek, om tidsbegränsning 
på året och inom vilket område begränsningen skall gälla. 
Maximihastigheter på åtta till tio knop har nämnts i ett 
område, som sträcker sig ut till Nord-Dyngö och Gluppö. 

Det vore illa om fartgränsen för med sig, att stora skyltar 
måste sättas upp på öarna. Miljön störs. Skylten på Gud
mundsskäret är ett avskräckande exempel. 

Trots alla svårigheter måste något göras åt fortkörarna. 
Alla vill vi vara säkra och alla vill vi trivas i skärgården. 

Omslagsbild.' 

Hummerfiskebodarna på Hamnerö, 
Södra V äderöarna. 

Foto: Björn Sandmark 

Hans Odin 



FÖRENINGEN FÖR FJÄLLBACKA 
Årsmöte 
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 14 
juli kl. 19 i Församlingshemmet. Efter 
mötet ges en rapport från Fjällbacka Fri
villiga Brandkår. Vi bjuder på kaffe och 
Stig Tore Berg berättar om sjöräddning
en och visar en video från ett uppdrag. 
Hjärtligt välkomna. 

Kulturvandringar i Fjällbacka 
Inger Rudberg leder också i år tre kul
turvandringar, torsdagarna 9 juli, 23 juli 
och 30 juli med start från Sälviks Cam
ping kl. 19. Vi beundrar bronsåldersrö
set och fortsätter mot Oxnäs, till Fram
stranden, Backen och upp mot kyrkan. 
A vgiften är 20 kronor. Turen den 23 juli 
ingår i Tanums kulturvecka och kostar 
40 kr. 

Årsavgiften 
Ni som är medlemmar i denna förening 
och därför får tidningen hemskickad till 
er: I kuvertet ligger ett inbetalningskort 
för verksamhetsåret 1998-99. är du 
betalt avgiften, som fortfarande är 100 
kronor, har du också betalt för julnumret 
1998 och sommarnumret 1999. 

Stora krabbmetartävlingen 
går av stapeln onsdagen den 15 juli kl. 
14. Anmälan vid Promenadbryggan 
fr o m kl. 13. Välkomna stora och små. 

Guiden över skärgården 
har efter många år lämnat Fjällbacka
Bladet, men kan erhållas på Turist
kiosken. 

FFF stöder i år 
ekonomiskt den nybildade Fjällbacka 
Frivilliga Brandkår, Tanums Turist i 
Fjällbacka och Mörhultsbadet. I år 
sponsrar vi en teaterkväll om Hilma 
Strandberg. 

En Fjällbackakväll 
anordnas tisdagen den 21 juli kl. 19 i 
Församlingshemmet. Filosofie doktor 
Johan Pettersson talar om "trankokeri
erna under 1700-talets sillperiod". Inträ
de 20 kronor, som täcker en del av den 
senare förtäringen. Inslaget ingår i 
Tanums kultursatsning. 

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

Nytryckt broschyr med "korta fakta 
om Fjällbackas kultur och historia" 
finns gratis i de flesta affårer och i 
Turistföreningens kiosk. Den finns även 
på tyska. 

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

~lkommen till butiken med den 
goda och lättlagade sommarmaten. 

Under sommaren har vi dessutom 
förlängt öppethållande så att du 

kan handla när det passar dig. 

F j ä II ba C ka Tel. 0525-311 41 

•• 
FJALLBACKA 

POSTKONTOR 

ÖPPETTIDER: 
12.00-18.00 

TEL. 0525-310 13 

lI~tdt 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykologmottagningen 

Livsgnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog, psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
45731 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 
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Infört i Bohusläningen 16/5 -98 

Minnesord 
Ivan Holmberg avliden 

Varm och generös 

Ivan, t.V. bland vännerna Karl-Ivar Nordblom, i.m. 
td. väderölots och Arne Westerberg, Dyngö t.h. 

I
van Holmberg, Dyngö, 
Fjällbacka, har avlidit i en 
älder av 73 år. Närmast sör

jande är kusiner och kusinbarn. 
Ivan Holmberg föddes i 

Chicago den 26 december 
1924, son till Carl och Ida 
Holmberg som utvandrat dit. 
Familjen ätervände till Sverige 
och bosatte sig pä Dyngö i 
Ivans morföräldrars hus. 

Ivan startade sin skolgång pä 
Dyngö och blev sin ö trogen 
under hela sitt liv. Det var 
endast under militärtjänstgö
ringen förlagd till KA 4 i Göte
borg och en tid som fyrvaktare 
pä Väderöbod, som Ivan bodde 
pä annan ort. Under sitt yrkes
verksamma liv var Ivan fiskare 
och deltagare i fiskträlaren 
Vingadrott, den enda med hem
mahamn Dyngö. Efter sin pen
sionering har Ivan fiskat från 
egen julle, fiske var hans stora 
intresse. Under många år och 
fram till sin död var ocksä Ivan 

VÄLKOMMEN TILL 

öns "vattenmästare". Han vär
nade mycket om Sjöräddnings
sällskapet. 

Vi är många som saknar Ivan, 
han var en äkta skärgårdsprofil 
med sitt intresse för fiske, sjön 
och väder, men han hade ocksä 
ett stort intresse för andra män
niskor, bäde barn och vuxna .. 
Många är de kvällar, dä han pä 
bryggan berättade om gamla 
tider, krogen pä Florö, segel
skutorna i Fläskösundet, lotsar
na och tullarna och alla stra
patsrika resor till Väderöarna. 
Låt oss hjälpas åt att upprätt
hälla Ivans glädjespridning pä 
Dyngö. Havet var hans leve
bröd och där fick han dö. Ivan 
led de sista åren aven hjärt
åkomma, som varje dag lurade 
pä hans liv. Han dog där han 
älskade livet som mest. 

Stina och Peter Löfgren 
Hovås och Dyngö 

Stina är dotter till Östen 
Krantz och kusinbarn till Ivan. 

~'. ~~ .. ,~ 
, ~"~~, 

~;§/ 

= LEGALA NOTISER = 
avlidna sedan 1 november 1997 

27 okt Giinter Seufert 53 är 
14 nov Tora Fransson 89 är 
23 nov Ingrid Thoren 76 är 
29 nov Annie Johansson 86 är 

l dec Gerhard Paulson 88 är 
13 dec Ingrid Palm 88 är 
21 dec Agnes Lindström 97 år 
10 jan Elin Carlsson 90 är 
2 febr Gustav Granqvist 85 är 
2 febr Östen Forsberg 86 är 
5 febr Bojan Nestling 80 år 

10 april Yngve Olsson 86 är 
30 april Ivan Holmberg 73 år 

Endast uppgifter kända för pastorsexpeditionen har 
kunnat medtagas. Fullständiga legala notiser med 
vigda och födda kommer i julnumret. 

Sommarmusik i Fjällbacka kyrka 
Juli 1998 

Onsdagar 
Torsdagar 
Lördagar 
1/7 Onsd. 
2/7 Torsd. 
4/7 Lörd. 
8/7 Onsd. 

9/7 Torsd. 
11/7 Lörd. 
15/7 Onsd. 

16/7 Torsd. 
18/7 Lörd. 
22/7 Onsd. 

kl. 20 Musik i sommarkväll 
kl. 20 Taizemässa eller meditation, bön 
kl. 18 Helgmålsbön med musik 
Sång Karl Andersson o Anna Bleckingberg 
Veckomässa 
Helen Prim och Simon Dahlström, sång , piano. 
Erika Alexandersson, Hanne Ahlsen, 
Malin Christiansson, så g flera instrument 
Meditation och bön, Bibe örer 
Maria och Helena Henriksson, sång , piano, fiol 
Christian Broden och Ku Wi ander, gitarr, 
vihuela och piano 
Taizemässa 
Kryddensemblen, så gsexte 
Elisabeth Ask och Johan Carlsson, sång, fiol, 
piano 

23/7 Torsd . Meditation, bön, bibel örer 
25/7 Lörd. Lotta Hugoson, sång 

KYRKANS ÖPPETIIDER: Med hjälp av medlemmar i SPF 
Tanumskusten kan kyrkan hållas öppen måndag-fredag 
mellan kl15 och 19 under tiden 22/6-3117. 

APOTEKET 
•• 

FJALLBACKA 
Huvudentren Fjällbackaservice 

GARDINER . MODETYG 
SYBEHÖR . SÖMNADSHJÄLP 

HANDARBETE . GARNER 
UNDERKLÄDER . STRUMPOR 

V. 26 t.o.m. v 31 ÖPPET: måndag 8 .30-18.00 
Midsommarafton STÄNGT tisdag-fredag 8.30-17.00 

Lunchöppet 
t.O.m. 2/8 

lördag 9.00~12.00 

FJÄLLBACKA TEL 313 71 Tel. 0525/31004 Trevlig sommar! 
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FRÅN KYRKTRAPPAN 

Foto: Hans Schub 

Efter många resor. • • 
Gud, - i varje stund på jorden 

är du närvarande. 

Fyll oss med helig Ande, 

med kärlek och omtanke. 

Efter många "resor" i mitt liv så känns det 

bra att ha landat i Fjällbacka. De som inte 

känner mig tror att det endast är havet och 

den storslagna naturen som lockat mig. 

Helt fel - jag känner att jag behövs just i 

denna församling och att den store Hus-

Möt oss i det oförutsägbara 

och gör oss öppnaför möjligheter 

som vi ännu inte sett. 

bonden har placerat mig här i dessa byg

der. MEN - du som bor här dler besöker 

bygden då och då - tänk om du kom till 

kyrkan och sa till prästen: "Det här är jag 

bra på, kan vi göra något tillsammans ... 

sång, musik, dikter. . . ?" 

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

SNABBTRYCK 

Bruksvägen 8 
455 33 Munkedal 

'il" 0524-12119 
Telefax 0524- 123 11 

JAG HAR EN DRÖM om sommaren 

1998. Att du skall uppleva ett möte med 

Jesus - världens Frälsare. Vi behöver inte 

resa över hav och land för att möta någon 

som inte känner honom. Var finns Jesus i 

ditt liv? Men - vi rnåste akta oss för att 

göra kristendomen till en lyckoreligion. 
Sådana finns det många av i världen. Kom 

till oss, säger sådana religioner, kom till 

oss , så blir du rik, du får god hälsa, du blir 

aldrig sjuk.. . Detta stämmer inte med 

Guds ord. Vi har inget löfte om att få slip

pa motgång. 

Varför är jag så allvarlig? Jo, jag är så 

innerligt trött på all ytlighet. Ett gammalt 

uttryck säger: sätt dig ner och vänta på din 

själ! Visst har vi mycket värme, vänskap 

och kärlek att ge varandra när vi möts. När 

jag fick förmånen att komma till dessa 

trakter kände jag så starkt, att Gud vill ett 

möte med dig, och att jag får vara ett red

skap i hans hand och hjälpa dig ibland. 

Som präst finns jag tillgänglig de flesta 

tider på dygnet om det är något viktigt. 

Under sommarmånaderna rör jag mig i 

hela K ville pastorat, som även omfattar 

Hamburgsund med Hamburgö, Svenneby 

och Bottna. Jag har redan mött många i 
alla åldrar och önskar att jag kunde göra 

något litet när det gäller det viktigaste: det 

andliga livets växt i kärlek, glädje, frid. 

KOM och V AR MED vid musikpro

grammen i kyrkan, när vi sjunger psalmer i 

90-talet ur sångpärmen. Gitarrer finns, men 

kan du hjälpa oss med komp någon gång. 

Till sist: Ett renare samhälle vore trev

ligt. Hundbajspåse medföljer Josef varje 

promenad, men mina rara katter - förlåt 

dem - ty de vet inte alltid vad de gör och 

var de gör det. 

Hälsar er medmänniska och präst en bit 
på vägen. 

Margaretha Berndtsson 

Pd~~rd 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Nisse & Marie 

0525/311 25 

11~! 
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Från tanke till bygge! 

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

JOHN GRANQVIST BYGGNADS AB 
FJÄLLBACKA 0525·32030 

Skaffa Sparbanken via Internet 
och gör dina bankaffärer hemma. 

Sparbanken 
Tanum 

Lokal - Stark - Självständig 

Ur "Vikarvet 1918" 

Gudmundskäret 
Svensk landsfader var Gustaf Vasa, 

Guds underman. Af konung och riks
dag hade lutherska lärans införande i Sve
rige beslutats. Hårdt var flerstädes mot
ståndet, mången styfnackad katolsk präst 
ropade nej till nya kätteriet. 

Ej var i Viken tredskan svagast. Envet
na äro vikborna, fly ogärna gammal sed. 
Olof Tryggveson och Olof Haraldsson 
kunde blott med våld vända dem från 
hedendomen. Lika grettna voro de nu, när 
det gällde öfvergifva katolicismen. 

Präst i Kville var herr Gudmund. 
Starkt hade han ordat om jungfru Maria, 
helgonen och skärselden. Kom så konung
ens bud, att han skulle förkunna lutherdo
men eller ock lämna sitt ämbete. Han 
valde det senare, höll en ljungande af
skedspredikan, manande folket att stå fast 
i den gamla tron. 

. Efter gudstjänsten följde församlingen 
sin herde till hafsstranden. Bort från byg
den skulle han segla, lik en landsflyktig. 

Han såg utåt hafvet, sade sig vilja för
gås vid närmaste klippa, om den religio
nen, hvars målsman han var, ej var den 
rätta och Gudi behaglig. 

Han steg i båten, vinden fyllde seglen. 
Långt hade ej farkosten stäfvat, förrän den 
törnade mot ett undervattensskär. Den blef 
vrak, prästen drunknade. 

Folket förskräcktes , såg i denna hän
delse Guds finger. Somliga öfvergingo 
strax till nya bekännelsen, men andra logo 
åt de vidskepliga, aktade alltjämt helgon
kult och aflatsbref. Ännu dröjde det, innan 
lutherdomen i iken allmänt antogs. 

Grunden nämdes Gudmundsskäret. 
Det ligger tätt utanför Fjällbacka och är ett 
geologiskt fenomen, har med åren höjt sig. 
Vida synligt, hugfaster det prästens 
olycksfärd, vittnar på sitt sätt om den 
evangeliska lärans segrande kraft. 

Fredrik Nycander 

c:D~~QJJ[K:D[QJ 
INVENTING 



Herr Gudmund 
Herr Gudmund, präst i Kville, så påviskt gammalfrom, 
den nya läran ville ej predika. 
Han dundrade i kyrkan emot all lutherdom 
och manade sitt folk att tron ej svika. 

Han talte om madonnan, så signande och skön, 
om skärseldskval och avlat, helgonunder, 
han tummade sitt radband i mången helig bön 
och korsade sitt bröst mot Satans funder. 

Men då kom brev från Kungen: "Med lögn ej dyrkas Gud. 
Vi akta ej de påviskt falska seder. 
Prediken Martin Luther! I lyden strax vårt bud! 
Om ej, er ämbetsskrud I läggen neder!" 

Han våndades i nätter, han våndades i tre, 
den kraftige herr Gudmund uti K ville. 
Sin barndoms lära kunde han inte överge, 
han häldre då sin mässkrud kasta ville. 

Och nästa söndag stod han i sin predikarstol, 
förtalte kungens mening och sin egen. 
Han tog så varmt ett avsked från hjord och prästabol, 
nu tunga månde varda honom stegen. 

Från gamla, unga hördes så mången snyftning då, 
de ropade farväl och tack för nitet. 
Ur kyrkan månde prästen för sista gången gå, 
av tro han hade mycket, timligt litet. 

Och folket honom följde, allt ned till havets strand, 
för alltid nu sin kust han lämna skulle. 
Han reslig stod på bryggan, så vit gick vågens rand, 
med stormen månde brottas nu hans julle. 

Då talade herr Gudmund: "Om jag predikat rätt, 
från skär och bränning skall min Gud bevara. 
Är ej min tro den rätta, det måste varsnas lätt, 
då skall mig Herren bringa uti fara." 

Så steg han ned i båten, sköt den från bryggan ut, 
han satt i aktern, styrde hårt med näven. 
Och brottsjön högg i rodret, och stormen slet i klut, 
det vreda vattnet klövs av starka stäven. 

Men plötsligt stötte jullen uppå ett lönligt grund, 
och inom kort den var i spillror slagen. 
Herr Gudmund sam i svallet, nu var hans ödes stund, 
han kämpade, men blev i djupet dragen. 

Då steg ett skri av fasa från samlad hop på strand, 
i skickelsen sig Herrens finger röjde! 
Så tyst gick menigheten allt uppåt Kvilleland, 
för nya läran lätt den nacken böjde. 

Nu över vattnet ligger det lilla Gudmundskär, 
omkring det sorlar vågen gammal sägen. 
Det är ett sällsamt tecken, hur sann vår lära är, 
det varnar och det visar rätta vägen. 

Fredrik Nycander, (1867-1944) 
har kallats" Bohusskalden" , uppförde vikingaspei i Lysekil. 
Gustaf Vasa hade dock inte så mycket med Bohusläns reforma
tion att göra, då vi hörde till Danmark-Norge, där reformatio
nen infördes 1536. 
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K ville Hembygdsarkiv har fått nya lokaler 

Hans Ahlsen i det nya arkivet. 

I och med beslutet att Ålderso skall läggas 
ner, måste också Hembygdsarkivets sam
lingar flyttas. Det har nu fått nya lokaler i 
Servicehusets källare, 64 m' mot tidigare 
37 m'. I samlingarna finns 1200 fotografi
er och 4-5000 diabilder, c:a 600 bandin
spelningar, renskrivna kyrkoböcker och 
domböcker från Kville härad, bouppteck-

ningar och husförhörslängder. Elever från 
folkhögskolor och forskarstuderande från 
högskolor kommer hit för att ta del av 
materialet. Arkivet har nu två rum till för
fogande. Det ena skall i huvudsak använ
das för släktforskning. I detta rum får FFF 
ha sitt arkiv . 

AJ 

Rosas hus vid Torget - Tingsrättens dom 
På Valborgsmässoafton 30 april föll 
Tingsrättens i Göteborg dom i målet mel
lan Tanums kommun och Rosa Eklund 
angående expropriationstvisten om fastig
heten vid Ingrid Bergmans torg. Tvisten 
har pågått i flera år och lär väl inte vara 
slut nu heller. 

Domen innebär i korta drag följande: 
Kommunen betalar till Eklunds utöver de 
c:a 600.000:- som tidigare betalats ytterli-

8 

gare 275.000:- plus flyttningskostnad 
5.000:- plus ränta på c:a 880.000:- under 
ungefår två år, säg 140.000:-

Eftersom det är Kommunen som dri
ver expropriationen får den också betala 
rättegångskostnader med 564.163 kronor! 
Alltså en liten nätt summa på nära 1,6 
milj. 

Bo Reichenberg 

Badholmen i 
glädjande 
utveckling 
I förra FB nr 83 skrev jag om Badhölmen 
och att Fritid hade annonserat om, att de 
önskade förslag till att utveckla holmen till 
att bli mer turistvänlig. En hel del fjäll
backabor kom med förslag och Karl Rune 
Pettersson och Kjell Jonasson på Fritid 
gjorde upp ett förslag på grundval av 
dessa. Detta godkändes enhälligt av den 
grupp som samlats i Röda rummet i vint
ras. Det skulle gå löst på 275.000 kr, men 
skulle bli självfinansierat, om man slår ut 
det på 15 år. 

I skrivande stund den l maj är förslaget 
i full gång att bli förverkligat. Alltså finns 
det nu fyra sjöbodar uppställda på den 
brygga som byggts mellan gamla och 
"nya" piren mot norr. Vid bryggan har 
skapats 3-4 nya båtplatser för småbåtar 
och så har det försvunnit ett fult, gyttigt 
hål där. - Den 25 år gamla gångbryggan 
längs piren skulle också ha gjorts ny, men 
på grund av tidsbrist nu, blir det inte klart 
förrän i höst. - Tre av bodarna är delade i 
fyra delar, en är delad på mitten. Dessa 
utrymmen ersätter de förrådsbodar, som 
var inrymda i "Damernas" omklädnings
byggnad. Där skall istället bli fyra uthyr
ningsrum med utsikt över "dambadet" och 
fjorden. - Fritid har kalkylerat med 400 
gästnätter i sommar. - I serviceanläggning 
för båtturisterna inrättas ett pentry, där 
hyresgästerna kan laga sig lite mat och ett 
par av tvättmaskinerna byts ut. 

Det som sker på Badholmen nu är 
verkligen en utveckling i rätt riktning. Så 
nu kan vi bara hoppas på, att de smårepa
rationer som behövs på kajen och badplat
sen och ä en önskade förlängningar av 
bänkar, kommer till stånd. 

Bo Reichenberg 
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Birgittas Fotvård 
Tel. Bostad 0524-400 56 

Kvällstid 

Fjällbacka Service 



Bättre namn på gator 
Namnplattor på Telegrafbuset 

och Lerenska skolan 

Då jag hela vintern sysslat med att göra ett 
register över Fjällbacka-Bladets 83 num
mer från starten 1956 har jag i detalj fått 
ätta mig in i allt som hänt och gjorts i 
amhället under drygt 40 år. Jag har då 
ett många namn passera, namn på fjäll-

backabor som nu är borta men som har 
gjort en viktig insats i kultur och närings
liv. I de flesta samhällen brukar man 
komma ihåg personer som gjort sig 
bemärkta med namn på en gata. l några 
fall har så skett spontant i Fjällbacka. Där 
har Johan Mjölner i nr 26 redogjort för hur 
olika namn har kommit till i folkmun . 
Bergmansgatan är t ex inte efter vår kära 
Ingrid utan efter en skeppare Jonas Berg
man som bodde där och Holkens väg efter 
en skräddare August Carlsson-Holk. 

Gamla Torget har blivit Ingrid Berg
mans torg och det är det enda som turist
bussarnas folk får lära och se av Fjäll
backa. Ingrid i all ära - men där finns ju 
många gestalter, som betytt mer i Fjäll
backas liv och som snart råkar i glömska 
hos den yngre generationen. 

När vi säger ordet näringsliv blir nam
net Järund - som ju visst fortfarande är 
mycket levande, men det är ett namn som 
under senare delen av 1900-talet gjort att 
Fjällbacka överlevt. Varför inte kalla en 
väg för Boråsens väg - stamfader till 
l ärunds-familjen. (Se Viktor Andrens upp
satser i Bladet nr 79 och 80). 

Jag nämner nu några fler mer inom 
kulturens område och - märk väl - detta är 
ett förslag på namn där kanske fler vore 
tänkbara. 

Jag säger först Johan Mjölner. Otro
ligt· mycket har han genom sitt goda minne 
och genom forskning räddat från glöm
skan. l ästa namn blir Stubelius. Där tän
ker jag på Sverker Stubelius som med sin 
penna och sin bandspelare räddat ett stort 
kulturarv som delvis redovisas i Bladet 
men också fi nns gömt i Arkivet. Ä ven 
hans far som förste faste lärare: Carl 
Reinhold Stubelius gjorde en stor insats -
därför kunde det bli Stubelius väg (Se 
Bladet nr 75). Skolan fick vi genom dona
tion av Johan Leren - hans namn är 
självklart. (Bladet nr 40) 

Ja, nu fick jag iden: Naturligtvis skall 
det gamla skolhuset förses med en platta, 
om talar om att detta var Lerenska sko

lan som den länge kallades. Ä ven Gamla 
Telegrafen bör ha platta och Augusta 
Carlssons Manufaktur. Här vore trevligt 
att få fram den gamla skylten. En del 

andra äldre hus är också värda plattor. 
Detta vore ett lämpligt donationsända

mål för välbärgade sommarbor som kunde 
finna det trevligt att dokumentera vem 
som byggt eller bott i deras förvärvade 
hus. 

Andra familjenamn som ofta ringer i 
gången tids händelser är Falck - ja där har 
vi redan Falckeliden - som bör stavas 
med ck - så som de gamla skrev sig. (Se 
Bladet nr 46 och 48). 

Flera andra namn kan nämnas: Arne 
Fredlund, Östen Hedenfjell, Therese 
Nordblom - men jag vågar inte fortsätta 
namnlistan ifall jag skulle missa någon. 

Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

Det är kanske förenat med stora svå
righeter att ändra redan befintliga namn 
med adresser och allt. Men omöjligt är det 
väl inte. Vi har sådana intetsägande namn 
som Nygatan - Tallgatan - Utsiktsgatan 
och namnen i Sumpan-området. Helst 
borde ju Mjölner och Stubelius få sina 
namn i "gamla stan" men där är det nog 
svårare att ändra och de flesta namnen där 
har ju hävd. 

Min bön är alltså: Ge väg eller gata 
namn efter Johan Mjölner och 
Stubelius. 

Inger Rudberg 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte planerar 
ordentligt i förväg. 

Vi hjälper dig gärna 

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

Nu har vi stor sortering av 
SOMMARSKOR Be STÖVLAR 

I DAM, HERR Be BARN 

Även stor sortering av seglarskor 
i olika märken som 

SEBAGO • HENRI LLOYD 
plus andra märken 

SKOR OCH LÄDER EFTR. 
FJÄLLBACKA, TEL. 0525-31250 
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I mamsell Hammars handelsbod på 1830-talet 

I byhandeln - oljemålning av Carl Wilhelmsson , målad i Fiskebäckskil1896. 
Denna handelsbod/anns i konstnärens hem i Fiskebäckskil. Kvinnan som säljer är 
konstnärens mor, Mathilda Wilhelmsson (1839-1900). Kvinnan som handlar är 
Johanna Torgersson och flickan bakom heter Au/?usta Dahlqvist. Detta är alltså en 
senare tid men ger kanske ändå en /? /imt aven /?ammaldags hod. 

Vem var mamsell Hammar? 
När jag läste om dem som dog i kolera i 
Fjällbacka 1834, fanns där det anonyma 
namnet lM. Hammar. Namnet gjorde 
mig nyfiken, eftersom det inte annars 
förekommer i Fjällbacka. Vem var det? 

Jag hittade en bouppteckning på 
Landsarkivet som gav en del spännande 
upplysningar. Det visade sig handla om 
Demoiselle Johanna Malena Hammar som 
av Hans Kongl Maj:t var förklarad myn
dig. Ogifta fruntimmer hade ju annars 
antingen far, bror eller annan manlig släk
ting som förmyndare, eftersom de inte 
ansågs kunna sköta sina affärer. 

Den spännande bouppteckningen 
visade också att mamsell Hammar haft en 
liten bod i Fjällbacka, vars hela innehåll 
ingående redovisades av systern R.e. 
Hammar (Regina Charlotta), som jämte 
brodern Herr Christian Hammar var arv
tagare. 

Det framgick också av bouppteck" 
ningen, att mamsell Hammar inte som de 
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andra koleradöda begravdes på Stora 
Enerskär utan fördes till K ville kyrkogård 
av Olof Axelsson i Råröd, som fick betalt 
för att köra kistan dit med två hästar. Det 
var tydligen en s.k. ståndsmässig begrav
ning. Tillät man detta, eftersom den döda 
inte hörde till fiskarbefolkningen, eller 
dog hon inte alls i kolera? 

Systern guvernant på Glähorg 
Men fortfarande var dessa syskon Ham
mar rätt anonyma. System Regina Char
lotta hittade jag på Gläborgs gård, nume-. 
ra i Håby socken (I bouppteckningen, står 
Svarteborg, men Foss-Håby-Svarteborg 
var ett pastorat.) 

På Gläborg tycks system ha varit en 
sorts guvernant eller hushållsmamsell hos 
änklingen Jacob Amundsson. Hon fick 
säkert rycka in där, när Amundssons för
sta hustru dog och ta hand om 'de tre bar
nen, men fick flytta då han gifte om sig. 
Det anges °dock inte vart mamsell Regina 
flyttat eller varifrån hon kom. 

Fortfarande frågade jag mig: Var kom 
dessa mamseller från? Länge letade jag 
bland alla släkter med namnet Hammar. 
Det var inte samma släkt som vår nybliv
ne ärkebiskop K.'G. Hammar, vars släkt 
finns noga dokumenterad. Jag letade i 
matriklar och uppslagsböcker men präst
döttrar var de i alla fall inte. 

Släkten Hammar från 
Dragsmarks Kloster 

Aven slump hittade jag en dag, då jag 
bläddrade i kortkatalogen på Lunds Uni
versitetsbibliotek bland fornforskaren 
Wilhelm Bergs skrifter, (då jag letade 
efter något helt annat) en titel som plöts
ligt lyste till: "Dragsmarks Kloster och 
släkten Hammar." Jag beställde fram och 
fann där en lång släktutredning över släk
ten Hammar som varit knuten till Drags
marks kloster i flera generationer. Och 
där! Där stod mina eftersökta systrar med 
brodern Christian och en syster till med 
föräldrar. Visserligen ofullständiga upp
gifter men dock en fast punkt. 

Välbärgad köpmanssläkt 
Syskonens far var styrman Bernt Joh 
Hammar f 1756, som troligen dött tidigt 
från familjen , kanske till sjöss. Han var 
gift med Anna Maria Gabelholm från 
Foss (numera Munkedals kommun) 

Barn: Johanna Malena f 1794 död i 
Fjällbacka 1834, Christian f 1800, var 
1808 intagen på Gustafsbergs Barnhus, 
Regina Charlotta f c:a 1805. Den yngsta 
dottern f 1809, troligen död före 1820. 

Syskonens farfar, Rutger Hammar 
(1720-1762) övertog efter sin mor Klos
ters Gård och var gift med Magdalena 
H olst (1720-1797), dotter till rådman 
Holst i Uddevalla. Under Rutger Ham
mars tid byggdes Dragsmarks kyrka 
1755, och där fick han ett särskilt stolrum 
på läktaren som tack för sina förtjänster. 

En annan släkting Kristian Hammar 
(1752-1802) var handlande i Uddevalla 
och gift med Anna Elisabeth Hegardt 
(177 1-1 812). En annan gren av släkten 
Hegardt är mycket känd i 1700-talets 
Malmö, en invandrad tysk släkt, medlem
mar av tyska församlingen i Malmö med 
egen t)isk kyrka. En syster till henne, 
Kristina Hegardt (1774-1846) var gift 
med handlande Karl Kristian Bagge i 
Uddevalla, som åren 1802-04 var direk
tör för Gustafsbergs barnhus. Johanna 
Hammar hade allt~å gott om framstående 
släktingar inom affärsvärlden, men tydli 
gen har faderns död betytt helt ändrade 



förhållanden. Modern tycks inte ha haft 
några stora ekonomiska resurser. 

Då mannen dog, flyttade nämligen 
modern A.M. Gabelholm tillbaka till sin 
hemtrakt Foss och dog på torpet Kasen 
under Kvistrum 1820. 

Vår Johanna var då redan 26 år och 
systern kanske i 15-årsåldem. Vad skulle 
de leva av om de inte blev gifta? Tyvärr 
har jag inte i detalj kunnat följa deras 
öden. Men det enda som stod till buds för 
en ogift mamsell var att bli guvernant 
eller sällskapsdam. Johanna fick tydligen 
iden, kanske efter flera år som sällskaps
dam, att sätta upp en liten affär. Varför 
blev det just Fjällbacka? undrar man. 
(Kanske för att hon där hade en släkting 
A. E. Gerle - se nedan.) 

Säkert hade hon, som vi sett, gott om 
rikare släktingar som också var köpmän 
och kunde hjälpa henne med råd , startka
pital eller varor. I hennes skulder nämns 
dock ingen av dessa köpmannasläktingar. 

Inga affärer på landet 
Enligt 1734 års lag fick handel endast 
bedrivas i städerna, där ju också de flesta 
hantverkare måste hålla till. 

Lagen föreskrev: 
"Ingen må å landet hålla kiöpmannawah
ror fahla (dvs till salu) i siuhus". 

Formellt upphävdes detta förbud först 
1846 då det gavs tillstånd att sälja vissa 
varor och på ett visst avstånd från en 
stad. 1864 blev det så full näringsfrihet, 
och då tillkom alla våra handelsbodar på 
landet, vilka nu i slutet av 1900-talet är 
nästan helt utdöda och koncentrerade till 
större orter och s.k. stormarknader. Rikti
ga marknader fanns ju höst och vår även i 
slutet av 1800-talet, och Rabbalshede 
marknad har ju gamla anor. 

Men förbudet mot handelsbodar hade 
börjat mjukas upp redan före 1846. 

Skickebud till Strömstad 
Den som ville driva handel med fraktsku
tor måste bli borgare i Strömstad, t ex 
Bruce på Hjerterön. Johan Mjölner berät
tar (Fjällbacka Bladet nr 40) att i början 
av 1800-talet, innan det fanns någon spe
ceriaffär i Fjällbacka, anlitades ett par 
karlar som hade till yrke att fara med 
"skickebud" till Strömstad efter varor. 
Mjölner säger också att diversehandel 
inom Fjällbacka skedde i smyg och att 
man skyndade sig att gömma undan, om 
fogden kom på besök för att göra beslag. 

De första handlarna 
På O-talet. då mamsell Hammar 
bodde i Fjällbacka. fanns det ett 80-tal 
bo la hu med tomtnummer i Fjällbacka 
-ger \ljöLner. och han beräknar befolk-

ningen till ca 375 personer. 
Som de första handlarna nämner 

Mjölher Carl Åhman (f 1804) .och Axel 
Emil Gerle (1805-95), som båda öppnade 
handel 1833, säger han, fastän de offici
ellt kallades "salteriidkare. " 

I mantalslängden för 1830 finner man 
Carl Åhman som dräng hos mamsell 
Charlotta Hanqvist (f 1786) - kommen 
från herrgården Säm i Naverstad. Hon 
"står för hyresfolk", är krögerska och 
ägde hus på Framstranden No 32 - Huset 
brann 1928. Mamsell Hanqvist sålde 
detta hus med krogrörelse till sin förre 
dräng Carl Åhman 1832. År 1834 byggde 
hon den äldsta delen av Hotellet vid 
Galärbacken, som Åhman tydligen också 
övertog och sedan överlät till sin dräng 
Jacob Hellberg. 1850 års längd tar upp 
salteriidkare Carl Åhmans änka, Amalia, 
som tillsammans med Jacob G Hellberg 
och en bodbetjänt finns i Nr 43 (nuvaran
de Hotellet) . 

1850 finner jag också Axel Emil 
Gerle som salteriidkare med en bodbe
tjänt Christian Boberg i Nr 26 (nuvaran
de Stora Hotellets trädgård) där det låg 
ett tvåvånings rött trähus. 

I ett angränsande hus står också kon
sul Mattias Backelin som handlande. Han 
hade ju också stor gård vid Edsten. 

Mamsell Hammar i eget hus 
Vi möter mamsell Johanna Hammar för
sta gången 1830. Hon kallas bara mam
sell. "Mamsell" var den titel som bara 
ogifta fruntimmer av litet högre stånd 
använde. 

Det är naturligt att Mjölner inte märkt 
mamsell Hammar som handlare, då hon 
bara levde fyra år i Fjällbacka. Säkert 
slog hon sig ner i ett hus mitt emot gamla 
Telegrafen på Framstranden. 

Tack vare bouppteckningen vet jag att 
mamsell Hammar hade en egen välför
sedd bod, där alla varor öppet redovisas 
vid hennes död 1834. Säkerligen blev 
hon myndigförklarad för att kunna driva 
boden . Hon behöver inte kalla sig "salte
riidkare", men lyser intejJeller som hand
lerska. 

Kanske var hon den allra första som 
hade öppen affär i Fjällbacka - kanske 
t o m som en extra nåd, därför att hon 
som ogift kvinna måste ha en försörjning. 
Man såg genom fingrarna . 

Strömstenska huset från 1804 
Tomtförhållandena här är rätt komplice

. rade. Jag kan inte i detalj, förklara hur 
ägare och tomter var ordnade. Klart är 
(enl. Mjölner Fjällbacka-Bladet nr 46) att 
Andreas Falck (1774-1832), ägare till 
Ödsmålgårdar, hade byggt det hus som 

ännu ligger mitt emot Telegrafhuset år 
1804 (nu ägt av Kjell Erik Odelius). 1832 
tycks hon bo i detta huset. Skepparen och 
borgaren Johannes Strömsten köpte 
Falcks hus på 1840-talet och det har 
sedan kallats "strömstenska huset". Dit 
hörde också lada och fähus. Men det 
fanns tydligen ett hus ägt av Andreas 
Bruce (1781-1830), sedan ägt av arving
arna. (Falcks hus nr 35 sedan nr 50 -
Bruces hus nr 34 - sedan nr 49). Kanske 
är det detta som mamsell Hammar, even
tuellt ca 1833 har köpt, då ju bouppteck
ningen upptar: Boningshuset - 250 Rd. 

Huset värt 250 Rd 
Hur såg då ett hus värt 250 Rd ut? 

Jag har jämfört värderingssumman för 
Telegrafhuset från 1844. Det var byggt 
1807 av sjökapten Christian Hansson, 
sedan bebott av svärsonen sjökapten Olof 
Christian Falck, rätt enastående i Fjäll
backa - värderat till ca 1.800 Rd Banco, 
sjöboden - 286 Rd och ladugård - 367 
Rd. Man ser att Mamsells hus mera mot
svarar sjöbodens värde. De flesta hus var 
ju låga och omålade. 

Andra grannar hon hade omkring sig 
var Enkan Gustafva Nattwig ( f. 1782) 
med systersonen Johan Hofvig (f. 1813) 
och den utfattige skomakaren Bernt 
Kjellberg med familj samt strandsittaren 
Christian Bruce (f. 1784) med hustru och 
barn och en däcksbåt på 24 läster. Even
tuellt hade hon skomakarens familj till 
hyresgäster en tid. Hon har en skuld till 
skomakaren på 3.12 .Rd och till Herr J.H. 
Strömsten på 29.28. 

Hennes hus måste ha varit rätt litet, då 
rätt få möbler nämns, ett par privatrum 
högst med två par gardiner. Ett dussin 
stolar har hon dock plats till. 

Låt oss gå in och se vad vi skall köpa. 
Här finns bara vad som fordras till livets 
nödtorft. 

Vad skall vi köpa? 
Själv tycker jag det är helt fascinerande 
att läsa bouppteckningens uppräkning av 
allt som finns i boden. Det tog inte mind
re än tre dagar att sälja slut på allt vid den 
auktion som företogs efter Mamsells död. 
Troligen har hon haft boden i samband 
med sitt eget boningshus då tydligen hen
nes egna ägodelar och handelsvaror upp
ges tillsammans av systern Regina. 

Sortimentet ger en god bild av var
dagslivet i Fjällbacka och visar vad folk 
köpte och behövde. Vad skulle mamsell 
Hammar ha sagt, om hon kommit in i 
Eva 's eller Konsum och sett vilket utbud 
där finns och vad folk idag anser sig 
behöva? 
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Kryddor och salt 
Först av allt nämns kryddor av många 
sorter: anis, ingefära, fänkål. Vidare vete
mjöl, risgryn, vetekli, havremjöl, 1 1/4 
tunna råg. 

Salt var ju en viktig vara, då insalt
ning var enda sättet att konservera. Det 
köptes i lösvikt ur tunnor. Hon har 6 3/4 
tunna salt. Vidare finns saltkött, 1 
vale saltad gråsej, (1 vale = 80 st fiskar 
uppträdda på en stång) salt sill, en 1/2 
tunna "sore", gråärter och förstås tobak. 
(Jag frågade Karl-Ivar Nordblbm om han 
kände till en sådan fisk och fick genast 
svaret att det troligen är "sole", dvs berg
tunga, eller sjötunga, en stor plattfisk 
som förr inte ansågs vidare bra, men som 
idag i Lund kostar 119 kr/kg. Fisken 
heter "sole" på engelska därför att den 
liknar en sula. Att "sole" blev "sore" är 
inte så konstigt, l och r förväxlas ofta. 
Jämför varde, eller vale = sjömärke.) 

Strösocker eller bitsocker nämns inte 
men däremot en ~ockerklubba att hugga 
sönder sockertopp med. Socker var en 
sällsynt vara och brukade hållas inlåst av 
husmödrar. Nordisk familjebok uppger 
att svenskar konsumerade ca 1/2 kg sock
er per man 1814 medan konsumtionen 
stigit till nära 30 kg per år och person år 
1914. En sockerdosa har hon dock, kan
ske egen. 

Tekanna och teskedar är nog 
egna - inget te säljs 

Te var en dryck som de högre stånden 
brukade och har aldrig använts så mycket 
i Sverige som t ex i England, dit det kom 
på l600-talet. Men vad som förvånar är 
att det faktiskt inte heller finns kaffe och 
ingen kaffekittel. Man hade inte lärt sig 
dricka kaffe i Fjällbacka än. 

Johan Mjölner har en rolig historia 
(Fjällbacka-Bladet nr 40) där han berättar 
att en spansk fullriggare strandade utan
för Fjällbacka med last av kaffe från 
Väst-Indien. Säckar med kaffe drev 
omkring och bärgades av befolkningen, 
som försökte koka soppa på de obrända 
bönorna, tills ett par finska tiggarkäringar 
lärde dem att de skulle brännas först. 
Detta var 1832. 

Under 1700-talet förekom flera gång
er importförbud på kaffe - det sista för
budet gällde till 1822. I l830-talets Fjäll
backa kunde man alltså inte trösta sig 
med en kaffekopp och inga kafferep 
kunde man ha. Vår nyaste uppslagsbok 
säger att kaffet under senare l800-talet 
kom att betyda mycket som ersättning för 
svenskarnas våldsamma spritkonsumtion. 
Ett mellanting blev den s k "kaffegöken" 
- kaffe med brännvin i. Nu är vi en aV 
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världens största kaffekonsumenter, ca 7 
kg per person och år. 

40 kannor brännevin 
Däremot såldes brännvin fritt. Mamsell 
har i lager 40 kannor "brännevin" (1 
kanna = 2,6 liter, alltså ca 104 liter) och 3 
kannor kummin, troligen till brännvin
skrydda. 

A v husgeråd, utom koppar, finns 9 st 
trätallrikar, som folk åt på i allmänhet 
och 4 st "porcellainstallrikar", (troligen 
egna), några få mat- och teskedar av tenn 
- men däremot inga gafflar, som är en 
rätt sen uppfinning. Man åt med fingrar
na. Inga glas finns heller. 

För skrivande folk finns 27 stänger 
lack att försegla sina brev med (kuvert 
var ännu inte uppfunna), l kanna bläck 
som man tydligen fick köpa i mindre 
flaskor, 4 böcker papper (l bok papper = 
24 ark skrivpapper) 

För fiske och hushåll: alla sorters kor
gar, tunnor, spänner, byttor, spilkomrnar, 
fjärdingar, åttingar och en låda med fis
kekrok och synålar. 

För dem som vill virka eller sticka 
finns en hel del olika färger på bomulls
gam att välja på: "mellanblått, safarirött, 
trinkelsrött, sittransgult (citrongult) ljus
blått och vitt". Däremot finns inget ull
garn som kvinnorna väl spann själva. 

Till mamsells eget bohag får man 
räkna: ett målat bord, en skjutsäng, en 
soffa, ett par kistor, ca l dussin målade 
stolar. 

Till sin säng hade hon bl.a. ett par 
putor (dvs kuddar) med rörstopp (stoppa
de med torkad vass eller liknande), två 
par lärfts lakan och ett sticketäcke dvs 
stoppat med vadd och sytt i rutor). 

Mamsell har förstås ett Nytt Testa
mente, en Schartaus Predikbok en Evan
geliibok och ytterligare fyra gamla böck
er som vi inte får veta titlarna på. 

"Wallmarskappa och 
Bombarsängsklädning" 

Jag tar upp en del av den avlidnas garde
rob och låter den litet underliga och 
inkonsekventa stavningen vara kvar. Jag 
sätter inte ut värderingen som ju är i den 
tidens mynt: dvs l Riksdaler = 48 skil
lingar .. 1 skilling = 12 runstycken 
l Råek - l Grå wallmarskappa - l Ny 
Bomul!sklädning _ (ytterligare fyra klän
ningar i olika material) - l swart Bom
barsängsklädning (ett glansigt tät väv av 
t ex kamgarn eller silke) l Skariett af flor 
- l Swart Flors Skalåtte (sjalett) - l Röd 
ull Skal-l Bit samhet '(sammet - ett rätt 
okänt fint tyg i Fjällbacka) -:- l gl Ridikyl! 
(handväska) -l bmderad krage -l Neg-

lieht (nattdräkt) plus en sämre. (Natt
dräkt och nattmössa var en okänd lyx 
utom i högreståndskretsar. Man låg i 
samma linne eller skjorta som man haft på 
dagen.) - Tilklöpt Natmössa -l stor hufva 
- 2 par hvita bomullsstrumpor - l par 
swarta Regarns - 2ne Förkläde - 1 par 
Bombarsängskängor (säkert finskor till 
den fina klänningen) - l par Lappkängor 
(ett sorts pjäxor) l röd och hvit Hatt
l swart mössa - l par handskar - 1 par 
ullstrumpor med spettsar. 

Kunder från Dyngö, Valö, 
Norr Edsten 

Under "tillgångar" finns en lång lista på 
folk som har småskulder stående i mam
sells bod. Det var nog rätt vanligt att 
"skriva upp" eftersom man inte alltid 
hade kontanter. 

Listan tar upp en massa mansnamn -
ingen enda kvinna - men de var ju inte 
myndiga. Det är folk både från landet och 
öarna: från Dyngö, Valö, Backen, Leran, 
Edsten, Myren under Vrem, Taskan (dvs 
Sjöviken på Hamburgön), Oxnäs, Norr 
Edsten, Duesgård, Gårvik, Udden. Säkert 
stod mamsell Hammar själv i boden och 
betjänade dessa, medan pigan fick elda, 
städa, hämta vatten och laga mat. 

Skulder till Wirgin och 
von Döbeln 

Själv hade mamsell skulder till en hel del 
leverantörer. Hennes största skuld är till 
bonden Alexander Pettersson på 316.32 
Rd - säkert för mjöl och liknande. 

Vidare till handlande i Uddevalla: A. 
Wahlstedt och C. Engelke samt i Göte
borg till : L Friedländer - Fordringsä
gare i Kville är: major C G Wirgin i Trät
teland (g m Anna Margareta von Döbeln) 
och hans svåger Carl Adolph von Döbeln 
(f 1802, major död vid en jaktolycka 
1848 på Stor Wrem). 

Dessa herrar hade alltså lånat henne 
pengar eller levererat produkter från går
darna. 

A v sin konkurrent i Fjällbacka, Axel 
Emi/ Ger/e, vars affär låg vid nuvarande 
Stora Hotellets tomt vid N Hamngatan , 
hade hon lånat 10 pund snus. (Jag får det 
till ca 4 kg om man med pund menar 
skålpund d v s l skålpund = ca 425 gr). 

A E Gerle är själv tämligen ny i Fjäll
backa. Han var född i Uddevalla 1805 
g m köpmansdottem där Johanna Char
lotta Bagge (1806-1891). Gerle dog i 
Fjällbacka 1895. Säkert var mamsell 
Hammar och Gerle bekanta genom släkt i 
Uddevalla. 

Auktion på hela egendomen hölls 
med början 4 april då Gabriel Dahlholms 
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hustru tjänstgjorde och fick betalt för tre 
dagar. Olof Hansson fick betalt för "6 
nattvakter på Huset emellan Bouppteck
ningen och auctionen." 

Vad auktionen inbringade sägs inte, 
men troligen räckte den till att betala 
boets gravation (skuld) som visade 1.353 
Rd. 

Så har en gammal bouppteckning gett 
oss en suddig bild av hur livet i Fjäll
backa kunde se ut för 4-5 generationer 
sen. 

Har ni tänkt på att en person f ca 1920 
har en mormors mor, som föddes , när 
man inte drack kaffe i Fjällbacka? 

Det var en hårt arbetande befolkning, 
där de flesta inte kunde läsa och skriva. 
Räkna kunde man nog till husbehov. 

Mamsell Hammar verkade säkert som 
en underlig främmande fågel. Kanske 
hennes lilla bod betydde en ljuspunkt i 
vardagen för en del. 

Vad hon själv kände och tänkte får vi 
aldrig veta, men kanske tittar hon osynlig 
ibland in i Eva 's och förundrar sig över 
hur bra mycket onödigt folk tycker att de 
behöver nu för tiden. 

Vad finns det i alla de där konstiga 
burkarna? tänker hon. 

Inger Rudberg 
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Fjällbacka 0525-319 20 - 313 71 

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

·CAD 
• Nätverk 
• PC-datorer 
• Serviceavtal 
• Konsulttjänster 
• Systemlösningar 
• Alla typer av datautbildningar 

a ••• 
t 
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NYTTODATA Föreningsgatan 5, Fjällbacka 0525~644 00 
.. .... S . Ut,,,,ri..l· Junogatan 9, Uddevalla 0522 144 50 Forsaljnmg - er VIce - u'".inmg ____ _____ ____ _ 

Tanums ~Jt Kommun 
RUSKIGA HISTORIER 

OCH 

HISTORISKA RUSKIGHETER 

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

I boken kan Du läsa spännande och intressanta berät
telser från skärgården utanför Hamburgsund och Fjäll
backa: om Homber gap, Gorch Fock, Jorevikingar på han
delsfärder, Kapten Bruce, Getryggen och Vita Frun, Lot
sen och fransyskan, Mor Abelas krog på Florö, Sjöröveri 
och vrakplundring, Hoge slotts historia, Saltskärs Käring, 
Evert Taube möter Den huvudlöse på Hornö, Bösejlarn 
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 Du köpa boken i vissa affärer, på alla 

bibliotek och hos kulturkansliet. 
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Klipp ur "KVILLEBYGDEN 1998" 
Kville Hembygds- och Fornminnesförenings tidning 

14 

Det övre fotot i mitten visar hur krysset vid 
södra infarten såg ut för cirka 50 år sedan 
och det undre hur det ser ut idag. 

Det övre fotot har vi fått låna från Kville 
Hembygdsarkiv. Det är taget av Sverker 
Stubelius år 1941. Det undre togs den 13 
februari i år av Gunnar Rasmusson. 



"K villebygden" 
heter vår närmaste kollega i tidningsvärl
den. Den är språkrör för K ville Hem
bygds- och Fornminnesförening som är 
en stor och livaktig samling med Ulla 
Tisell som ny ordförande efter Ebbe 
Melin. Föreningen omfattar Kville sock
en med Fjällbacka och Hamburgsund. 
Medlemsbladet som kommer en gång per 
år har i år fått en helt ny och flott design 
med stor tydlig stil och många bilder. 

Värdefulla annonser 
Nytt i år är väl att här finns mycket mate
rial från Fjällbacka. På första sidan finns 
en intressant annonssida eller kanske 
reklamlapp från 1926. 

- Här ser man annonser från de gamla 
kända affärsnamnen - ytterligt värdefullt: 
Dahlberg, Dorthe, Anton Johansson, 
Wenander, Carolina Larsson, Johan 
Olofsson, Ragnar Zetterlind (Setterlind) 
m fl. Dessa affärsnamn är ordnade runt 
en stor annons för Motorbåten Doric, 
som avgår från Grebbestad till Fjällbacka 
måndagar och fredagar och som åtar sig 
budskickningar till läkare, apotek, bank 
och de annonserande handlarna. 

Här presenteras också Hamburgsunds 
nystartade bildarkiv med Annie Wehlins 
mer än 700 negativ. Vidare finns en pre
sentation av mejeriet i Hjälpesten där 
Nils Nilsson f d kyrkvärd i Fjällbacka var 
verksam. 

På en annan sida ser jag en värdefull 
bild med redogörelse för husägare vid 
S Hamngatan i Fjällbacka från 1939. Ett 
stort bilduppslag visar hur det såg ut vid 
det s k "Krysset" dvs infarten från öster. 

I familjetidningen Svea 
från 1887 

har man hittat ett reportage från Fjell
backa, avskrivet för hand. Uppsatsen 
uppges vara skriven aven man vid namn 
Edvard Fredin - detta tillsammans med 
Alfred Wahlbergs kända tavla från 1881. 
Jag blev nyfiken på detta och beställde 
fram Svea här i Lunds Universitetsbiblio
tek och fann mycket riktigt uppsatsen i 
det angivna numret tillsammans med tav
lan över en hel sida - Fjällbacka i mån
sken. Vår käre Sverker Stubelius har ju 
skrivit om konstnären Wahlberg i Bladet 
nr 26 i sin serie "Vår bygd i konsten" där 
ban också visat en bild av Wahlberg över 
Fjällbacka från 1905 i en helt annan lju-
are stil. Tyvärr har bildtexterna där ham

nat fel så att den äldre tavlan får årtalet 
1905. 

Var är de vackra väder-
kvarnarna? 

Sverker berättar där också att han med 
sin far, folkskolläraren Carl Reinhold 
Stubelius, spatserade nere vid Torget och 
träffade på Wahlberg, som satt där på en 
bryggstötta, och hälsade på honom. Detta 
var sommaren 1905 - sista året han lev
de. Sverker minns att Wahlberg yttrade: 

- Var är de vackra väderkvarnarna 
som prydde berget därborta? (De stod 
ovanför Oxnäs) Ni borde verkligen tänka 
på att bevara något av det gamla vackra 
och värdfefulla. 

Stubelius berättar i samma artikel vad 
Johan Mjölner upplyst om, vilka som 
ägde eller bebodde de hus som syns på 
tavlan. Stubelius menar att bilden är helt 
samstämmig med verkligheten, något 
som han har märkt, att man inte kan finna 
i andra motiv av Wahlberg från Fjäll
backa, där han mera fritt i ateljen har 
utformat sina skisser från sommaren. 
Kanske är bilden från 1881 också något 
romantiserad. Den är dock utomordent
ligt intressant, då den visar hur det såg ut 
ungefär då stockholmsdamen Hilma 
Strandberg hamnade där som telegrafist. 

Edvard Fredin har också varit i skolan 
och hört på en lektion i innanläsning för 
C R Stubelius (artikeln i Kvillebygden 
kallar honom tyvärr "Stabbelius" - tryck
fel) . Jag tillåter mig att citera slutet av 
artikeln: 

- Vi äro nu nere igen, äta vår middag 
på gästgifvaregården... Hvad sägs om 
hummer? 

Fjällbackabilder 
Om HHma Strandberg och 
hennes noveller 

Om Fjällbackas egen författarinna har en 
teatergrupp arbetat fram ett collage som 
de kallar Fjällbackabilder. Föreställning
en handlar om Hilma Strandberg, stock
holmskan som kom hit 1883 som telegra
fist och skrev om folket och dess liv i 
novellsamlingen Västerut 1887, som ger 
stoff till några scener. 

I Bladet nr 80 återges hennes egen 
skildring av hur hon togs emot, först 
hjärtligt och hjälpsamt, sedan med fien
deskap, sedan hon publicerat en novell, 
som man ansåg kränkande. 1888 måste 
hon lämna platsen och emigrerade till 
USA med sin fästman, konstnären, Hjal
mar Angered. 

Arnevi Holmström , som skrivit Vild
fåglarna som spelades på Bonn förra året, 
står för texten och vidare medverkar skå
despelarna Lena Gumaeliusoch Ulla 
Rodhe samt musikern Mats Grahn. Spel
platsen i Fjällbacka är inte ännu bestämd. 
FFF har sponsrat föreställningen. 

Inger Rudberg 

Men solen sänker sig mot horisonten, 
dagrarna skifta i underbara färgtoningar 
der ute på skären , skyarna dana underli
ga bäddar, bland hvilka solskivan till sist 
försvinner . . . 

Inger Rudberg 

NORDHOLMS URi 
TORGET • GREBBESTAD • TEL. 0525-101 38 

GULD 
~ifUJfll! 

qJc" ÖPPET: 
~ Vardag ....... 10.00-1 8.00 

Lördag .. .. ... 10.00-1 3.00 
Lunch .. ...... 13.00-1 4.00 
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Ny ägare till Cafe Bryggan 

Susanne Maxvall i eafC/oka/en. 

Sedan i fjol vår har Cafe Bryggan haft en 
ny ägare, Susanne Maxvall, som tog över 
rörelsen efter Lasse Lundberg. Cafeet 
hade i fjol sommar minst lika mycket 
gäster som tidigare. Naturligtvis bidrog 
också det vackra vädret. Susanne har 
arbetat inom restaurangbranschen sedan 
70-talet både som kock och servitris. 
Också hennes make Peter har arbetat 
inom restaurang och hotell och har inne
haft Hotell Carlia i Uddevalla åren 1981 
till 1990. Susanne har däremot inte varit 
ägare till något förrän nu. Paret är bosatt i 

Uddevalla och har varit sommargäster i 
Fjällbacka sedan 80-talet. De har blivit 
förtjusta i orten och vill nu bli lite mer 
knutna till vårt samhälle. "Det är ett nöje 
att få arbeta här, även om det inte blir så 
mycket tid över att åka på sjön", säger 
Susanne. 

Cafeets inredning vill hon ha kvar så 
som det är, men köket har hon låtit bygga 
ut, så att hon nu kan servera mat a la 
carte. På sommaren har hon c:a 25 an
ställda. Vi önskar henne lycka till. 

Anders Järund 

Widell ... Hor.nser.,åee 
~ Motorer och 
liiIiiiiIiiIiiI tillbehör EVln~E Ci]Mil!ti' 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFÖRVARING 
N. Hamngat. 10, Fjällbacka, Tel. 0525·310 33, Fax. 0525·322 19, Mobil. 010·287 15 85 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

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

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 
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Centrumkiosken 
Gatukök AB ' 0525-313 27 

Fjällbacka 

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 

Välkommen till 

'JJiu.aacxa~ 
xULiSau as 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 

TAPETER 
LEKSAKER 

KOSMETIKA 
PRESENTER 

Lilian & Yngve 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 
Egen tillverkning av 

BAGERI- och 
KONDITORIVAROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 
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GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE 

1 Golfbanan 
2 Tennisbanan, minigolf 
3 Tandläkare, Stiftelse hus 5 
4 Nya Badis, restaurang 
5 Pastorsexpedition 

Torsd 10.00-12.00 

31150 
31713 
31700 
312 08 
31034 

6 KviUe hembygdsarkiv 31964 
Böcker, handlingar, foton mm 
som behandlar K ville härad. 
Info Hans Ahlsen 

7 Post 31013 
Vard 12.00-18.00, Lörd stängt 

9 Lars Kristiansson Bil AB 32196 
Verkstad 310 96 

10 Cafe Bryggan 310 40 
11 Turistinformation 311 20 
12 Ingrid Bergmans Torg 
13 Mässen, pizzarestaurang 323 55 
14 Bibliotek 320 47 

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

15. Stora Hotellet 310 03 
18 Apotek se annons 31004 
19 Distriktssköterskemottagn 320 28 

Läkare 320 20 
Nattpatrull 320 26 

20 Sparbanken Tanum 31800 
2l Nestorsgården 339 29 

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

22 Kungsklyftan 
23 SSNs klubbstuga, Seglar-

skola 31850 
24 Sälviks Camping 314 90 

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

BRA ATT VETA: 
BÅTUTFLYKTER 
Taxibåt ... ..... ...... .......... ... ........ ... 32505 
Skärgårdsturer/Charterturer 
........ ...... ....... ....... .... ...... 01 0/287 03 12 
Dyngö Sjötaxi ......... .. ... 0708-42 1474 

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

VANDRARHEM 
Valö Skärgårdsvandrarhem ...... 312 34 

DYKARE 
Widelius Marin Service ......... .. 310 33 
Ingemar Granqvist... .... 01O/287 03 12 

FJÄLLBACKA 

UDMU:VDS 
KARE, 

nas 

--P--7--- ' 'v , j 

~ , 

I 

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

Kulturkontoret 182 00 
Kulturchef Karl-Axel Wikström 

Tanum Turist 204 00 

Polis 19500 

Läkare 320 20 

Veterinär 318 80 

Försäkringskassan 64200 

Taxi 29170 

17 



Tankar om Fjällbacka 
Det var en sen aprildag som våren i år på 
allvar kom till Fjällbacka. Kom med en 
sydostlig vind som, lite dammande, dala
de ned över den saltmättade granitens 
landskap, lockade de undrande gammel
trollen ut ur sina djupa grottboenden och 
de små att dansa över töad ljung, med 
svansarna i krumbukter. Lekte turturvän 
genom duvbröstfjun på ärevördiga sten
kyrkans tak för att landa vid vår strand. 
Den strand där Neptuns stridiga vågor 
ständigt försöker återta förlorad mark ur 
Ranes steniga rike. 

Den dagen fick ortsborna ett lite 
annorlunda . sting i blicken. Den nådde 
liksom längre ut i fjordarna och tycktes 
kunna se tvärs genom öarnas mäktiga 
bergmassiv. Och månget öga skiftade 
nog i grönt. Grönt som blänket i sillja
gande makrillstim. Och månget västan
garvat ansikte mjuknade en aning och log 
ett smul åt våren. Eller var det månne åt 
hemliga ungdomsminnen. 

Där jag satt på bryggan, med fiskespö 
i handen och Hjalmar Gullbergs "Havets 
visa" någonstans i bakhuvudet, trodde jag 

Gynna våra 
annonsörer! 

JANSSONS 
BÄTVARVAB 
URBAN JANSSON 

OXNÄSVÄGEN 2, 450 71 FJÄLLBACKA 

TEL. osgs-s fOS? 

V INTE RlJP p LÄG G NI N G , 
-, V ÅRUTRUSTN'ING 

REPARATIONER 

TRÄ OCH PLAST 

FRITIDS- OCH FISKEBÅTAR 

KRAN 5 TON 

BÄTFÄRGER. BÄTPLYWOOD, NlAHOGNY, 

TEAK, EK, NlÄSSINGSLlSTER, ~, 
• .. ,.4 

GLASFIBER, GELCOAT M.M. 

HEMPEL EPlI8ES~ 
BÄTFÄRG BÅTLACK 
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mej vist kunna sia att den stundande som
maren skulle väcka byn till liv. Men det 
var en dåres allt för snabba tanke. Vet ju 
så väl att det riktiga och det verkliga livet 
här är, när isdrottningen nynnar förföris
ka toner under hårdfruset havsvatten och 
Kung Bore ondgör sig över husknutar 
och tjuter varglikt genom Kungsklyftan. 
Då kokas extra starkt kaffe i stugorna och 
bullbaksdoften stannar länge i väl inbod
da kök. Då finns vintermänniskorna. som 
personligheter och försvinner inte ano
nymt bland tusenden av turister och ferie
boenden. Sant att julimånadens tjo och 
vilda glädje står för högsta decibel men 
leenden och nickar från mötande, när 
man halkar fram på ofta osandade vinter
gator värmer mer än högsommarsol. 

Fjällbacka är visst och sant ett litet 
samhälle men intet är för den delen smått 
här. Service på eget postkontor - om än 
inte för morgonpigga. Två, icke föraktli
ga, räddningskryssare alltid beredda att 
med "kinesiskt vitt om bogen" forsa ut att 
frälsa själar då tilltron till kyrkosamfun
dets högste boss inte är hundraprocentig. 

Eller kanske skall man hellre se dem som 
hans förlängda armar. 

Biblioteket är välorganiserat, modernt 
och mycket trivsamt att besöka. Dessut
om har de, som ytterst få i Sverige, aktu
ella telefonkataloger över landets alla 
områden. Nog ingen handlare i Göte
borgs Feskekörka kan konkurrera med 
vår lokala fiskaffärs delikatesser. Och 
välkomnande i övriga butiker och kiosk 
gör det nästan roligt att lätta på penning
pungen. Säg vidare vilket kommunaljule
träd i Norden som med sin topp når så 
nära stjärnorna som Janssons "gran" på 
varvets kran. 

Göteborgs-Posten såg till att vi en 
sommar fick en kändis som egen badpoj
ke. Då fotograferade man KDS Alf 
Svenssons blottade bröst och muskler ute 
på Badholmen. Tankvärt kanske att man 
varje år bjuder in en politisk ledare att 
här, i reklamsyfte, strosa kring i simbyx
or. Nej! - förresten - det bör man inte. 

Sist men inte minst. En egen tidning 
har vi! 

Lars Adolfson 

Restaurang & Pizzeria 
•• 

MASSEN 
Vid gästhamnen Hämtpizza tel. 32355 

Helgöppet hela vinter 

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

TANUMSNAPRAPATEN 
PRÄSTGÅRDSVÄGEN 7, 45731 TANUMSHEDE 

BENNIE BRORSSON 
Öppet: varje vecka måndag-fredag 

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

Tel: 0525-205 50 

Välkomna! 



.' 
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Stenrösen - farliga 
att röra 
Fornforskaren Emil Eckhoff har veten
skapligt beskrivit Kvilles fornlämningar 
(Se Bladet nr 82 sid 31). Han berättar i 
sina tre dagböcker som han förde över 
sina forskningar i Kville sommaren 1879 
intressanta ting om hur folk i trakten 
tänkte om rösena. Detta är inte medtaget i 
hans tryckta redogörelse, men jag var 
lycklig nog att få se dessa dagböcker som 
förvaras i Antikvarisk-Topografiska Arki
vet hos Riksantikvarieämbetet i Stock
holm. 

Folk hade säkert en dunkel aning om 
att fornminnena stammade från hednisk 
tid och alltså var förknippade med något 
ont, kanske rent av traditioner från kris
tendomens första tid, då präster och mun
kar naturligtvis varnade för gamla hed
niska bruk. 

Eckhoff berättar att det ansågs bringa 
olycka för den som vågade ta sten från ett 
röse, en föreställning som har räddat dem 
fra~ till våra dagar. En sagesman berät
tade för Eckhoff att han själv sett stora 
eldslågor över ett röse. 

Han hörde också berättas om en 
käring som var uppe på ett röse nattetid 
för att söka efter skatter och såg hur det 
lyste som eld i högen. Hon passade på att 
märka · ut stället med en pinne för att gå 
dit och .leta vid dager. Men när hon kom 
tillbaka till gården "var hon rakt som från 
vettet". Mörhultsborna vågade inte heller 
ta sten från röset där av rädsla för spö
ken. 

- Däremot är folket alldeles · okunnigt 
om att det är förbjudet att skada fornmin
nen, säger Eckhoff. 

. På ett berg söder om Högedsten fann 
han en stendös (alltså en grav från stenål
dern) bestående av nio väldiga block som 
låg kastade och rubbade ur sitt ursprung
liga läge. Denna dös kallas i trakten för 
Jättealtaret eller Trollhuset, vilket ju 
också tyder på förbindelse med onda hed
niska makter. Att det var farligt att röra 
stenrösen var en åsikt som levde kvar 
ända fram på 1920-talet. Jag har hört om 
mina morföräldrar (Lundströms i Major
backen), att de var mycket oroliga och 
bekymrade då min far helt självsvåldigt 
tog sten ur ett röse - eller kanske var det 
bara en stenmal - till trädgården. Men 
mormor tröstade sig med: 

- Det väl inte så farligt för en präst! 
(som hon antog hade makt över det onda) 

Inger Rudberg 

_!III, f~ 
C/V\Onu::?a1-__ !BLommo7-

SNITTBLOMMOR. KRUKVÄXTER 
SORGBINDERIER • BLOMSTERFÖRMEDLING 

ARRANGEMANG. INRAMNINGAR , 
TEL. 0525/323 80 1J~. 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

~~~. rjr Egen .~iII~~r~ning .. ~I j och forsalJnlng 

BRODERNA w_.w MARKISER 

GUSTAFSSON AB =~~~~~~~:ER 
SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 

TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/20571 - 20573 Telefax 205 73 

Fjällbacka 
Gräv AB 

Alla slags arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLL BACKA 

Tel. 0525-319 37, Mobiltel. 010-237 16 86 
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Spätta till Norge och får till Göteborg 
Arnold Isaksson, som växt upp 
på Veddö, har på gamla da'r 
flyttat tillbaka till sitt föräldra
hem. Han berättar minnen och 
historier från sin fars och far
fars tid. 

Vi satt i hammocken en god vän och jag. 
Vi pratade om förr i tiden; hur folk inte 
var rädda för besvär och vedermödor. Vi 
mindes en tant, som stod upp klockan tre 
på morgonen och vandrade med ryggsäck 
och en spann i vardera handen från Käm
persvik till Bullareskogarna för att plocka 
lingon. På eftermiddagen bar det hem 
igen för att sköta hushållet. Det blev en 
sträcka på fyra till fem mil. 

- J a, säger jag, min far berättade att 
han som pojke var med sin far och fiska
de rödspätta, som dom sedan seglade till 
Norge med och sålde där. I en öppen 
snäcka med sprisegel! Det fanns spätta på 
den tiden. Min farfar var född 1841 och 
min far 1884. 

Fiskarna hade ett fint socialt förhål
lande till varandra, även om dom kunde 
vara nog så hårda i bettet. 

Farfar var vad man kållade "vaboss", 
med åtta till nio man i laget. Far berättade 
att man delade vinsten i "lödder" = par
ter. Båt och redskap tog en part och sedan 
fick vmje man varsin part. Det hände att 
någon föll ifrån, dog. Då utgick det en så 
kallad änkelödd till änkan, om hon inte 
hade någon försörjning. Likaså togs inte 
vem som helst in i laget, utan man disku
terade om vem som bäst stod i behov av 
förtjänsten. "Han har inte haft något arbe
te på ett bra tag, han kan behöva tjäna ett 
grann". Och så blev det. 

Vid ett tillfälle fick en torpare följa 
med på fiske med landvad. Fisket gick, 
enligt far, rent uselt och när förtjänsten 
delades blev det endast en krona per man. 
Torparen fick sin krona, tittade på den 
och utbrister: 

- Det var som tusan, blev det så 
mycket pengar av att ligga här och söla. 

Rödspättan var och är mycket upp
skattad. Två sommargästbarn frågade en 
gammal fiskare, som just landat en låda 
spätta: 

- Fick farbror ingen makrill? 
- I sa ente äte makrell ongar, dä e mat 

för hästmagar dä. Nej, I sa äte skädda. Dä 

ä mat dä. Dä kan en äte te fem minuter 
inna en ä dö. 

Just så är det. 
Det låter otroligt i dessa dagar men 

min kamrat berättade, efter sin far, att 
han var med som pojk när man drev får 
från Anrås och in till Uddevalla och ända 
till Göteborg. Det kan man kalla en pro
menad! Undrar hur dom bar sig åt? Poj
karna var troligen dåtidens vallhundar. 
Detta ägde rum i slutet på 1800-talet. 

Det fanns även hiskliga ting ända in i 
vår ungdom. Ta t ex gumman, som bekla
gade sig med att utbrista: "En får då gå 
och vara rädd jämt. På sommaren är det 
åskan och på hösten är det husförhöret. " 
Apropå husförhöret, var det brukligt att 
prästen förhörde sig om kunskaperna, 
främst i katekesen. Därav rädslan, skulle 
jag tro. Alla hade inte samma pondus 
som västgötabonden, som fick frågan : 

- Och vad säger nu Herren Gud om 
dessa sina bud? 

Bonden tar sig om hakan och säger: 
- Ja, va sa han säja. Han har ju själv 

skrevet döm. 

Arnold Isaksson 

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

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

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

Låna då med Dig några musikkassetter. 

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

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

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

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

Välkommen hit på måndagar kI15-19, onsdagar kI1l-14, fredagar kI15-IS. 



Apropå sill ... 
~är dessa rader skrives är det Påskdagen 
1998. Dagen är blåsig och kall med lite 
snö i luften. Det är med andra ord en s.k. 
innedag. Ingen vill gå ut i detta väder, 
man sitter inne i värmen och läser. Detta 
gör även jag nu. Och vad finner jag bland 
alla mina papper. Jo, en tidning från 
1878. Daterad 26 januari. Med andra ord 
120 år gammal. Tidningens namn: Ny 
illustrerad tidning N:o 4 av det 14:e ban
det. Tidningen utkommer varje lördag, 
prenumerationspris: 14:- årgången Qvar
tal: 4:- och som lösnummer 0:35 öre. 

Ansvarig utgivare och redaktör: 
Harald Wieselgren. Tidningens byrå: 
Storkyrkobrinken 13 i Stockholm. 

Tidningen innehåller fyra blad i stor
lek: 40x28 cm. Och vad finner jag inne i 
tidningen? Jo, en helsida, ja det är fak
tiskt sant, en helsida från detta årets stör
sta sillfångst. Sillfångsten med vad vid 
Fjällbacka den 12 januari 1878. Nu har 
Ni som sett denna bild tidigare, fått exak
ta uppgifter om dagen , månaden och året 
för denna stora händelse. En liten text 
bifogas: 

Rubriken " Sillen i Bohuslän! 

Sillen i Bohuslän är ännu dagens 

" lejon" . l söndags lågo 22 ångare för 

sill-lastning ensamt vid Florö och 

inom ett enda tullkammardistrikt inom 

länet, Kungshamns, ha på en månad 

fångats 25,000 tunnor sill. 

Från en tillfällig korrespondent har vi 

haft nöjet mottaga denna skizz, efter 

hvilken planschen i dagens nummer 

meddelas. Insändaren skrifver: 

Då jag i lördags (d. I2 jan) gjorde en 

tur till sillfisket vid Fjellbacka, utkas

tade jag närslutne lilla skizz, som jag 

tar mig friheten att öfversända. Sillen 

stod så rikligt vid detta ställe, att en 

stor del trängde sig öfver vaden, så 

tätt att man mellan vaden och stran

den kunde taga upp den med händer

na, då sillen icke hastigt nog kunde 

komma undan för hvarandra. 

I förra numret uttalade vi oss i frågan 

om sillen och sillfisket i allmänhet. Vi 

vill i dag endast tillägga, att så länge 

sill-qvantiteten och sillqvaliteten är 

sådan som nu, både rik och fattig ha 

att gläda sig åt ett godt och helsosamt 

f ödoämne, åtkomligt för äfven den 

minst bemedlade, och dälför i sin mon 

bidragande att sänka de högt uppdrif

na prisen på andrafördoämnen." 

Slut på artikeln i Ny Illustrerad Tidning. 

Tänk ändå vad mycket man kan hitta en 
mulen dag i sina "gömmor". En gammal 
tidning, 120 år, innehållande denna lilla 
trev liga artikel. 

Jo-Jo 

··Sillfångst med vad vid Fjellbacka I2 jan. 1878" . Trägravyr av Jacob Hägg i Ny Illustrerad Tidning,febr. 1878. Om bildens sakliga 
innehåll hänvisas till Johan M/ölners beskrivning i Fjällbacka Bladet nr 31 sid I S. 
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Minnen från branden 1928 

Vid sprutanfr.v. Ernst Victor (1882-1936) och Erik Hintel (1899-1983). 

Lördagen den 12 maj 1928, alltså för 70 
år sedan, inträffade den stora brand, som 
ödelade halva "Framstranne". Den har 
behandlats tidigare i Fjällbacka-Bladet, 
bl.a. i numren 24 och 44. Där beskrevs 
mest omfattning och bekämpning. De 
kommande raderna vill berätta några per
sonliga minnen. 

Karl-Emil Bohlin, Oxnäs, och under
tecknad var kompisar redan på den tiden 
och vi har därför delvis gemensamma 
minnen från branden. Den började vid 
tretiden och K-E Satt hemma med sina 
föräldrar och systrar och drack kaffe. Då 
såg de en mörk rökpelare strömma upp 
från ett av magasinen inåt hamnen. Det 
blåste frisk nordväst och de vuxna på 
Oxnäs förstod snart att det kunde bli en 
katastrof. Alla oxnäsbarnen placerades 
bakom gärdesgården som låg strax söder 
om nuvarande varvsområdet. Tennisba
nan, nu parkeringsplats vid varvsbyggna
den, blev snart fylld av möbler och hus
geråd, som plockades ur alla hotade hus. 

För min del minns jag väl att min 
mamma, min yngre syster och jag hade 
varit inne vid torget och handlat och gick 
hemåt på Södra Hamngatan och såg hur 
lågorna svepte upp ur "Boråsens" maga
sin. Min pappa, som jobbade på banken i 
Långbacken, kunde något senare inte ta 
sig förbi eldhärden, utan fick skyndsamt 
ta sig runt berget. Vi barn i "Framstran
ne" placerades i södra Kvarnberget, där 
vi kunde se ut över det hemska brandorn
rådet. Vi flyttades senare också ut på 
Oxnäs. 

Frampå kvällen, när det var dags för 
de mindre barnen att gå och lägga sig, 
samlades säkert ett lO-tal barn i Karl
Emils föräldrars lilla stuga och enligt 
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K-E var det fullt med madrasser och 
putor i hela huset. Min lillasyster Gunnel, 
då två år gammal, satt vid fönstret och tit
tade in mot brandområdet och utropade: 
"de brinner i gafen" (det brinner i telegra
fen). Det gjorde det som väl var inte. Det 
såg bara så ut, men huset intill, nuvaran
de Westerbergs, hade liksom huset på 
andra sidan S Hamngatan, (Fornegårds) 
blivit sprängda, för att begränsa elden 
där. Johan Åsberg, Oxnäs, skicklig sten
huggare och sprängare, höll på att fastna i 
ett fönster, när han hade apterat spräng
laddningen hos Pers-Herman. I sista 
sekunden kom han loss och fick kasta sig 
därifrån. Vid 7-8-tiden på kvällen vände 
sig vinden till ostlig och jag har liksom 
ett svagt synminne av att jag såg den 
tjocka röken välla ut över Badholmen. 

Grebbestads brandkår blev en särskild 
historia. Den kom ju per båt, som fick 
motorstopp ute på fjorden. Innan den 
blev inbogserad blev det naturligtvis lite 
panik. Min morbror Wilhelm var brand
chef i Grebbestad, och det påstås, jag har 
ingen bekräftelse på det, att det första den 
kåren gjorde, när de väl kom iland, var 
att hänga brandsegel och spruta på mitt 
föräldrahem. Det klarade sig precis på 
gränsen. - Frampå nattkröken kunde vi ta 
oss hem över Kvarnberget och man fick 
ligga i'sin egen säng tämligen omtumlad. 

En tredje person som har speciella 
minnen ffän branden är Ragnar Fjäll
ström, nu spänstig pensionär på 87 vårar. 
Hans far Johan , hans bror Axel och han 
själv hade på den tiden jakten "Svanen", 
som varje vecka fraktade styckegods 
mellan Göteborg och Fjällbacka. De bru
kade komma hem på lördag eftermiddag, 
men just denna lördag den 12 maj 1928 

hade de blivit fördröjda i Göteborg oc 
tog i land några timmar på Gullholme 
för att vila. Startade igen vid tre-tiden p 
natten. Vid åtta-tiden på mor'n stävade 
de in på "Ränna" nånstans utanför Kal ö 

och kände då brandlukt. "De' e' nog 
bagare Larsson som ta ' tt fel på da ' å' 
bakar på en sönda" skämtade Ragnar. 

När de kom in och rundade södra 
udden på Valö skämtade han inte längre. 
Först då förstod de vad som hänt, såg ett 
samhälle i svart. Och Ragnars tre systrar, 
den yngsta på nio år, var ensamma 
hemma. Vid L. Eneskär mötte de Magnus 
Magnusson och han skrek till Fjäll
ströms: "De' e ' inga folk skadade". Tack 
och lov för det! - Väl iland kom folk 
skrikande: "Kom å' hjälp till med röj
ningen". Men först måste dom upp och se 
till systrarna. Deras hus var täckt med 
segel. Tack vare att äldsta system hade 
sällskap med Harald Herdin blev deras 
hus räddat. Han hade varit där och släckt 
flera gånger. 

Flera sorglustiga historier som Ragnar 
berättade: Han och broder Axel hade 
strax före fått nya kostymer, sydda hos 
"Boråsen". Det var inte lämpligt att ha 
med dem på jakten. När de började leta 
bland bråten, kunde de inte hitta kosty
merna. Dessa låg i ett dike uppe på Håke
backen. - Pappa Johan hade någon 
månad tidigare köpt robåten "Lätt" av 
Sylve Larsson, ett fint ÅkerströmSbygge, 
som säkert många minns från kappseg
lingar på 30-, 40- och 50-talen. - Det var 
Johans ögonsten och han spanade ängs
ligt inåt hamnen. Där låg hon tack vare 
att fästet hade brunnit av och hon hade 
svängt ut från brandhärden. Ragnar såg 
ett förklarat leende hos sin far. - Georg 
Aronsson, för alla äldre Fjällbackabor 
känd som en mycket skicklig pianist, 
bodde i andra våningen på det hus, som 
l~g där Inga Aronssons hus nu ligger. 
Hans piano skulle räddas! Ut på balkong
en, ett lyft, ett skjut, pang i gatan. Ridå! . 

Bo Reichenherg 

Mitt föräldrahem i bakgrunden räddades. 



Fjällbacka 
Brandkår 
Vår egen brandkår har nu stått färdig för 
utryckning sedan årsskiftet. Samtliga 
brandchefer i Tanums och Strömstads 
kommuner har förklarat sig positiva till 
oss. Samtliga brandlag och befäl i Ham
burgsund har samövat med fjällbackakå
ren och fått gå igenom vår materiel. 

Tyvärr har Fjällbacka i skrivande 
stund ännu inte blivit utlarmade, trots att 
tillfälle funnits. En gräsbrand på flygfru
tet vid Lilla Anrås den 22 mars hotade 
skogen, SOS larmcentral i Göteborg lar
made ut Tanum istället för Fjällbacka, 
varför insatsen blev både sen och onödigt 
stor. Vill man vara säker på att Fjäll
backakåren rycker ut, kan man ringa värt 
eget larmnummer mJJ. Då kommer du 
direkt till Fjällbackas jourhavande befäl, 
och vinner dessutom ett par minuter. 
Telefonnumret bevakas dygnet runt. 
Naturligtvis skall du först ringa SOS, tel. 
112. 

De som redan är medlemmar i brand
kårsföreningen får en bankgiroblailkett 
hemskickad. Om du inte är medlem, kan 
du bli det, genom att skicka in 150 kr på 
bankgiro 5181-8482. Glöm inte att ange 
namn och adress. En medlem per hushåll 
är vårt inål. Fjällbacka Frivilliga Brand
kår uppmärksammades i TV2:s program 
"Reportrarna", som leds av Bo Holm
ström. Programmet handlade om ned
dragningarna inom ambulans, polis och 
brandförsvar i Sverige. Reportaget från 
Fjällbacka avslutade programmet och 
utformades som en triumfmarsch under 
par?llen "Vi grejar det själva". 

Vid brand eller annan 
fara ring SOS-larm 

AJ 

tel 112 och sedan, om 
det är bråttom, Fjäll
backa Frivilliga Brand
kår tel 323 33 
medlemsavgift 150 kr 
bankgiro 5181-8482 
ordf. Rosita Jansson tel 321 65 

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 

CAPE • RESTAURANG • BAR 

Unna dig ett besök 

BRYGGAN 
FJÄLLBACKA 

INGRID BERGMANS TORG - 0525-31040 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄPAV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

Strandvägen l l • Grebbestad .• Tel: 0525-108 82 

OPT I KER 

JERN 
BERG 

Öppetider: Tisdag - Fredag l (JOO - 1800 Lördag l (JOO - 1300 
• Lunchstängt mellan kl 1300

• 1400 
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Ny campingplats vid Asleröd 

Fr.v. Anna, Rune och Mikael Lindgren/ram/ör sitt nya pensionat. 

Efter fyra år av överklaganden och turer 
hit och dit, blev det äntligen klartecken 
för en ny campingplats vid Åsleröd, en 
campingplats, som Fjällbacka så väl be
höver. Sälviks camping är som bekant 
alltid fullbelagd. Det slutliga beslutet har, 
så vitt jag vet, accepterats av alla inblan
dade. 

Bakom företaget Åsleröds Camping 
står makarna Rune och Anna Lindgren 
och deras son Mikael. Rune köpte Åsle
röds gård 1961 av·sin mors syster, som 
var barnlös. Under 70-talet, då den all
männa jordbrukspolitiken gick ut på att 
göra gårdarna större, köptes gårdarna 
Råröd och Leran in till Åsleröd. Dagens 
EU-politik tycks gå ut på att endast 
mycket stora gårdar skall överleva, 
medan småbrukare dränks i blanketter, 
som skall fyllas i. Ägare av ett mindre 
jordbruk måste idag ha någon försörjning 
vid sidan om jordbruket. Det blev för 
familjen Lindgren en camping. 

beretts för den blivande campingen. Det 
kommer att finnas 200 platser med gott 
om utrymme till varje plats. Det återstår 
nu att dra fram el till husvagnsplatserna. 
Så småningom skall man också inreda en 
traditionell vandrarhemsdel, där gästen 
får betala för sängplats och själv ha med 
sig sängkläder. En husvagnsplats på cam
pingen kostar 135 kr per dygn och en 
tältplats 120 kr. Ett dygn på pensionatet 
för två vuxna och två barn kostar 600 kr 
och endast två vuxna 450 kr. En säng
plats på vandrarhemmet kommer att 
kosta 135 kr. 

Familjen Lindgren tror på turismen. 
Det är den enda näring som växer spon
tant. Fjällbacka ligger i lä när det gäller 
rörlig bilturism. Båtturismen är bättre, 
men bilarna kör förbi campingskylten 

med upplysningen "Fullbelagt", förirrar 
sig möjligen ner i centrum med bil , eller i 
undantagsfall gör sig omaket att gå ner 
till centrum. De flesta kör dock förbi 
Fjällbacka och fortsätter till Grebbestad. 
"Om vi bara kan få en liten del av den 
strida strömmen av bilar att stanna och 
vika av till oss, kommer den här cam
pingen att gå runt ekonomiskt", säger 
Rune. Att campingen ligger långt från 
havet anser han inte gör något, endast 
10% av bilturisterna vill ut på havet, 
resten vill se annat, som t ex Vitlycke. De 
har haft god draghjälp av den nästgårds 
liggande golfbanan "Golfkusten". Många 
norska golfklubbar förlägger sina trä
ningsläger där och bor under tiden på 
Åsleröd. Tack vare golfen kan säsongen 
börja redan i maj och vara ända till okto
ber. Norrmännen känner sig väl omhän
dertagna av familjen Lindgren och har 
gett pensionatet namnet "Loven" (logen). 
Anna har skaffat ett litet husapotek med 
bl a huvudvärkspulver och tigerbalsam 
mot träningsvärk. Kaffepannan står alltid 
på när golfarna kommer hem, men allt 
övrigt klarar de själva. De flesta norrmän 
har ju levt "hytte" -liv någon gång. Tyskar 
och holländare fascineras av allt vilt djur
liv in på knuten. 

Campingen skall komma igång i som
mar. Innan dess skall en ny väg dragas. 
Hela investeringen kommer att gå på 2,5 
miljoner kr och c:a en miljon i eget arbe
te. Av det som redan blivit gjort och av 
familjen Lindgrens vilja att genomföra 
sitt projekt, drar jag slutsatsen att detta 
kommer att bli en anläggning, som får 
högt betyg i olika campingguideböcker. 
Vi önskar dem lycka till. 

Anders J ärund 

Tiden fram till nu har man använt till 
att inreda gamla stallet och logen till ett 
"bed and breakfast" -pensionat. I övervå
ningen är inrett nio dubbelrum, alla med 
egen balkong. I undervåningen finns ett 
stort kök för egen matlagning, matsal, 
sällskapsrum och expedition. Dusch- och 
toalettutrymmen är väl tilltagna. Gården 
och anläggningen har eget vatten, och 
avloppet tar man hand om med miljörik
tiga metoder. Toalettstolarna är urinsepa
rerande. Urinen går till en tank, som så 
småningom skall kompletteras med ytter
ligare två. De tänker också investera i en 
värmepanna för ved eller pellets. Veden 
tas från egen skog. Marken har också för- Allna och Rune i samlingsrummet med ett rymligt kök i bakgrunden. 
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Krigsseglare hedrades i Göteborg 

Tre Fjällbacka-bor deltog 
I september 1997 hedrades de sjömän, som 
under andra världskriget deltog i lejdbåtstrafi
ken. 850 sjömän och 5000 anhöriga till dem 
deltog i den minneshögtid som hölls vid Lilla 
Bommen i Göteborg. Tal hölls av kommunika
tionsminister Ines Uusmann och generaldirektö
ren i Sjöfartsverket, Anders Lindström och sjö
mansprästen Krister I-son Lundin höll korum, 
som avslutades med sjöfolkets speciella psalm, 
Härlig är jorden. 

Ett konstverk utfört av Lars Kleen , acka, 
avtäcktes. Betongkryssen symboliserar spanska 
taggtrådsryttare, som fanns vid stränderna under 
kriget och ett livbåtsskelett under bordläggning 
skall anknyta till dramatik till sjöss. 

Tre Fjällbacka-bor deltog i högtidligheten, 
nämligen Karl-Ivar Nordblom, Arnold Isaksson, 
Veddö och Lennart Holmberg. De var ombord 
på lejdbåtar under kriget och visste inte om, att 
de hade det gemensamt, förrän de träffades nu. 
Efter skiftande öden är de nu återbördade till 
fädernebygden. 

På bilden ses Lennart Holmberg stående vid 
minneskonstverket. 

Bo Reichenberg 

En sjöman bortom spärren 
Text och musik: Lasse Dahlquist 

J ag gick ombord på en trans are i Göteborg, 
den var lastad med bräder och sill, 
och på kajen som vanligt var tårar och sorg, 
det är sånt som i regel hör till. 
Efter fem dygn på sjön fick vi gnist ifrån land 
om att kriget var färdigt igen. 
Det är två år sen nu som jag såg Vinga Sand 
och tog avsked av min lilla vän. 

Re/l:: 
För här är grabben, som går bortom spärren, 
som ä' lycklig och glad 
på sin långväga trad 
och som hälsar till er bortom spärren 
ifrån länder med palmer och blad. 
Och när ni sitter och dricker ert kaffe på surrogat, 
så tänk på oss som ha "bönor" av finare fabrikat, 
så inte lider vi nöd bortom spärren, 
fast vi längtar en smula, så klart. 

Omkväde: 
Men hoppet liksom kärleken 
lever! Lever! 
Så snart som det blir fred igen 
så kommer jag hem, lilla vän 

Tack lilla vän för ditt brev som jag fick i Colon, 
det var nästan ett år gammalt då. 
Men det bästa som finns är en rad hemifrån. 
Tänk att lill-jäntan redan kan gå. 
Ni har vinter därhemma och kylan är svår 
mens tropikernas sol bränner oss. 
Men vi jobbar och spar där på kusten vi går 
för att en gång mot norr kasta loss. 

Re/r.: 
Ja, här ä' grabben som går bortom spärren 
och i aktern vårt hopp 
svenska flagan i topp. 
Så var lugna för oss bortom späuen, 
här ä' "allt väl" kan ni skriva opp. 
Ja det är klart att man längtar till hemlandets skog och 
bäck, 
men en bit utav Sverige vi trampar på vårat däck, 
så inte lider vi nöd bortom spärren 
och humöret har ej sprungit läck. 

Omkväde: Som ovan 
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FRÅN KOMMUNEN 
o Posten i Fjällbacka läggs ~te ner, 

men redan i höstas skars personalen ner 
till en person i kassan vintertid, och 
fr o m den l september i år kommer 
postsorteringen att ske i Tanum. Den 
sorterade posten körs (antagligen) till 
Fjällbacka och lämnas ut till brevbärare 
för utdelning. 

o Det blir en sommarbutik för Systembo
laget i Grebbestad. Företrädare för 
Fjällbacka var positiva till detta, om ut
lämningen hos Evas får vara kvar. 

o Länsstyrelsen har beviljat medel för att 
får och ungnöt skall kunna sättas ut på 
öar, som tidigare varit betade, men nu 
börjar växa igen. Lantbrukaren Leif 
Rosen på gården Berg söder om Ön, 
har tagit på sig uppdraget, och sätter nu 
ut får och ungnöt på Korsö, Hjärterö 
och Köddöarna. Ett välkommet initia
tiv, som bl.a. FFF efterlyst. 

o Tanums kommun har låtit trycka upp 
en ny turistbroschyr inför sommaren. 

o Kommunen håller på att utarbeta en 
vindkraftspolicy. Bl.a. vill man place
ra vindsnurrorna i grupper och inte för 
nära kusten, där de kan vara störande 
inslag i landskapsbilden. 

o Av de 86 anställda hos Lear i Tanum, 
som varslades om uppsägning i höstas, 
kommer troligtvis endast 26 att behöva 
sägas upp. Lear är underleverantör till 
Volvo. 

o En anonym köpare av silon i Mörhult, 
räddade tillfälligt konstverksamheten 
här. Vissa oklarheter rådde dock om 
kontraktet, vilket ledde till att konstnä
rerna fick lämna silon den 30 maj. Ny 
ägare är företaget Västkust Tomter. 

o Efter en förstudie om möjligheten att 
värma kommunala bostäder i Tanum 
och Fjällbacka med biobränsle, beslöt 
kommunen att i första hand satsa på en 
anläggning i Tanum, som har flest 
kommunala bostäder. 

o Grebbestads Samhällsförening vill ta 
upp frågan om att förlägga gymnasial 
utbildning till folkhögskolan. 

o En rävhona förirrade sig ut till Väder
öarnas Storö vintern 1996, och har 
sedan blivit kvar där. Hon födde en 
valp, som har blivit halvtam, och tigger 
mat av turister. 

o Sjöbodsarrendet i t.ex. Mörhult höjs 
från 754 kr till 2200 kr. Tjänstemanna
förslaget var 4000 kr. 

o Miljönämnden ville förbjuda att ett fri
tidsområde skaffade sig infiltrationsan
läggning för vattentoalett, menJår ge 
sig, sedan ärendet överklagats i högsta 
instans. Nämnden förordade snålspo
lande toaletter eller multrum. 
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o Lars Erik Nilsson, delägare i Sannäs 
Räkor, dömdes fredagen den 13 mars 
av Strömstads tingsrätt till fängelse i 3 
år och 10 månader för bedrägeri, för
skingring och skattebrott. Målsägare 
var Sannäs Räkor. 

o Karl Allan Nordbloms projekt, att reno
vera det gamla lotshuset på Väderöar
nas Storö, blir troligtvis inte av sedan 
hemvärnet sagt nej. Karl Allan vill göra 
i ordning huset för att hyras ut till turis
ter, som vill uppleva något utöver det 
vanliga. Hemvärnet använder huset till 
.förråd och några övningar per år. 

o Kommunen ändrar sig om Alderso. De 
gamla får bo kvar längre, på grund av att 
en ombyggnad av Björkhagen och Hede
gården krävs innan de flyttas . Vidare 
utreds möjligheten att bygga om en 
våning på Fjällbacka Service och låta de 
gamla från Åldersro flytta in där. 

o Källsorteringen av avfall blir allt bättre 
i kommunen: 2400 ton återvinnes, 500 
ton hushållsavfall komposteras hos 
54% av hushållen och endast 140 ton 
deponeras på tipp. 1250 ton slam pro
duceras. 

o Tekniska förvaltningen föreslår att 
fr.o.m. 1.1.1999 följande sophämt
ningsalternativ skall erbjudas vinter
som sommarboende: var 14:e dag, var 
4:e vecka, varje kvartal eller en gång 
per år. Samtidigt införs krav på källsor
tering. 

o Vintersimskola anordnas av kommu
nen på Tanums Strand. 

o Miljönämnden kan ge stöd för anlägg
ning av våtmark kring Anrås- och 
Joreälven. 

o Fjällbackas folkmängd var den 
31/12 -97 1030 personer. Antalet födda 
under 1997 var 7 och döda 23. Inflytta-

de var 68 och utflyttade 82. Totalt en 
minskning med 30. 

o Tanums kommun organiserar frivillig
hjälp för sjuka och behövande genom 
en särskild Frivilligcentral. 

o Nybyggda reningsverket i Fjällbacka 
invigdes för användning söndag 17 maj 
av Bern Hedberg. Mer om detta i nästa 
nummer. 

Från grannorterna 
o Lördagen den 4 april invigde kulturmi

nister Marita Ulvskog det nya hällrist
ningsmuseet i Vitlycke. Många promi
nenta gäster var inbjudna som undfäg
nades med bronsåldersinspirerad mat 
och dryck, samt underhölls med teater 
och tut i bronslur. 

o C:a 17-18 lodjur har spårats i Dals
land, och i Bullaren har rådjur rivits 
och dödats av lodjur. 

o Nytt tal om reservatplaner och trålför
bud i Kosterfjorden irriterar Grebbes
tads-fiskare. 

o Konstnärsskolan i Gerlesborg har fått 
ekonomiska svårigheter. Förhandlingar 
med Bohuslandstinget pågår om en 
utökning av bidraget med 615000 kr. 

Anders Järund 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KÄRRABY 
HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 



Tina Hansson, 
Rödhammar
årets gesäll 1997 
Tina Hansson, som vi känner som en av 
de tre systrarna i "Systrarnas Hantverk" i 
Bengt Olofssons hus snett emot Evas 
Livs, har fått en fin utmärkelse. Hon har 
bland 45 kvalificerade yrkesutövare blivit 
utsedd till ÅRETS GESÄLL 1997. Hen
nes fyra bokbindningar var enligt juryn 
från Hantverksskolan i Leksand exempel 
på förstklassigt hantverk. 

Efter påhälsning i diverse yrken , bl.a. 
som kartriterska, hamnade Tina, som hela 
tiden kände hantverksådran ticka, på Ste
nebyskolan i Dals Långed, där hon 
genomgick grundutbildning i de flesta 
hantverksfack. En av lärarna tipsade 
henne om bokbinderiskolan i Leksand. 
Bara efter någon vecka där bestämde hon 
sig. Bokbindare skulle hon bli och på den 
vägen är det. 

A v en händelse fick hon kontakt med 
förmannen på Chalmers bokbinderi, som 
rådfrågade Tina om en förgyllningspress. 
Bokbinderiet behövde också en medhjäl
pare och efter långt betänkande började 
hon där 1994. Lönen som hantverkare är 
inte så lysande, men som komplettering 
till Systrarnas Hantverk här, kunde det 
väl gå. 

Redan då var hon fast besluten att 
göra det gesäll prov, som 1997 blev en 
stor framgång för henne. Provet bestod av 
inbindning av fyra böcker, klotband, pap
persband, halvfranskt band och skinn
band. Tina valde böcker av Astrid Lind
gren, hennes favoritförfattare. 

-Under aroetet med gesällprovet hade 
undertecknad nöjet att få se en del av täv
lingsalstren i affären. De var verkligen 
fina! Något halvår tidigare hade jag 
beställt inbindning av de första åttio 
Fjällbacka-Bladen. Tina bad då att få 
skjuta upp leveransen av detta, eftersom 
hon arbetade så intensivt med gesällpro
vet. Det fick hon naturligtvis och nu är 
jag verkligen stolt över bladen inbundna , 
aven "gesällmästare". 

Men Tina nöjer sig inte med denna 
framgång. Nu gäller det att bli bokbinde
rimästare. Det tar sju år och då måste hon 
bl.a. behärska att förgylla med bladguld 
för hand. V i hoppas verkligen också att 
hennes tillvaro framöver skall bli för
gylld. 

Bo Reichenberg 

Hotell • Konferens • Golf . 
Catering. Högtider. Fiske 

Öppet året runt 
Vi ordnar allt. .. 

510ra"'-Hotellet 
Prova bo på vårt 
nyrenoverade 
hotell!! 

Jorden runt på 
16rum 

~jÄllbAekA 

Restaurant Klassen & pllb ~alären 

0525-31003 
Ulla-Lena & Lars-Erik 

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

"Lev gott 
med hälsokost" 

Affärsvägen 13, Tanumshede 
Tel. 0525-206 36 

5VfklGES REDOVlsNINGsKONsUlTERS 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 
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Kommunens idrottsledarstipen_dium till 
Bengt Olofsson 
Allas vår Bengt Olofsson har fått kom
munens ledarstipendium 1997 för sina 
insatser inom FIK, men framför allt för 
sitt arbete med att samla in medel till 
isbanan och sitt arbete med att förverkli
ga den, samt för startande av Fjällbacka 
ishockeyklubb. Hans uppfinningsrike
dom när det gällt att finna på nya sätt att 
få in pengar, vet inga gränser. Bland de 
mest uppmärksammade sätten finner vi, 
att samla in spillplast på Inventing, pake
tera detta i sammanpressade balar och 
skicka dem tillbaka till plastfabriken för 
återvinning, och att starta en loppmark
nadsbod i sin bod utanför sitt hus. Här på 
bilden säljer han bingolotter i Evas affär. 
"15 kr av 30 går till idrotten", förklarar 
Bengt. 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

AJ 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 

(j!4LL'Eq?J :42(rJISPEg{ 
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Södra Hamngatan 18 

Vi ser fram enlot en 
fin sommar. 

Tel. 0525-318 58 

~folium 
PRESENT & INREDNING 

GALÄRBACKEN FJÄLLBACKA 
TEL 05"25-325 70-, FAX 0525-325 60 

Här finner du present- och inredningsartiklar 

att ge bort - både till dig själv och dina vänner. 

Välkommen Rebecca Trehaminar 

Fjb Foder Hundköket AB 
Lersfens Kvarn Tel. 0525-3-1 B 10 

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

Välkomna! • • 
• BYGGSTÄDNING 

• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 
• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

0525-319 77 
FJÄLLBACKA 



.... ' 

Kicki tog tjej
klassikern 
För alla tjejer, kvinnor, damer, tanter och 
brudar mellan 17 år och uppåt. Klassikern 
genomförs inom ett år i en följd, 

Detta berättade Kicki Welander, en 
fjällbackatjej som har genomfört tjejklassi
kerna. 

"Jag fick iden aven arbetskamrat, Ber
til Hellberg. Han har genomfört herrklassi
kern. Han inspirerade mig att försöka 
p.g.a. att jag slutade röka, 

,Jag började trampa Tanum/Fjällbacka 
tur och retur på cykel. En sträcka på ca 
fyra mil. Då föddes iden att cykla Vättern 
runt, vilket blev den första grenen av klas
sikern som jag valde. Längd: 90 km. Min 
träning blev ca 60 mil på cykel. 

Nästa gren blev simningen iVansbro. 
Längd: l km, Jag tränade med min son 
uppe i Bullarsjön, Målet jag hade var att 
simma från den ena sidan till den andra. 

Jag hade tur när tävlingen var, för tem
peraturen i vattnet var ca 20 grader. 

Gren nr 3 var löpning i Lidingöloppet. 
Längd: 10 km. Mina förberedelser inför 
denna gren var att ständigt springa på 
asfalt eller i skogen. Denna gren var min
dre tilltalande, men jag lyckades ändå 
genomföra den. 

Den sista grenen blev TjejVasan på 
skidor. Längd: 30 km. Min totala träning 
på skidor blev 30 km. När jag var ute och 
tränade på skidor, kunde jag ej släppa 
skidspetsarna med blicken utan att falla ur 
spåret. Hur skulle nu detta gå? 

Väl framme vid starten i Oxberg, möt
tes jag av massor av vatten istället för snö. 
Jag hade dock turen att träffa på världens 
bästa vallningskarl. P.g.a. detta kunde jag 
genomföra loppet utan svårigheter. 

Jag skulle vilja tipsa andra tjejer att 
pröva på Tjejklassikern, där man träffar 
trevliga människor på trevliga platser." 

Ann Kristiansson 

Fotboll 
Det blev ett snöpligt slut på FIK:s deltagan
de i div IV. De fem spelare, som var hem
mahörande i Ljungskile och två, numera 
bosatta i Karlstad, drog sig ur. Det var bara 
för ordförande Lars Engberg att ta det dras
tiska beslutet att låta laget flyttas ner i div 
VII, och börja om från början igen. Lagets 
tränare Dan Carlsson var förhindrad att fort
sätta och istället är nu Bengt Palm tränare. 
"Det finns ingen anledning att vara dyster, 
det är bara att ta nya tag och komma igen", 
säger Lars Engberg. 

AJ 

'---__ ---lltikingaqiist i uikingah!Jg~ 

TURRIDNING, ' BARNRIDNING 

~LlSBE:::~ Tel. 0525-311 24 .::Q. ~ 
~~' 

FRISÖREN är proffs på ditt hår! 

GÖR SOM DIN FRISÖR! 

ANVÄND PROFESSIONELlA C O L S I N 

:~::::::::'7:: :::AL 18 
GODKÄNDA AV SV. NATURSKYDDSFÖRENINGEN ".r.;~ ... , 

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

-= St: Alle/SIlOn 

@~~ ,G 
eiO 

PROJEKTERING. EL-INSTALLATIONER. ANTENN
ANLÄGGNINGAR • DATANÄT. LARM. KÖKSMASKINER 

Ekelidsvägen 5, Fjällbacka ind.omr. 
Tel. 0525-31721, Tore 070-637 20 33, Kjell på Mjölkeröd 070-600 49 74 
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Fjällbacka Samhällsförenings vår möte 28/4 -98 
Mötet hölls på Fjällbacka Service och 
bevistades av c:a 80 personer: Vi hade i år 
bjudit in klass 6 Fjällbacka skola som 
skötte llnderhållning med musik och sång. 
De serverade även kaffet och behållningen 
gick till skolresa. Vi tackar klass 6 och 
deras lärare Ingrid Lundblad för en myck
et trevlig kväll. 

I år hade vi bjudit in följande represen~ 
tanter från Tanums kommun: Alf 
Jonasson, försköningsgruppen, Mats Til
lander, chef för Gatu & VA, Karl-Rune 
Pettersson, Fritids & Skärgårdsnämnden, 
Rolf Hermansson, chef för Byggnads
nämnden och John-Rune Forsberg, ordfö
rande i Omsorgsnämnden. 

Mats Tillander började med Ingrid 
Bergmans Torg till vilket Tanums kom
mun avsatt 1,9 milj kronor till 1999 för 
försköning. Under våren har Fjällbacka 
Samhällsförening,' Föreningen för Fjäll
backa, Försköningsgruppen, Restaurang & 
Köpmannaföreningen tillsammans med 
representanter från Tanums kommun 
kommit fram till att minska på antalet par
keringsplatser till sex stycken varav en för 
handikappade. De skall ligga längs med 
S:a Hamngatan och sommartid endast till
åta 30 min parkering. Torgytan skall ökas 
för torghandel och förses med mer blom
mor. Parkeringsplatserna kommer i år att 
skiljas från övriga torget med vita linjer 
samt en kätting, eftersom själva arbetet 
med stensättning osv kommer igång först 
nästa år. Fjällbackaborna enades om att 
denna ide är ett steg i rätt riktning. "Rosas 
hus" är fortfarande inte klart vad beträf
fande ersättningen så det området får vara 
som det är idag, grönområde. Boulebanan 
har inte utnyttjats i den utsträckning som 
man trodde men den får vara kvar i år 
också. Det fanns önskemål om knott vid 
ingången till pumphuset. VA-ledningarna 
i N:a Hamngatan kommer att läggas om 
och i samband härmed kommer gatan att 
grävas upp. Vi får då tillfälle att fundera 
på hur vi vill att gatan skall utformas i 
framtiden, gatsten, asfalt, fördelning kör
bana - trottoar osv. Möte med represen
tanter från Tanums kommun kommer att 
ske under hösten. 

Mats Tillander informerade om att om
byggnaden av reningsverket är klar och 
skall återinvigas söndagen den 17/5, med 
öppet hus och guidning mellan 13-15, all
mänheten hälsades välkommen. Vetteber
get kommer att förstärkas ytterligare, 
arbetet beräknas vara klart innan somma
ren. Sträckningen av väg 163 har överkla
gats till Regeringen. Vi tillskriver Vägver-
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ket att det är viktigt att vägen blir 
ombyggd snarast. Ä ven gatan vid gamla 
apoteket kräver en skrivelse till Vägver
ket, dels för gångbana och dels att det 
samlas stora vattenpölar när det regnar. 

Alf Jonasson, redogjorde för punkterna 
som kommit fram i försköningsgruppen 
och som gicks igenom på årsmötet. 

Karl-Rune Pettersson informerade om 
arbetet med Badholmen (om detta skriver 
Bo Reichenberg i särskild artikel). Sam
hälls borna är mycket positiva till föränd
ringen och de små sjöbodarna blev väldigt 
trevliga. 

Sälviks camping skall byggas om; 
nytt servicehus och nya toaletter för att 
höja servicenivån på campingen. Detta 
projekt blir delvis självfinansierat. 

Rolf Hermansson bjöds in för att vi 
skulle få tillfälle att fundera på' var vi vill 
bo i framtiden. Det finns i nuläget inte 
något nytt tomtområde planerat. Vi enades 
om att sydsidan på Vetteberget är ett 
intressant område för nya tomter. Det är 
viktigt för samhället att få ett attraktivt 
tomtområde. Källvikshöjden är ett annat 
intressant område för tänkbara tomter. 
Man kommer att se över detaljplanen för 
området vid Oxnäs där området skall sty
ras upp med p-platser m.m. En ändring av 
detaljplanen vid varvet är eventuellt på 
gång beträffande sjöbodstomter. 

Åsleröds Camping är godkänd och 
driften är igång. (Se särskild artikel) 

John-Rune Forsberg informerade om 
Åldersro där gruppboendet skall läggas 
ned, istället kommer Fjällbacka Service att 
bygga om en avdelning på 3:e våningen 
för äldre dementa. Denna ombyggnad har 
varit uppe till diskussion tidigare men blev 
då inte godkänd ur brandrisksynpunkt. Vi 
fjällbackabor ser hellre att man bygger till 
en paviljong i markplan för de dementa 
och vill att Omsorgsnämnden räknar på 
skillnaden i kostnader innan man börjar att 
bygga om 3:e våningen och det kanske 
visar sig vara ett felaktigt beslut. Kostna
den för ombyggnad av 3:e våningen är 
beräknad till 1,2 milj kronor. Det kom~er 
att bli åtta platser. Drif ten beräknas till 1/2 
milj. kronor. Något annat förslag har man 
inte från Omsorgsnämnden. Om vi inte 
godtar detta kommer de dementa att för
flyttas till Hedegården i Tanumshede. 

Beträffande Åldersro finns där inven
tarier som tillhör fjällbackaborna och som 
bör återföras till oss. Gunnar Isaksson, 
ordförande i Stiftelsen för Äldreboende, 
hade inte möjlighet att närvara på vårmö
tet men lämnade in ett PM till styrelsen 

som lästes upp. "Stiftelsens åsikt är att 
Tanums kommun överlåter fastigheten till 
fjällbackaborna för en symbolisk summa 
eller gratis. Att överta Åldersro och där 
bedriva ålderdomshem utan kommunala 
bidrag är inte möjligt men däremot är det 
möjligt att överta och driva Ålderso som 
ett gemensamt hus för samhällsborna 
för sammanträden, föreningsverksamhet, 
samlingslokaler, hobbyverksamhet och 
andra typer av aktiviteter. Ett övertagande 
av fastigheten för ett gemensamt brukande 
som här har skissats på bör ligga i linje 
med vad de ursprungliga grundarna avsåg. 
Stödet från enskilda och sammanslutning
ar kan ske i form av arbetsinsatser, hyres
intäkter, gåvor etc. Hur ägande, ekono
miskt ansvar skall organiseras vid ett över
tagande får diskuteras med kommunled
ning och övriga intressenter. 

Styrelsen finner det orealistiskt att 
arbeta för att samla in medel för att driva 
Åldersro som ålderdomshem i egen regi. 
Styrelsen föreslår därför att Åldersro över
föres till samhällsboma och att föreningar 
och andra sammanslutningar samlas för att 
dra upp riktlinjer för ägande, brukande 
och organisationsplan". ' 

Fjällbackaborna enades på mötet om 
att tillsammans försöka få överta Åldersro 
enligt Stiftelsens förslag. Denna byggnad 
är alltför viktig för fjällbackaborna för att 
låta den gå till försäljning. Vi får träffas 
igen för att ytterligare diskutera hur vi 
skall gå vidare. 

Arbete pågår för att bygga om den 
gamla brandstationen, där det inreds ett 
rum på övervåningen till brandmännen. 
Ett stort tack för alla gåvor som kommit 
Frivilliga Brandkåren tillhanda. (f.ö. se 
särskild artikel om Frivillia Brandkåren) 

Under vintern har Systembolaget 
meddelat att de tänker öppna ett systembo
lag i Tanums kommun. Vi skrev då till
sammans med Föreningen för Fjällbacka, 
Fjällbacka Restaurang & Köpmannaföre
ning ett brev om att även vi kan tänka oss 
systembolag i Fjällbacka, lokaler finns, 
Det har bestämts att uppföra ett proviso
riskt systembolag i gamla Brandstationen i 
Grebbestad under sommaren, nya diskus
sioner kommer att föras till hösten. 

Mötet avslutades och alla hälsas väl
komna igen till årsmötet i november -98. 
Protokollet kommer att läggas ut på Inter
net på Fjällbackas mycket vackra hemsi
da, wwwJjallbacka.com. 

Rosita Jansson 
Ordf 



Biblioteket 10 år på FjällbackaService 

Anne-Maja Johansson 
alltiallo 

Ella Persson 
bibliotekarie i 30 år 

Birgit Olsson 
nuvarande bibliotekarie 

gratuleras och tackas tusenfalt av alla nöjda åretrunt- och sommarboende fjällbackabor. 

ÖPPETTIDER: 
Tisd-fred 9-18 
Lörd 9-14 

FjällbackaFisk & Delikatesser 
Tel. 0525-312 22 

Tryckfelsnisse härjar 
också i våra spalter 

Personen bakom Åke Falck 
på fotot på sidan 12 i nr 82, 
juli -97, är Lennart Brynne. 

Småflickorna på fotot på 
sidan 9 i nr 83, dec. -97 är 
Gerd Axelsson, i mitten, 
omgiven av tvillingarna Hin
tel, Britta till vänster och Lil
lan till höger. 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

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

Mån~-fred 9-17, lörd stängt 
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Garnbåten Östen med Karl Emil Bolin till vänster och Sven Bertil Taube till höger 
vid rodret. Personen i mitten är okänd. 

"Östen" - en garn båt med lång historia 
På 1890-talet byggdes garnbåten 
"Östen" någonstans på Orust, det ver
kar som om ingen nu levande vet var 
och när. Undertecknad har försökt, 
genom att fråga många gamla fjäll
backabor om detta, men har inte ly ek
ats få klarhet i båtens yngre dagar. -
Varför har jag då så stort intresse för 
"Östen"? Jo, dels för att det är en fin 
båt och dels för att "hon" (säger man 
hon om en båt som heter "Östen" 
senare "Grym II"?) har haft intressan
ta ägare. 

Wilhelm i Görvig 
Från början var "Östen" en öppen 
garnbåt, 23-25 fot lång. Denna typ av 
båt användes mycket till fiske med 
vad, garn och dörj nära kusten och 
framdrevs med segel eller åror. Under 
första delen av 1900-talet monterades 
motorer i båtarna, så även i "Östen", 
en Seffle råoljemotor och i samband 
därmed däckades hon. 

Den första ägaren som jag känner 
till är Wilhelm Andreasson i Gårdvik, 
Valö, allmänt känd som Wilhelm i 
Görvig. När han köpte henne, går tyd
ligen inte att få reda på, men Ragnar 

Fjällström berättade att han hade 
henne en hel vinter 1940-41, när Wil
helm var inkallad. Ragnar tillsam
mans med Wilhelm Richardsson fis
kade då bra, bl.a. med pirk. Bland de 
bästa fångsterna gjorde dom på ett 
ovanligt sätt. Ute vid Bockarne såg 
dom att Militären höll på att göra klart 
för att spränga en mina. "Östen" blev 
naturligtvis uppmanad att hålla sig 
borta, men höll sig på lagom avstånd. 
Efter sprängningen . gick dom mot 
sprängplatsen. Där flöt upp tusentals 
med fisk och på en liten stund tog 
dom med håv upp 70 kg fin fisk. 

Karl Emil Bolin 
Detta har ju inte med själva "Östen att 
göra, så tillbaka till henne. Den 30 juli 
1965 köptes hon av Karl-Emil Bohlin, 
Oxnäs. Hon var då i ganska gott 
skick, men väldigt skitig invändigt. 
Ganska snart började oljepumpen 
krångla. K-E ringde till Säffle om 
reservdelar och där svarade man till 
K-E:s förvåning: "Jaså, de' gäller 
fjällbackapumpen, de' ska' vi ordna". 
Det visade sig att en viss variant av 

Munk-Reklam AB, Munkedal 1998 

råoljepumpen till Sefflemotorn var 
konstruerad av Harald Holmberg, 
känd fiskare från Dyngö. - Efter ett 
par år gjorde K-E en omfattande reno
vering, plastade däcket och bytte till 
en Volvo Penta diesel på 15 hk. Sedan 
gjorde "Östen" tjänst som fiskebåt i 
alla väder hos K-E fram till 1977. 

Sven-Bertil Taube 
Sven-Bertil Taube dök upp som spe
kulant på båten och det blev affär. 
Efter en del ombyggnad, ny mast, rigg 
och rödbarkade segel, utfört på varvet 
på Musö, blev det stor dopfest på 
Bengt Bohlins brygga, med Christer 
Sahlens fru som gudmor. "Östen" 
blev omdöpt till "Grym II". En hel 
dag höll sedan Sven-Bertil, Karl-Emil 
och Bengt på att kajka här på fjorden, 
för att segla in seglen. Se vidstående 
foton. Därefter kördes hon upp genom 
Göta kanal av Sven-Bertils son Jesper 
plus gast till Stockholms skärgård, där 
hon fortfarande gör sin tjänst som fri
tidsbåt. 

Bo Reichenberg 


