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Föreningen för Fjällbacka 
45071 Fjällbacka 

Pg 4103 18-0 Bg 514-7228 
www.fjallbacka.com (sök på FFF) 

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

Tillvarata medlemmarnas intressen 
vad gäller deras tillvaro i Fjällbacka. 

Arbeta för fortsatt bibehållande och 
vård av traditioner och den kultur som 
utgör en oersättlig tillgång för orten. 

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

Föreningen utger en tidning "Fjäll
backa-Bladet", som utkommer två 
gånger om året. Medlemmarna får tid
ningen hemskickad. 
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Lätta tankar som lättat ankar! 
Kåsören Cello hade en gång denna titel på en kåserisamiing, som han gav 
ut på 60-talet. Jag kom att tänka på den titeln när jag funderade på att kom
mentera Samhällsföreningens årsmöte i november 1994, alltså för fyra år 
sedan. Se sidorna 24-25 i FB nr 77! 

Sjutton önskemål 
I slutet av den artikeln hade jag framfört sjutton önskningar, som jag hop
pades på skulle kunna gå i uppfyllelse för att förbättra för Fjällbackas invå
nare och för turismen. 

Hur har det då gått med dessa önskningar efter fyra år? Jo, faktiskt har 
sex av dem blivit verklighet, helt och hållet och fyra är delvis lösta. Därför 
är dessa tankar lätta! - Det är en vettig lösning av siloområdet, det är för
bättring av uppgången till Kungsklyftan, Badholmen, bebyggelse av tomten 
mellan Harry Järunds och Varvet. Sjöbodarna i Sälvik är i stort sett klara, 
Bengt Olofsson har reparerat sitt magasin. 

Önskemål som delvis lättat ankar 
Delvis klara är fyra önskemål: Rosas hus är borta, men frågan är inte klar 
än. - Fjällbacka Service byggs om för att ge plats för ett nytt "Åldersro", 
men den pågående ombyggnaden är helt otillräcklig. - Gångbanor, som 
Samhällsföreningen ett flertal gånger har framfört önskemål om, har blivit 
anlagda. Det gäller förbi Kullenområdet och Tallgatan. Vi får vara tacksam
ma för detta, men tänk om vi kunde få gångbanor längs 163:an, längs Alle
gatan och från tappen upp till Inventing också! - Att församlingen skulle få 
en präst, som bodde här var även en tanke som blev förverkligad året efter, 
men hur blir det i fortsättningen? 

Sju tankar som inte lättat alls 
De återstående sju önskemålen har inte tagits upp till diskussion alls, tror 
jag. Dvs 163:ans förbättring har ju verkligen diskuterats och Vägverket har 
gjort upp seriösa planer. Men verkställigheten svävar "som lätta tankar" i 
det blå! 

De återstående sex, som inte alls lättat, var Långö och Örnekullen till 
samhället och församlingen, fastställande av planer för bebyggelse ovanför 
163:an i norra Mörhult, på nedsidan Föreningsgatan från Smedga:tan till 
Kullen och på Kullenområdet, där det röjdes för några år sedan. Likaså 
tänkte jag mig utbyggnad av campingplatsen ut mot Brevik och av gymnas
tiksalen till "handbollsplanmått". Tänk om ishockey rinken kunde få konst
fruset och komma under tak! 

Ja, nog finns det att "bita i" för Fjällbackas invånare om vi bara vill 
"lätta ankar", tycker och tänker 

Bo Reichenberg 

Omslagsbild: . Storö, Väderöarna 

Utsikt från Kompassberget mot sydost och f.d. lots
bostäder. 
Akvarell av Göran Hahne (se sid 26) 

Ägare: Monica Holmberg 
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Föreningen för Fjällbackas 
verksamhetsberättelse 1997-98 

En stor del av föreningens arbete har lik
som tidigare år bestått i att utge två num
mer av Fjällbacka-Bladet. Förutom sty
relsemedlemmar har ett tiotal personer 
bidragit med artiklar och foton till varje 
nummer, vilket vi med glädje noterar. På 
så sätt blir det en tidning för hela före
ningen. Men även en hel del övrigt har 
åstadkommits: 
1. En krabbfisketävling anordnades ons

dagen den 16 juli 1997 och samlade 
64 deltagare, som drog upp 1242 
krabbor. 

2. En fj ällbackakväll anordnades tisda
gen den juli 1997. Eva Blume och 
Gert Ma ol1usson spelade och sjöng 
folkvi or. Ett mycket trevligt pro
gram, men tyvärr kom endast ett 20-
tal personer. trots fritt inträde. 

3. Fyra guidade 'kultur-vandringar" an
ordnades under lnger Rudbergs led
ning. Två av dessa gjordes i samarbete 

med Vuxenskolan. De i FFF:s regi 
kostade 10 kr, och Vuxenskolans kos
tade 40 kr i startavgift. 

4. Föreningen har bekostat montering av 
bländskydd i fasadbelysningen av 
kyrktornet. Den har också gett bidrag 
till Bryggdansen med 3000 kr, Turist
informationen med 3000 kr, Mörhults
badet med 4000 kr och till skådespelet 
om författarinnan Hilma Strandberg 
sommaren 1998 med 3000 kr. 

5. Tre styrelsemöten har hållits under 
året. 

Föreningen hade den 6 juni 1998 721 
medlemmar. 
Föreningens ekonomi är god. 

Fjällbacka den 7 juli 1998 
Styrelsen 

Från årsmötet 
Vi har i sommar bryskt påmints om att 
vårt klimat är variabelt; i' fjol rekordvarmt 
hav, i år rekordkallt vatten som effektivt 
avskräckte från bad. Positivt med det 
svala vädret var att temperaturen i För
samlingshemmet låg på en behaglig nivå 
under årsmötet den 14 juli. Arne Carlsson 
ledde mötet med 44 deltagare på sedvan
ligt förnämligt sätt och såg till att de stad
geenliga paragraferna genomgicks. 

Anders Järund omvaldes till ordföran
de. Till styrelseledamöter för två år om
valdes Karin Isaksson, Hans Odin och 
Inger Rudberg. Karin Olsson (Post
Karin), Rabbalshede nyvaldes för två år 
och Tomas Forser, Göteborg för ett år. 
Båda två vet mycket om vår del av regio
nen. Lämnar styrelsen efter sexton år gör 
Maj Gustafson. Maj har gjort mycket för 
föreningen. Bl.a. stod hon för det krävande 
annons arbetet. Hon började skriva i Fjäll
backa-Bladet 1965 och har sedan bidragit 
med åtskilliga artiklar, kåserier och dikter 
- tillsammans inte mindre än 105 styck
en. Tack Maj! 

Inger Rudberg, som tackades för fina 
insatser i föreningen, informerade om 
Fjällbackakväll, kulturhistoriska vand
ringar i Fjällbacka och teatergruppen 
Vildfåglarnas föreställningar av pjäsen 
om Hilma Strandberg. 

Eva Björving informerade om krabb
metetävlingen. 

Bland övriga frågor, som livligt dis
kuterades, märktes: Bländning på Valö 
från kyrkans fasadbelysning, ändrade 
tider för bryggdansen, fartgränser för 
båtar i skärgåden och bevarande av växt
samhällen i skärgården (Ulla Dahlgren). 
Upprustning av kruthuset i Sälvik, repa
ration av gatubeläggning och stensättning 
av gator, midsommarfirande på Badhol
men (Lasse Blom). Arne Carlsson före
slog att styrelsen får i uppdrag att hos 
kommunen begära att FFF blir remissor
gan för frågor som rör Fjällbacka och att 
styrelsen utses till handläggare av sådana 
remisser med skyldighet att vid förening
ens årsmöten informera medlemmarna. 
Claes Kjellberg föreslog att FFF arbetar 
för att Margaretha Berndtsson blir kvar 
som präst i Fjällbacka. 

Efter årsmötet informerade Lennart 
Fredlundom Fjällbacka Frivilliga Brand
kår och Stig Tore Berg berättade om 
"Sjöräddningen" och visade en skräm
mande men vacker videofilm från ett 
uppdrag på Tjurpannan. 

Hans Odin 

Stig Tore Berg berättar om sjöräddning
en på FFF:s årsmöte. . 
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LEGALA NOTISER 
1 november 1997 till 31 oktober 1998 

Födda 
23 feb Ebba, dotter till Peter Adlersson och Catrine 13 dec Ingrid Malm 88 år 

Karlsson 21 dec Agnes Lindström 97 år 
26 mars Miranda, dotter till Daniel Uttgren och Bettina 10 jan Elin Karlsson 90 år 

Bäcklin 2 feb Östen Forsberg 86 år 
2 april Johanna, dotter till Johan Svanberg och Mia 2 feb Gustav Granqvist 85 år 

Andersson 5 feb Bojan Nestling 80 år 
17 april Nicolas, son till Carl-Fredrik Haglund och Monica 10 april Yngve Olsson 86 år 

Borg 1 maj Ivan Holmberg 73 år 
21 juni Alexandra, dotter till Pär-Olof Berg och Valentina 23 maj Anna Arvidsson 90 år 

Stevanovska 17 juni Anna Larsson 94 år 
14 sept Olof son till Ove Leandersson och Anna Pettersson 29 juni Ingrid Larsson 87 år 

Vigda 
29 juli Barbro Hagelin 57 år 
20 aug Märta Bohlin 78 år 

17 maj Sture Novenius och Marianne Berglund 25 aug Dagmar Sörensson 92 år 
22 maj Stefan Alfredsson och Pärnilla Alfredsson 25 sept Sven Gullgren 76 år 

Avlidna 29 sept Anders Westgren 82 år 

14 nov Tora Fransson 89 år 4 okt Viktor Widelius 80 år 

23 nov Ingrid Thoren 76 år 5 okt Thorsten Norin 70 år 

29 nov Annie Johansson 86 år 6 okt Gunvor Persson 74 år 

1 dec Gerhard Paulson 88 år 9 okt Allan Isaksson 82 år 

Endast uppgifter kända/ör pastorsexpeditionen har kunnat tagas med. 

Nils avtackas av vice pastor Lennart 
Nilsson nyårsdagen 1995. 

Nils Nilsson 
Fjällbackas förre kyrkvärd Nils Nilsson 
har gått bort i en ålder av 93 år. Nils flyt
tade från K ville till Fjällbacka Service 
1987 och började därmed gå i Fjällbacka 
kyrka. Han blev snart tillfrågad om han 
inte ville bli kyrkvärd hos oss, och detta 
var han positiv till. I sju år fick vi glädjen 
att ha honom i detta ämbete. På Service 
blev han kyrkans förlängda arm, när han 
påminde hyresgästerna om olika kyrkliga 
begivenheter. 

Vi uppskattade Nils både för allt hans 
arbete för kyrkan och för hans vänlighet och 
den humor, som kännetecknade honom. 

Vännen Birgit Wallin 
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Valter Andren 
Kyrkoherde emeritus Valter Andren har i 
april i år avlidit i en ålder av 87 år. Han 
var son till Hjalmar Andren och Alida f. 
Hvalström. Hjalmar var son till Andreas 
Johansson, som kom hit som knalle från 
Borås, och därför blev kallad Boråsen. 
Valter prästvigdes 1937 och kom att göra 
sin huvudsakliga prästgärning i Göte
borg, men också som turistpräst i Las 
Palmas, Grand Canaria. Som präst var 
han mycket omtyckt. Efter pensionering
en slog han sig ner i ansala. Han glömde 
aldrig sitt Fjällbacka, höll fortlöpande 
kontakt med sin släkt och blev tidigt 
medlem i vår förening. I nr 78, 79 och 
80, har han berättat om sin uppväxt, och 
särskilt om sina morföräldrar på Valön. 

Anders Järund 

Karin Johansson 
I november avled vid 95 års ålder Karin 
Linnea Johansson. Hon föddes i Mörhult 
och bodde i Fjällbacka hela sitt liv, gifte sig 
med John (Joel) och flyttade 1987 till 
Åldersro. Hennes högsta önskan var att få 
bo kvar där till sin död. Denna önskan upp
fylldes tack vare en helt underbar personal, 
och trots en hård kamp med många överkla
ganden av beslut om avveckling av hem
met. Att sy och framförallt att sticka var 
Karins stora intresse jämte sång och musik. 
Hon var medlem i kyrkokören i många år. 
Karin stickade och sydde till många insam
lingar och lotterier - inte minst för Åldersro 
- tills nedsatt syn satte stopp. Karin hade 
förmånen att få vara frisk och låg aldrig på 
sjukhus. Hon var alltid glad, aktiv och posi
tiv . Hod. 
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FRAN KYRKTRAPPAN 

Tack/är i år! 

"Lovad vare Herren dag efter dag! Han 
bär vår börda, Gud är vår räddning." 

Bibeln, världens mest lästa bok, kallas 
ibland för "Böckernas Bok." Det är en sam
ling böcker, sånger, tänkespråk och brev. 
Advent 1999 kommer den officiella Bibeln 
i ny språkdräkt, men redan nu i Advent 
kommer Svenska Folkbibeln. 

Tänk om du redan nu skulle börja läsa, 
studera och sedan våga prata med någon 
om det du har upptäckt som nytt eller det 
som du inte alls förstår. Så har människor 
gjort förr och jag tror det hjälpte dem i 
livets olika skeden. 

Låt oss ta till vara de stunder vi får till
sammans i LIVETS ÅRSTIDER. Ju äldre 
man blir, desto mer påminner hösten om att 
vi människor också förändras . Barnen är i 
livets vår, föräldra.rna lever i sitt livs som-

mar och efter höst och vinter ser vi fram 
emot en ny vår, också det i dubbel mening. 
När vi levt några härliga livsår med väldigt 
olika innehåll för var och en av oss här på 
jorden, så finns det något ännu bättre som 
väntar på oss i himlen. Och nu är vi åter 
inne på ett okänt område som vi måste för
bereda här och nu. 

Nu tänker du kanske: Jag har så svårt 
för att koncentrera mig och samla tankarna. 
Ja, du är inte ensam om det. Även om man 
gärna vill tänka på att be till Gud, så kom
mer man att tänka på allt möjligt annat när 
man ber. Det vet Gud om och förstår och 
älskar oss ändå, men han vill ha den gemen
skapen med oss. 

Hoppas vi möts i helgernas gudstjänster 
och Gud välsigne Dig. 

Margaretha Berndtsson 

I SOLUPPGÅNGEN 

Lämna mörkret 

och gå ut i ljuset, 

gå mot havets famn 

i soluppgången . 

Stå på höjderna 

och sök med blicken 

av Bo Setterlind 

fjärran i det mänskotomma rummet. 

Vad du ser 

är bilden av Guds kärlek. 

Och vid stranden 

våg på våg dig viskar: 

Du är älskad, du är älskad, du är älskad. 

Vald av Margaretha Berndtsson 
med tillstånd av fru Madeleine Setterlind 

FJÄLLBACKA 
församling 

~ 

Fjällbacka 
församlings 

nya [ogotype. 

Prästtjänsten i 
Fjällbacka hotad 
Vid biskopsvisitationen den 7 maj i år fram
förde biskop Lars Eckerdal, att K ville pasto
rat endast borde ha två prästtjänster mot 
nuvarande två och två tredjedels tjänster, 
(den resterande tredjedelen tillhör Svarte
borgs pastorat) och istället anställa två dia
koner. Tjänstefördelningen borde prövas i 
och med att komminister Martin Lindblad 
slutade sin tjänst den 20 juli i år. Detta inne
bär omedelbart att tjänsten i Fjällbacka och 
Hamburgsund inte kan utlysas . Margaretha 
Berndtsson vikarierar just nu på tjänsten. 
Fjällbacka kyrkoråds förhoppning var att 
Margaretha skulle kunna söka tjänsten, så 
snart den blev ledig efter Martin Lindblad. 
Så blev nu inte fallet. Istället har Margaretha 
får vikariatet förlängt fram till april 1999, i 
väntan på att utredningen skall bli klar. 
Biskopens och stiftsstyrelsens agerande i 
frågan är mycket märkligt med tanke på; att 
det bara är ett år kvar till skiljandet av 
Kyrka och Stat. Därefter får pastoraten tro
ligtvis själva bestämma om hur många präs
ter de vill ha. Fjällbacka kyrkoråd har skrivit 
ett långt protestbrev till stiftsstyrelsen. Ä ven 
kyrkoråden i K ville och Svenneby har 
skickat protestskrivelser. Ortsborna i Fjäll
backa och Hamburgsund protesterade mot 
en indragning av tjänsten och framför allt 
mot att Margaretha inte genast får fast 
tjänst, i en namninsamling, organiserad av 
olika föreningar, som gav 1500 namn. Lis
torna med namnen har skickats till stiftet. 
Trots de massiva protesterna har stiftsstyrel
sen lagt ett förslag som innebär att Kville 
pastorat får två hela prästtjänster, medan 
Svarteborg och Tossene pastorat får dela en 
komministertjänst, så att Svarteborg får 
25% och Tossene 75%. 

Anders Järund 
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Trankokerier i Bohuslän på 1700-talet 
Detta var titeln på fil dr Johan Petters
sons instruktiva föredrag vid vår kultur
kväll den 21 juli. 

Vi hade fullt hus i Församlingshem
met, vilket visade nyttan av att vi i år 
utnyttjat reklamen i Tanums kulturvecka. 

Föredragshållaren fängslade publiken 
genom att mycket metodiskt redovisa, 
vad man kan veta om denna vår första 
industri i Kville, som också vår egen 
Sverker Stubelius ägnat sig åt i sin bok 
K ville härads första industri. 

Johan Pettersson förklarade att denna 
hantering mera hörde till södra Bohuslän 
men även förekommit i mindre skala här. 
Trankokerierna runt Fjällbacka har varit 
relativt små. 

Uppgifter om trankokerier kan man 
finna i ett par olika källor, nämligen läng
der till länsstyrelsen från 1787, som tar 
upp alla trankokerier i hela Bohuslän. 
Vidare finns uppgifter i Brandförsäk
ringsverket i Stockholm, där t ex antalet 
byggnader på varje plats tas upp. Slutli
gen finns handlingar och kartor i Lantmä
teristyrelsens arkiv i Göteborg och Gävle. 

Instruktiva modeller 
hade Johan Pettersson själv tillverkat i 
skala 1 :200, som visade hur en anlägg
ning såg ut och även ett litet samhälle 
med hus omkring den stora industribygg
naden. En byggnad med tre skorstenar 
hade tre eldstäder med vardera fyra kitt
lar. Kittlarnas antal kunde variera mellan 
4,8, 12 t o m 36 stycken i samma anlägg
ning. 

Man eldade troligen med importerad 
stenkol men tände med ved. Här i fjäll
backatrakten har man eldat mycket med 
torv. En kittel mätte 1,6 meter nertill och 
vidgades uppåt. Kittlarna var först gjorda 
av järn, senare av koppar, vägde 320-350 
kg och kostade lika mycket som en ko 
vid samma tid. 

Sillen skyfflades ner i kittlarnas 
kokande vatten av folk som stod i en övre 
våning. Kokandet pågick endast en kort 
tid under vinterhalvåret. Anläggningen 
sköttes ofta av tillresta utsocknes folk 
medan ägarna ofta bodde där liksom 
också tunnbindarna. 

Man kunde hinna med fyra kok per 
dygn och man arbetade troligen dygnet 
runt. Fettet från sillen - tranen - skum
mades från ytan med slevar. Den urkokta 
sillen släpptes först ut i sjön men måste 
senare samlas upp i s k grumsedammar, 
inhägnad med stenar eller bindverk av trä 
i en vik. Ofta fördes sillavkoket ut på 
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åkrarna till gödning. (I detta samman
hang kan nämnas att den stora sillfång
sten vid Porsholmen som finns avbildad 
på ett vykort aldrig kom till annan nytta 
än som gödning). 

Ibland övergick ett trankokeri till att 
bli salteri eller tvärtom. Sillen fördes till 
kokerierna av s k sillförare dvs folk som 
köpte upp sillen av fiskarna. 

Traditioner sen 1500-talet 
Man har uppgifter om att 1700-talets 
trankokerier dyker upp på samma platser, 
där det funnits en liknande anläggning 
redan på 1500-talet. 

1808 var det slut på hela denna sillpe
riod och hela rörelsen lades ner. Husen 
förföll eller revs. Man undrar vart all 
denna koppar i pannorna tog vägen. 

Johan Pettersson förklarade i början 
att han inte hade diabilder. Detta kom
penserades mer än väl aven välgjord 
karta och de fina modeller han visade 

Föredraget uppskattades mycket och 
efteråt kunde vi också fråga om oklarhe
ter, men Johan Pettersson reserverade sig 
för att inte kunna svara på områden som 
han inte forskat om. 

Inger Rudberg 

Sillen kokas till tran. 
Teckning i Johan Petterssons bok: Tran
kokeriet Kålhuvudet. 

K ville härads första 
industri 
Till detta referat av föredraget vill jag 
lägga några ord om trankokerier just i 
våra trakter och tar då några fakta ur Stu
belius ' bok som finns att låna på Hem
bygdsarkivet och säkert kan skaffas från 
biblioteket. 

Man ser av kartskissen att det fanns 
trankokerier på Fläskö, Valö, Gåsö, 
Köttö (enligt texten eventuellt på Hjerte
rö) på Lilla Enerskär och minst sju styck
en utefter Fjällbacka strand. Vi ser vidare 
att det fanns kokerier på Hamburgö och 
utefter hela sundet på landssidan. 

Rännan och Lilla Enerskär 
Rännan är ett ord som väl nu är bort
glömt. Det betecknar den gamla brunnen 
under Veddeberget vid nuvarande Ingrid 
Bergmans torg. Här låg två stora magasin 
som revs i slutet av 19S0-talet. De var 
byggda av Oloj Falck d ä (1747-1809) i 
kompanjonskap med Christoffer Nord
berg i Strömstad år 1778 och inrymde 
sillsalteri och trankokeri. Strax norr 
härom fanns en grumsedamm som de 
gamle kände till. Enligt uppgifter gick det 
år 1782 åt 9 '/2 famnar ved och 48 lass 
torv här till de tre kittlarna, enligt boupp-

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KÄRRABY 
HAN DE lSTRÄDGARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523·53155 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

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

Månd-fred 9-17, lörd stängt 



teckning -senare fyra stycken. Bara dessa enkla 
siffror säger oss vilket liv och vilken lukt, vilket 
körande och hojtande som här pågick då detta 
var igång. Jämför med dagens flanerande glassä
tare. 

På Lilla Enerskär (Observera r:t det är näm
ligen fråga om ener = enbuskar som på dialekt 
heter "iner" vilket har förlett t ex Åke Falck att 
skriva "Innerskär" vilket också förledde mig i 
min senaste broschyr.) Här hade Christopher 
Nordberg och Jonas Falck (bror till Olof Falck 
d ä) haft trankokeri, anlagt 1779 men nerlagt, 
varefter två andra personer i Fjällbacka anhöll 
och fick tillstånd att fortsätta 1790. 

Tydliga spår av grumsedammen fanns då 
Stubelius skrev sin bok 1961. På Oxnäs stod ett 
hus, kallat "Trankokshuset", rivet 1946, som 
varit bostad för trankokeriägaren på ön, men 
sedan flyttats i land när sillen upphörde 1808. 

J ag kan bara här räkna upp de andra ställena 
som Stubelius nämner: Svarte Häller i Källvik, 
Varvet eller Skäret som ursprungligen var en ö 
(där silon nu står). Vidare nämns Mörhult, troli
gen vid "Bustöet" (bodstället) vid Anräsälvens 
mynning samt "Skottens vrage", en udde strax 
norr om Oxnäs. 

Då landades här sill och då rök det och luk
tade i vårt nu så prydliga och pittoreska läge. 

Inger Rudberg 

Trankokerier i Kville härad enligt Sverker Stubelius bok: 
Kville härads första industri. 
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SNITTBLOMMOR. KRUKVÄXTER 
SORGBINDERIER • BLOMSTERFÖRMEDLING 
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Personligt och kärleksfullt om Väderöarna 
Det måste sägas vara en viktig hän- • 
delse för den lokalhistoriska littera
turen om våra bygder när Karl
Allan Nordblom i somras på 
Bohusläns museums förlag utgav 
sin bok om Väderöarna. 

Den hittills största samlade tex
ten om de märkliga öarna är väl 
Artur Uhrbergs mycket värdefulla 
lilla bok "Skisser från Väderöar
na", utgiven på Rundqvists förlag 
1956 och numera ganska svåröver
komlig. Fjällbacka bibliotek äger 
dock ett exemplar och den kan 
rekommenderas varmt till alla som 
ännu inte upptäckt den. 

Uhrberg var fyrvaktarson och 
själv uppvuxen på Väderöbod. 
Karl-Allan Nordblom är lotsson, 
uppvuxen på Storö i Väderöarna 
och inte nog med det - i sin släkt
tavla har han tio (!) generationers 
lots folk - mycket svårslagbart 
skulle jag tro. Den förste kände lot
sen i släkten är "Los-Anders" 
Persson, född på Slottet 1620. 
Släkten kallades Pärarne eller Päre
folket eftersom de flesta hette Per 
eller Petter. Generation efter gene
ration har sedan oavbrutet levt som 
lotsar på Slottet, Hamburgö och Väderö
arna ända fram till våra dagar, och Karl
Allans far Karl-Ivar (f. 1914) fick upple
va hur lotsstationen på Väderöarna drogs 
in årsskiftet 1966/67. 

Karl-Allan är född 1954 och tillbringa
de således sina uppväxtår på Väderöarna. 
Med de helt unika förutsättningarna han 
har för uppgiften, måste man känna tack
samhet över att han velat skriva denna 

bok. Den heter helt okonstlat "Väderöar
na" och är inbunden och rikt illustrerad i 
fårg och svart-vitt med gamla och nya 
fotografier, kartor och teckningar. Bl.a. 
återfinner man här en rad av Therese 
Nordbloms akvareller från livet därute. 

Man kan genast konstatera att Karl
Allan Nordblom skrivit en mycket per
sonlig bok. Kärleken till den på många 
sätt märkliga öguppen lyser igenom hans 

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

SNABBTRYCK 

Bruksvägen 8 
455 33 Munkedal 

1r 0524-12119 
Telefax 0524- 123 11 

text. Boken är disponerad i femton 
kapitel samt ett register över sjöo
lyckor vid Väderöarna. Vissa av 
kapitlen är tematiska, fågellivet, 
bebyggelsen på Storö och hummer
fisket får t.ex . var sitt. Trots detta 
kan ämnena ställvis växla ganska 
plötsligt. På sina håll känns det 
som att lyssna till ett ganska 
avspänt berättande. I början finns 
ett kapitel med "filosofiska funde
ringar" där författaren bl.a. funde
rar kring den kluvenhet som fun
nits inför öarna och deras olika 
ansikten - "inför det fängelse och 
de möjligheter öarna utgjorde och 
utgör". 

Det ryms mycket information 
och mycket att fundera kring mel
lan bokens pärmar. På sina ställen 
- inte minst när skatten av muntlig 
tradition skymtar fram - anar man 
att det finns mycket mer att berätta, 
att Karl-Allan Nordblom bara ger 
oss glimtar av åtskilliga ämnen. 
Apropå muntlig tradition så återges 
en del repliker på bohuslänska och 
dessa är ibland "översatta" till riks
svenska, ibland inte, vilket kan 
uppfattas som en inkonsekvens. 

Det behöver knappast sägas att "Väderö
arna" av Karl-Allan Nordblom är ett 
måste för alla med intresse för Bohusläns 
skärgård i allmänhet och Väderöarna i 
synnerhet. Författaren undrar på ett ställe 
vad gångna tider lotsar, fiskare och fyr
vaktare skulle tyckt om hans bok. Jag tror 
att de skulle gett honom klart godkänt. 

Johannes Rudberg 

Vi ber att få tacka våra kunder 
för i sommar samt önska 

en trivsam jul- och nyårshelg 
Isa & Janne 

Tel. 0525-31858 



Valö skärgårdsvandrarhem 
- en framgångsrik idyll 

Övertog 1992 
Sune kom till Tanums kommun 1966 
som elektriker från Halmstad och är nu 
bosatt i Grebbestad. Han fick efterhand 
jobb för kommunen och då speciellt för 
Fritid. Sedan 1992 hyr han anläggningen 
av kommunen och driver den i egen regi 
tillsammans med hustrun. - Vandrarhem
met har 52 sängplatser, varav 40 i det 
stora huset och 12 i det mindre. Kök 
finns i båda byggnaderna. 

Vi äldre fjällbacka- ochkvillebor minns 
med blandade känslor "barnkolonin" på 
Valö, som numera har blivit ett välordnat 
vandrarhem. 

När Tanums kommun tog över på 70-
talet stod byggnaderna utan verksamhet 
och började förfalla. Fritidskontoret med 
Sten Larsson (Sten i Flyg) i spetsen 
beslöt att det skulle satsas på ett skär
gårdsvandrarhem på Valö. En djärv tanke 
på den tiden, som visade sig vara riktig ! 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJALLBACKA TEL. 0525-31007 

Start år 1982 
Under 198 1 påbörjades en ganska omfat
tande reparation av byggnaderna och 
våren 1982 startade Bohusläns första 
skärgårdsvandrarhem. Det tog sin tid att 
göra det känt, men i Fritidsnämndens regi 
utvecklade det sig och det blev fler och 
fler gästnätter. Redan från början var en 
av de drivande krafterna för hemmet 
Sune Wetterlind. 

Under den gångna säsongen, som väl 
väder- och badmässigt lär gå till hävder
na som en av de sämsta, har det trots 
detta blivit 2.400 gästnätter på Valö. Fan
tastiskt bra! Beläggningen blev ungefär 
som året innan men med någon ökning av 
lägerverksamheten och minskning av 
övriga gäster. 

Många olika grupper 
Det är naturligtvis många olika kategorier 
av människor som besöker vandrarhem
met. Främst är det skolklasser, men även 
föreningar, organisationer, företag och 
privatpersoner övernattar där och lagar 
sin mat. Valö Skärgårdsvandrarhem har 
utvecklats till ett populärt konferenshem, 
där deltagarna träffas och lär känna 
varandra på ett annorlunda sätt än på 
hotell. Mat går det att rekvirera från olika 
näringsställen iland. - Taxibåtarna från 
Dyngö och Fjällbacka kör som skottspo
lar från torgbryggan och ut till Gorrvik 
(Görvig), det ser vi, som har förmånen att 
ha utsikt över fjorden. 

Bo Reichenberg 

F}ällbacka 0525-31920 - 313 71 

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

Välkomna! 

.. ..,~.-:._.. 111· • ..-naeaalUl ora .. ser"ace 

fqRS'~' :;~;:~:~ och EVln'!!!!!!E l1ilMi1lt:' 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFÖRVARING 

N. Hamngat. 10, Fjällbacka, Tel. 0525-310 33, Fax. 0525-32219, Mobil. 0706-310 311 
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TACK TILL F JÄLL
BACKAKULÖREN 

Under några veckors tid har vi sett utför
säljningsskyltar vid Fjällbackakulören 
och vemodigt kan vi konstatera att affä
ren upphör den sista oktober - någon 
efterträdare har ännu inte framträtt. 

Det är märkligt och beundransvärt att 
en färghandel kunnat drivas i det "lilla" 
Fjällbacka i hela 60 år och det i en och 
samma lokal. Det var Evert Waldner som 
startade affären 1938 och som han sedan 
drev med stor energi ända till 1976, då 
Mona-Lisa Hedström tog över. Hon hade 
tidigare varit biträde i affåren. Mona-Lisa 
Hedström efterföljdes 1980 av lärarparet 
Christer och Kristina Kåwert. I samband 
med detta fick firman sitt namn: "Fjäll
backakulören". Yngve och Lilian Hugo
son tog över 1984 och har alltså sedan 
dess drivit rörelsen i 14 år. Under dessa 
år har vi sett hur bassortimentet, dvs färg 
delen, ökat och att artiklarna utvidgats att 
omfatta presentvaror, hemimedning, 
skönhetsmedel, leksaker m m så långt 
utrymmet medgivit, allt smakfullt presen
terat. 

Vi kunder tackar för alla år med vänligt 
och omsorgsfullt bemötande. 

Hans Odin 

PS 
Lilian och Yngve hade sett fram emot ett 
nytt liv som pensionärer tillsammans - en 
önskan som inte infriades då Lilian has
tigt avled den 17 november, djupt saknad. 

DS 
Yngve och Lilian Hugoson. 

c:O~~[WJ~[QJ 
INVENTING 

10 



Villor och sjöbodar istället för silon 

Silon köptes i våras av Västkusttomter 
AB, som ägs av Göran Maser. Det blev 
förstås en besvikelse för alla konstvän
ner, att silon inte kunde övertas av konst
föreningen, men så blev det. Ä ven från 
Bohusläns Museum framfördes bekla
gande över att silon inte kunde bevaras 
för eftervärlden. Den 30 september beslöt 
byggnadsnämnden att säga ja till det för
slag till bebyggelse, som Västkusttomter 
AB lagt fram. Förslaget kan ni se på den 
ritade skissen ovan: Sex små tvåplanshus 
med 55 m2 i markplanet och ca 200 m2 

tomt till vardera_ 11 sjöbodar byggs som 
skissen visar. Dessa har 15 m2 i markpla
net och skall kunna inredas som kontor. 
En båtbrygga skall byggas söderut. Exte
riören bestäms av företaget, och skall 
vara sådan att husen smälter in i miljön. 
Vad gäller den inre planeringen av husen, 
får kunden fria händer. 

Göran Moser är uppvuxen i Svane
sund på Orust, men är nu göteborgare. 
Till Fjällbacka kom han första gången 
sommaren 1968, och Fjällbacka har allt
sedan dess varit hans sommarhem. 

Anders Järund 

f. ·- f 
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Skaffa Sparbanken via Internet 
och gör dina bankaffärer hemma. 

Sparbanken 
Tanum 

Lokal - Stark - Självständig 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-35327 q;;. ~ ',:! 

• Försäljning och inläggning av ~ I 
~ 

golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

.I 
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Fjällbackas nya reningsverk 

Den 17 maj 1998 kunde efter lång väntan 
det nya reningsverket i Fjällbacka invi
gas. Den nya anläggningen skall kunna ta 
emot avloppsvatten från 6000 personer. 
Den nuvarande belastningen är lite över 
1000 personer vintertid och ca 3000 som
martid. Verket tar emot avlopp från hela 
Fjällbacka med bebyggelsen kring golf
banan, Backa Norr, Bräcke och Skepp
stad. Invigningen förrättades av tekniska 
nämndens ordförande Bern Hedberg , 
som är bosatt i Fjällbacka och medlem av 
vår förening . Hans tal återger vi här: 

AJ. 

Invigningstal av tekniska nämndens 
ordförande Bern Hedberg vid invig
ningen av Fjällbacka avloppsrenings
verk 17 maj 1998. 

Äntligen! Ombyggnaden av Fjällbacka 
reningsverk hamnade i en kommunal 
långbänk men nu har den avslutats. Ver
ket byggdes i början av 70-talet och var 
då ett väl fungerande och modernt verk, 
men allt eftersom tiden gick ökades kra
ven på bättre rening och funktionsduglig
het och speciellt då från myndigheternas 
sida. 

1991-1992 började diskussionerna om 
en ombyggnad att ta fart och olika alter
nativ fördes fram. Bl a föreslogs att man 
skulle införa "torra toaletter" dvs man 
skulle ha toaletter med urinseparering 
och den "torra" substansen skulle som en 
näringsrik lösning spridas på åkermark. 
Detta förslag avfördes, då det skulle ta 
alldeles för lång tid att genomföra och det 
skulle också stöta på stora praktiska pro
blem. Ett annat förslag var att pumpa 
avloppsvattnet till en enklare anläggning 
vid golfbanan och använda det renade 
vattnet till att bevattna och göda golfba
nans fairways och greener. Det bedömdes 
som inte särskilt attraktivt att spela golf i 
pölar med avloppsvatten. Visserligen har 
Hans WertMn sagt att golf är en primitiv 
form av jordbruk. Man avfärdade emel
lertid denna lösning. 

Till slut fanns det bara ett alternativ 
kvar och det var att bygga om i och kring 
berget där verket låg. 

Vi har återigen fått ett mycket 
modernt verk med hög kapacitet. Vi har 
liksom tidigare mekanisk och kemisk 
rening men dessutom en helt ny biologisk 
rening. De nya reningsstegen fungerar 
mycket bättre än de gamla och utsläppen 

Hotell- Konferens - Golf 
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Öppet året runt 
Vi ordnar allt... 

Jorden runt på 
16 rum 

Catering - Högtider - Fiske 

swo
"'Hotellet 

~j'HlbAelu. 

Restaurant Klassen & pllb ~alären 

Prova bo på vårt 
nyrenoverade 
hotell!! 

0525·31003 
Ulla-Lena & Lars-Erik 

lI!! 

Bern Hedberg sågar av ett blått avlopps
rör för att inviga reningsverket. 

av fosfor, kväve och andra syreförbru
kande ämnen kommer att minska dras
tiskt. idare kan nämnas att all värme i 
verket utvinns ur avloppsvattnet. Både 
den inre och yttre miljön har förbättrats 
avsevän. 

Ombyggnaden av Fjällbacka renings
verk är en del i en kraftfull satsning som 
Tanums kommun genomför för att för
bättra miljön. Inte mindre än 100 miljo
ner har satsats edan början på 90-talet 
för att fä bättre kapacitet och bättre 
rening a aYloppsvattnet. Satsningarna 
fortsätter och vill göra det i en snabbare 
takt, men ... 

Kostnaden för ombyggnaden i Fjäll
backa ligger pä ca 13 miljoner. Ytterliga
re ett par miljoner kommer att-till hösten 
läggas ned på ledningsomläggning bl a 
Norra Hamngatan. Istället för att regnvat
ten går ia reningsverket skall det ledas 
ut i havet. 

Det är nu dags att öppna dörrar
na och se vad om döljs därinne. Guider 
kommer att visa Er runt och svara på frä
gor. 

Härmed förklarar jag Fjällbacka av
loppsreningsverkför invigt. 

Mats Tillander/Bern Hedberg 
Tanums kommun 

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykologmottagningen 

Livs.gnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog , psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
45731 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 



Tanums ~f1 Kommun 

Badholmen blir 
bättre och bättre 
I förra numret av FE - nr 84 - skrev jag om 
Badholmens glädjande utveckling. Det pla
nerades stora förbättringar, som nu har blivit 
verklighet. 

"Damernas" omklädningsbyggnad har 
alltså byggts om till fyra trevliga övernatt
ningsrum. Fritidsnämndens Karl Rune Pet
tersson hade räknat med ca 400 gästnätter 
under första sommaren. Det har gått över 
förv äntan. Över 500 gästnätter har det blivit, 
därav 20 nu i oktober. - Rumsbeställningar
na har skett dels till Turistinformationen, 
dels till Henrik Ahlsen, som på ett utmärkt 
sätt servat gästerna. 

Många förbättringar 
Före säsongens början gjordes en del förbätt
ringar på kajer och murar och en del "hål" 
lades igen och den hemska skylten vid inre 
kajen försvann. På "herrsidan" har bänkar 
satts upp för de badandes trevnad. 

Vid samtal med Karl Rune i slutet av 
oktober hoppades han, att en utbyggnad av 
bryggan, där de nya bodarna står, skall bred
das mot piren och där skall ytterligare en 
bod byggas samtidigt som de två gamla 
skjulen tas bort. Den dåliga gångbryggan 
utefter stenpiren skall bytas ut, men om det 
blir nu i höst beror på väderleken. 

Bo Reichenberg 

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. 

~folium 
PRESENT & INREDNING 

GALÄRBACKEN FJÄLLBACKA 
TEL 0525-325 70, FAX 0525 - 325 60 

Här finner du present- och inredningsartiklar 

att ge bort - både till dig själv och dina vän ner. 

Välkommen Rebecca Trehammar 

Fjällbacka 
Gräv AB 

Alla slags arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-31937, Mobiltel. 010-237 16 86 
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Hilma Strandbergs noveller blir teater 
Fjällbacka har en egen skönlitterär skild
rare, nämligen Hilma Strandberg, som 
senare kallade sig Angered-Strandberg, 
stockholmsdamen från huvudstadens 
högsta litterära kretsar, som hamnade här 
som telegrafist 1883-88. Flera gånger, 
har jag påmint om henne i Bladet (Se nr 
80). 

Men tyvärr har inte många kunnat 
bekanta sig med henne, då hennes böcker 
bara går att köpa på antikvariat, och jag 
har bara kunnat erbjuda en pärm på bib
lioteket med kopior av hennes novellsam
ling Västerut. Dessutom finns där hennes 
egen skildring av hur hon upplevde folket 
och naturen här och hur det hela slutade 
med att hon måste lämna Fjällbacka, 
utfrusen från att ha varit omtyckt, och 
gav sig iväg till USA. Fjällbackaborna 
gillade inte, att hon alltför närgånget 
skildrade dem och deras intriger, dessut
om på deras egen dialekt, vilket särskilt 
sårade dem. 

Nitälskan och I vårtid 
Skådespelargruppen Vildfåglarna har nu 
sommaren 1998 tagit sig an Hilmas öde 
och gjort ett kammarspel, som bygger på 
två av hennes noveller: Nitälskan och I 
vårtid, invävda i hennes eget liv. Pjäsen 
fick namnet "Den skrivande telegra
fisten". 

Pjäsen spelades först några dagar i 
Strömstad, sedan i Falkeröd och Krok
strand. I Fjällbacka blev det soppteater på 
Stora Hotellet och de energiska skådespe
larna fortsatte sedan till Sydkoster, Hun
nebostrand, Tjämö, Hamburgsund och 
sist Falkeröd igen. 

De har gjort ett beundransvärt arbete, 

Hilma Strandberg . 
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då de på kort tid har satt sig in i och valt 
ut stoff ur Hilmas noveller. 

Arnevi Holmström, känd från tidigare 
Västkust-pjäser, skrev manus , där hon 
med små medel och få skådespelare verk
ligen lyckats ge många nyanser i detta 
drama. Hilmas gestalt framstår som en 
främmande fågel i kontrast till de robus
ta, starka skärgårdsborna, nertryckta av 
kyrkan som Hilma uppfattar det. Mia 
Hellberg regisserade under instuderingen 
i Liden-skolan i Fjällbacka. Ulla Rodhe, 
som faktiskt är ganska lik författarinnan 
Hilma Strandberg, enligt ett porträtt från 
senare år, gör sig effektfullt i sin stiliga 
ljusblå klänning och får fram Hilmas litet 
barnsligt naiva intresse för folkets liv. 

Svartklädda fiskarhustrur 
De två svartklädda fiskarhustrurna, som 
inleder pjäsen skall väl symbolisera den 
svarta schartauanska miljön. De spelas 
effektfullt, men kanske väl groteskt, av 
Lena Gumaelius och Arnevi. Men teater 
är teater. Deras gemensamma stor s kratt 
tillsammans med Hilma skall visa att de 
funnit varandra, när de förstår att Hilma 
inte begriper, att fisk inte är detsamma 
som sill och makrill. Jag upprepar, att det 
var effektfullt, men jag hade nog hellre 
sett ett par litet mer realistiska gummor -
i alla synnerhet som många fjällbackabor 
torde haft far- och mormödrar som var 
samtida med Hilma. 

I Nitälskan gör Lena den osäkra fis
karhustrun, som anmäler sin gubbe för 
fylleri till prosten i Kville, med överty-

gande psykologisk inlevelse, liksom 
Amevi gör den inställsamt beskäftiga fru 
Bovik. Mats Grahn uttrycker med sin 
genuina dialekt både glädje och sedan 
förtvivlan i sin skam, då han nekas natt
varden. 

I novellen I vårtid finner vi Amevi 
som en ensam och längtande ung fiskar
hustru , där hon med hjälp aven rosa 
schal fmt gestaltar hustruns dröm om kär
lek. Här visar Lena svärmors hårda och 
krassa livsinställning i en skärande kon
trast. Kanske kunde också den gestalten 
varit litet mindre grotesk. 

Mats Grahn binder ihop det hela med 
sin ny krivna musik. Pjäsen har fått utförli
ga och goda recensioner i våra lokaltid
ningar. Denna kvartett har gjort ett beun
dran ärt arbete med all instudering, mark
nadsföring och organisation på kort tid. 

En ärskild eloge vill jag ge dem för 
den eleganta affischen med Hilmas port
rätt. be tällt från Kungliga Biblioteket, ett 
foto taget av de berömde fotografen 
Good\ in. 

Boken " ästerut" finns tyvärr endast 
på antikvariat. Kunde vi kanske få den 
nytryckt med n stavning genom Bohus
läns Museum eller arman välvillig organi
sation eller pri atperson? 

Ström tads Tidning skrev att pjäsen 
"spänner över frågeställningar om kvin
nans roll. religion, kärlek, längtan, rela
tioner mellan människor". 

Själ drömmer jag nu om att detta 
skulle vara ett underbart stoff för en film. 

Inger Rudberg 

Ulla Rodhe som författarinnan Hilma Strandberg omgiven av Arnevi Holmström t.V. 
och Lena Guma:lius t.h. 



Fjällbacka Församlingshem grundligt reparerat 
Fjällbacka Församlingshem ligger 
vackert intill kyrkan och har sina fön
ster åt väster med den vackra Fjäll
backa-fjorden som utsikt. Församlings
hemmet är byggt 1957, således för 41 
år sedan. Så mycket underhåll har det 
inte blivit under åren mest på grund av 
"pengabrist". Interiören däremot har 
genomgått en betydande förbättring. 
Nytt kök bl a. Men tyvärr har utsidan 
fått mycket "stryk" under åren som 
gått. 

Församlingshemmet har stor bety
delse för Fjällbackas bofasta. Där har 
SPF sina studiecirklar, där sker kon
firmationsundervisningen. dop, be
gravningar, möten av olika slag samt 
kyrkorådets sammankomster. Kommu
nen har också engagerat sig i detta lilla 
hem med bl a ungdomsverksamhet, 
Fjällbacka kyrkokör och SPF:s körer 
tränar där. Auktioner förläggs också 
dit. Som Ni ser är aktiviteten mycket 
god. 

För över ett år sedan valdes ny sty
relse till Stiftelsen Fjällbacka Försam
lingshem (som sedermera ändrades till 
Föreningen Fjällbacka Församlings
hem) då den gamla styrelsen inte läng
re ville vara med på grund av bl a 
åldersskäl. Detta är helt förståeligt och 
i detta sammanhang vill vi inom den 
nya styrelsen framföra ett stort och 
varmt tack till alla som arbetat för att 
behålla Församlingshemmet. En av de 
första åtgärderna var att titta över vad 
som behövde göras för att förbättra 
utsidan. Nils Christensson (vald till 
ordförande) tog ett fint initiativ och 
satte igång med att byta ut alla stora 
fönster åt väster då dessa var totalt slut. 
Snickare anlitades och isse och John 
målade ute och inne. Vårt allt när det 
gäller bokning, städning och för övrigt 
all drift, Signe Johansson, ordnade gar
diner och nya rullgardiner som hennes 
man Reine och John satte upp. Det var 
början. Fortsättningen följde snabbt. 
Nisse var på bettet värre och med Åke 
Hugosons hjälp gick han över husets 
utsidor och fann väggarna mycket dåli
ga. Virke och färg beställdes. Jobbet 
påbörjades i slutet av augusti och tog 
cirka tre veckor att utföra. Helt ny 
vägg på kortsidan åt kyrkan , reparation 
på långsidan åt väster samt vid ingång
en och kortsidan åt norr. Grundfärg 
och ny färgnyans två gånger. Plåtar på 
vindskivor mm mm. 

Allt gick mycket bra för de tre som 
jobbade helt ideellt! Nisse Christens-

son, Åke Hugoson och John 
Johansson. Åke var "byggmästaren" 
och vi två andra följde hans råd till 
fullo - tror vi ... 

Nu ser Församlingshemmet nästan 
nytt ut, och det kommer att hålla i 
många år framåt. Innan vi slutar vill vi 
också framföra tack till : 
Bengt Olofsson för ställningarna vid 
reparationen och målningsarbeten. 
Fjällbacka Kulören för den fina rabat
ten på all färg och penslar. 
Åke Hugoson som ställt maskiner och 
verktyg till förfogande, samt 
Nils Christensson för alla transporter 
med egen bil (utan ersättning) 

Många tusenlappar är sparade tack 
vare helt frivilligt arbete. 

Vad kostar då all denna reparation? 
Någon exakt summa har vi inte när 
detta skrives, men allt tyder på att ca 
14-15.000 kronor kommer att räcka. 

Väl mött i det "nygamla" Försam
lingshemmet i Fjällbacka 

John Johansson 

PS 
Eftersom undertecknad av ovanstå

ende artikel blev utsedd till kassaför
valtare tar jag mig friheten att påminna 
om följande : 

Vi driver värt församlingshem med 
bidrag från Kville Pastorat på 50.000:
per år. Detta räcker tyvärr inte till alla 
utgifter varför vi måste få in mer för att 
få ·det hela att gå runt. Det får vi genom 
nämnda uthyrningar samt genom gåvor 
och medlemsavgifter. Och det är detta 
sistnämnda jag vill slå ett slag för. 

Om du läser denna artikel och vill 
bli medlem i församlingshemmet eller 
på annat sätt stödja oss kan Du (som 
medlem) betala 50:- per person eller 
100:- familj och år. Sätt då in summan 
på postgiro: 2072 42-9 Fjällbacka För
samlingshem och skriv ditt namn och 
adress på talongen. 

Åke Hugoson, Nils Christensson och John 
Johansson (nederst) river panelen på sydväggen. 

Foto: I Rudberg 

Än en gång. Tack alla Ni som på ett eller 
annat sätt hjälpt oss att förnya och underhålla 
vårt kära församlingshem och en tillönskan om 

EN GOD JUL och 
ETT GOTT NYTT 1999 

DS 

• BYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

0525·319 77 
FJÄLLBACKA 
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Rapport från www.fjallbacka.com 
Nu har Fjällbackas officiella hemsida 
varit igång i ungefär ett och ett halvt år 
och när denna tidning kommer ut har vi 
haft ca 25.000 besökare! I genomsnitt är 
varje besökare inne på fem olika sidor. 
Detta gör totalt 140.000 sidbesök! Be
söksfrekvensen är alltså mycket större än 
vad vi vågade hoppas på när vi drog 
igång det hela. Av inläggen i gästboken 
framgår tydligt att det vi gör uppskattas 
och vi ser också att många av besöken 
sker från olika delar av världen av män
niskor som har en eller annan anknytning 
till Fjällbacka. Oss veterligen är det få, 
om ens något litet samhälle, som har en 
motsvarande omfattande hemsida som 
bara är ägnad den egna orten. 

Vissa delar av hemsidan har ännu inte 
fått den tyngd som vi hoppas på. T. ex. 
"Åsiktsplanket" och andra " "tycka-till
sidor". Dessa har inte fått riktig fart än, 
men det kanske kommer med tiden. 
Ibland är man nog lite före sin tid i ivern 
att skapa intressanta sidor. Vi vill därför 
passa på att uppmana alla besökare att ta 
chansen att uttrycka sin åsikt. När detta 
skrivs har vi precis lagt ut Samhälls/öre
ningens dagordning i god tid innan års
mötet ska äga rum. Meningen är att frå
gorna då kan komma till en givande 
debatt innan själva mötet, och de som 
inte kan närvara på mötet kan enkelt 
lägga fram sin åsikt. 

Under hela året har Göran Persson 
lagt ut "Veckans bild". Detta är tänkt 
som en service åt dem som inte har för
månen att varje dag vistas i vårt samhäl
le. Kanske kan vi utöka med en enkel 
väderstatistik. Nytt i höst är en bildvand
ring runt samhället. Den som inte besökt 
Fjällbacka får här en möjlighet att ändå 
se hur vi har det. Vidare har "E-postkata
logen" fått ett bra mottagande, 300 perso
ner har valt att registrera sig i Jenna kata
log som underlättar "e-postandet". I 
dagarna har vi fått en ny personuppgifts
lag som kan komma att försvåra namn
spridning på Internet, men vad gäller 
katalogen har ju alla som finns med där 
själva valt det, och då torde inte lagen 
gälla på denna del av hemsidan. 

Inger och Johannes Rudberg har 
under året bidragit med material till Kul
tursidorna, framförallt om författare som 
varit verksamma här. Har du något mate
rial som ligger i byrålådan och som du 
tror fler vill ta del av , kontakta gärna pro
duktionsgänget. Vi består numera huvud
sakligen av Anders Torevi, Göran Pers
son och undertecknad, och vi vill gärna 
bli fler. 
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Vår vision är alltså en levande hemsi
da för ett levande samhälle, där hemside
besökaren är aktiv och bidrar till att 
utveckla www.fjallbacka.com! 
Väl mött på Internet 
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Hans Schub 
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• Nätverk 
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• Serviceavtal 
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En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMME TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 

Strandvögen 11 • Grebbestad • Tel : 052S-108 82 

OPTIKER 

JERN 
BERG 

Öppetider: Tisdag - Fredag 10"' - 1800 Lördag l O'" - 1300 
• Lunchstöngt mellan kl 1300

• 1400 



Ny badbrygga i Mörhult 
Under ett veckoslut i slutet av juli med 
ett sommarväder typiskt för 1998, dvs 
blåsigt och kallt, ställde ett tiotal Mör
hultbor plus någon utbys ideellt upp för 
att förnya den gamla 50-tals badbryggan i 
Mörhult. FFF har sponsrat projektet med 
8000 kronor. En betydande summa har 
också samlats in bland mörhultboende 
och andra intresserade. Alla hade skoj, 
både de som jobbade hårt och de som 
bidrog med lättare hantlangning. Allt var 
väl förberett i förväg och materielen på 
plats, vilket bidrog till att arbetet utfördes 
snabbt och effektivt. 

Nya järnbalkar har just monterats intill 
de gamla. Gubbarna längst ur måste vara 
balanskonstnärer. 

Fikapaus med från vänster: Anders Tore
vi, Lars Hansson, Kenneth Berntsson, 
Stig Torstensson, John Johansson (näst
an skymd) och Gustav Torstensson. 

Förutom nämnda personer medverkade 
bl.a. Johan Ekstrand, Bengt Kahlman , 
Jan Karlsson (Bräcke) , Anders Nilsson , 
Hans Odin . 

För det goda fikat svarade bl.a. 
Margareta Carlander, Maj-Britt Johans
son, Kathrine Kahlman och Anneli 
Torstensson. 

Hod 

Badbryggan, överst, är färdig med nytt 
däck, trampolin och livräddningskrans. 
Ett par huttrande ungdomar försöker ta 
sig ett dopp i det lS-gradiga vattnet. l 
förgrunden pågår arbetet med ett soldäck 
som byggts över en klyfta med stenskra-

. vel. Från vänster: GustafWedfeldt, Jonas 
Carlander, Anders Torevi med dottern 
Ida bakom sig, Lars Odin, Kenneth 
Berntsson och John Johansson . 
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Mormors mat i Bohuslän 
Så heter en nyutkommen bok av Kjerstin 
Cullberg i serien Skrifter utgivna av 
Bohusläns Museum och Bohusläns Hem
bygdsförbund. 

I Fjällbacka tänker vi genast på Arne 
Stubelius: "Mors mat och andras", som 
Cullberg ofta citerar och i vårt blad har 
också Maj Gustafson bidragit med gamla 
recept t ex i nr 62 med recept på genuin 
makrillsoppa - som den lagades av 
Christina Lundström - förmedlat av dot
terdottern Karin. 

Kulturhistoria 
"Mormors mat i Bohuslän" börjar med 
kulturhistoriska återblickar runt mat och 
råvaror. Förr gällde det att ta hand om de 
råvaror man hade - den slaktade grisen, 
den nyfångade fisken, de mogna bönorna. 
Man tog tillvara allt och det blev inte 
mycket sopor över. Gårdar med självhus
håll, där det mesta producerades på den 
egna gården, har levat från äldsta tider till 
en bit in på 1900-talet. Man lade upp 
stora förråd under goda år, och eftersom 
man måste äta upp det äldsta först , blev 
det nästan alltid gammal saltad mat. Pro
blemet var inte så stort i Bohuslän - här 
räckte det nätt och jämt. 

Det man först och främst behövde var 
ju det viktiga saltet. Salt ur havsvatten 
och tång var inte bra att salta ner kött och 
fisk med. Det tyska Liineburg-saltet var 
dyrt och först på ISOO-talet kom det billi
gare franska som gjorde att gemene man 
hade råd med det. 

En del kryddor kunde man samla in 
själv i egna marker, som pors, timjan, 
kvanne. Socker var en lyxvara till långt 
fram på 1800-talet och som sötning 
användes honung. 

Det bildades ett nät av bytesvägar 
mellan kust och inland. Fiskare vandrade 
inåt land och bytte fisk mot säd och kött. 
Med järnvägar och ångbåtar blev det ett 
helt annat utbyte av varor. Man får inte 
heller glömma vad våra fiskares kontak-

ter med Danmark, Skottland och Shet
land kan ha betytt också på matfronten. 

Tunnbröd och hålkakor 
Vårt allestädes närvarande kaffe är inte 
så gammalt som vardagsvara. Man fick 
börja dagen med varmt öl, där man dop
pade bröd, och en sup förstås. 

Till kaffet bjuder vi gärna småkakor 
eller småbröd. Sådana kunde man inte 
baka förrän vedspisen och sedan elspisen 
kom till köken. 

Cullberg har ett kapitel: "Bröd på 
många sätt", där hon ger recept på tunn
bröd. Hon hänvisar till Arne Stubelius, 
som säger att hålkakor som hängde på 
stång var det vanligaste brödet fram till 
1800-talets slut. Har ni tänkt på att det är 
därför det är ett hål i mitten? Kakorna 
blev förstås hårda och till vardags åt man 
hårt bröd. 

Fisk och sill- huvudföda 
Kapitlet "Den välsignade fisken" börjar 
med ett citat från A E Holmberg om 
bohusläningarnas matvanor på 18S0-talet: 

"Soflet består hufvudsakligast af fisk 
och sill; kött och fläsk är helgdagsföda." 

Numera gäller nästan motsatsen. 
Många vågar nog sällan köpa riktig fisk 
utan - handen på hjärtat - nöjer vi oss 
ofta med djupfrysta fiskpinnar. 

Så snart man fick tillgång till salt i 
större mängd, kunde man salta ner över
flödet av sill under sillperioderna, och i 
de flesta hem fanns en kagge med salt 
sill. De fina sillinläggningarna kommer 
inte förrän på 1900-talet. Som vi vet gjor
des den första ansjovisen i Fjällbacka av 
Gustaf Andersson. - Också makrill salta
des ner. 

Man kunde torka vitling, småtorsk, 
små koljor och små plattfiskar utomhus 
på klädstreck. Sådan torkad fisk kunde 
man sälja inåt landet. Ställningar med 
torkad långa var förr en vanlig syn i 
Bohuslän. Och fisken skulle i blöt på 

Restaurang & Pizzeria 
•• 

MASSEN 
Vid gästhamnen Hämtpizza tel. 32355 
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Anna-dagen och sedan i lut för att ätas 
till jul - en rätt som både älskas och 
hatas. Men enligt Cullberg var inte lutfisk 
så vanlig förr i Bohusläns kustland, helt 
enkelt därför att det saknades björk som 
gav aska till lut. 

Vi får också höra att man ibland 
använde makrill till bullar precis som 
köttfärs med skorpsmulor och lök. - Är 
det förresten någon som kommer ihåg när 
man lade klarskinn i det kokta kaffet? 
Visste ni att det var fiskskinn som torka
des och klipptes i bitar? 

Skolträdgårdar - ett 
välment försök 

"Kött på söndag" heter ett kapitel och 
vidare "Äggost och andra ostar" och till 
sist om alla slags grönsaker. Men länge 
var kålroten långt in på 1800-talet den 
enda rotsaken och man talade om "kål
gårdar". Det var bara vid herrgårdar och 
prästgårdar man odlade annat. 

Man försökte införa skolträdgårdar 
med dåligt resultat. Skollärare C R Stube
lius i Fjällbacka försökte men fick inte 
skolrådets tillstånd av avsätta mark till 
detta. Än idag ser man många som läm
nar salladen kvar på tallriken. 

Fler böcker om bohuslänsk mat 
Det var ett litet smakprov på allt man lär 
sig i boken om mormors mat. Så särskilt 
många recept innehåller den inte, men 
som avslutning får man en lista på andra 
matböcker bl a tre böcker utgivna av 
Bohusläns Mu eum skrivna av Barbro 
Östlund: Mat i Bohuslän - Välkom
men till bords - Gråärter och doppe
kopp. 

Henne enaste bok om mat är inspire
rad av fynd i bronsåldersgravar, där man 
kan se vad de sa förfäder har ätit. Dock 
komponerar hon efter egen fantasi. Hon 
plockar själv svinmålla t ex som är godare 
än spenat. Hon blev mållös när en kvinn
lig arkeolog frågade henne hur man odlar 
nässlor till nässelsoppa! Den nya boken 
heter: Solbröd och Svanvikssoppa. 

Inger Rudberg 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR . 

Jag önskfLr arra mina 
/(unaer en (jOV Jl1L och 

ett (jOPI gf)TT kRJ 
STURE STRAND 

Tel. 0525·31029 



Sälvik rustar upp 
Många bofasta eller sommarboende 
fjällbackafolk kommer nog sällan 
eller aldrig till Sälvik. Själv älskar jag 
platsen. Mycket därför att den är lätt 
att nå, det är lätt att parkera och man 
får strax en härlig kontakt med fri 
natur, till på köpet brevid en äkta 
bronsåldersgrav (där någon välme
nande person satt en skylt med orden! 
"Akta! - 2000-årig grav - " vilket 
borde vara 3000-årig). 

Nedanför parkeringen och röset 
har vi orörda hällar och ljungbackar. 
Vi hoppas vi får ha detta kvar. Äger 
kommunen? 

Där nere ligger också ruinen av det 
s k " kruthuset", en fyrkant byggd av 
block, som troligen har haft ett trätak 
som ruttnat bort. Där tar sig nu buskar 
och träd in och växer helt över. Tradi
tionen säger att det var hit som sten
huggarförman Truedsson tog sig per 
båt vid den stora branden 1928 för att 
hämta krut till sprängning av hus invid 
Gamla Telegrafen. Förslag har väckts 
vid FFF:s årsmöte att vi kulle sätta 
ruinen i stånd. Då skulle där också vara 
en skylt som talar om vad huset varit. 
Vi funderar väl på det, tycker jag. 

Börje Lindstedt,föreståndare på Sälviks camping. 

Nu skulle jag egentligen tala om 
campingplatsen och tar en pratstund 
med föreståndaren Börje Lindstedt, i 
det civila elektriker och kranskötare 
från Kristinehamn, som tillsammans 
med sin familj för tionde året sköter 
om campingen - sedan han själv 
yttetligare 12 år hade varit vanlig campa
re här. 

Sälvik är en lugn och välskött cam
ping, där många har kvar sina husvagnar 
hela året, s k säsongsgäster, ett 6Q-tal, 
som betalar litet drygt 7000 kronor för 
detta. Andra betalar 150 kronor under 
högsäsong plus el för ett dygn. Camping
en fungerar 1 maj-IS september. Många 
säsonggäster kommer över helgerna 
också sedan semestern är slut. 

Kiosken stängde dock den 12 augusti. 
Här finns, utom tidningar, drycker, snask 
och glass, en hel del basmatvaror att 
köpa: mjölk och fil av alla sorter, salt, 
socker, cornflakes. Arla-bilen kommer 
direkt med mjölken. Brödet från Setter
linds. 

I slutet av säsongen kommer mycket 
tyskar och holländare som i år tar upp ca 
en tredjedel av de 150 platserna. Börje 
själv talar bäst värmländska, men fru och 
dotter klarar pratet med utlänningarna. 

Jag talade nu sist i augusti med en 
tysk familj , som sa att de åker varje som-

Foto : I Rudberg 

mar till Sverige och hyr stugor på olika 
platser. Att lära sig svenska fann de onö
digt då "alla pratar engelska", vilket ju är 
litet väl generöst sagt. 

Jag hörde en annan tysk säga i sin 
telefon till Tyskland: - Hier ist freie 
Natur. Den skall vi vara rädda om i Säl
vik. 

Den som talar god västgötska är Inga 
Engdahl från Skara som sköter städning
en perfekt, och hennes man Bertil tar 
hand om mottagningen under lågsäsong 
när kiosken är stängd. Han har efterträtt 
Rolf Gustafsson - som dog i sviterna 
efter en bilolycka för tre år sen. Rolf var 
på plats i många år i sitt tält. 

Personalen är anställd av Fjällbacka 
och Hamburgsunds idrottsföreningar, 
som i sin tur arrenderar av kommunen. 

Den här sommaren har det inte varit 
så fullbelagt som vanligt - bara tre nätt
ter. Folk har kommit och farit mer än 
vanligt - naturligt nog, då regnet varit 
mycket ihärdigt. 

Fyra nya stugor 
I år har campingen fått ett gott till
skott, då fyra småstugor vuxit upp -
tre av dem på bergknallarna och en 
nedanför. De har fina namn: Gluppö, 
Florö, Kalvö, Korsö. 
Genom Gerhard Borgljung i Ham
burgsund får jag reda på att stugorna 
med den nya serviceanläggningen 
nedanför har förvärvats för ett "myck
et bra pris" från en camping i Granda
len, Härryda kommun mellan Bolle
bygd och Hindås. Campingen var 
byggd 1990 men tvingades lägga ner, 
då där skulle bli ny trafikplats, vilket 
förstås förorsakade den private ägaren 
en stor förlust. Stugorna går i en sorts 
fäbodstil - kanske mindre lyckat i vår 
skärgårdsmiljö. De är mycket trevliga 

, med fyra bäddar och all utrustning 
utom linne. 
Hyran är 400 kronor per natt. Särskilt 
stugorna på berget ligger fint och torrt 
och ger en viss avskildhet. Servicean
läggningen, som hör till , har diskbänk, 
elspis, kylskåp, duschar och toaletter. 
Det hela forslades hit den 29 april 
med trailers. 
Stugorna kunde flyttas hela och pla
cerades med två lyftkranar, medan 
serviceanläggningen måste plockas 
ner och sättas upp i delar. 

Litet kritik 
Litet kritisk måste jag vara dvs mot cam
parna. Det är ganska få tycks · det, som 
besvärar sig med att gå ner till stränder
na, där just nu i skrivstunden i augusti 
rönnar och ljung glöder som varmast. De 
flesta sitter i eller utanför sina tält och ser 
inte mycket av naturen. 

Jag har i fl era år startat mina kultur
vandringar just från Sälvik för att jag 
trodde att en del från campingen skulle 
vara intresserade, särskilt de som åter
kommer år från år, men det har varit 
högst en eller två som följ t med var gång. 

Jovisst, här anordnas tipspromenader 
också som går ner runt samhället en bit. 
En liten dansbana finns, där det väl 
anordnas dans ibland men tyvärr ligger 
den alldeles intill avfallsbunkrarna som 
inte alltid är luktfria. 

Här vid vägen neråt stranden skulle 
det inte heller skada att gallra mer bland 
risiga granar och furor liksom ett par gra
nar bakom kiosken inte heller är någon 
prydnad. 

Inger Rudberg 

19 



35- till 40 000 rundor på golfbanan Trots att han är relativt ny inom golf och 
greenkeeping, tycks han veta vad som 
måste göras för att få golfbanan i gott 
skick igen. För golfbanan har fått pro
blem med bevattning och avrinning med 
bruna gräsfläckar som följd. Spelintensi
teten särskilt sommartid är också större 
än någonsin. BG kallar detta för 30-års
krisen. 

Fr.v. Göran Frick, Lars Knutsson och Sverker Sjögren/ram/ör den nya övningsgree
nen , som är under bevattning 

1967 öppnades banan för spel på de 
nio första hålen längs Anråsälven. Den 
officiella invigningen ägde rum året 
därpå. I Fjällbacka-Bladet december 
1967 kan man läsa följande: "Det är nu 
slut på golfen för i år och man kan därför 
fråga sig hur det hela har utfallit. Banan 
öppnades den 1 juli och alltsedan dess 
har det varit gott om folk. Vissa lördagar 
och söndagar har det till och med varit 
trängsel på banan." Den gången var man 
nöjd med ett tusental golfrundor per 
säsong, idag räknar man med 35- till 40 
000. Trycket på banan har ökat, vilket 
kräver en professionell skötsel för att 
klara detta. Rätt grässort måste sås, mest 
är det vitgröe och krypven med ett stort 
antal underarter, som används. Gräset 
framförallt på greenerna måste luftas på 
rätt sätt det fInns ett flertal olika meto
der. Gödning och bekämpning måste 
användas rätt och med hänsyn till nya 
miljökrav Dräneringen har på många 
håll slammat igen eller ligger för djupt 
och måste bytas ut. Endast ute på ön fun
gerar den tillfredsställande. Vattenan
läggningen har renoverats och byggts ut, 
så att man nu har tillgång till 4000 m3

• En 
3-årsplan har gjorts upp inom vilken de 
mest närliggande problemen skall vara 
lösta. Därefter arbetar man vidare på att 
få den bästa banan i Bohuslän. Det ser vi 
fram emot. 

De senaste två åren har en del förändring
ar ägt rum i ledningen av Fjällbacka golf
bana och golfklubb. I år avgick Hasse 
Lundberg som klubbordförande efter fyra 
år, och ersattes av Sverker Sjögren. 

Förra året fick man en helt ny ban
kommitte med Berndt Göran Frick som 
ordförande. BG, som han ofta kallas, är 
från Jönköping och kom hit till Fjäll
backa som sommargäst första gången 
1973, och har sedan dess varit frälst för 
Fjällbacka. Han var en av de första som 

Centrumkiosken 
Gatukök AB . 0525-313 27 

Fjällbacka 

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

Inlämn. tips t.o.m. 15.00 lörd. 
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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 

skaffade tomt på Örnekullen. Efter 
många år i USA, har han nu flyttat till 
Sverige och bosatt sig här. Golf har han 
spelat sedan 1957. 

För första gången har man nu anställt 
en utbildad greenkeeper Lars Knutsson 
från Ljungskile. Lars är 38 år, och börja
de sin bana inom sjukvården i Malmö. 
Golf och golfbanor började han intressera 
sig för 1990, då han också valdes in i 
bankommitten i Söderslätts Golfklubb i 
Vellinge. 1994 gick han Sveriges Golf
förbunds grundkurs för greenkeepers. I 
fjol gick han vidareutbildningen och i år 
skall han gå den högre utbildningen. 

Bo på KULLENOMRÄOET 

i FJÄLLBACKA 
NÄRA HAV, NATUR 

OCH SERVICE 

thyres av: 
JOHN GRANQVIST FÖRVALTNINGS AB 

Box 7, 450 71 FJÄLLBACKA, Tel. 0525·320 30 

Anders Järund 



Ur www.fjallbacka.com 

1998-års Fjällbacka Match Race Cup 
I ett för sommaren ovanligt fint väder 
gick årets spektakel av stapeln den 4 juli. 
Nytt för i år var att startfältet var utökat 
till tolv lag, indelade i tre grupper med 
fyra lag i vardera. Inom dessa mötte alla 
varandra och gruppsegrama kvalificerade 
sig direkt till semifinalerna. 

Gruppsegrarna var: 
Team "Groucho Marx", med Per Torne, 
Mattias och Marcus Wallentin 
Team "Slagsida", med Urban Janson, 
Arne Fjällström och Martin Jarenfors 
Team "Whisky", med Lennart "Julle" 
Juliusson, Ulf Thorwa1l5 och Per-Inge 
"Pingen" Bergman 

Den fjärde semifmalisten ble segraren i 
ett uppsamlingsheat där de tre grupp
tvåorna möttes och här ar det Team "Den 
påpiskade Snigeln", med Johan och Joa
kim Torstensson samt Mattias Karlsson 
som drog det längsta strået. I den första 
semifinalen möttes de gamla ärkerivalerna 
Urban Janson och Julle Juliusson i ett race 
som in i det sista var helt jämt och ovisst. 
Urban och hans besättning blev dock för 
svåra för Team Whisky som fick inrikta 
sig på racet om tredje pris. Semifmal två 
trodde nog de flesta skulle gå i Per Tornes 
favör då han är en erfaren Expresskappse
glare, och länge såg det ut att så bli. Län
sen visade sig dock vara Pers akilleshäl i 
dag och sakta och säkert kom "Snigeln" 
ikapp för att strax före rundningen gå om 
och ta den båtlängd som de sedan kunde 
hålla ända in i mål. 

Om nu semifmalerna var dramatiska 
och jämna så blev tredjeprisracet en säker 
seger för Team Groucho Marx över Team 
Whisky. Efter att ha kopplat ett klart grepp 
i starten var det aldrig något snack om 
vem tredjepriset skulle gå till. Så var det 
då dags för final. Efter tjugofyra race 
under eftenniddagen var det bara ett kvar. 
Starten gick i "Snigelns" favör, om än inte 
med mycket, och trots att det hela tiden 
inte skiljde mer än en båtlängd var det 
Johan Torstenssons race. Urban kunde 
bara konstatera att han aldrig fick någon 
chans att komma förbi . "Den påpiskade 
Snigeln" hade nog turen på sin sida i 
gruppseglingama men desto större var den 
segling den presterade i finalpasset. Helt 
suveränt seglat och GRATIIS till inteck
ningen i Cupen. Det var för övrigt kul att 
inte någon av de båda finalbesättningarna 
ägde någon av de fyra båtarna som använ
des i tävlingen. Detta bevisar att allt är 
öppet i denna variant av segling. 

Vi hoppas att det, när det är dags för 

Glada vinnare: Johan Torstensson (skeppare) , Joakim Torstensson samt Mattias Karlsson . 

1999 års seglingar, kommer mer folk till 
Torget för att följa seglingarna. Det är en 
spännande fonn av kappsegling som är 
mycket lätt för publiken att se och följa 

~ Br. Axe/lUlOn 

@LS~ 

Foton: Hans Schub 

med vånesultatservice och löpande kom
mentarer hela tiden. 

Fjällbacka Segel Sällskap 
Anders Torevi 

e 
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 

21 



Krabbmetetävling 
den 15 juli 1998 
I årets tävling deltog rekordmånga krabb
metare i alla åldrar. Det var hela 128 
stycken och det var faktiskt dubbelt så 
många som föregående år! - Roligt var 
det också, att relativt många vuxna var 
med och tävlade i år. Kanske de får en 
egen klass nästa år. Tävlingen blir också 
allt mer internationell, med flera deltaga
re från våra grannländer. 

När Stefan Strömberg från SSN sköt 
slutskottet efter en timmas mete, så hade 
man lyckats få upp totalt 913 stora och 
små krabbor, trots att förhållandena inte 
var ideala, eftersom vattnet var ganska 
grumligt efter ett tidigare regn. Men 
under tävlingen var vädret soligt och 
skönt. 

Det bästa resultatet i varje klass: 
Klass 1 (för barn upp t.o.m. 11 år) 
- 71 deltagare 
l: a Linus Hemberg, 24 krabbor 

Klass 2 (för ungdomar 12 till 17 år) 
- 28 deltagare) 
l :a Victor Västernäs 33 krabbor 

Klass 3 (för vuxna, samt för barn med 
vuxens hjälp) - 29 deltagare 
Delad l:a 

Amanda Peeker 
Fanny Edman 

28 krabbor 
28 krabbor 

Karin Isaksson och Eva Björving från 
FFF:s styrelse arrangerade tävlingen och 
precis som många år tidigare, så hjälpte 
Arne Karlsson -och Per-Åke Hallberg till 
både med att övervaka att allt gick rätt till 
under själva tävlingen, samt med att 
räkna krabbor. 

Ett varmt tack fr/m tävlingsledning 
och styrelse till alla de sponsorer, som 
även i år hade möjlighet att dela ut priser 
till samtliga deltagare, fastän de var så 
många. Detta uppskattades mycket av 
både de tävlande och av FFF. 

Nästa års tävling planeras som van
ligt till den 3:e onsdagen i juli. 
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Eva Björving 
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Birgittas Fotvård 
Tel. Bostad 0524-400 56 

Kvällstid 

Fjällbacka Service 

Eva Björving och Karin Isaksson registrerar l..7abbmetedeltagare. 

Från tanke till bygge! 

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

JOHN GRANQVIST BYGGNADS AB 
FJÄLLBACKA 0525·32030 
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MAKRILL VM 1998 
Den sjunde upplagan av Makrill VM 
samlade 507 deltagare, varav ett hundra
tal juniorer och resterande ganska jämt 
fördelade på män och kvinnor. Snacka 
om familjefest. Vädret var som vanligt 
strålande. Någon sade att det var somma
rens vackraste dag och kanske är det sant, 
om man nu kan kalla den 29 augusti för 
sommaren. De 120 båtarna hade i alla fall 
en underbar dag även om fisket inte var 
det allra bästa. 180 makrillar får ses som 
ett klent resultat men fullt tillräckligt för 
att få fram en prislista enligt nedan. För 
liTets underhållning på Torget svarade ett 
underbart dalagäng, Lurbo Stompers, vars 
barbershop-sång är minst sagt meriterad. 
SM seger i konkurrens av bl a Af ter 
Shave är inte dåligt. 

Att vi nu är uppe i över 500 deltagare 
påen eftermiddag gör att vi är en av de 
största fisketävlingarna. I Helsingborg 
finns en som samlar 650 deltagare på tre 
dagar och de utger sig för att vara 1 or
dens största så nog är även vi bland de 
större. Att det har blivit en tävling som 

sträcker sig utanför kommunen märks 
tydligt i prislistan, där vi kan hitta när
maste fjällbackabo på fjärde plats, Peter 
Engberg, om man inte räknar in Ove 
Leanderssons seger i yrkesfiskarklassen. 
Men det är ju nästan bara fjällbackafiska
re som deltar där. Årets förstapris var en 
resa för två till Budapest med harrfiske i 
Donau som tänkbar aktivitet. 

Vi inom Scomber Scombrusis tackar 
våra sponsorer, Susanne med personal i 
Turistinformationen som tagit hand om 
alla anmälningar, och alla deltagare för i 
år och kan konstatera, att den slant som 
blev över bl a gått till Brandkåren och 
Sjöräddningen. 

Väl mött igen 1999 
Anders Torevi 

Resultat: 

Individuellt: 
l. Björn Grönoset, Grycksbo 
2. Ragnar Holmgren, Lilla Edet 
3. Stefan Gustafsson, Uddevalla 

Lag: 
Postens IF, Uddevalla 
Bästa dam: 
Angelica Danielsson, Tanum 
Först: 
Hans Olsson, Kungälv 
Störst: 
Martin Ahlfort, Göteborg 
Minst: 
Katarina Groswald, Uddevalla 
Bästa utlänning: 
Andreas Mayer, Tyskland 
Bästa junior: 
Angelica Danielsson, Tanum 
Bästa yrkesfiskare: 
Ove Leandersson, Fjällbacka 

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

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

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

Låna då med Dig några musikkassetter. 

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

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

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

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

Välkommen hit på måndagar kIIS-19, onsdagar kI1l-14, fredagar kIIS-18. 
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En bok om Ingrid Bergman 
Bysten av Ingrid Bergman vid Tor
get har ju blivit Fjällbackas för
nämsta sevärdhet, där bussresenä
rer släpps av några minuter utan 
att ha förstått något alls om vad 
Fjällbacka har varit före Ingrids 
tid. 

Det har i höst kommit en stor 
biografi över den berömda film
stjärnans liv och verk, skriven av 
amerikanen Donald Spoto, som 
mycket beundrar henne. Jag har 
bara flyktigt ögnat på boken men 
citerar ur recensionen av Jan 
Aghed i Sydsvenska Dagbladet 21 
oktober 1998. "Spoto låter sig 
aldrig stoppas av tvivel på san
ningshalten och relevansen i de vitt
nesbörd från alla intervjuade, de 
rykten, lösa spekulationer och det 
sladder han vidarebefordrar." Själv 
råkade jag läsa skildringen av 
Ingrids sista besök på Dannholmen 
- en episod som måste stamma från 
Lars Schmidt. - Boken innehåller 
dock en utförlig redogörelse för alla 
hennes filmer, och har säkert sitt 
värde i detta. 
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Inger Rudberg 

Utdrag ur boken. 
Vid ankomsten till Dannholmen 

måste Ingrid bäras från båten upp till 
huset, och i flera dagar var hon så 
trött att hon inte kunde lämna sängen. 
"Men hennes kärlek till ön var så 
intensiv", mindes Lars, "att hon på 
något sätt lyckades finna styrka." En 
morgon bad hon att han skulle hjälpa 
henne fram till dörren, så att hon 
kunde andas in den friska havsluften 
och känna solskenet. Näst dag lycka
des hon ta ett par steg från huset och 
eftermiddagen därpå kunde hon ta 
några till. Under loppet av två veckor 
tvingade hon sig själv att gå längre 
för varje dag - allt längre runt den 
lilla ön, ända tills hon kom fram till 
den klipphäll dit hon så ofta gått med 
sina manus och böcker. Sedan satt 
hon och tittade lugnt och stilla ut över 
havet och bad Lars att hennes aska 
skulle strös ut just i det vattnet, ett 
löfte som han plikttroget höll. Hand i 
hand gick de sedan långsamt tillbaka 
till huset över klipporna .... 

CAPE • RESTAURANG • BAR 

Vi på God Jul 
& 

o 
Cafe Bryggan 

önskar Gott NyttAr 

BRYGGAN 
FJÄLLBACKA 

INGRID BERGMANS TORG - 0525-21060 



Vicke Widelius 
En av våra mer kända profIler, 
Viktor Widelius, me tadels känd 
som Vicke Widelius. har hastigt 
gått bort, 80 år gammal. För de 
flesta var han känd. som c kel
handlaren och handhavaren av den 
kommunala vattenförsörjningen på 
50-, 60- och 70-talen. Cyklar lärde 
han sig, då han om 17 åring börja
de på Monark i Göteborg. På 40-
talet tog han över _ lonarks filial i 
Fjällbacka efter sin far Karl Johan 
Widelius , och innehade denna till 
1981, då han son Lennart tog 
över. Vicke har under årens lopp 
varit engagerad i municipalsamhäl
let, varit kassör och revisor för 
Idrottsföreningen och arit med i 
brandkåren i 43 år. _ är huset på 
Dannholmen byggdes 1942, blev 
Vicke till syning man. Denna upp
gift behöll han edan fas tigheten 
köptes av Las e Schmidt och 
Ingrid Bergman . .\1ånga har aldrig 
sett honom annat än i sin overall. 
Denna hade han på sig så sent som 
i februari i år. 

Al 

Pd~~rd 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Nisse & Marie 

0525/311 25 
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Bortgångna 

Thorsten Norin 
Thorsten föddes 1928 på en gård i Vee i Kristian
stads län. Han var yngst av 13 barn. 

Vid 16 års ålder gick han till sjöss och fick 
som sjöman se de flesta hamnstäderna jorden 
över. Under 1950 kom han till flottan och tjänst
gjorde som maskinist på ett sjömätningsfartyg. 
Vid ett av fartygets besök i Fjällbacka mötte 
Thorsten sin blivande hustru, Gun Krantz. De 
gifte sig 1951 och efter ett år i Skåne flyttade 
familjen till Fjällbacka, där Leif Norin (1954) och 
Lena Norin (1957) föddes. Thorsten arbetade som 
kustfiskare tills han började på fiskeriföreningen 
1956. Han drev korv- och räkkiosk under somrar
na på 60-talet. Under 70-talet arbetade han på Ori
ginal Odhner i Tanum och Strömstad. När verk
samheten på fabriken upphörde, vidareutbildade 
Thorsten sig till st yr- och reglermakare och arbe
tade hos Anderson och Callenberg i Uddevalla 
under närmare 10 år. Åren fram till pension arbe
tade han på Tanums kommun som utredare och 
arkivarie. 

Thorsten var under alla sina år i Fjällbacka 
aktiv som socialdemokratisk kommunalpolitiker i 
både Kville och Tanums kommuner, senast som 
vice ordförande i tekniska nämnden. Han var 
också under många år aktivt verksam i badortsför
eningen och samhällsföreningen i Fjällbacka. Han 
höll också ett stort antal kurser i navigation och 
fackföreningskunskap. 

LeifNorin 

Sten Larsson 
Förre fritidschefen i Tanum har 
avlidit 72 år gammal. I Fjällbacka 
var han mer känd som Sten i Flyg, 
då han växte upp på gården Flyg 
nära Lerstens kvarn. Han intresse
rade sig tidigt för idrotten och var 
en tid tränare för FIK:s bordten
nisspelare och friidrottare. 1969 
blev han fritidsinstruktör i den 
nybildade Tanums kommun, och 
fortsatte verka som sådan till sin 
pension 1990, även om befattning
ens namn ändrades. Hans glada 
sätt och aldrig sinande entusiasm 
och energi är väl omvittnat. När
mast sörjande är makan Bengta 
och dottern Anneli med familj . 

-

Al 

ÖPPETTIDER: 
Tisd-fred 9-18 
Lörd 9-13 

Fjällbacka Fisk & Delikatesser 
Tel. 0525-312 22 
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SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FtSA.UNO 

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 

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

~ifW!W 

GULD 
~~ _ am<> 

** * qA** ÖPPET: 

~ Vardag ....... 10.00-18.00 
Lördag ....... 1 0.00-1 3.00 
Lunch ........ 13.00-14.00 

Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

.. . om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

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

Göran Hahne 

Årets konstverk på Fjällbacka-Bladets 
utsida är gjort av konstnären Göran Hahne. 
Han är född på Lidingö, och är en urstock
holmare, som kommit att förälska sig i 
Bohuslän. Hans konstnärliga stil har 
beskrivits av Teddy Brunius, professor 
emeritus i konsthistoria på Köpenhamns 
Universitet: "Göran Hahne är en mästare i 
detaljrealism, bakom vilken ligger långa 
naturstudier. När han utför grafiska blad, 
arbetar han inte med akvarell som förlaga 
utan en blyertsskiss gjord på platsen. Skis
sen förses med nummer som står för en 
fårgkod i den s.k. Pantone-skalan. Grafi
ken är själva ändamålet. Med få fårger och 
plåtar kan det vara ekonomiskt fördelaktigt 
med en låg upplaga. Detta är ett säreget 
framställningssätt. Skiftningar i vågspel 
och stenhällar, glitter och skimmer når 
Hahne med en utsparing som sker med 
sönderklippt tejp i små bitar. Denna konst 
är resultatet av säker grafisk kunskap och 
tålmodiga naturstudier." De förra förvärva
de då han arbetade som grafiker och 
reklamtecknare. 

Till Fjällbacka kom han första gången 
1978, då han hyrde hos Greta Ahlsen. 
1983 var han engagerad, som reklamteck
nare för Kristinebergs Marinbiologiska 
Station i Lysekil, 'som bedrev en miljö
kampanj . Här blev han engagerad av Lasse 
Lundberg att deltaga i Skaldjusrsfestivalen 
det året. 1986 träffade han Monica Holm
berg. Han känner sig allt mer rotad i Fjäll
backa och älskar givetvis skärgården, där 
han finner många av sina motiv. 

Anders Järund 



Norra Hamngatan på 1930-40-talen. Foto mot söder 1943. Gatan är stensatt med s.k. "bumring" , (storgatsten). Husen från vänster: 
Alma Svenssons (med den lilla finska flickan" Maija" ), Bergmans, Nestor - Augustas (fd. Mali Sundströms) och Leonard Svenssons 
hus. På gatans högra sida: Aran Svenssons bod och John" Joels" bensinmack. (Fotot tillör Östen HedenfjelIs samling i Hembygdsarkivet) 

Ur Bohuslänim~en 23/6 98 

Bort med asfalten 
I alla kulturstäder håller man på att åter
ställa den ursprungliga starka, vackra 
stenläggningen, åtminstone i de centrala 
delarna. Så har skett i t ex Lund de senas
te åren och även Uddevalla. 

I Fjällbacka, liksom i andra gamla fis
kelägen, fanns naturligtvis först bara sti
gar mellan husen. Därefter stensatte man 
med naturkullersten, som ju inte är lätt att 
gå på. En sådan gata i Fjällbacka, nämli
gen Majorbacken, är bevarad som kultur
minne. 

Runt sekelskiftet började man sten
sätta med stenindustrins första produkt, 
s k burnring, d v s stora, flata stenar som 
sedan ersattes med knott, smågatsten. 
Tydligen befann sig denna stenläggning 
fram på 1950-talet i rätt dåligt skick och 
från 1961 och framåt satte man en ära i 
att asfaltera alla gator. Man började med 
den branta Brandgatan som slingrar sig 
upp utefter Veddebergets fot. I stort var 
man färdig 1965. Inte är det vackert. 

Jag skulle önska att åtminstone Galär
backen, som är huvudstråk ner mot Tor
get, och dess armar, Södra och Norra 
Harnngatorna, kunde återfå sina ur
sprungliga stenläggningar, som sticker 

fram här och där allt eftersom asfalten slits 
bort. 

Fjällbacka är ju en ort klassad som 
riksintresse och borde därför känna sitt 
ansvar som kulturort. Fjällbacka-Bladets 
gamle redaktör, Algot Torewi, från början 
stenhuggare, skrev 1964 att han visserli
gen tog emot asfalten som en gåva, men 
dock suckade över att gatan från Gamla 
Telegrafen upp mot Håkebacken, "oslag
bar i skönhet", säkert ett mästerverk i 
stenhuggarkonst, inte fått vara kvar. 

Visst är detta ett stort och dyrt pro
jekt, men man kunde önska att asfalten 
åtminstone inte fylls på. Asfalten är oer
hört ful och kunde kanske successivt 
ersättas med stensättningen under. 

1nger Rudberg 

Rättelse till Fjäll
backa-Bladet nr 84 

sid 4 Avlidna 13 dec. 
Ingrid Malm 88 år 

sid 17 Turistinformationens 
tel. nr. är 321 20 

sid 8 Uppgifter om räntan i 
notisen om "Rosas 
hus" är fel. 

God Juloch Gott Nytt Ar! 

Välkommen till Ditt Apotek 
Huvudentren Fjällbackaservice 
ÖPPET: Måndag 

Tisdag - Fredag 
8.30-12.30 13.30-18.00 
8.30-12.30 13.30-17.00 

Tel. 0525/31004 

27 



• Tanums kommun har uppvaktat regering
en för att få hjälp med kostnaderna för 
Tanums Bostäder. 

• Kommunen får betala 1,5 milj . kr för 
expropieringen av Rosa Eklunds tomt vid 
Ingrid Bergmans torg, efter fastighets
domstolens dom. 

• Miljö- och räddningsnämnden ansåg sig 
inte ha laglig rätt att förhindra att sjö
bodstoaletter ansluts till det kommunala 
avloppsnätet. 

• I somras användes silon i Mörhult för 
olika musikframträdanden. 

• Vid två mindre bränder i våras, larmades 
Fjällbacka Frivilliga Brandkår inte ut 
trots löfte om att så skulle ske. Detta upp
märksammades i en stor artikel i GP. Vid 
en båtbrand i september larmades Fjäll
backa-kåren dock ut. Kåren ser detta som 
ett tecken på en attitydförändring hos 
kommunens räddningschefer. 

• Tekniska nämnden föreslår samma sop
tömning för sommarboende, som för 
åretruntbor, nämligen följande alternativ 
och årskostnad: var 14:e dag 3000 kr, en 
gång i månaden 900 kr, en gång i kvarta
let 400 kr eller en gång per år 300 kr. Allt 
organiskt avfall bör komposteras, hemma 
eller centralt. 

• Kommunen vill inskränka Gröna Lids 
tillstånd för sen spritutskänkning fram till 
kl 03.00. 

• Kommunen vill stoppa uppförandet av ett 
2,5 m högt plank, som stör gatubilden. 

• Kommunen fortsätter att undersöka möj
ligheterna för en försäljning av Åldersro. 

• Antalet gästnätter i Fjällbacka båthamn 
blev 5771 mot 5160 i fjol. Motsvarande 
för Grebbestad är 4966 mot 4990, trots 
Systembolag. Hamburgsund hade 1981. 

• Bengt Mattsson (fp) får dela kommunal
rådsposten med Clas-Åke Sörkvist (c) 
efter fp:s tillbakagång. 

• Ett bolag köpte fastigheten på Väder
öarnas Storö från hemvärnet. Huset kan 
ev. bli ett vandrarhem. Projektet leds av 
Karl-Allan ordblom. 

• Kent Olsson (m) motionerar i riksdagen 
för införandet av skyddsjakt på säl. Det 
finns nu mer säl än före sälepidemin 
1988. 

Från Grebbestad 
• Komminister Barbro Alvring blev 

utnämnd till hedersprost. 
• Grebbestad är hemmahamn för ett rederi, 

Väderö Tank AB, som äger tre tankfar
tyg nämligen Kaprifol på 4800 ton, 
Akleja på 12000 ton och Linnea på 4000 
ton. Redare är Paul Reimbert och Fredric 
Cederberg. 

• Vägen mellan torget och gästhamnsbryg
gan kommer att breddas. Vägverket 
påbörjade arbetet i september. 

• Systembolaget vill att en systembutik i 
kommunen förläggs till Grebbestad. 

Från Hamburgsund 
• Ännu ett lyckat Hornbore Ting med 
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FJÄLLBACKAS 
LUCIA 1998 
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ÅRETS LUCIA PRESEN
TERAR HÄR SIG SJÄLV: 
Jag heter Maria Kahlman
Lindberg och går i 8b på 
Hamburgsundsskolan. På fri
tiden håller jag på med aero
bic och har bamgymnastik i 
Fjällbacka och Hamburgsund. 

Kröningen ägde rum i kyrkan 
kl 18 på luciadagen, och för-
rättades av komminister Mar
garetha Berndtsson. 
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\t • Miljöpartiet befarar att Bohusbanans 

norra del läggs ner, och vill agera mot 
detta. 

vikingaspeI hölls den l och 2 augusti. \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t \t ~ \t 
Anders Järund 
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VINTERSKOR, KÄNGOR 
och INNETOFFLOR 

I DAM, HERR Be BARN 

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

och 

t;<Jtt ~ ,4~! 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 



Fjällbacka Samhällsförenings årsmöte 17/11-98 
Mötet hölls i år på Fjällbacka Service och 
hade lockat c:a 125 personer. Klass 6 
från Fjällbacka skola underhöll med sång 
och serverade kaffe, behållningen går till 
skolresa. 

Till ordförande för mötet valdes Alf 
Jonasson. Till styrelse valdes ordf. Rosita 
Jansson, Berith Torevi omval, Hans 
Schub nyval, styr.supl. Lennart Juliusson 
och Kalle Kahlman. 

Revisorer Olle Juliusson, Karl-Erik 
Uttgren, suppl. Berndt Hansson. Juste
ringsmän/rösteräknare Berndt Hansson 
och Bengt Olofsson. 

Från Tanums kommun hade inbjudits 
vice ordf. i kommunstyrelsen ClaS-Åke 
Sörkvist, teknisk chef Inge Berndtsson, 
Byggnadsnämndens ordf. Rolf Hermans
son och vice ordf. Ingvar Lätto, stadsar
kitekt Bengt Sjögren. 

Vi hade i år gäster från Norge, Arne
Peder Grimstad, Sjöleden Projekt AB och 
Jan Dahlheim, Västarkitekter AB, som 
kom för att visa sina planer på exploate
ring av sydvästra delen av Vetteberget i 
Fjällbacka. De tycker att Fjällbacka är 
unikt med sin natur och säregna skärgård. 

De har planerat att bygga 10-12 enfa
miljshus där fyra hus skall hyras ut till 
sommargäster eventuellt kan resten av 
husen hyras ut till åretruntboende. Husen 
kommer att ha hög standard med bl a 
inomhuspool m.m. Primärverksamheten 
kommer att riktas mot sommargäster och 
bostäderna kommer att föras ut på mark
naden i Tyskland, England, Polen, Belgi
en m. fl. Åtta hus kommer att hyras ut på 
helårsbasis. Varje hus genererar 
200.000:-/år i tjänster m.m. Uthyrning 
kommer att ske 25v/år/hus. Husen kom
mer att marknadsföras via 8-9000 reseby
råer på kontinenten. De kommer även att 
ligga ute på internet. Folk är villiga att 
betala bra för kvalitet. I varje hus kom
mer att ligga en folder med tips om vad 
man kan sysselsätta sig med och husen 
kommer att skötas aven lokal person. 
Marken kommer att köpas in av Sjöleden 
Projekt AB. Vatten , avlopp och vägar 
bekostas av exploatören. Detta område är 
dyrt vad beträffar vatten och avlopp och 
utgör en stor kostnad som Tanums kom
mun inte kan bekosta själv. Liknande 
projekt har uppförts i Kyrkesund på 
Tjörn där det först rådde stor skepsis men 
att de nu har stöd för sin verksamhet. 

De kommer även att exploatera Svi
näs i Grebbestad men där handlar det om 
c:a 200 tomter. Om fjällbackaborna stäl
ler sig positiva till förslaget kommer en 
arbetsgrupp att utses i Samhällsförening-

en som kommer att vara ett språkrör till 
Tanums kommun. Samhälls borna undrar 
om det inte vore en ide att haka på Sjöle
dens ide och fortsätta området längre 
fram med åretrunthus. Tidsplanen inne
fattar att samtliga hus görs färdigt samti
digt och kommer att ta omkring två år 
innan de första husen är klara. Skulle 
man vara intresserad av tomt i Vetteber
get kan man ställa sig i tomtkö. Vi måste 
först visa att intresse finns från samhälls
borna innan Tanums kommun kan tänka 
sig en fortsättning av området. 

Utfarten som ritas in är inte riktigt 
bra, ideer finns att den skall komma ut 
via Formplast. 

Tanums kommun kommer att begära 
bankgaranti. Beträffande området i övrigt 
pågår arbete med en ny översiktsplan för 
detta område. Tanums kommun kommer 
att låta höra av sig till Samhällsförening
en för vidare diskussioner. 

Övriga nyheter: Silon-affären trodde 
man var avslutas men har kommit in i en 
ny vända då försäljning mellan köpande 
AB och försäljning till kommanditbolag 
skall göras. Tanums kommun har tagit 
kontakt med jurister om förköpslagen är 
tillämplig i detta läge eller inte. Många 
tycker det är synd att byggnaden skall 
rivas. Den nya detaljplanen som antogs 
1993/-94 avsett för bostäder och kontor, 
gäller fortfarande. Göran Moser har kom-

mit in med byggnadslovsansökan som i 
praktiken är en hinderprövning. 

Åldersro diskuterades mycket och 
länge och ärendet skall tas upp i Kom
munstyrelsen på måndag den 23/11. 
Samhällsborna kan inte få köpa tillbaka 
byggnaden för en krona då detta medför 
att åldringsvård måste bedrivas i fastighe
ten. Driftskostnaden är beräknad till 
100.000 kronor. Permutationen behöver 
upphävas, men vem har råd att ta över 
fastigheten? 80% av försäljningssumman 
fonderas i en stiftelse där avkastningen 
av sätts för de äldre i Fjällbacka. I skri
vande stund har det kommit till min kän
nedom att ordförande i Insamlingsstiftel
sen för Äldreboende har tillskrivit 
Tanums kommun i denna fråga och 
anhåller att Kommunstyrelsen i stället för 
att bilda en ny stiftelse utnyttjar den av 
Fjällbacka Samhällsförening bildade och 
registrerade stiftelsen. Då stiftelsen har 
till ändamål att samla in medel för att 
uppföra en byggnad för äldreboende i 
Fjällbacka är ett överförande av försälj
ningssumman till stiftelsen en åtgärd som 
bättre överensstämmer med de ursprung
liga stiftarnas intentioner än av kommun
styrelsen föreslagen stiftelse. Kommun
styrelsen är vidtalad och har lovat ta upp 
ärendet till förnyad diskussion. 

forts. sid 30 

BRÖDERN1JJ!! 
GUSTAFSSON AB 

Egen tillverkning 
och försäljning 

MARKISER 
RULLGARDINER 
PERSIENNER 

ÖPPETTIDER: 
månd-fred 8-17 
lörd 10-13 SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 

TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/20571 - 20573 Telefax 205 73 

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

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

Välkomna! • • 
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forts från sid 29 

Samhällsföreningens årsmöte 

Fjällbacka har fått ett nytt övergångs
ställe med upphöjning över Föreningsga
tan för bl.a. skolbarnens säkerhet. 

Kajen: Eventuellt kommer det att sat
sas på kajens ombyggnad 1999, inlagt i 
kommande års budget. 

Torget: Kommer förmodligen att 
kunna stensättas under 1999. Mötesdelta
garna hade många delade meningar om 
utseendet på Torget. Slutliga utformning'
en av det nuvarande arbetsområdet kom
mer att ske under våren 1999. 

Vi avslutade mötet med att ge Karl
Einar Johansson en blomma och tacka för 
hans mångåriga arbete i styrelsen. 

30 

Väl mött våren 1999 
Rosita Jansson 

Ordf 

VIKTIGT 
MEDDELANDE! 

Vi har det mycket bra i 
Fjällbacka på många sätt. 
Tänk bara på Fjällbacka 
Service där vi når sjuk
vård, apotek, bibliotek, 
matsal och sammanträdes
rum från en och samma 
hall, möblerad för avkopp
ling. 

Men det viktigaste hos 
denna träffpunkt för alla 
Fjällbackabor saknas och 
det är fikat! Vem eller 
vilka vill ha det trevliga 
och ideellt meningsfulla 
jobbet att ta hand om kafe
kiosken i hallen ett par 
timmar på för- och efter
middagarna. 

Intresserade kan vända 
sig till Gårdsrådet 

1r 
32208 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVlllE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

FRISÖREN är proffs på ditt hår! 

GÖR SOM DIN FRJSÖm ... 
ANVÄND PROFESSIONEllA C O L S I N 
HARVARDSPRODUKlER mAN COLSIN 

COLSINS SCHAMPON - BRA MIUÖVAL 

GODKÄNDA AV SV. NAllJRSKYDDSFÖRENINGEN 

VAse o AB COLSIN • Tel: 0525-32525 - Fax: 0525-32533 

III !/Kontorstjänst 
REDOVISNINGSBYRÅ 

SVERIGES REOQVISNINGSKONSULTERS FÖR8U NO 

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

företagarens nara rådgivare och samtajspart 

Samarbete med auktoriserade revisorer ÖHRLINGSIREVEKO AB 

Vinbäcksvägen 8, 457 32 Tanumshede 
0525-29045 
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• 
Kommentar till bröllopsdikten på omslagets baksida 

Den 22 oktober 1877 firades bröllop på 
Edsten för en dotter till norske konsuln 
Mathias Backelin (1819-1888) - "konsul, 
grosserer skipsreder og godseier" , som 
det står i släktkrönikan - och hans hustru 
Caroline Lovise född Hansson (1826-
1917) dotter till Christian Hansson i 
Fjällbacka. 

Dottern hette Aurora Constantia 
(född i Kville 20 augusti 1852 - död i 
Roskiide 28 mars 1906). 

Brudgummen hette Carl Felix Som
merfeldt (1847-1907), vid vigseln präst 
vid Kommunehospitalet (dvs sjukhuset) i 
Köpenhamn, från 1884 sogneprest 
Rorup och Glim. 

Paret bodde efter hans avsked i 
Roskiide. Han tillhörde en känd och 
betydande dansk-norsk lärdomssläkt. 

Jag förstår nu varför så många flickor 
i Fjällbacka i slutet av 1800-talet och 
framåt döptes just till Aurora. Min egen 
mor född 1897 är ett exempel. Det var 
förstås fint att heta likadant som den 
mäktige Backelins dotter. 

Jag skall inte gå in på konsul Backe
lin nu men bara nämna att hans fru bodde 
kvar i Fjällbacka, först i det s k Nya 
Hotellet (nu rivet) nr 28 som hade köpts 
av l3ackelin. Sedan bodde hon i det hus, 
som nu ägs av Arne Carlsson på Utsikts
gatan. 

Backelins boningshus låg ju på kullen 
- efter krysset när man kör från Fjäll
backa mot K ville - alltså till vänster mitt 
emot nuvarande Edstens-gårdarna. Det 
brann efter Backelins död. 

Dikten anspelar på den isländska 
mytologien, där en saga berättar om en 
av de lägre gudinnorna, Gefion, som kom 
till kung Gylfe av Svitjod. Av honom 
fick hon ett plogIand så stort som fyra 
oxar kunde plöja runt på ett dygn. Hon 
hämtade då sina fyra söner, som hon fått 
med en jätte och som underligt nog var 
oxar. Dessa plöjde så djupt att landet 
lossnade och oxarna drog västerut till 
havet och kallades där Själland. Tom
rummet blev Mälaren vars vikar skulle 
motsvara Själlands övärld. 

Det tycks alltså inte vara fråga om vår 
egen klåva, Kungsklyftan. Brudgummen 
var ju från Själland och det var väl sna
rast detta som författaren syftar på. 

Man undrar hur många av bröllopsgäs
terna som var så belästa att de kunde för
stå det fina i kråksången. Troligen hade de 
unga tu träffats i Danmark, kanske just i 
Köpenhamn eller på en båt dit när dikten 
säger: "paae dens Vande der var det jo, At 
f0rste Gang I saae hinanden." 

Tre döttrar Backelin: Helene (j. 1847) Aurora (j. 1852) och Anna (j. 
1851). Mannen på bilden vet vi inget om, utom att han heter Nils. 

Vid Langelinie i Köpenhamn finns 
sedan 1908 en bronsskulptur av Anders 
Bundgaard som föreställer denna saga. 

släktboken: Slekten Sommerfeldt, utgi
ven av Aage Barfoed, Oslo 1954. 

Dikten finns i Hembygdsarkivets 
samlingar. Personuppgifterna fann jag i 

Inger Rudberg 

~ * 
~f&ommen till 

*Din julladdade 
. Konsumbutik! 

* *$ *.---------. 
IKONSUM 
Fjä II backa Tel. 0525-31141 L..--____ ---J 
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Mel. At kj0re Vatn. 11 

!! 
Blandt Sverrigs St/Jer een findes der, 11 

Om hvilken Sagnet saa beretter, 

!1 
At det en Grube i Fjeldet er, 11 

Som plt/Jjet blev af stcerke fetter, 

!! 
Og Landet trak de ud i blanken St/J, 11 

Og der det svt/Jmmer end som Gefions 0 

!1 
Til Minde om l! 
Den St yrke, som 

!! Man t/Jse kan af Kjcerligheden. I! 

!! I kjende St/Jen, I kjcere to, l! 
Der indgik nys i lEgtestanden, 

!! Thi paa dens Vande, der var det jo, !! 

!! 
At ft/Jrste Gang I saae hinanden. !! 
Og godt det varsIe da for Eder maa, . 

l! 
At netop der I ft/Jrst hinanden saae, !! 

Hvor St/J og Land, 

11 

Hvor Fjeld og Strand !l 
Af Kjcerligheden ft/Jrst blev dannet. ( 

!1 Aurora gaaer vd fra Hjemmet ud, !! 
!1 Men Carl trofast staaer ved hende; !1 

!! 
Han vet viI skjcerme sin unge Brud, !l 
At Sorg af Navn hun kun skal'kjende. ( 

!! 
Og hun viI danne ham med kjcerlig Haand !l 
Et Hjem, der slynge viI om dem et Baand, . ( 

l! Saa inderligt !! 
( Og skjt/Jnt og rigt 

!1 Som Alle vi af Hjertet t/Jnske. S !! 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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