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www.fjallbacka.com (sök på FFF) 

Föreningens syften: 
Främja näringslivet på orten och 
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Tanums miljösatsning 

Det kan väl knappast ha undgått någon ortsbo eller sommargäst, att Tanums 
kommun har satsat stort på att bli en kommun som går i spetsen när det gäl
ler miljötänkande. Efter att Agenda 21 skrevs under på miljökonferensen i 
Rio i Brasilien 1991, beslöt sig kommunalfullmäktige för att Tanum skall 
bli Sveriges miljökommun nummer ett. Givetvis var miljöpartiet mest pådri
vande. I början tror jag vi höll oss lite avvaktande: En liten kommun som 
Tanum, vad kan den göra? Men snart var befolkningen med på noterna, och 
det källsorteras nu överallt och över hälften av alla hushåll komposterar. Av 
de ca 3000 ton avfall, som produceras i kommunen är det endast 140 ton, 
som deponeras på tippen, allt övrigt återvinns på något sätt. Det är naturligt
vis inte utan att man är lite stolt över att tillhöra en sådan kommun. (se vida
re sid 30) 

Om man, som Tanums kommun har gjort, en dag bestämmer sig för, att 
nu skall vi bli en miljökommun, får man räkna med att man gör en del miss
tag, och att en del åtgärder kommer i fel ordning. Men det är priset man får 
betala, om man går i spetsen för något. Hit hör informationen om hur man 
komposterar. Snabbkompostering, som oftast blir resultatet i en värmeisole
rad kompost, är en förruttnelseprocess , som producerar dikväveoxid och 
metangas, båda gaserna ger växthuseffekter. Komposten blir mindre 
näringsrik jämfört med kallkompostering, där maskar sköter en stor del av 
nedbrytningen. (Se vidare sid 14 och 15) 

En direkt felsatsning är vindkraftverken. Att jämföra dessa med gamla 
tiders väderkvarnar, är som att jämföra vattenkraftverk med gamla tiders 
vattenhjul, som drev sågar och kvarnar. Om man vill ersätta första reaktorn i 
Barsebäck med vindkraftverk av 400 kW-typen och ställer upp dem på en 
rad med 200 m avstånd, så kulle raden räcka från Svinesund runt Skåne 
och ända till Kalmar. Det finn 12 kämaggregat i Sverige, som ger oss 47% 
av all el. Vi måste nog fundera över vad som är viktigast, vår vackra miljö 
eller några GWh, om ger en försvinnande liten del till vår el-försörjning. 
Hitintills har Fjällbacka förskonats, men placeringen söder om Grebbestad 
är ett avskräckande exempel. 

Snålspolande toaletter är kanske bra och något som hör framtiden till, 
men att installera dem på Vitlycke museum med massor av besökare, som 
aldrig sett en sådan och inte vet hur den skall skötas, är kanske inte så lyck
at. En bra ide kan på så sätt få dåligt rykte. 

De senaste åren har man med bidrag från länsstyrelsen, satt ut får och 
ungnötdjur på öarna för att förhindra igenväxning av dessa, en bra åtgärd, 
som bl a vår förening efterlyst. 

Anders Järund 

Omslagsbild: Fjällbacka sett från Lilla Köddö, 
tjärblomster och vårtörei i förgrunden. 

Foto: Anders ]ärund 



FÖRENINGEN FÖR FJÄLLBACKA 
Årsmöte 
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 
13 juli kl 19 i Församlingshemmet. 
Efter mötet ges en rapport från Fjäll
backa Frivilliga Brandkår. Vi bjuder 
på kaffe och därefter visar Hans 
Schub ett bildspel "Bohusbilder" . 
Hjärtligt välkomna. 

Kulturvandringar i Fjällbacka 
Inger Rudberg leder också i år tre kul
turvandringar. torsdagarna l juli, 15 
juli och _ juli med start från Sälviks 
Camping kl 19. Vi beundrar bronsål
dersrö et och fortsätter mot Oxnäs, till 
Frarnstranden. Backen upp mot kyr
kan. A giften är 20 kr. Turen den 22 
juli ingår i Tanums kulturvecka. 

Årsavgiften 
Ni som är medlemmar i denna före
ning och därför får tidningen hem
skickad till er: I kuvertet ligger ett 
inbetalning kort för verksamhetsåret 
1999-00. , -är du betalt avgiften, som 
fortfarande är 100 kr, har du också 
betalt för julnumret 1999 och som
marnumre[ 2000. 

Stora krabbmetetävlingen 
går av tapeln onsdagen den 14 juli kl 
14. Anmälan vid Promenadbryggan 
fr o m kl. 1. älkomna stora och små. 

FFF stöder i år 
ekonomiskt belysningsprojektet av 
Veddeberget, Tanums Turist i Fjäll
backa och broschyren om Fjällbackas 
kultur och historia. 

En Fjällbackakväll 
anordnas lördagen den 24 juli kl. 19 i 
Församlingshemmet. Holger Benetts
son, som är en stor kännare av Fjäll
backas historia, berättar under rubri
ken "Välkommen till Mörhult". Inträ
de 20 kr, som täcker en del av den 
senare förtäringen . Inslaget ingår i 
Tanums kultursatsning. 

Vykort och broschyr 
En rest av vykorten med motiv från 
gamla Fjällbacka finns kvar. 

En ny upplaga av Fjällbacka
broschyren har tryckts på svenska och 
tyska och delas ut gratis. 

På turistinformationen kan också 
erhållas FFF:s korta beskrivning av 
öarna med karta. 

Du som har köpt 
Fjällbacka-B ladet 
Är Du intresserad av att stödja vårt 
arbete för Fjällbacka, både att bevara 
traditioner och kultur och att skapa 
nytt liv? Du kan hjälpa oss genom att 
bli medlem av Föreningen för Fjäll
backa. Då får Du två nummer av 
Fjällbacka-Bladet på posten till jul 
och midsommar. Tala med någon 
styrelsen. Medlemsavgiften 100 kr. 

~lkommen till butiken med den 
goda och lättlagade sommarmaten. 

Under sommaren har vi dessutom 
förlängt öppethallande så att du 

kan handla när det passar dig. 

bnw".== ~=-: __ t!@IMHI~ 
~-~ORSuiM 
Fjä II backa Tel. 0525-31141 

Skyltar på 
intressanta hus 
Inom styrelsen för FFF har vi en tid dis
kuterat, om vi skulle kunna sätta upp kul
turskyltar på äldre intressanta hus, där vi 
talar om vad vi vet om husets ålder och 
eventuellt om folk som bott där. Mina 
förslag till sådana skyltar är t ex självklart 
Gamla Telegrafhuset. Vidare kanske sjö
boden Alene, det sk Basehuset, skolhusen 
- prästgården - Augusta Carlssons affär 
(nuv. Lisbeth's) som är den äldsta i gång 
varande i samhället, Stora Hotellet. 

Nu är det så att skyltarna blir billigare 
ju fler man beställer på en gång. Därför 
tänkte vi oss, att kanske enskilda husäga
re vore villiga att själva bekosta en skylt 
på sitt hus, där dess ungefärliga ålder 
anges och tidigare ägares namn, som man 
känner till. Här hoppas jag att Johan 
Mjölners namn blir ihågkommet på hans 
hus. Vad säger ni? Hör av er, ni med 
intresse, till undertecknad med skriftliga 
förslag. Skyltarna skall givetvis vara dis
kreta och utformas enhetligt. Inget är 
bestämt i detalj ännu. 

Inger Rudberg 

Äventyr, spänning, 
nostalgi och avkoppling 

Dll upplever allt oetta på trygg 
jj'orohäJtrygg llnoer rUJtllren i Fj'ällbaclctu 

vackra omgivningar. 

TURRIDNING 
Li4beth N ilJJon 

Fjällbacka - 0525-311 24 
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SOMMARMUSIK LEGALA NOTISER 
I FJÄLLBACKA KYRKA 

Juli 1999 avlidna sedan l nov 1998 

Onsdagar kl. 20.00 Musik i sommarkväll 
Lördagar kl 18.00 Helgmålsbön med musik 

3/7 lörd Lotta Hugoson, Öjeskär, sång 
Per Weist, flygel 

7/7 ons Trio Voce: Charlotte Klacker, Johanna 
Kämpe, Johanna Hulten, sång, flöjt, gitarr, 
orgel 

10/7lörd Kyrkokören "Folk" 

31 okt 

6 nov 

12 nov 

14 nov 

17 nov 

23 nov 

5 jan 

Torsten Johansson 95 år 

Nils Nilsson 93 år 

Rune Strömberg 89 år 

Karin Johansson 95 år 

Lilian Hugoson 66 år 

Mikael Karlsson 36 år 

Lennart Bräck 94 år 
14/7 ons Hans Davidsson flöjt, trumpet och orgel 
17/7 lörd Johanna och Edward Eklöf 5 april Göte Mossby 77 år 

21/7 ons Maria och Helene Henriksson fiol, och 
Margaretha Haglund sång och Per Weist flygel 

24/7 lörd Cessiiia Thor och Erik Olevik sång, Curt-Erik 
Holmqvist flygel 

15 april Gunhild Ekström 85 år 

29 april Folke Carlsson 81 år 

28/7 ons Christina Franzen och Peter Johansson, 
sång, flygel och orgel 

Fullständiga legala notiser med vigda 

och födda kommer i julnumret. 
31/7 lörd Meddelas senare 
21/8lörd Dalslandskören Cantores Dalensis 

SVERIGES REDOVIsNINGsKONSUlTERS FÖft:aUND 

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 

Restaurang & Pizzeria 
•• 

MASSEN 
Vid gästhamnen Hämtpizza tel. 32355 

Prästtjänsten i Fjäll
backa räddad 
Stiftsstyrelsen i Göteborgs stift tog tillba
ka sitt förslag att dra in prästtjänsten i 
Fjällbacka efter omfattande protester från 
alla kyrkoråd i K ville pastorat, protestlis
tor med 1500 namn, och prosten Sigvard 
Gustavssons inlägg till stöd för att tjäns
ten skall vara kvar. Den 8 maj kunde till
sättningsnämnden i Kville pastorat tillsät
ta Margaretha Bemdtsson som kommi
nister i Fjällbacka och Hamburgsund. 

~ ,. G2 
:; ~ Il" o 
t::?/ "td 

\ja 

Birgittas Fotvård 
Tel. Bostad 0524-400 56 

Kvällstid 

Fjällbacka Service 

Gynna våra annonsörer! 
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FRAN KYRKTRAPPAN 

Foto: Hans Schub 

Du vet väl om, att du är värdefull, 
att du är viktig här och nu . .. 

Vill du veta forts ättningen? Välkommen 
till Fjällbacka kyrka i sommar så kan vi 
tillsammans lära oss mer om Guds ska
pelse och vad han vill att vi skall göra. 

Efter en alltför lång period av "grå 
dagar" känns det helt underbart med den 
nyvaknade våren. I tjänsten har det inte 
varit några grå ~agar, även om det ärmed 
tungt hjärta och många "Herreförbarma
digöveras "-tankar när jag får hjälpa sör
jande männi kobarn i alla åldrar en liten, 
liten bit på den väg ing'en av oss önskar 
gå. 

Positiva möten - inte minst med barn 
och unga. Härliga individer som var och 
en ger fårg och karaktär åt barnkör, ung
domskör, konfirmander och övriga som 
jag möter. "Byta ett ord eller två, gjorde 
det lätt att gå - alla människors möte 
borde vara så". Det som gläder mig är 
den kyrkomusikaliska verksamhet som 
vår kantor Per We ist har påbörjat. Mar
garetha Haglund, kantor i Svarteborg 
och Berfendal, tar hand om barnkören 
och vid flera tillfällen har kyrkokörerna 
sjungit tillsammans. Jag hoppas mycket 
av detta samarbete och vid ett tillfälle 
sjöng Fjällbacka kyrkokör och ungdom
skör tillsammans. Det tror jag mycket på 
att vuxna och barn framför sånger 
gemensamt ibland. Låt oss alla samlas 

kring sången och musiken i Fjällbacka 
församling. Om vi blir fler i alla körer så 
vet jag att körledaren har spännande pla
ner inför höstterminen. Kom och var 
med! Just idag har SPF-kören Tanum
skusten sjungit i kyrkan. Helt underbart 
med både solister, sånggrupp, instrumen-
talister och en utsökt repertoar. ' 

Många var konfirmanderna i denna 
åldersgrupp. I K ville pastorat har vi haft 
4 grupper. Hamburgsund har haft en egen 
grupp som konfirmerades i den kyrkan. 
Ungdomarna har varit intresserade och 
deltagit flitigt i gustjänsterna och med
verkat på många olika sätt. Det känns 
skönt att kunna skriva positivt om våra 
ungdomar. De behöver våra förböner 
inför framtiden. 

Väl mött i kyrkans gudstjänster och 
musikstunder i sommar. Vi hoppas kunna 
ha en mycket ÖPPEN KYRKA i framti
den. Kyrkobyggnaden är den främsta län
ken mellan folk och kyrka. Bindningarna 
till hembygdens kyrka är stark och jag 
vet av erfarenhet, att alla ni som är fri
tids- och sommarboende här gärna vill att 
denna församling är till också för er. 

Jag trivs bra, men jag har många tan
kar om hur vi skall kunna mötas i bön 
och andakt. 

Margaretha Berndtsson 

Dikt vald av Margaretha 
Bemdtsson. 

fY mitt; (y:ärta& tr&(gdrd 
fl<-dtv~Ub. 

g;~.wnv/uu<-~ 

cbv~~duv. 

fY mitt; (y:ärta& tr&(gdrd 
fodtv~tiIt 

ocIvmr~~~ 

pIocIuv denv dtv oiIi. 

fY mitt; (y:ärta&träd~ 
Ji'nn& da6-anv.wnv~ 
~Jitnznuvnzot;~ 
$roclv~~ 

!7Initb fym'la& tr&(gdrd 
Ji'nn& e/V lurft.wnv 6&<: 
~n&att;möt~ 
Iioet.wnv da är. 
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SKOTTEN I OVERBY 
Det blev en kort säsong 

Jag hade ryckt in på 117 strax efter stu
denten och spelade litet fotboll där under 
sommaren. Minns att en av lagkamrater
na i regementslaget hette Hasse Spetz. 
Hans namn såg jag sen under 60- och 70-
talet på GP:s sportsidor. 

Fjällbacka IK hade jag haft några 
kontakter med under skolloven. Varit 
med och delat borta vid Häggarne på nya 
idrottsplatsen och spelat skojfotboll tvärs 
över planen med "gråsuggor" eller vind
tygsjackor som målmarkeringar. Från den 
tiden minns jag gärna Stig-Tores dribb
lingar. Han rörde sig mest i sidled och 
pekade utåt-nedåt med lillfingrarna i en 
retfull gest som betydde: går du dit rör 
jag mig hit och tvärtom. Han framstod 
för mig som den borne högerhalven. 

Jag kommer också ihåg att jag hjälp~ 
ligt lärde mig att ta efter Hasse Lund
bergs "Kurrefint". Det bör ha varit ett par 
år efter VM-58, då namnet Kurt Hamrin 
ju fortfarande var på varje fotbollsintres
serades läppar. Man drev bollen i höger
ytterposition och när motståndarbacken 
mötte, vred man sidan mot honom, tog ett 
täckande kliv med vänsterbenet och 
kunde så föra bollen ostörd framåt med 
högerfoten. Snabbt utförd såg finten rätt 
elegant ut och var mycket effektiv. Den 
var en spännande gränsfall mellan dribb
ling och ojust stängning, och det gällde 
att inte tackla med bakdelen just i det 
momentet då man försökte gå förbi. 

Inför höstsäsongen -63 blev jag till
frågad om jag ville spela för FIK. Jag 
hade ju korta resor från regementet i 
Uddevalla, och befann jag mig hemma i 
Göteborg kunde jag få åka med någon av 
Lundbergsbröderna. Vi gjorde upp om 
busspengar och någon krona extra till 
bananer och schweizernöt. Jag minns att 
en pilsner efter matchen också hörde till 
lön för mödan. . 

Mina meriter som fotbollsspelare var 
begränsade. En viss snabbhet hade jag 
väl som både medfödd och förvärvad 
egenskap, och jag kunde göra fler än två 
på foten. Liten och lätt var jag som klippt 
för en högerytterplats enligt tidens spel
system. Några träningsmatcher blev det 
och så startade serien. Jag skarvade och 
sprang, vågade mig sällan på varken Stig
Tore-dribblingar eller Kurrefinter och 
förde nog en ganska så anonym tillvaro i 
passningsskuggan utefter långsidan enligt 
standard ordinär i lingonserien, typ Norra 
Bohusserien, div VI. 

Resorna till och från matcherna blev 
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halva nöje och hade fascinerande och för 
mig nännas t exotiska drag. Det här var 
åren när svensk idrottsrörelse ömsade 
skinn och krängde av sig den gamla folk
rörelse- och bruksortsdressen och svidade 
om sig till det merkantilt gångbara. Några 
gånger satt jag i stora amerikanare och 
färdades i hastigheter långt utöver det för 
en landsfiskalson vanliga. Inte sällan till 
hög musik ur bilstereon. Några tilltänkta 
lagkamrater var mogna föredettingar från 
andra och högre skikt i seriesystemet. Till 
Fjällbacka kom de inbjudna av Pelle 
Lundberg och kände på miljön i s k bad
gästmatcher. Ärrade kämpar som hade 
spelat i fina klubbars reservlag. Det tala
des om kommande värvningar. Allt detta 
imponerade på 20-åringen och jag lyssna
de noga till de världsvana samtalen mel
lan de lätt grånade herrarna. Förändring
ens vindar hade blåst ända ner till lingon
serien. 

Center - tvivelaktig ära 
Seriespelet var inte många matcher gam
malt när vi en regnig höstdag skulle spela 
borta mot Överby. Jag hade varit i Göte
borg över lördagen och fick bilskjuts till 
matchen. I omklädningsrummet tilldela
des jag den här söndagen skjorta ffi 9. 
Lagledaren Wiggo Olausson förklarade 
att jag skulle gå center den här gången. 
Det uppfattade jag i min inbilskhet som 
en upphöjelse. 

Centerforwardsplatsen var ju ännu 
den mest prestigefyllda och det var i den 
känslan jag sprang in på Överbys leriga 
och fläckvis gräsbevuxna plan. 

När vi ställde upp för avspark förstod 
jag med ens, att det var en tvivelaktig ära 
som tillkommit mig denna satans söndag. 
MotståndarIaget mönstrade nämligen på 

centerhalvplats en bjässe med lår tjocka 
som furor och med tung överkropp och 
ett litet snaggat huvud med stickande 
ögon. Jag tänkte att här blir det åka av 
och sneglade avundsamt ut mot min 
gamla vanliga avsides högerytterplats, 
som jag vill minnas Fred Nyman fått på 
sin lott just den här dagen. 

Så small det 
Det dröjde inte många minuter innan vi 
brakade ihop, trots att jag försökte lämna 
ifrån mig boBen så fort som möjligt när 
den väl brände vid mina fötter. Men hur 
det nu var drattade bjässen på ändan i ler
vällingen och på något vingliga ben fick 
jag iväg en passning. Det kändes både 
skönt och illavarslande och jag såg med 
bävan fram mot nästa duell. 

Den kom efter någon kvart och förun
derligt nog gick det bra för mig och illa 
för honom också den här gången. Något 
överårig var han dåligt balanserad i lerå
kern medan jag knappt hade markkontakt 
med lätta unga fötter. Nu hörde jag några 
spridda skratt från den dussinstora publi
ken. Det väcker alltid viss förtjusning när 
David står och Goliat faller. 

Jag tror jag blev övennodig just i det 
ögonblicket. Annars hade jag säkert sett 
upp bättre tio minuter senare. Jag tog 
emot bollen med ryggen mot motstånd ar
målet, tog ner den och halvvände innan 
jag slog en passning snett framåt utåt. Jag 
hann att se att det var något så när hygg
lig riktning på bollen. Så small det. 

Det var inte åskan. Det var ankeln 
som sprack och benet som gick av. Jag 
lyftes upp i luften och när jag föll såg jag 
hur foten för ett ögonblick stod vinkelrät 
ut från underbenet. 

Centerhalv Åke hade tröttnat på mina 

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

Fjällbacka Fisk & Delikatesser 
Tel. 0525-312 22 



försök att spela fotboll och på sina egna 
kanor och nu gjort slag i saken. Långsamt 
och tungt hade han ångat på bakifrån och 
några sekunder efter det att jag lämnat 
bollen från mig var han framme och lät 
sitt slagben drämma till. Han träffade 
tvärs över inre ankeln och så var den 
matchen slut och den seriefotbollen över 
för min del. Jag såg honom aldrig 
komma, hörde bara hur det lät som ett 
pistolskott. 

Nu var det jag om bet i leran och när 
jag låg där och kved kom Wiggo rusande 
med förbandslådan. Jag ser den ännu 
framför mig - en liten trälåda med Röda 
Kors-symbolen på locket. ågon tog av 
mig skon och någon drog av strumpan. 
Jag sneglade ner mot platsen för bomb
nedslaget och äg att några benflisor hade 
gjort hål i kinnet och att där sipprade lite 
blod. Wiggo plockade frarn ett Hansa
plast av mellan torlek och fäste plåstret 
med viss omsorg prydligt över såret. Det 
var då han sa de förlösande orden: 

- Du får spela vänsterytter i andra 
halvlek. 

J ag fö ökte ara tapper men invände 
att jag trodde benet hade gått av. Efter en 
stunds di iderande bars jag in i det lilla 
kalla omklädning rummet där jag låg och 
huttrade matchen ut. I halvlek fick jag 
uppmuntrande tillrop, litet Skogshallon, 
eller var del ola, och jag hörde att 
"Kola", som pelade back, hade klagat 
över att ÖVerby pelarna tyckte det blev för 
långt a bron i pelet och att man skulle 
fått mig av plan nabbare. "Kola" hade då 
med vis ärdighet förklarat att "vi i Fjäll
backa behandlar inte våra spelare som 
kolli" och ÖVerbys centerhalv hade repli
kerat, att jag fick skylla mig själv för i 
Överby spelar man inte "någon djävla 
göteborgsfotboll·· . 

Vi fick emellertid frisparken med oss. 
Men den ar från rätt långt håll. (Det var 
nog Lars Eogberg eller kanske Bengt
Åke Ahlsen om slog den.) 

Pa kryckor 
Efter matchen hade min fot svullnat rejält 
och ingen trodde längre att jag var att 
räkna med i nästa match, inte ens Wiggo, 
och det blev biltransport till Strömstads 
lasarett. Där gjorde läkarna ett snyggt jobb, 
och jag ble hemförlo ad från militärtjän
sten och hoppade omkring på kryckor 
under ett halvår och kunde börja sparka 
litet fotboll igen lagom till nästa sommar. 
På mitt skrivbord hade jag länge ett litet 
klipp liggande ur Bohusläningens sport
spalter med rubriken: "Tomas Farser fick 
ben avsparkat". Det var alltid något att 
komma med och jag tror det imponerade 
på bekantskapskretsen. 

Under hösten var en delegation från 
klubben nere och hälsade på där jag 
bodde hos föräldrarna ute iLångedrag. 
Vi hade en helkväll på stan med bl a fot
bollslandskamp Sverige-Ungern på Nya 
Ullevi. 

När jag några år senare dök upp i 
Fjällbacka och tränade några pass med 
laget igen träffade jag de gamla lagkam
raterna och vi kommenterade förstås det 
som hade hänt. Jag förklarade att jag 
tyckte det var dåligt sportmanship av min 
baneman att inte komma och besöka mig 
på sjukhuset och ta min hand, som jag 
som grabb hade lärt mig i idrotts böckerna 
och Rekordmagasinet att man gör. 

"Pajor" skrattade rått men hjärtligt 
och sa: 

- Du skall var glad .att det gick som 
det gick och inte slutade värre. Har du 
inte läst i Göteborgs-Tidningen vad som 
hände sen? 

Nej, det hade jag inte. Jo, några 
säsonger senare blev den långsamme och 
brutale centerhalven petad ur laget. Hans 
karriär som stopper och benknäckare var 
slut. Men hans våldsamhet bestod. Det 

gick ett par år, så blev det bråk på en blöt 
fest hemma hos byns lanthandlare. Åke 
gick hem och laddade sin älgstudsare, 
vände tillbaka och sköt ihjäl handlaren på 
grusvägen utanför. affären. Han fick 6 
eller 8 år, kanske hette det "livstid", för 
det skottet. 

Jag tror jag gjorde stora ögon när jag 
fick höra hur det kan sluta i lingonserien. 
Jag hade väl strängt taget inte så mycket 
att klaga över och ett tiotal år senare spe
lade jag seriefotboll igen. Då i en ännu 
lägre serie. Klass 4 hette den på den 
tiden, och det vara göteborgsfotboll för 
hela slanten. Dålig och långsam och små
ful göteborgsfotboll. Jag var rädd om 
anklarna och såg till att hålla ryggen fri. 

Väl tillbaka i Fjällbacka nu mot 90-
talets slut pratar jag fotboll med grabbar
na/gubbarna i bastun på Badholmen. Då 
får jag höra att tragedin i Överby hade en 
fortsättning på andra sidan fångeiset och 
att eländet omsider fick ett slut utan åter
vändo. Men då är det inte min historia 
längre. Och inte något för ett kåseri heller. 

Tomas Farser 

Hotell • Konferens • Golf 

Öppet året runt 
Vi ordnar allt. .. 

Jorden runt på 
22 rum 

Catering. Högtider. Fiske 

Stora" 
Hotellet 
-.;oCjÄllbAekA 

Restaurant Klassen & pub ~alären 

Prova bo på vårt 
nyrenoverade 
hotell!! 

0525-31003 
Ulla-Lena 6- Lars-Erik 
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Fjällbacka 

Airport 
Sedan 10 år har Fjällbacka haft ett flygfält 
beläget nordost om golfbanan. · Innehava
ren av detta fålt heter Roland Broberg, 
om också driver ett litet flygbolag RB

flyg. Det är nu tio år sedan Roland flyttade 
sitt bolag hit och öppnade ett flygfält här. 
Tidigare hade han hållit till på ett flygfålt i 

Täsinge, men här var han omgiven av 
norskt luftrum åt två håll och havet i väs
ter. För att få använda norskt luftrum 
måste han begära tillstånd varje gång, allt
så hade han bara en färdriktning att välja 
på, söderut. 

Roland Broberg har alltid varit intres
serad av flyg. Som barn tillverkade han 
modeller, som han så småningom försedde 
med motor och radiostyrning. Det dröjde 
dock innan han tog flygcertifIkat. Som 
ung fIck han hjälpa till i föräldrarnas bage
ri i Grebbestad. Han är alltså grebbestads
bo och bor fortfarande kvar i vår grann ort. 
Vid 21 årköpte han järnhandeln av förre 
ägaren Spång. Så småningom gled verk
samheten mer och mer över på utombor
dare och plastbåtar. De båtrnärken han 
förde var norska Selco och Fjord och 
svenska Crescent. Försäljningen gick bra 
men till sist kom han till en punkt då han 
fIck bestämma sig för att antingen utvidga 
och investera i en båthall eller sadla om 
till något annat. Han beslöt att sälja för
säkringar och att ta upp sitt gamla flygin
tresse vid sidan av. FlygcertifIkat hade han 
tagit redan 1970 och trafIkcertifIkat 1978. 
Året därpå 1979 sålde han båtfmnan. 

Roland Broberg med sin Cessna. 

Snart fIck han dock så mycket flygupp
drag att han kunde lägga försäkringssäl
jandet på hyllan och helt ägna sig åt det 
han helst av allt vill syssla med: flyga. Tio 
år senare öppnade han flygfåltet norr om 
Fjällbacka och i år kan hans fmna fIra 20-
årsjubileum och Fjällbacka flygfält fIra 
lO-årsjubileum. 

Huvuddelen av hans verksamhet består 
av att utbilda nya flygare fram till flygcer
tifIkatet, men också till trafIkcertifIkat och 
avancerad flygning. Ett certifIkat kostar 55 
till 60 tusen kr och omfattar 45 flygtim
mar. Under åren har ca 150 av hans elever 
tagit certifikat. Han är också examinator 
för elever från andra skolor. Roland anser 
att de flesta med gott omdöme är kapabla 
att ta certifikat och bli goda flygare. Bland 
övriga uppdrag han har, kan nämnas 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALL TID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 
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skogsbrandsbevakning i Bohuslän och säl
räkning i Sverige tillsammans med sälpro
fessorn Tero Härkönen på Tjärnö Marin
station. Han har många uppdrag för flyg
fotografering av bl a Carla-förlaget, som 
ger ut vykort och vägverket, som ville 
fotografera den nya E6:ans sträckning. 
Reklamflygning är han mindre road av 
och lämnar gärna över till elever, som vill 
få flygtid för trafikcertifikat. Att förse pla
net med flottörer och landa på vatten är 
svårt på västkusten pga alla fritidsbåtar. 

Roland är idag 62 år och änkeman 
sedan två år. Han funderar knappast på att 
pensionera sig. Får man ägna sig åt det 
man är mest intresserad av, och dessutom 
kan försörja sig på det, lägger man inte av 
i första taget. Vi önskar honom lycka till. 

Anders Järund 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL . 0525-31007 



Posten 140 år 
I ett cirkulär till "samtlige Postförvaltare 
i Riket" daterat den 16 maj 1859 heter 
det: "Den 3:dje nästkommande juni kom
mer en, af Kongl. Maj:t i Nåder till inrät
tande anbefalld postexpedition, benämnd 
Fjellbacka, att öppnas vid Fjellbacka 
Fiskläge inom Göteborgs och Bohus Län, 
hvarjemte ny post från och med samma 
dag blifver affärdad 2 gånger i veckan 
fram och åter mellan Uddevalla och 
Fjellbacka sålunda, att densamma emel
lan Uddevalla och Rabalshede gästgiva
regård går i förening med ordinarie pos
ten emellan Halmstad och Strömstad 
samt emellan Rabalshede och nämnde 
postexpedition befordras med särskild 
skjuts; hvilket Kongl. General Post-Sty
relsen skolat Postförvaltaren till känndom 
och efterrättelse meddela." 

Det var ett relativt "stort" postkontor 
som öppnades. Man hade befogenhet att 
förmedla postanvisningar upp till ett 
belopp av 50 kr, samt assurerade försän
delser till ett värde av högst 1000 kr. 

Den första frimärksleveransen erhölls 
först den 10 juni, en vecka efter öppnan
det. Valörerna var 5,9, 12,24,30 och 50 
öre. Under 1859 såldes frimärken för 
totalt 356:33 kr. 

Någon brevbärare fanns inte förrän 
1915, då den första lantbrevbärarlinjen 
mellan Fjällbacka-Långedal inrättades. 
1938 var det dags för stadsbrevbäring. 
Efter hand som postmängden ökade utö-

lI~ua 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 

Linnea Adolfssonfrån Kämpersvik sitter i kassan och expedierar Eric Pihlqvist. 

kades också antalet brevbärarlinjer, som 
idag består av 3 lantbrevbärarlinjer och l 
stadsbrevbäring. Vid en omorganisation i 
början av 1990-talet flyttades alla brev
bärarna från Hamburgsund hit, så fram 
till l september 1998 gick totalt 7 brev
bärare ut från Fjällbacka. Numera utgår 
kommunens samtliga brevbärare från 
Tanumshede. 

140 år är en lång tid. Många föränd
ringar har skett och sker alltjämt. De s k 
bastjänsterna försvinner alltmer. In- och 
utbetalningar görs via eget post- och 
bankgiro eller internet. Kontanter behövs 

i allt mindre omfattning, då man med ett 
litet plastkort på fickan kan betala det 
mesta. E-post och fax är andra faktorer 
som påverkar verksamheten. Kassamaski
nerna på kontoren har förändrat själva kas
saarbetet och förenklat många rutiner. 

På grund av centraliseringen har loka
lerna byggts om och kontoret är numera 
enmansbetjänat. Öppettiderna har också 
förändrats något. Telefonnumret till kon
toret är dock oförändrat 0525-310 13. 
Brevbärarna nås på 0525-29457. 

Karin Olsson 

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

Etablerad 1934 GULD 
. I L/a flff A ifUJf1V 
qJ~.~~ ÖPPET: 

~ V~rdag ....... 10.00-18.00 
Lordag ....... 1 0.00-13.00 
Lunch ........ 13.00-14.00 
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Arnold är 
tillbaka 
Arnold på Veddö berättade i 
förra sommarnumret bl a om 
segling med öppen snäcka till 
Norge med spätta och om får, 
som föstes från Anrås till Udde
valla. Här är han tillbaka. 

Badortens dag, en efterlängtad festlighet 
när man var liten. Den hölls en lördag i 
Fjällbacka och nästa lördag i Grebbestad. 
Att gå dit var så självklart att man inte 
ens behövde fråga om lov. Man hade bör
jat spara lång tid före och ett starkt bidrag 
till kassan var, om min farmor fick brev 
från Amerika. 

- Du skall få en tolvskilling om du 
kommer med brev från Amerikat, sa hon. 
Hon hade tre söner där, så chansen var 
stor. 

Från orten åkte några sjövägen till fes
ten men resan kunde bli lång. Vid ett till
fälle åkte t ex en man före i sin ägandes 
koster, med tändkulemotor. Han hade tagit 
några öl m m så han var lätt till sinnes. 

- Jag åker före pöjkar så kan ni ta 
tösera med er och komma efter. 

Efter en halvtimme var han upphun
nen, halvliggande med rorkulten över 

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

"Lev gott 
med hälsokost" 

axeln - motorn gick på halv fart - sjung
ande "Skeppet Skulda": 

Varthän du stolta sjöman, varthän står 
nu din håg 

långt bort ifrån din hemort på havets 
salta våg 

Men kom nu snart tillbaka du glade 
sjömatros 

du lämnat har med saknad din väna 
kärleksros. 

Det var bara det att kostern flyttade sig 
inte. Den stod på ett grund. Men vem mär
ker sånt, när man mår så gott och trivs så 
bra. 

Sämre gick det väl en annan gång vid 
hummerfisket. På den tiden fick man ta 
romhonor och han brukade plocka av 
dem en del av rommen med fingrarna och 
äta den direkt. Men denna "gång var hän 
oljig om händerna, så han lyfte upp hum
mern mot munnen och åt direkt från 
hummern men glömde att hummern har 
klor - en saxklo och en krossklo. Med 
saxklon högg den tag i örat på honom 
och klämde till. Det blev lite väsen och 
en svängom i båten. Det går dock rätt lätt 
att bryta aven klo, men ett jack i örat 
blev det och lite blod - en av fiskarens 
vedermödor. 

Annat är det att vara sjöman, eller 
rent av kapten om man får tro en liten 
gosse med framtidsvisioner. Eller vad 
sägs om en 10-årig engelsk gosses upp
sats med titeln: "Därför vill jag bli sjö
kapten". 

Affärsvägen 13, Tanumshede 
Tel. 0525-206 36 

~folium 
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PRESENT & INREDNING 
GALÄRBACKEN FJÄLLBACKA 

TEL 05'25-325 70, FAX 0525-325 60 

Här finner du present- och inredningsartiklar 

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

Välkommen Rebecca Trehammar 

Jag vill bli sjökapten när jag blir stor, för 
det är ett kult jobb som är lätt att göra. 
Kaptener behöver inte gå så länge i sko
lan. Dom behöver bara lära sig siffror så 
dom kan läsa av instrument. Jag tror att 
dom också skall kunna läsa kartor, så att 
dom inte seglar vilse. Kaptener måste 
vara modiga, så att dom inte blir rädda 
när det är dimmigt så att dom inte kan se. 
När propellern ramlar av ska dom behålla 
sitt lugn, så dom vet vad som skall göras. 
Kaptener måste ha ögon som kan se 
genom molnen, och dom får inte vara 
rädda för åskan och blixten som dom har 
på närmare håll än vad vi har. 

Kaptenernas löner är en annan sak jag 
gillar - dom tjänar mer än dom kan göra 
av med. Det beror på att dom flesta män
niskor tror att det är farligt att köra båt, 
utom kaptener för dom vet hur lätt det är. 

Det är inte mycket jag ogillar, utom 
det att tjejer gillar kaptener. Alla tjejer 
vill gifta sig med en kapten, så kaptener
na måste alltid jaga i väg dom för att vara 
ifred. Jag hoppas jag -inte blir sjösjuk för 
om jag blir det, kan jag inte bli kapten. I 
så fall måste jag börja arbeta. 

Ja, se de barna, dom vet att tolka 
verkligheten till sin fördel. Kristendoms
fröken frågade barnen i sin klass om dom 
kunde gissa vad det är som hoppar 
omkring bland träden, har yvig svans och 
brun päls. Per svarar: 

- Ja, egentligen är det kanske en ekor
re, men eftersom det är kristendoms frö
ken som frågar, så är det väl Jesus. 

Arnold Isaksson 

FJÄLLBACKA 
POSTKONTOR 

Öppet 
12.00-14.00/15.00-17.30 

Jomnuu'Ö/,/,eb2t!6'~-6!c9 ~ 
11.00-14.00/15.00-17.30 

Tel. 0525·310 13 



Konsten att 
andöva 
"De va en västa hivare så en andöva 
knappt." Uttrycket presenterades för mig i 
en insändare till kultursidan på GP härom
året när jag hade berättat om folkloristen 
C G Bernhardson och hans förklaring av 
det gamla bohuslänska verbet "andöva", 
uttalat med långt a, an-döva. 

B ernhardson , som dog förra året och 
var Skaftöns folklivsskildrare och upp
slagsbok, hade använt ordet för att beskri
va hur den som ror i lä land i grov sjö för 
att ge sig ut mot de yttre skären och 
"vraga" måste vila lite, "andöva", innan 
han lämnar lä för att ta sig över ett stycke 
öppet hav med än grövre sjö. 
. Att andöva var att hålla båten mot 
vind och sjö utan att sacka, hävdade 
insändarskribenten Ludvigsson och preci
serade alltså termen. När jag så gick till 
nordistprofessor Thure Johannissons ut
redning av ordet, fann jag att han hänvisa
de till C U Ekströms broschyr från 1845, 
"Praktisk afhandling om lämpligaste sättet 
att fiska sill, torsk ... hummer och ostron". 
Där påpekas att om ankargrund saknas 
måste en av fiskarna hålla båten på plats 
genom att "andöfwa", det vill säga genom 
att han "med afmätta årtag motverkar 
strömmens eller windens kraft att drifwa 
båten från stället". 

Ordet är praktiskt taget okänt i riks
språket framgår det av Johannissons stu
die. Men i bohuslänskan -finns det upp
tecknat i ett trettiotal kustsocknar från 
Öckerö i söder till Hogdal i norr. Begrep
pet har här också kommit att användas 
synonymt med slit och släp. 

I Kulturnämndens i Tanum skrift 
"Dialekt i Tanum" finner man "andöva" i 
båda dessa betydelser. 

Förvånad blev jag när jag hittade verbet 
i en dikt som återges i Ann Smiths häromå
ret utgivna antologi "Röster i Bohuslän" 
(serien En bok för alla). Där skriver stock
holmslitteraturhistorikern och poeten Björn 
Julen en dikt om konsten att hålla en båt 
stilla upp mot vinden. Som barn vistades 
Julen på västkusten och där lärde mäster
lotsen honom hur det gick till. Ett halvsekel 
senare i livet skriver han: 

" Att treva och söka och samtidigt hålla 
allting stilla, alltid stilla. 
En beredskap mot vinden 
när jag känner mej fram där nere, inunder 
årornas och årens liv. 
Överleva - andöva. " 

Ordet har gått igen. Konsten att andöva 
blir hos poeten sättet att parera livets vind
kast. Klara dess "hivare". 

Tomas Farser 

Det är jätteroligt att 
möblera om ..... 

Kvalitetsmöbler 
till 
humana priser! 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

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

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

Nu har vi stor sortering av 

SOMMARSKOR & STÖVLAR 
I DAM, HERR & BARN 

Även stor sortering av seglarskor 
i olika märken som 

SEBAGO • HENRI LLOYD 
plus andra märken 

~~uL 
SKOR OCH LÄDER EFTR. 
FJÄLLBACKA, TEL. 0525-312 50 
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Alma Svensson berättar 
I nr 82 berättade jag hur det gick till att 
lärarinnan Alma Svensson och andra 
kvinnor i Fjällbacka startade syförening
en Hjälpsamheten efter branden 1928 och 
hur denna förening sedan gav upphov till 
Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem, som 
slutligen med stolthet kunde se hemmet 
Åldersro färdigt i december 1961. Detta 
hem som hade sparats, skänkts och arbe
tats ihop av fjällbackabor för Fjällbackas 
egna gamla har nu i år slutgiltigt upphört 
att fungera som hem. Om flyttningen till 
Fjällbacka Service berättar Bo Reichen
berg på annan plats. 

Almas väg till läraryrket 
Nu väntar Bladet på en närmare presenta
tion av lärarinnan och människan Alma 
Svensson. Hon var född i Mörhult 1880. 
Efter en kort seminarieutbildning kom 
hon - efter drygt tio år som lärare på 
andra platser - till Fjällbacka och verka
de här i 20 år. Man kan beräkna att hon 
hjälpt ca 400-500 fjällbackabarn att stava 
sig fram och skriva fina bokstäver samti
digt som hon med kärleksfull blick visa
de dem en bit fram på livets krångliga 
väg. Hon dog 1968. När får hon en egen 
väg eller gata? 

Mina uppgifter här måste bygga på 
den flitige hembygdsforskaren Sverker 
Stubelius bandinspelning. Men om sin tid 
i Fjällbacka som lärarinna berättar Alma 
just ingenting där. Här kompletterar John 
Johansson med värdefulla egna minnen 
från skoltiden. Jag går direkt in i inter
vjun på bandet efter redogörelsen för 
hemmets tillkomst. Jag använder Almas 
egna ord så mycket som möjligt. (Hon 
säger "di" och inte "dom") En del per
sonuppgifter följer i slutet av artikeln. 

Storbak började kl 1 på natten 
Alma berättar först om sin barndom: 

ha kom också. Jag skulle en gång sätta en 
sån här deg och ta upp på vinden. Den 
skulle var så hård och ingen jäst i. När 
jag kom upp på översta trappan så ramla
de först degen och så jag själv. 

Tunnbrödskakorna var 7-8 dm i dia
meter och di rullade dom på en käpp när 
di skulle flyttas från bakbordet och in i 
ugnen. Av mjukt bröd gick det 11 kakor i 
en ugn. 

Vi köpte frukt och bär för det var så 
billigt på den tiden. Man fick en halv
skäppa äpple för en krona. Svarta vinbär 
och blåbär plockade vi ibland och nypon 
och krusbär plockade vi också själva. Vi 
fick 12 öre kannan för krusbär. Man vis
ste inte då, att bären var så värdefulla för 
vitaminerna. Men kroppen sa väl ifrån att 
en behövde. 

Vi köpte inslag när di slaktade kalvar. 
Vi köpte framme hos AnderssOII i Håke
backen vid kvarnarne, där han hade ett 
slakteri. Av inslag blev det lungmos. Di 
kom bortifrån Kasen med stora rotfrukts
laster och gick omkring i stugorna om 
kvällen och sålde morötter och kålrötter. 
Palsternackor var billiga - några ören för 
ett pund. Råa morötter tyckte vi var bäst. 
Barnen fick nog vitaminer. Engelska sju
kan var inte vanlig här. Jag vet inte mer 
än en som fick det. Men ute på Väderöar
nas fyrplats var det väl en del fall av eng
elska sjukan för där fick di ju inte färsk 
mjölk. 

- Du gick väl för Lotta? Var hon 
samma stränga lärarinna som jag minns? 
frågar Sverker Stubelius. 

- Du Sverker, som växt upp här vet 
hur folk levde. Det var stora barnskaror 
och små inkomster, men barnen blev fris
ka och starka. De måste ha haft det bra 
med mathållningen. Det var bröd, potatis, 
grovt rågmjöl. Min far köpte råg från lan
det och så maldes det här nere i kvarnar
na. (Kvarnar fanns det två stycken vid 
Håkebacken.) Och så köpte di rågsikt i 
affärerna, som di blandade upp det med, 
men det var mest grovt. Di bakade stora 
knäckebröds bak. Di satte degarna på 
kvällen och gick upp vid l-tiden på nat
ten och började baket. Tunnbröd bakades 
på våren, både av kom och råg. En del 
bakade på enbart råg, men min far ville Alma Svensson vid tiden/är sin lärarinne

examen. 
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- Hon var allt trevlig ibland också. På 
raster hände det ibland, att hon kom ut, 
när hon var på gott humör och så sjöng 
hon med oss ibland. 

När min bror Valter började skolan, 
sa hon till honom: 
- Hör du du, med hundnamnet där. 

Alma steg upp tidigt 
och räknade 

- Hur kom du på att bli lärarinna själv? 
- Jo, det var Lotta Olsson, min lärar-

inna, som fick den iden. Jag hade inte 
precis tänkt på det. Efter skolan hade jag 
plats hos Augusta Carlsson, där jag stod i 
affaren eller monterade hattar ibland. 

Så en kväll kom jag hem. Vi fick ju 
aldrig stänga förrän kl 8 och jag hade 
arbetat från 1/2 8 på morgonen. Då sa jag 
till Lotta, att hon hade det bra som hade 
ledigt såpass på sommaren. 

- Jaa, sa hon, Alma skulle blitt lärar
inna, det har jag alltid tyckt. 

- Men nu är der för sent, sa jag. 
- Näädå, sök nu i augusti, föreslog 

Lotta. 
- Men jag kommer inte in. Jag har ju 

inte läst på så länge. 
- Men försök i alla fall i augusti, så 

kommer du kanske in i januari, tyckte 
Lotta. 

Alma fortsätter: 
- Jag gick och funderade på detta. Så 

började jag gå upp på morgnarna och 
övade mig i räkning. Det gick. Jag kom 
in första gången på Tyk Lindqvists semi
narium i Göteborg. Det var en ettårig 
kurs. Det var inte mer, tråkigt nog. Men 
vi fick ligga i. Di andra i kursen hade gått 
förberedande kurser, men jag hade bara 
gått upp tidigt på morgnarna innan jag 
gick till affären. Badgästerna hjälpte mig 
också lite grand. 

Ett par dar före examen kom rektorn 

och frågade, om jag skulle vilja ta plats 
på Tjörn. Prosten Crona på Tjörn hade 
skrivit, att han ville ha en lärarinna. Rek
torn bad att jag skulle få ledigt en månad 
hemma först. Alma tog sin examen 1905, 
25 år gammal. 

Första platsen på Tjörn 
Så kom jag till Myggenäs i Valla socken. 
Människorna där var väldigt snälla. Där 
var en präst som hette Lundholm som 
varit missionär. Han kom och hörde på 
mig. Han var en snäll gammal farbror 
och hos honom och hans fru fick jag som 
ett hem. Jag hade den vägen förbi när jag 
skulle gå till posten och då tyckte di alltid 
a~t jag skulle komma in. 

(Här skjuter Sverker Stubelius in en 
ganska otrolig uppgift om denne prosten 



Crona, som visar hur konservativa en del 
av kyrkans män kunde vara och helt oför
stående för fantasi och diktning. 

Stubelius var ju lärare vid folkskole
seminariet i Göteborg. En av hans elever 
berättade att han hade plats på Tjörn med 
prosten Crona som chef, och den unge 
läraren hade föreslagit att man skulle 
köpa in Nils Holgerssons underbara resa 
som läsebok. Men prosten Crona hade 
svarat, att det skulle absolut inte ske, för 
det var lögn vartenda ord som stod där, 
inte ett ord sanning). 

Ystekalas 
Lotta berättar vidare: 

- Di brukade ha ystekalas där på 
Tjörn. Ska inte lärarinnan ha ystekalas, sa 
di? 

- Nej, det har jag aldrig sett, sa jag. 
Men jag fick vara med i prästgården på 
ystning. Jag hade tre stora julostar med 
mig, när jag kom hem till jul. När jag häl
sade på lärarkolleger i Skärharnn, köpte 
jag en stor långa för en krona. Jag fick 
också ägg och frukt av barnens föräldrar. 

(Sverker fyller i med en kommentar, 
att här i Fjällbacka hade de inte den 
seden. Hans far, C R Stubelius, Fjäll
backas förste fast anställde lärare, fick 
aldrig något i matväg, utom hummer från 
Väderöarna.) 

Alma hade ett par platser till : i Aröd 
mitt emot Klädesholmen och i Stenkyrka 
på Tjörn. En dag kom folkskolinspektör 
Torbjörnsson och prosten Crona för att 
hör på. Då viskade Torbjörnsson till 
Alma: 

- Är fröken rädd? 
- Jag stannade där i Stenkyrka i tre år 

och trivdes bra, men far och mor blev ju 
äldre och jag försökte komma hitåt. Jag 
fick ett vikariat i Branneby skola i K ville 
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och var där i 3 1/2 år. Sedan flyttade jag 
till Hamburgsund och var där i 6 år. När 
Holmark började där kom jag till Fjäll
backa på ett vikariat när A-skolan börja
de. (Holmark var en gammal lärare i 
Hamburgsund. A-skola betydde att varje 
lärare hade en klass som gick varje dag. I 
B-skola undervisades två klasser samti
digt av samme lärare, t ex klass 3-4 
varannan dag. De andra dagarna hade 
denne lärare klasserna 5-6.) 

Så blev platsen ledig efter Lotta och 
jag stannade här i 20 år. 

Så långt berättar Alma själv. 

John började skolan 1939 
John Johansson, född 1932 berättar vida
re om sin skoltid för Alma Svensson. 

- Fröken Alma Svensson minns jag 
som en av de finaste personligheter som 
jag träffat. Jag minns henne bara som 
lärarinna och hur hon lyssnade och för
stod oss små knattar, som många gånger 
hade problem litet till mans under den 
svåra tiden 1939-40. Kriget var ju inte 
lågt borta och många av oss var nog mer 
spända än vad vi visade. Fröken Svens
son var lugnet själv. Hon hade ordning 
men var också vänlig och tillmötesgåen
de på ett fint sätt. 

Jag började som 7-åring hos henne 
vid Kyrkskolan dvs i den del som bygg
des som småskola och vetter mot kyrkan. 
Vi gick där under höstterminen. Men vi 
fick flytta från vår fina skolsal vårtermi
nen 1940, därför att militären skulle 
inkvarteras i skolan. Som bekant var det 
då som tyskarna tog Norge. 

Det var en smal trappa upp och vi 
nästan fick klämma in oss i ett rätt litet 
rum. Jag kan än idag se henne hur hon 
satt där och undervisade oss i denna pri
mitiva lokal. Vi hörde ofta minor explo-

" "l 

" .) 
Alma Svensson t.h. med far Arno och mor Kristina Svensson , Skepparegatan 2. 

Alma Svensson framför Evas bageri 
(l 950-talet) . 

dera i närheten av Väderöarna. Det small 
ordentligt men hennes trygga min och 
ansiktsuttryck gjorde oss lugna på ett sätt 
som är svårt att förklara. 

E'ho snickare också? 
En liten episod kommer jag särskilt ihåg. 
Första dagen vid inskrivningen hade det 
blivit något litet fel vid svarta tavlan där 
en trälist hade släppt. Jag tittade länge på 
henne, då hon med hammare och spik på 
ett fint sätt reparerade tavlan. Min förun
dran var stor och då det var helt tyst i 
klassen gav jag henne spontant följande 
erkännande fråga: 

- E'ho snickare också? 
Detta påstående eller snarare fråga utlöste 
ett gott skratt hos hela krassen - alla 
skrattade, utom jag själv, som satt helt 
undrande och oförstående. 

Många gånger påminde hon mig 
sedan om detta spontana utfall från den 
lilla 7-åringen. Ja, nog var det ett beröm 
så gott som något. 

Inger Rudberg 

Vi ser fram emot en 
fin sommar. 

Jsa&Janne 

Tel. 0525-318 58 
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I vår kommun rekommenderas medbor
garna att kompostera allt köks- och träd
gårdsavfall. Flitiga komposterare behöver 
inte soptömning lika ofta och kan därför 
belönas med lägre soptömningsavgift, mot 
att tömning sker endast varannan vecka 
eller mindre. Att kompostera, har dock 
visat sig inte vara helt enkelt. Att bara 
kasta köksavfallet i en grön plasttunna, ger 
inte alltid önskat resultat. Istället råkar 
man ut för dålig lukt och en smetig sörja 
av obestämbar fårg, som slutresultat. 

För att få reda på lite om vad som 
egentligen sker vid kompostering, bad 
jag om lite information från några exper
ter på området. Det blev Leif Molander, 
chef för Uddevallas rötanläggning vid 
Heljestorp och firma TiPe i Fjällbacka. 

Allt biologiskt material måste brytas 
ned till enklare ämnen för att växter skall 
kunna tillgodogöra sig dem och använda 
dem som byggstenar i den egna vävna
den. Nedbrytningen ombesörjs av olika 
mikroorganismer, som bakterier och 
svampar, men också av maskar av olika 
slag och insektslarver. Mikroorganismer
na utsöndrar enzymer, som bryter ner 
avfallet, varefter de suger upp näringen 
för att bygga upp sina egna kroppar. Ned
brytningen blir olika i syrerik och i syre
fattig miljö. I syrerik miljö bryts kolhy
drater ner till koldioxid (C02) och vatten, 
i syrefattig får man istället alkoholer, 
ättiksyra, väte och metangas. Den sista 
bidrar till växthuseffekten. Kolhydrater 
och fetter ger energi till mikroorganis
mernas livsprocess. I syrerik miljö bryts 
proteinerna först ned till peptider, sedan 
till aminosyror och slutligen till nitriter 
och nitrater, som är kvävehaltiga närings
ämnen för växterna. Vid brist på kolhy
drater bryter organismerna ner aminosy
ror till ammonium (NH4+) och ammoniak 
(NH3). Ammonium är ett näringsämne 
för växter, som löser sig ei vatten, medan 
ammoniak är en gas och kan avdunsta. 
Ammonium kan övergå i ammoniak och 
tvärtom. Höga pH-värden och höga tem
peraturer kan ge stora förluster i form av 
avdunstande ammoniak, förutom att det 
luktar illa. I syrefattig kompost kan nitra
ter omvandlas till dikväveoxid (N20), vil
ket är en gas, som ger växthuseffekt och 
kvävgas (N2) , som är en del av lufthavet. 
Endast ärtväxter har förmåga att ta upp 
kväve direkt ur luften, alla andra växter 
måste få det i form av nitrat. 

A v vad som framgår av det ovan 
sagda, måste komposten vara väl luftad. 
Detta kan åstadkommas med omrörning 
med något verktyg. Har man mask i kom
posten bör man låta dessa sköta luftning
en, annars förstör man deras gångar. 
Även nitrater och ammonium kan gå för-
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lorat eftersom dessa är vattenlösliga. Om 
den färdiga komposten får ligga för länge 
och utsättas för regn, lakas dessa ämnen 
ut. Komposten bör därför användas så 
snart som möjligt. Nitrater fastnar lätt på 
kolhaltiga material, som multnande spån, 
tidningspapper, hö, halm eller löv. Sådant 
material bör användas för att blanda i och 
strö över komposten för att täcka den. 
Komposten får inte vara för torr, då dör 
bakterierna, och inte för våt, för då kom
mer inte luften till och man får en syre
fattig miljö. 

Mikroorganismerna indelas i tre grup
per efter temperaturkänslighet. Den första 
gruppen psykrofiler är verksamma i tem
peraturområdet _3° till 25°, de vanliga 
temperaturerna i marken. Den andra 
gruppen mesofiler utvecklas vid 20° till 
40° och är de vanligaste i komposter utan 
mask och isolerande väggar. Tredje grup
pen termofilema tar över vid 40° och kan 
leva upp till 70° och har sin högsta akti
vitet vid 60°. Dessa finns mest i rötan
läggningar, och bör undvikas i vanliga 
komposter. Vid höga temperaturer får 
man stora förluster av kväve. 

En bra kompostering kräver luft och 
fuktighet i lämpliga proportioner. Luft
ning kan åstadkommas genom omrörning 
eller genom att kompostera i roterande 
trumma. Spån, löv och halm ger kompos
ten en luftig konsistens, samtidigt som 
man tillför kolhaltigt material. Det bästa 
sättet att lufta är att få masken att trivas. 
Masken hjälper till på två sätt, dels äter 

den kompostrnaterial, bryter ner det i sin 
kropp och producerar färdig näringsrik 
jord, dels luftar den komposten med de 
gångar den gräver, vilket ger en god ned
brytning genom mikroorganismer vid låg 
temperatur. Masken är temperaturkänslig. 
Redan vid 30° har masken försvunnit 
eller dött. 

är komposten är färdig , dör mikro
organismerna. De upplöses och det kvä
vehal tiga innehållet frigörs, sa;ntidigt 
som de sprider ut sporer, som kan bli nya 
mikroorganismer. Den färdiga kompos
ten innehåller mycket näring, som dock 
lätt kan försvinna t ex genom mycket 
regn. En kompost, som inte är helt ned
bruten, utan att det finns lite kvar för 
maskarna att arbeta med, kan lättare 
bevara sin näring, och kan tillföra träd
gårdslandet näring under en längre tid. 

Ett av problemen med kompostering, 
som diskuterats, är om det bildas sjuk
domsalstrande organismer, s k patogener. 
De fles ta patogener visar sig ha sitt 
ursprung från det egna hushållet. Ett sätt 
att förgöra dessa är att höja temperaturen, 
men detta får andra konsekvenser, som 
beskrivits ovan, och det är svårt att få 
jämn hög temperatur i hela komposten. 
Det bästa sättet är att ha ett så variations
rikt mikroliv som möjligt i komposten, så 
att patogenerna helt enkelt blir utkonkur
rerade, oftast är inte kompostmiljön den 
bästa för dem. En sådan miljö åstadkom
mes bäst med mask. 

Forts ---



TERING 

I FE nr 81 och 83 skrev jag om en "kom
posterares vedermödor". Även om besvä
ren med skötseln av Gröna Johanna sedan 
hösten 1997 inte har skapat lika tora pro
blem numera, så dyker det upp små för
tretligheter då och då. 

Jag kunde inte förstå, varför det blev 

forts från sid 14 
Detta är huvuddragen a ad som 

sker på mikronivå av vad jag kunde utlä
sa ur de skrifter i ämnet jag fick mig till
delat. De innehöll åtskilliga latinska ter
mer och kemiska formler amt beskriv
ningar av olika anläggningar. Allt detta 

H/VtM ... GrK'ANN!1RNA KANSkE 
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så fuktigt, ja nästan blött i tunnan. Avfallet 
var ju inte särskilt fuktigt. J ag tittade i 
locket, men eftersom jag ser dåligt, så ver
kadedet tätt. Det var väl bara något tillfäl
ligt, tänkte jag. Men icke! Det blev bara 
blötare och blötare. Jag undersökte nog
grannare och fanns då massor av sprickor 

har jag hoppat över. De som ändå tycker 
den här artikeln är i mastigaste laget kan 
jag lugna med att säga: Lagom med luft 
och vatten och strö, så bör det bli en bra 
kompost, och sen behöver man ju inte 
veta vad som sker. 

Anders Järund 

mellan yttre och inre ringen på locket. Det 
är lite svårt att förklara hur det är konstru
erat, men cirka en decimeter in på locket 
är det en upphöjning runt om, ett inner
lock. Fråga mej inte varför! Jag har försökt 
täta med maskeringstape, men det har inte 
lyckats helt. Och regnat har det! 

I min första fundering om kompost 
nämnde jag, att jag använde en gammal 
pigglänsa som ornrömingskäpp, och jag 
tyckte att den var så bra. Men en dag sa 
det plupp och järnbeslaget hade lossat från 
skaftet. På med gummihandskar och gräv
ning i den halvkomposterade gäggan. Det 
gick att få tag på beslaget. Ett nytt lite 
kraftigare skaft tillverkades. För kraftigt 
tydligen, för beslaget har lossat igen. 

Nu i mitten av april är naturligtvis tun
nan full igen. Jag skriver "naturligtvis" för 
att jag inte riktigt vet, vad jag skall göra 
med innehållet. Någon större trädgård har 
man ju inte och de små lappar som finns är 
välgödslade, om inte övergödslade redan, 
När vi fick nya, fma, hjulförsedda plast
soptunnor nu i februari, blev den gamla 
nättunnan över. Kan man fylla den mån
tro? Eller rinner det mesta ut genom nätet? 

Bare 

Pd~~fH 

Bengts Herrsa'long 
0525/31526 

Damfriseringen 
Nisse & Marie 

0525/311 25 

11~! 
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Tanums &:J1 Kommun 

Folkmängden i Fjällbacka 
Det har varit ganska svårt att få fram folk
mängden i Fjällbacka denna gång. Det 
antal vi rapporterat tidigare i år är folk
mängden inom Fjällbacka församlings 
gränser. Detta kan man få fram genom 
något statligt bolag, som kallas SPAR, 
men detta bolag vill ha 1000 kr för en 
enda uppgift. Skattemyndigheterna, som 
har hand om folkbokföringen, vill inte ge 
ut några folkmängdstal. Peter Berntsson på 
kommunalkontoret försökte hjälpa mig så 
gott det gick, men kommunens indelning 
följer inte församlingsgränserna. "Kom
munens Fjällbacka" täcker området från 
Skeppsstad, Ödsmål, t.o.m. Bräcke och 
innefattar även Långö med golfbanan, 
men inte Åsleröd och N ordby och öama. 
Med lite hjälp av hjälpsamma invånare 
kunde jag dock få ihop att folkmängden i 
Fjällbackas församlingsområde inklusive 
Långö är 1013 personer den 1 januari 
1999. Det blir 33 personer mindre än i fjol. 

Anders Järund 

Badplatserna 
På Badholmen har under vintern den utlo
vade gångbryggan längs piren åt llorr 
byggts om och J tterligare en sjöbod har 
tillkommit. Två gamla bodar har tagits 
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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 72 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. 

bort. Det har blivit mycket bra och allt i 
samma nivå. 

Enligt Karl-Rune Pettersson skall Hen
rik Ahlsen ha hand om servicen och van
drarhemmet även i sommar. 

Önskemål om en omklädningshytt 
längst upp i östra hörnet på "damsidan" 
kan bli verklighet, om det hinns med! 

På Badberget blir det ny handikappan
passad toalett och handikappsrampen skall 
bättras på. 

Bo Reichenberg 

Vårt = nolhöttarnas 
fantastiska språk 
John Rune Forsberg, Kville hade som 
avslutning på senaste KHR-möte en liten 
språklektion: 

Två snickare höll på vid ett bygge. 
Den ene skickade upp en bräda till den 
andre. Efter en stund frågad den förste: 

Rack ho'? 
Ja, ho 'rack! 

Handikapptoalett - gläd
jande nyhet i gamla "nya" 
brandstation 
Enligt kommunens byggexpert Lasse Löv
berg kommer det att i västra hörnet av 
gamla "nya" brandstationen att nu före den 
ev. sommaren att byggas en rejäl handi
kapptoalett med snyggt kakel på väggarna. 
Byggkostnad Kr 110.000. Den kommer att 
vara öppen hela året om. 

Bd Reichenberg 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

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

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 
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Aldersro, det nya 
och det gamla 
Den 28/1 1999 flyttade de åtta gamla, 
som bodde på Åldersro vid FaIkevägen, 
till en nyrenoverad tredje våning i s k 
grupp boende på Fjällbacka Service. l 

blocket. Fyra av dem flyttade in i 
ursprungliga, men uppfräschade tvårum
mare, de andra fyra i ombyggda enrum
mare. Ett stort samlingsrum/matrum och 
ett pentry har det också bli vit tack vare 
ombyggnaden plus en härlig altan i 
sydostläge. Kostnaden för ombyggnaden 
blev exakt som kalkylerat, 1,2 milj. 

Allt har blivit väldigt bra rör de lx>en
de och lättarbetat för personalen. Det enda 
man skulle kunna fundera på är den utvän
diga spiraltrappan, som säkert ko tat en 
del. Man har svårt för att tänka sig. att det 
skulle gå att evakuera de lx>ende nerför 
den. Det finns ju hiss och två trappor. Är 
det brandbestämmelser som gäller? 

Personalen på gamla Åldersro. med 
Solveig Ek i spetsen har gjort en erkligt 
gott arbete vid flyttningen. Det me ta av 
de gamla möblerna har an änts i det nya, 
och alla gamla fina tavlor har makfullt 
satts upp i korridorer och amling rum. 
Allt har dokumenterats noggrant med 
hjälp av Syster Kahlman och Alf Arons
son. De boende, deras anhöriga och per
sonalen stortri vs! 

Byggnaden Åldersro skall nu. efter 
godkännande av Kammarkollegiet, säl
jas. Enligt beslut i kommunfullmäktige 
den 19/4 och även det med godkännande 
av Kk, skall 95% av försäljningssumman 
gå till !nsamlingsstiftelsen för äldreboen
de i Fjällbacka och 5% till K\'ille Hem
bygdsarkiv. Stiftelsen skall också god
kännas av Kk, så det kommer att ta tid. 
Före hösten blir det ingen försäljning. 
En1igt Bengt Mattsson har det varit för
frågningar om att få hyra i sommar. 

Bo Reichenberg 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/408 65 

Utför allt inom branschen, 
byggnadsglas, bil rutor, 
tavelinramningar m.m. 

Månd-fred 9-17, lörd stängt 

De sista på Åldersro: Fr.v. Nanna Holmberg Dyngö, Hugo Hultberg Fjällbacka-Grebbe
stad, Kerstin Krona, Ernst Karlsson Bottna, Nanna Lundberg, Märta Nordblom Ham
burgö, Elin Amnefjord Svenneby, Ebba Polson, Sonja Järund. 

Nya våningen på Service. Vid främre bordetfr.v. Elin Amnefjord, Gullan Leijerstedt 
Herrljunga-Mörhult, Sonja Järund. 

OPTIKER 

JERN 
BERG 

Strandvägen 11, Grebbestad, Tel 0525·108 82 • Affärsvägen 13, Tanumshede, Tel. 0525·200 45 
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Setterlinds bageri mer än lOO-årigt företag 
När jag pratar med [ng-Britt Engberg 
(f 1920) en dag på sommaren 1995 får 
jag veta att Ing-Britt hette Setterlind som 
flicka. Då förstår jag genast att hennes 
släktrötter går ca 150 år tillbaka i Fjäll
backas historia, där namnet Setterlind är 
ett välkänt namn. 

Nu måste vi snabbt reda ut släkttrå
darna i rakt nedstigande led, något som 
alltid fascinerat mig. Vi finner att vi ham
nar i Värmland. Ing-Britts farfars far, 
Olof Setterlind (1831-1913) var född i By 
socken i Värmland. 

Hans hustru hette Märta Jonsdotter 
(1837-1935) från Värmskog. Hon blev 
alltså nära 100 år. 

Olof Setterlind var skomakare och lär 
ha byggt det gamla släkthuset mitt emot 
nuvarande bageriet på 1850-talet, enligt 
Mjölners uppskattning, och där hade han 
troligen också skomakeri. Ing-Britts far
far Carl Setterlind (1863-1907) står 1900 
som handlare medan hans hustru Davida 
Hintel (1866-1952) "idkar bageri". 

Davida var dotter till sjökapten David 
Bernhard Hintel (1837-1915) från Udde
valla i hans andra äktenskap med Johan-

na Maria Andreasdotter. Kapten Hintel 
dog i Fjällbacka hos sin dotter. Ing-Britts 
far hette Ragnar Setterlind 1892-1959) 
och hennes mor Annie Holmberg (1888-
1967) från Dyngö. Dessa fortsatte med 
bagerirörelsen. - Ja, här finns en hel del 
sjöfolksfamiljer ingifta i den ursprungliga 
värmlandssläkten. 

Som tredje generation av bagare fort
satte sonen David Setterlind (1917-1992) 
med sin fru, Astrid Johansson (f 1921) 
från Öhn i K ville. 

Bageriet har alltså drivits av: Carl och 
Davida - Ragnar och Annie 1923-1952 
och sist David och Astrid 1952-1970. Då 
övertogs det av den nuvarande ägaren, 
Sture Strand som alltså hållit på i snart 
30 år. 

Vi går tillbaka i tiden igen. Här i 
Majorbacken hade man först själva 
affärslokalen, som var mycket liten och 
trång. På somrarna var det lång kö utan
för innan man öppnade. Ibland fick man 
lyfta av dörrarna för att kunderna skulle 
kunna komma ut ur affären på andra 
sidan. Bageriet låg på sin nuvarande 
plats, där farmor Davida också hade spe-

Bakre radenfr.v. Davida Setterlind, Ragnar Setterlind, OlofSetterlind, okänd. Främre 
radenfr.v. Bernhard Hintel , Olof Setterlind, Märta Setterlind. 
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ceriaffär. Ing-Britt minns från sin barn
dom att allt bröd bars i korgar tvärs över 
gatan till affären. 

- På somrarna hade vi tillfälligt 
anställda som vi också hade i maten, 
något som var regel för affärsanställda, 
minns Ing-Britt. En av dem hette Ivar 
Granqvist som sedan blev gift med Annie 
"Borås" - också Harry Järond 'arbetade 
en tid hos oss som sommararbete. 

På 1920-talet var affårstiden från 
klockan åtta på morgonen till åtta på 
kvällen - även julafton. 

Piano från Nya Hotellet 
Vi följer nu några drag i Ing-Britts eget 
liv. Det blev småskola i Håkebacken för 
Ester Ågren som också hade syslöjden. 
Därefter en termin för Anna Persson (Se 
Bladet nr 76) som efterträddes av Hilding 
Edesten i klass 3-4 och sist klass 5-6 i 
Kyrkskolan för Erik Eriksson. 

- Jag minns , säger Ing-Britt, en dag 
när jag kom hem från slöjden. Då sa 
pappa till mig: 

- Gå in i rummet och se vad som står 
där. 

Det var ett piano som pappa hade 
köpt för 500 kronor av Annie Andersson 
som drev det s k Nya Hotellet eller 
Anderssons pensionat överst i Major
backen - rivet och nu ersatt av ett grönt 
hus. Annie härstammade från Gustaf 
Andersson som började med tillverkning 
av den berömda Fjällbacka-ansjovisen. 

Ing-Britt hade tidigare prövat på att 
spela på farmors orgel. Nu blev det pia
nolektioner för Ester Ågren från det Ing
Britt var åtta till tolv år, då lärarinnan 
menade att hon inte hade mer att lära ut. 
Musikintresse fanns i hemmet då fadern 



spelade fiol. Jag förstår att musiken sedan 
har följt Ing-Britt och hennes man genom 
livet. 

Receptbok från 1903 
Ing-Britt fick börja som lO-åring, alltså 
ca 1930 att bära ut bröd på somrarna till 
Käralids och Gröna Lids pensionat. Hon 
bar en stor brödkorg på vardera armen 
med grova kakor och frukostbröd till gäs
terna. (Om Käralids pensionat har vi läst 
i Bladet nr 82. Det är det vita vackra 
huset strax ovanför Konsum. amnet 
Käralid står fortfarande på baksidan). 

- På den tiden var det vedeldad ugn i 
bageriet, säger Ing-Britt. \1en den sista 
tiden som pappa hade bageriet hade vi 
fått elektrisk ugn. 

- Jag }..ommer väl ihåg att det eldades 
med famnved, långa platta trän. Pappa 
använde en lång käpp med åt äckväv 
att sopa bort askan med. 

Limporna skulle ligga direkt på hällen 
och ugnen eldades upp i förväg å att den 
höll sig varm under hela baket. Varje 
limpa vägdes så att de kulle bli lika 
stora. 

- Vi hade flera egna recept, som 
pappa själv hade satt ihop, bl a till hårda 
knapriga pepparkakor. (Jag mis tänker att 
det fortfarande är dessa man kan köpa 
hos Setterlinds - något utöver de vanli
ga!!) 

Ing-Britt har också kvar farmor Davi
das gamla slitna receptbok. som egentli
gen var menad som poesibo med en röd 
ros i början. Det blev bara några få ver
sar, skrivna av väninnor och därefter 
fylldes boken med recept på ' 'konjaks
ringar, bruna judebröd och s k eklöv". 

Sprang runt Veddeberget 
Ing-Britt har också minnen från branden. 
Alla uppgifter om den är ärdefulla, då 
var och en upplevt den på sitt sätt. 

- Jag kommer så väl ihåg den stora 
branden den 12 maj 1928. Den började 
klockan fem på lördagseftermiddagen. 

Min kamrat Kerstin Krok född Wide
lius och jag fick vara uppe hos tant Anna 
Svensson som stekte pannkakor åt oss. 
Våra föräldrar var ju med och hjälpte till 
vid branden. Vi barn fattade väl inte rik
tigt vad det var frågan om. 

Min mamma sprang runt Veddeberget 
i stället för genom Kungsklyftan för att 
komma fram till farmors hus som låg vid 
Södra Hamngatan. Det fanns då ingen 
riktig väg runt berget utan bara en stig. 
Mamma ville försöka rädda något i far
mors hus. Farmor var i speceriaffären. 
Dörren till huset var låst och mamma 
lyckades sparka upp dörren. Hon kunde 

Den nuvarande ägaren - bagaren Sture Strand. 

rädda en del småsaker som Ing-Britt har i 
sitt hem: några vackra tallrikar, en sak av 
alabaster, några vaser, en kanape och 
fotoalbum. Men hela linneförrådet som 
var tvättat och manglat och låg på vinden 
brann upp upp liksom hela huset. 

- Jag har kvar alla tidningsurklipp om 
branden, säger Ing-Britt. Ett av mina 
intressen är att samla på tidningsurklipp. 

Dagen efter ville vi barn gå och titta, 
men vi varnades för att gå barfota i 
askan, där det fanns glassplitter. 

Ing-Britt gick och läste för pastor 
Axel Simonsson. Hon och kamraten Ker
stin Widelius var ofta i prästgården och 
träffade Simonssons tre flickor, som lik
som hade symöte tillsammans. 

När Ing-Britt var 16 år fick hennes 
pappa hjärnblödning, bara 46 år, och var 
sedan sjuk i 20 år. Mamman låg på lasa
rettet en tid och brodern David var inkal
lad. Då fick Ing-Britt sköta hela bageriet, 
affären och hemmet: stiga upp tidigt och 
laga frukost, öppna affären, stå där hela 
dagen och laga mat till familj och arbeta
re. Fadern hade visat henne allt. Men läs
året 1938-39 var en fin tid, när Ing-Britt 
fick gå på Vendelsbergs folkhögskola , 
där hennes far hade gått 1911 . 

Övertog Wahlströms affär 
Efter folkhögskolan fortsatte Ing-Britt en 
tid i bageriet. 

Hon gifte sig 1942 med Elon Engberg 
som då var biträde i Konsum i Fjäll
backa, då inrymt i nuvarande Jämboden. 
Elon var född uppe i de s k Tomterna 
öster om Fjällbacka, där pappan var sten
huggare. Efter ett kort vikariat vid Kon
sum i Munkedal och utbildning vid kurs-

gården Vår Gård blev han föreståndare 
för Konsum i Hedekas. 

Från nyåret 1946 övertog paret Eng
berg Wahlströms affär vid S Hamngatan 
18 i källaren till det hus där Ing-Britt 
fortfarande bor (Galleriet). I lagret där 
fanns en hel del porslin som de sålde ut. 
Wahlströms affär var speceriaffär men 
måste inredas modernt med kyldiskar och 
kylrum. Det blev också kött och mjölk, 
från att ha varit bara torra varor först. 
Samtidigt fanns ju Fossums i Wenanders 
gamla hus och Konsum, men man hade 
gott samarbete. Det fanns ju också många 
andra affärer då. 

Det var en del lantbor och många 
öbor som kom. Folk hade inte så mycket 
bilar att fara långt och handla. 

Vi hade manuell betjäning förstås. På 
vintern var vi ensamma, Elon och jag, 
men på sommaren hade vi tre anställda. 

Vi hade många sommargäster som 
kunder - alla som bodde här framme och 
t o m från Långö. De flesta kom tillbaka 
år från år. 

Forts sid 25 

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykologmottagningen 

Livsgnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog, psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
45731 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 
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Ny befälhavare på Fjällbackas sjöräddningsstation 

Stig Tore Berg . 

Efter 20 år som befälhavare, eller som 
det kallas uppsyningsman, för Sjörädd
ningen i Fjällbacka avgick Stig Tore Berg 
på sin 6S-årsdag. Samtidigt fyller sjö
räddningsstationen i Fjällbacka 30 år. 

Under hans tid har sjöräddningen i Fjäll
backa utvecklats enormt. Den första sjö
räddningskryssaren hette LIONS efter det 
sällskap som skänkte den. Det var en trä
båt utan värme och ganska enkelt utrus
tad. Den togs hit på initiativ av fiskarna 
på Dyngö, som oroade sig för alla indrag
ningar av lots och fyrpersonal på Dyngö 
och Väderöarna, och tyckte att en sjö
räddningsbåt skulle förbättra situationen. 
Vintertid låg den stationerad vid Dyngö 
och användes för att bryta is åt fiskebå
tarna. Stig Tore har sett hur sjöräddnings
båtarna bytts ut, blivit allt tyngre och 
snabbare och bättre utrustade. I dag har 
man givetvis värme i styrhytten, radar, 
navigator, telefoner, sjökortsplotter, brand
utrustning, sprinklersystem, länspumpar 
m m. Idag har man tre fartyg , den tunga 
räddningskryssaren Dalen, den lätta och 
snabba räddningskryssaren Sparbanken 
Tanum och den grundgående gummibå
ten Tomas Stenberg. En stor del av 
utrustningen har kommit till på Stig 
Tores initiativ. Året före Stig 'Tore blev 
uppsyningsman hade stationen 6 utryck
ningar på hela året, 1998 hade man 141 
utryckningar, de flesta på sommaren. 

Ny uppsyningsman i Fjällbacka är 
Bengt Thorvall. Han är uppvuxen i 
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Tanumshede, men har alltid haft ett 
intresse för sjön. 1993 flyttade han till 
Fjällbacka och på Stig Tores inrådan gick 
han med i sjöräddningen. Åren 1997-98 
pendlade han till Käringön och vikariera
de som uppsyningsman på sjöräddnings
stationen där. Fr o m 1996 är uppsynings
mannen i Fjällbacka halvtidsanställd. 
Bengt har en 62%-tjänst men skall då 
också hjälpa till på Käringön. Endast ett 
fåtal sjöräddningsstationer har heltidsan
ställd uppsyningsman. Han är gift med 
Jessica f. Novenius och de har för närva
rande två barn. Vi hälsar den nye uppsy
ningsmannen välkommen och hoppas 
och tror att Fjällbackastationen skall bli 
lika framgångsrik som tidigare. 

Anders Järund 

Bengt Thorvall. 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 
Egen tillverkning av 

BAGERI· och 
KONDITORIVAROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 



Pensionärer gör 
comeback och succe 
Med buller och bång och glädjen högt i tak 

har under våren operetten " Glada änkan 
gär comeback" drabbat oss. Musiken, 
Franz Lehars gamla evergreen från seklets 
början, har flödat som manna med en ny 
slagkraftig text skriven av Reine Olson. 

Rollfigurerna makarna Danilowitch, 
Valencienne, Njegus, Rosillion och de 
spralliga grisetterna träffas igen i Paris efter 
femtio år. Det hela måste väl kännas avdan
kat - glöden har väl falnat? Men, ingalunda, 
det slår gnistor så det sprakar från scenen 
och ut över den fullsatta salongen, och då 
inte minst från grisetterna i sina raffiga kjo
lar. 

Vilka tokar - ålderstigna amatörer -
vågar sig på något sånt här? Det började 
egentligen med Agatha Christies "Råttfål
lan", som pensionärsföreningen "SPF -
Tanumskusten", med stor framgång satte 
upp, också då med Reine Olson som regis
sör. Nu vågade man satsa större och det 
med musik. Ett trettiotal personer, därav 
många fjällbackabor, engagerades i Vuxen
skolans projekt och ställde upp på och 
bakom scenen. 

Allt från kläddesign till snickeri, från 
musikarrangemang (Pelle Larsson) till 
körinstudering (Sten och Britta Nilsson) 
mm har fungerat perfekt. Publiken på de 
slutsålda föreställningarna har inte bara 
fått sig till livs skönsång av högsta klass 
utan också skämt och gags. Vem kommer 
inte ihåg trollkarlen, förlåt illusionisten, 
Kromow (Sko-John)? 

Hod 

Några av skådespelarna i pontevidrinska 
nationaldräkter. Fr v fjällbackaborna Sten 
och Britta Nilsson , John Johansson och A/rik 
Aronsson. Tanumshedebon PeO Hellner till 
höger. 

Fjällbacka 0525-31920 - 313 71 

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

fjällbacka 
Gräv AB 

Alla slags arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-31937, Mobiltel. 010-2371686 

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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Fyra gårdar - Fyra släkter i Norra Bohuslän 
Så heter en nyutkommen släktkrönika, 
författad av Ragnar K vilhnark, vars 
anknytning till K ville hörs på namnet. Låt 
mig säga att boken rymmer ett enormt 
material och har skapats med kolossal 
arbetsinsats från sin författare. Boken är 
fylld av tusentals släktuppgifter, mängder 
av fotografier, kartor och tabeller. Som 
släktforskare uppskattar jag den klara upp
ställningen av de fyra huvudfamiljerna. Ett 
föredömligt register och lista på ovanliga 
ord flnns i slutet. 

För alla dem som har släkttrådar i 
dessa farniljer och gårdar måste denna 
uppslagsbok vara en guldgruva. De gårdar 
som behandlas är Lycke i Håby socken, 
Backa i Tanum, Nordby i Kville och Ert
seröd, gården vid havet, mellan Fjällbacka 
och Grebbestad. 

Författaren går igenom det man vet om 
gårdarnas historia från äldsta tider. I en 
släktgren flnner man Gude Axelsen Gied
de, den förste protestantiske prästen i 
Kville. I släktsammanhangen kring Nord
by i Kville kommer också Norra Ödsmål, 
Mörhults strand och Bräcke Nedre med i 
historiken. Här är vi nära Fjällbacka. Ett 
kapitel heter Gårdarna kring Ödsmålsslät
ten. Här fanns i slutet av 1700-talet åtta 

~ 

bruk sägs det varav tre var utbruk från 
Fjällbacka. I början av 1800-talet samla
des dessa gårdar inom den mäktiga fjäll
backasläkten Falck, som blivit förmögen 
under 1700-talets sillflske med salterier 
och trankokerier. Nord- och Innergårdarna 
flyttades ner till Fjällbacka och bebyggdes 
med präktiga hus. Det ena var ju Falcke
gården på platsen för Evas affår. 

Författaren har stora tydliga kartor 
över Nordby liksom över alla gårdarna, 
med storskifte och laga skifte med alla 
ägare från mitten av 1700-talet fram till 
1980. Bilderna fångar intresset och har 
förvånansvärt god kvalitet. Där sitter den 
gode, trygge kyrkvärden Albert Johansson 
i Hogen med sin Mathilda Björlin från 
Backa i Tanum, han som brukade den vita 
1700-talsgården Hogen i Håby som ligger 
med lada och lagård, nerkrupen mellan 
bergen en vinterdag. Men också en unik 
intressant bild från en brygga i Kärnpers
vik där Aron och Anna Karlsson från 
Skistad skall ut på fiske. Så speglar boken 
folk och gårdar inom delar av norra 
Bohuslän från inland till kust och visar hur 
mycket historia och kultur varje nu levan
de människa bär inom sig från gångna 
generationer. 

Tanums~ 

Bibliotek 
önskar 

Där finner man utdrag ur de gamla 
läseböckerna. Där sitter en grupp dame 
med de mest otroliga blomsterrabatter pt 
sina hattar. Där sitter en familj med stolta 
pojkar i sina sjömanskostymer, där en 
stillsam skolklass i sina fasta bänkar -
men författaren har glömt att tala om vil
ken skola det är. Där sträcker den myndige 
kaptenen Johan Carlsson på "Norrviken" 
upp sig bredvid sin eleganta fru Johanna 
med puffiga ärmar och kruslockar i pan
nan. Där blickar den allvarliga Hedda Sif
vertsdotter, anständigt slätkammad och 
med mittbena i sin enkla svarta klänning, 
emot oss och där har man samlats till dop
kalas på 1920-talet med kaffepanna och 
bakverk i höga glasskålar, där man anar ett 
litet förstulet leende. På de senare fotona 
skrattar de flesta, fria i lediga sommarklä
der. Det är synd att arbetsbiiderna är få. 

Boken är skriven med stor kärlek och 
inlevelse och har stort intresse också för 
icke släktingar, som är att gratulera till att 
så mycket dokumentation har räddats för 
framtiden. 

Den bör vara självklar på Fjällbacka 
bibliotek. Boken är tryckt på Munk-Reklam. 
som också trycker Fjällbacka-Bladet. 

Inger Rudberg 

ALLA FJALLBACKABOR 
en skön Iitteratursommar med 

BIBLIOTEKET I FJALLBAKA 

Hos oss kan du även: 
• INTERNETSURFA 

Våra öppettider: 
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• SLÄKTFORSKA 
• KOPIERA 
• SKICKA FAX 

Måndag 15.00-19.00 
Onsdag 11.00-14.00 
Fredag 15.00-18.00 

Är det något du vill fråga så ring filialföreståndare Birgit Olsson på tel. 0525-320 47 
eller biblioteket i Tanumshede, tel. 0525-182 35 

TANUMS KOMMUN 
BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN 



o 

FRANKOMMUN 
o Efter senaste valet är Fjällbackas 

representanter i kommunen följ an
de: Alf Jonasson (S) 2:e v ordf ifu11m, 
v ordf i tekniska nämnden, styrelsen 
Tanums Bostäder, Lennart Fredlund 
(Fp) fullm, valnämnd, Bemt Hansson 
(M) kultur o fritidsnämnd, Kjell 
Jonasson (S) kultur o fritidsnämnd. 
Karl Allan Nordblom (Mp) styrel en 
Tanums Bostäder, Sigge Pols on (Fp) 
tekniska nämnden. 
Det blir inget namnbyte a Ingrid 
Bergmans torg. Kville HembygdsIör
ening hade föreslagit Wenanders torg. 
men detta ogillades a Samhällsföre
ningen. Ombyggnaden av torget 
påbörjades under våren. Torgets nya 
utseende har debaterars livligt bl.a. på 
hemsidan. 

o Antalet inbrott i fritidshus bar ökat 
det senaste året. En del brandmän i 
Fjällbacka Frivilliga Brandkår är 
engagerade i bevakningen a fri tids
hus och andra hu ocb anläggningar. 

o Kommunalskatten böj med 66 öre 
samtidigt som landsting katten sänks 
med 1,29 kr, en nettosänkning på -63 

öre. 
o Byggföretaget TCC. om byggt Fjäll

backa Service, dömde i en skilje
domstol att betala ko tnaden för att 
reparera en fuktskada i byggnaden. 

o Väderstationen på äderöarna öpp
nades på nytt i fjol sedan Sjöräddning
en tagit över tillsynen av tationen. 
Apparaturen är dock gammal och om 
något går sönder ersätts det inte, och 
då stängs stationen. 

o Den östliga hamnen på äderöbod, 
Hamnhålet, . skall ru tas upp för 
200.000 kr. 

o Fjällbacka servicehus beböver ett 
reservkraftverk inför rnillennieskiftet. 
Övriga högprioriterade fastigheter i 
kommunen har redan sådana. 

o Arbetslösheten minskar i kommunen. 
o Akut platsbrist råder inom äldreboen

det enligt kommunens boendeutred
nirig. 

o SPF -Tanumskusten har få tt ny ord
förande, Gunnar Isaksson efter Ulla 
Odin. 

o Handikappsombudsmannen inspek
terade kommunen i februari och gav 
kommunen högsta betyg. Kom.ordf. 
Bengt Mattsson gav Tanums handi
kappråd äran för att så mycket blivit 
gjort för de handikappade. Fjällbackas 
representant är Bo Reichenberg. 

Från grannorterna 
o Det blir systembolag Grebbestads 

gamla brandstation även i sommar. 
Var systemet skall hamna i framtiden 
är ej avgjort. 

o Grebbestads samhällsförening satsar 
på att marknadsföra orten för året
runtbesökare. 

o Hamburgsund får behålla posten i 
bibliotekslokalema ytterligare två år. 

o 15 vindsnurror byggs NO om 
Tanumshede. 

• En strid har uppstått om vad avtaget 
frän nya motorvägen vid Grind skall 
heta. Tanum vill kalla det "trafikplats 
Grind". Hällevadsholm vill kalla det 
Hällevadsholmsmotet. 

• I Bullaren samlades 35 samhällsföre
ningar , bygdegrupper och byalag från 
Norra Bohuslän och Dalsland för att 
utforma en gemensam protest till 
regeringen mot utarmningen av lands
bygden. 

o Spår aven flock på fyra vargar har 
setts på Kynnefjäll i vinter. 

Anders Järund 

~ Sr. Alle/SIlOn 

@~~ 

Centrumkiosken 
Gatukök AB . 0525-313 27 

Fjällbacka 

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

Inlämn. tips t.o.m. 15.00 lörd. 

ATG-OMBUD: VS, V7S , 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 

e 
eiO 

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

Ekelidsvägen 5, Fjällbacka ind.omr. 
Tel. 0525-31721, Tore 070-637 20 33 

.. ..,.~~_.. H· • a..'nae&f,... arf,ose...,tee 
~ Motorer och 
liIiiiIiIIiI tillbehör 

EVln'!!!!!5EU,lMi'lti' 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFÖRVARING 

N. Hamngat. 10, Fjällbacka, Tel. 0525-310 33, Fax. 0525-322 19, Mobil. 0706-310 311 

Skaffa Sparbanken via Internet 
och gör dina bankaffärer hemma. 

Sparbanken 
Tanum 

Lokal - Stark - Självständig 
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Fjällbacka Samhällsförenings 
Mötet hölls som vanligt på Fjällbacka 
Service och i är bevistades mötet av cirka 
90 personer, vilket är nytt rekord. Klass 6 
Fjällbacka skola underhöll och serverade 
kaffe. Behållningen går till skolresa. 

Vi hade i är bjudit in representanter 
frän Skärgärdsrådet, Kjell Bergqvist och 
Dan Lundman, dessa beskrev hur Skär
gärdsrådet verkar och arbetar. Mycket 
möda läggs på att rädda Skagerack och 
Kattegatt för att de skall bli fredade 
hav . De ägnar också mycket tid åt 
Vindkraft. En annan viktig fråga är 
sjöosäkerhet p.g.a. senapsgas från 
andra världskriget, vilket utgör ett stort 
problem för fiskarna då de får upp 
gasen med trålarna. Fiskarna får ingen 
ersättning för sanering av gasen därför 
dumpas den tillbaka i havet och utgör 
då fortfarande ett hot. 

Skärgårdsrådet arbetar mycket för 
att fastighetsskatten skall bli lägre för 
kustborna, detta arbete har de hållit på 
med i 20 år. Reklam gjordes för en 
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skärgårdsmarknad som hälls i Göteborg 
utanför Operan den S/6. Förra året hade 
man 60 utställare och i är räknar man 
med det dubbla. Om någon vill visa upp 
något går det bra att anmäla sitt intresse 
till skärgårdsrådet innan den 20/S, till 
Birthe Hellman på tel 0304-S72 10, fax 
0304-S72 OS. Lasse Brandeby alias Kurt 
Olsson kommer att hålla auktion och det 
kommer även lokala förmågor. 

Vi hade som vanligt bjudit in repre
sentanter från Tanums kommun, Claes
Åke Sörqvist, vice ordförande i kommun
styrelsen, Inge Bendtsson, chef för Sam
hällsbyggnadsförvaltningen. Mats Tillan
der, Gatu & Väg, Sven-Erik Olsson, Rek
tor Fjällbacka skola. Eftersom vi skulle 
tala om nya tomter på Vetteberget hade 
vi bjudit in Jan Dahlhielm, arkitekt SAR 
från Västarkitekter AB. 

Claes-Åke Sörqvist redogjorde för 
nyheter sedan vi träffades på förra 
mötet i november -98. 

Åldersro: Fullmäktige beslutade att 
Åldersro skall försäljas. Man ansöker 
nu om permutation. Vid en försäljning 
skall 9S% av köpeskillingen, dock 
minst SO.OOO:- att användas inom 
Hembygdsarkivets verksamhet. 

Det föds allt färre barn i Fjällbacka, i 
dagsläget finns det cirka 200 elever 
men är 2006 är antalet nere i 100 st, 
t.ex. föddes det tre barn 1997 och sju 
barn 1998. Detta skapar problem för 

FJÄLLBACKA - VETTEBERGET 

Skiss till utvecklingsområde 
för bostäder 

Vä~tArkitekter AB 



Vår möte 11 maj 1999 
skolan med överskott på lokaler, medan 
det i Hamburgsund finns för få lokaler, 
eventuellt kommer man att "bussa" hit 
barn från Hamburgsund. Detta medför 
även problem på daghemmet/förskolan 
Brisen (f.d. läkarvillan) , hela övervåning
en blir tom i höst. Rektor Sven-Erik Ol -
son vill då ur pedagogisk ynpunkt istäl
let förflytta förskoleele erna till Liden
området och där bygga om -å lägenhe
ter. Detta för att dels -amma närmare 
skolan, dels för att para pengar. Ett tag 
fanns planer på an sälja Brisen. men nu 
tycks det som om särsko"an önskar hyra 
övervåningen för sin ve r L i från 
Samhällsföreningen vill inre man säl-
jer ut Brisen. Med tanke på ckn fina träd
gården finns det inget tälle att 
bedriva daghem/för kola -

Torget håller på b~ &, om, det 
blir stensättning med gars ~n. kompass
ros, pållare av sten med bel. -sning m.m. 
Antalet P-platser kODliD<>r an bli fyra 
stycken plus en han . - lats. orra 
Hamngatan kommer i hö-t an grävas upp 
och gamla rör kommer an b:1aS ut. Vi 
hade tänkt att stensätta även denna gata, 
men det finns inte pengar till detta, 
tyvärr. Sponsorer kanske? 

Fjällbacka Friyilliga Brandkår har 
under -98 haft två uuy kningar. För tre 
veckor sedan hade ,i ö -mng ihop med 
Hamburgsunds Bran -år. vilket var 
mycket positivt från deras ida. Vi hop
pas på ett fort att gon samarbete i framti
den. Vi har nu -WO medlemmar och 
många sponsorer. 

På årsmötet i nm-ember -98 fick vi 
första gången höra talas om att etteber
gets södra sida eventuellt mlle bebyggas 
av Sjöleden projekt AB om tänker sig 
bygga tolv hus för uthyrning. Se föregå-

GARDINER . MODETYG 
SYBEHÖR . SÖMNADSHJÄLP 

HANDARBETE . GARNER 
UNDERKLÄDER . STRUMPOR 
FJÄLLBACKA TEL 313 71 

ende artikel från höstrnötet. Efter Höst
mötet visade det sig vara ett stort intresse 
från fjällbackaborna att bygga året-runt 
hus och tio tecknade sig för tomter redan 
då. Samhällsföreningen och kommunen 
tog fasta på detta och dammade aven 
gammal plan, vilket resulterade i ett för
slag på 50 tomter i tre etapper. Uppdraget 
att projektera detta gick till Jan Dahl
hielm, Västarkitekter AB . Denna plan 
uppvisades med en ny datateknik som ett 
bildspel. Vi anser att det är viktigt att 
Fjällbacka får attraktiva tomter (se karta 
över området). 

Mötet avslutades med att Hans Schub 
visade ett bild spel från Bohuslän och 
Fjällbacka, som visade två kontraster, det 
ena lugnt och fridfullt och det andra som 
ett överexploaterat turistmål. Detta bild
spel fick oss att ställa oss frågan om hur 
vi vill ha vårt samhälle i framtiden. 

Rosita Jansson 

Ordf. 

Om Kaprifolen: 
"Kaprifolen kan bara blomma, 
den ger tjörnborna ingen frukt. 
Den är inte matnyttig, den har 
bara skapats för ögon och luk
torgan. Den doftar som ing~t 

annat blomster, och den kläder 
den grå bergväggen med blom
mande rankar. Den varken sticks 
eller rivs, den är bara till 
behag." 

ur Ernst Mankers 
bok "Tjörn" 

F orts från sid i9 Setter linds Bageri... 

Handlade på bok 
Badgästerna handlade på bok och sen 
skulle räkningen skickas, när de hade rest 
på hösten. Varje sak måste då skrivas 
upp. En del betalade per månad. Ibland 
skulle de på sjön och då lämnade de in en 
nota på varorna. Sen körde vi hem varor
na själva - t o m färskvaror. De brukade 
tala om var nyckeln låg. En del mat skul
le till kylen och en del till källaren. 

- Vi hade affären i tio år innan vi 
kunde ta semester. På lördagar hade vi 
först öppet till kl. 6, sedan till kL 4 och 
sist till kl. 1. 

Till sommaren måste man ' köpa in 
varor på våren extra, nämligen en hel 
massa delikatesser som skulle vara i lager 
när sommarfolket kom. Det var konser
ver, sillinläggningar, oliver, räkor och 
musslor på burk. 

Slutade 1963 
- Vi slutade med affären 1963 efter

som vintersäsongen inte lönade sig. Elon 
fick istället hand om Pripps nederlag i 
Fjällbacka och körde dricka till affärerna 
ända till Sjöröd och Hamburgsund. Det 
var tungt arbete att lyfta backarna, och 
sommaren 1963 var hemskt varm. Elon 
slutade med Pripps 1971 eftersom neder
laget skulle upphöra. 1979 blev han verk
ställande direktör i Tanums Bostäder. 
Han hade då sitt kontor i Tanumshede 
och var ofta ute och såg till husen. Elon 
Engberg hade flera viktiga kommunala 
uppdrag. 

Musikintresse 
Både Elon och Ing-Britt har haft ett 
levande musikintresse. Sommaren 1941 
spelade Elon på Stora Hotellet - till tre 
middags sittningar varje dag. Elon spelade 
cello, Martin Rosen, då föreståndare i 
Konsum, spelade fiol och Georg Arons
son, som var målare, piano. Elon hade 
också en fin sångröst och både han och 
Ing-Britt var med i kyrkokören i 20 år där 
han var tenor. Men den kören tog slut. 
Elon dog 1980 - 59 år gammal. 

Ing-Britt är nu aktiv i "Kustkören" 
inom pensionärsföreningen SPF Tanum
skusten. Hon har också suttit i förening
ens styrelse i 14 år. 

Ing-Britts minnen har spänt över en 
kedja av affärsfolk genom fyra generatio
ner. Den sista kedjan, Ing-Britt och hen
nes man, har varit viktiga delar av Fjäll
backas kultur- och samhällsliv. 

inger Rudberg 
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Klipp ur Västkustkuriren 29 mars 1999 

Så här går nya E6 mellan Håby och Rabbalshede 

Här är hela den nya sträckan Gläborg-Rabbalshede markerad. De fyra trafikplatserna som skall byggas finns markerade med ringar 
på skissen. Vid Grind byggs dessutom en 160 meter lång tunnel med två separata tunnelrör. 
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Ferid med personal hälsar alla hjärtligt välkomna till Fjällbackas 
nya åretruntöppna restaurant och pizzeria 

DAGENS RÄTT mån-fre 12-15 

55 • - inkl. dricka, sallad 
• bröd, kaffe, kaka 

~onica~ 

Alla söndagar hela året 

SÖNDAG MIDDAG 
2 rättter 

FISK eller KÖTT 

!B[ommo~ 
SNITTBLOMMOR. KRUKVÄXTER 

SORGBINDERIER • BLOMSTERFÖRMEDLING 
ARRANGEMANG. INRAMNINGAR , 

TEL. 0525/323 80 1J~. 

JANSSONS 
BÄTVARVAB 
URBAN JANSSON 

OXNÄSVÄGEN 2 , 45071 FJÄU..BACKA 

T€L. OS2s-.S1 O 57 

Vl-NTERl}P-Pl.:ÄGGNlNG!~ -
VARUTRUSTNING' .:':.J 
REPARATIONER ;,,;;-~ 

TRÄ OCH PLAST 

FRITIDS- OCH FISKEBÄTAFt! 

KRAN 5 TON 

BÄTFÄRGER, BÄTPLYWOOD, MAHOGNY, 

TEAK, EK, MÄSSINGSLISTER, P\.AST, 

GLASFIBER, GELCOAT M.M. 

HEMPEL EPlMIIES~ 
BÄTFÄRG BÅT'LACK 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KARRABY 
HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 



Lärdom och lättsinne 
Lärdom och lättsinne förenas i Gunnar D 
Hanssons författarskap. Han är lika hem
mastadd i litteraturens klassiker som i 
den bohuslänska kustkulturen och hans 
förkärlek för det försmådda och ö,·er 
axeln sedda i både landskap. historia och 
dikt gör honom till en lika ovanlig akade
miker som poet. I hans sälIskap är det 
sköna roEgt och det värdefulla kommer 
som det är. utan prål och pretentioner. 
Hansson förmedlar ina kunskaper som i 
ett lågmälI samtal och begär inget annat 
a ina läsare än att intresse skall finnas. 
_ len i - fall lo ar han utbyte och det har 
han hållit i bra många år nu som författa
re. forskare, pedagog och berättare. 

Den essäsamling som Hansson har 
gett ut under våren, Ärans hospital (Bon
niers) , har fått ett strålande mottagande. 
Recensenter har tackat allra ödmjukast 
såväl som försökt tävla med författaren i 
kuriosakunskaper och det har talats om 
honom i pressen som lämplig ny ledamot 
i Svenska Akademien. Och visst kan han 
te sig som rena enmansuniversitetet 
Hansson, där han färdas nyfiken och med 
lätt buren kunskap mellan antikens poeter 
och isländsk saga, Viktor Rydberg och 
Bertalt Brecht, Evert Taube och luthersk 
religionsproblematik. Övertygad om att 
nästan inget väsentligt blir sagt med 
gängse mediaprat eller mätt med högsko
leprov. 

Det är inte min sak att här recensera 
Hanssons mäktiga bok men jag kan lova 
att dess blandade giv och dess kast mel
lan högkultur och lågkultur innehåller 
mycket för var och en som vet att det inte 
sällan är i marginalerna det mest spän
nande skrivs. Det är där Gunnar D Hans
son har sin naturliga position som undra
re och kommentator. I strandkanten mel
lan skilda kulturer. Knappast vanvördig 
mot traditionen men med tillägg till den 
och med famnen full av "vragegods". 

Smögensonen Hansson har ägnat 
några av sina mest inspirerande boksidor 
i volymen åt Bohuslän i litteraturen och 
konsten. I essän "Hur bilden av Bohuslän 
förändras. Jesus Christ! There 's a man 
left on board!" ger han läsarna den kom
primerade historieskrivning av landska
pets skildrare som hittills saknats. Han 
skriver där om Fredrika Bremers kust
landskapsnovell "Blänkfyren", Flygare
Carlens skärgårdsromaner, Mellins "Ett 
äfventyr från Bohusläns-skären", Hilma 
Angered - Strandbergs tragiska försök att 
bli en folkets författare i Fjällbacka, 
Selma Lagerlöfs inlandsperspektiv på 

Bohuslän och Martin Kochs skarpsynta 
iakttagelser av kustmentaliteten och 
schartauanismen och om Evert Taubes 
vackra försök att hålla kvar den vilda, 
exotiska 1800-talsmelodramatiska bohus
länsbilden in i det mer nyktra 1900-talet 
med "Balladen om briggen Blue Bird av 
Hull". 

Det är en lika underhållande som ini
tierad guide till Bohuslän i konstkulturen 
och ett nyttigt komplement till all histo
rielös bästkustretorik som vi utsätts för. 

För fjällbackabor (och hamburgsun
dare ) är också texten "Vem älskar Gorch 
Fock?" obligatorisk läsning. En liten 

erinran om den unge tyske diktaren som 
dog i Skagerackslaget 1916 och hittades 
vid ett skär sydväst om Väderöbod med 
ett romanutkast i fickan och som nu lig
ger begraven på Stensholmen. 

Läs Gunnar D Hanssons Ärans hospi
tal! Hans bror i Smögen, Gösta, har den 
säkert till försäljning i sin kiosk vid tor
get. Och till sommaren är det ju på gång 
en bokhandel i Fjällbacka, en filial till 
Böcker och Blad på Torp. Där i Olofs
sons gamla järnhandel passar Hanssons 
tankar utmärkt in i sortimentet. 

Tomas Forser 

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

SNABBTRYCK 

Bruksvägen 8 
455 33 Munkedal 

'fi' 0524-121 19 
Telefax 0524- 123 11 

Bo på KULLENOMRÄDET .. 
i FJALLBACKA 

NÄRA HAV, NATUR 
OCH SERVICE 

yres av: 
JOHN GRANQVIST FÖRVALTNINGS AB 

Box 7, 450 71 FJÄLLBACKA, Tel. 0525·320 30 
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EXIT SILON 
En för Fjällbacka k~rakteristisk 
men ful silhuett är borta. Under 
vårvintern jämnades Odals silo
byggnad i Mörhult med marken. 

Silon byggdes 1959 av "Lantmän
nen" under en period av optimism 
och framtidstro, inte minst när det 
gällde näringslivet. Lerstens K vam 
automatiserades, vi fick en riktig 
betongkaj vid Planarne, ny fiskhall 
och småbåtsvarv på Oxnäs. Inven
ting expanderade och fick nya stora 
order. Samtidigt byggdes den nya 
Södra Hamngatan längs vattnet, ofta 
med hjälp av pålning och utfyllning 
av strandremsan. Stora magasin, 
som tillhörde Wenander och Fos
sum, revs. 

Silon ersatte en äldre och mindre 
anläggning. I starten räknade man 
med en omsättning av ca 2000 ton 
spannmål. Man tog också hand om 
produkter såsom utsäde, foder och 
gödning av ett värde av 3 miljoner 
kronor, vilket allt skulle lastas och 
los as från fartyg och lastbilar. Silon 
sysselsatte sex personer i starten. 

De stolta planerna för silon gru
sades, när fraktfarten till djupham
nen inte alls blev så stor, som man 
räknat med. Verksamheten avtog 
alltmer och lades så småningom ner. 
Byggnaden förföll snabbt och blev 
snart bara en hemvist för duvor och 
svalor. 

För några år sedan upptäckte 
konstnärerna silon och dess möjlig
heter. Silon skulle bli och var under 
ett par år centrum för kulturverksam
het t ex stora utställningar, installa
tioner, konserter och dansföreställ
ningar. 

Efter många svårtydda turer sål
des silon slutligen till Västkusttom
ter AB, som ämnar bygga småhus 
och sjöbodar på tomten, vilket vi 
rapporterade om i förra numret av 
Fjällbacka-Bladet. 

Hod 

Gynna våra 

annonsörer! 



SKYLT VID 
SÄLVIKS-RÖSET 
Efter många om och men - har äntligen 
skylten vid Sälviks-röset kommit fram 
till att komma på plats. För flera år 
sedan tog jag kontakt med då arande 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bob -
län och länsantikvarie Thomas .-1r~5 -
som var själv på plats för 
sig. Han berömde den fina 
till röset som FFF med 
bergs hjälp har o 
har det varit - -

plötsligt - då jag -
hoppet - och medde 
ten på gång i röda 
bli klar före oI1l1I!Z:_ - _ -; Bladet 
kommer ut är - - o>- redan på 
plats. 

Text och k~'l' ~O;::~ 

en tecknad l<1L~~~L'lJ' ,U- i iärg av hur det 
kan ha en -- --o>-, byggdes under 
bronsåldern. di -~nnivån var ca 15 
meter högre - i _. då klimatet var 
milt och granen änn inte hade kommit 
hit. Graven undersö l 9 av Emil 
Ekhoff som fann p;å tenkistor i graven 
och hörde talas om urnor med aska från 
senare begravningar. 

Som vi vet finns ju liknande rösen 
på många toppar runt i vår skärgård och 
även på bergstoppar inåt land. En fu ll
ständig beskrivning av röset finn i Bla
det nr 82. Nu hoppas jag att alla som 
kan, själ a eller med gästande vänner, 
tar sig en kön promenad till röset, som 
ju är my et lättåtkomligt, studerar och 
gläds. - Ordet "vikingagravar" hoppas 
jag skall 'ara för alltid försvunnet. 
Bronsåldern varade l 800 - 500 f Kr. 

- 1000 e Kr. Det är 
en viss M -....... • LL>.!U-

Inger Rudberg 

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

Försäljning av: 
• Hundfoder (Hundköket) 

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

Välkomna! • • 
Rygg - Nack - Led - Muskelproblem? 

TANUMSNAPRAPATEN 
BENNIE BRORSSON. LEG. NAPRAPAT 

PRÄSTGÅRDSVÄGEN 7, 457 31 TANUMSHEDE 
Tel: 0525-205 50 

Välkomna! 

APOTEKET 
•• 

FJALLBACKA 
Huvudentren Fjällbackaservice 

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

lördag 9.00-12.00 

Lunchöppet 
t.O.m. 2/8 

Tel. 0525/310 04 Trevlig sommar! 

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

NYT71t" A7A Föreningsgatan S, Fjällbacka 05 25-644 00 .. .... 's ·~""Ut'bf~ Junogatan 9, Uddevalla 0522-1 44 50 Forsaljnmg - erv/ce - /".inmg ____________ _ 
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Klipp ur 
Strömstad s Tidning 30/3 -99 

Tanum får nära 
20 miljoner kr 
Biobränslebaserad fjärrvärme i 
Tanumshede blir av allt att 
döma det första projektet som 
Tanums kommun drar igång 
inom ramen för lokalt investe
ringsstöd. Den totala investe
ringen är kostnadsberäknad till 
7,4 miljoner kronor. Staten stäl
ler upp med knappt 1,8 miljo
ner. Satsningen väntas ge 11 års
arbeten. 

I torsdags kom det efterlängtade beske
det. Tanums kommun får 19,7 miljoner 
kronor i stöd för sitt lokala investerings
program. Totalt omfattar programmet 
investeringar på drygt 47,6 miljoner kro
nor och väntas ge 56,6 års arbeten varav 
29 kan få bestående sysselsättning. 

Programmet består främst av åtgärder 
för att minska närsaltbelastningen på 
havet genom miljöanpassad energian
vändning och diverse V A-åtgärder. 

• Kretsloppsanpassad avloppshantering i 
Kämpersvik. Investering 14 miljoner, 
bidrag 9,8 miljoner. 15 årsarbeten. 
Investeringen innebär urinseparering 
och multrum inom hela VA-området, 
separat dagvatten och en reningsan
läggning öster om samhället. 

• Restaurering av grunda vikar och an
läggning av våtmarker. Investering 4,5 
miljoner, bidrag knappt 3,4 miljoner. 7 
årsarbeten. Investeringen innebär för
bättrad vatten6msättning i grunda 
vikar. 

• Central kompost. Investering 1 miljon, 
bidrag 200 000. 1,5 årsarbeten. 

• Scoutläger. Investering 2,5 miljoner, 
bidrag 258 000 kronor. 2 årsarbeten. 
Miljöanpassade VA-, avfalls- och 
energilösningar på Göteborgsscouter
nas lägerplats vid Kragenäs . 

• Kök och energi på Tingvall. Investe
ring drygt 7,8 miljoner, bidrag knappt 
1,3 miljoner. 5 årsarbeten. 

• Miljösatsning Gerlesborgsskolan. Inve
stering 200 000 kr, bidrag 60 000. 0,5 
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BRÖDERN1JJ11 
GUSTAFSSON AB 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

Egen tillverkning 
och försäljning 

MARKISER 
RULLGARDINER 
PERSIENNER 

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

TANUMSHEDE Tel. 0525/205 71 - 20573 Telefax 205 73 

FRISÖREN är proffs på ditt hår! 

GÖR SOM DIN FRISÖR! 

ANVÄND PROFESSIONELLA C O L S I N 
HARVARDSPRODUKTER FRÅN COLSIN 

COLSINS SCHAMPON - BRA MIUÖVAL 

GODKÄNDA AV SV. NAnJRSKYDDSFÖRENINGEN 

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

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

CAPE • RESTAURANG • BAR 

Unna dig ett besök 

BRYGGAN 
FJÄLLBACKA 

INGRID BERGMANS TORG - 0525-21060 

årsarbeten. Syftet är att minska miljö
påverkan från skolans verksamhet, 
bland annat utsläpp av tungmetall, färg 
och glasyr. 

• Biobränsle i Fjällbacka. Investering 
knappt 6,6 miljoner, bidrag drygt 1,5 
miljoner. 8,5 årsarbeten. 

Kerstin Karlsson 



Näckros - Nymphaea Alba 
Näckrosen tillhör, trots sin skönhet, en 
primitiv grupp, som står nära de allra 
utsprungligaste blomväxter vi har. Den 
blommar juni-augusti på dybottnar i små
sjöar, tjärnar och dammar, särskilt i 
skogstrakter och är allmänt förekomman
de i södra och mellersta Sverige. 

En egendomlighet hos näckrosen är 
att blomman sluter sig på kvällen, 
blom skaftet böjer sig och drar ner blom
man under vattnet. Detta upprepas varje 
kväll tills pollinering sker. 

Vid nödår skördade våra förfäder de 
nästan lodräta jordstammarna, som mal
des till mjöl. Mjölet, rikt på stärkelse och 
socker, användes som tillsats vid bröd
bak. 

I folkmedicinen kom även bladen till 
nytta. De är rika på slemämnen och 
ansågs påskynda läkningen av sär. 

Näckrosen, säreget trolsk och sägen
omspunnen, har aldrig upphört att väcka 
känslor och att fascinera oss människor. 
Många skalder har besjungit blomman. 
En av de mest omtyckta visorna är Birger 
Sjöbergs "Beskrivning över näckens 
rosor och vattnet", som börjar med föl
jande rader: 

Gör en kikare av handen, Frida, 
skåda Näckens rosor i vår vik! 

Södermanland har utsett den vita 
näckrosen till sin landskapsblomma och 
länets landsting har en stiliserad näckros 
som symbol. 

Riksföreståndare Sten Sture d.ä. hade 
tre näckrosblad i sin vapensköld. Han 
svor ofta ed med orden 

"Vid mina tre sjöblad". 
Släktnamnet Nymphaea härleder sig 

från grekiska ordet nymf, alltså en vatten
nymf. En grekisk legend berättar, att en 
vattennymf älskade guden Herkules. 
Hennes varma känslor besvarades tyvärr 
inte av guden och hon dog av brustet 
hjärta.. Helt försvann hon dock inte, utan 
uppstod om den sköna näckrosen. 

De 'enska namnet kommer av att 
näcken enligt folktron, under ljusa mån
skensnätter teg upp mellan näckrosbla
den och . - e nattvandraren med sitt 
spel på en fioL om liknade näckrosens 
fröhus. 

- kro en bildar gärna 
d \'ä'(er även gul näck

ros , d är·gi~u2!:·kn:)S och nordnäckrosen och 
alla härs rungligen från Nym
phaea Alba 

Den röda - sen är en fårgform av 
'ommer "ildväxande i 
gen. Alla odlade röd-

blommiga näckrosor anses härstamma 
från sjön Fagertärn, där den sedan länge 
är fridlyst, liksom i Västra och Stora 
Kroktäm, Skaraborgs län och Örebro län. 

En gammal sägen förtäljer att Näcken 
bodde i Fagertäm. Och om blommans 
rödaf~rg berättas också i samma sägen. 
En fiskare, vid namn Fager, bodde vid 
Fagertärn. Han hade usel fiskelycka. En 
dag då han var ute i sin ekstock för att 
vittja sina nät, kom Näcken 'Upp och lova
de Fager, att han hädanefter skulle få sina 
nät fulla, om han bara lovade honom sin 
dotter till maka. 

Fager, som var fattig och naturligtvis 
beroende av god fångst, lovade bort sin 
dotter. Näcken skulle dock få vänta till 
dess hon fyllde 18 år, innan han fick äkta 
henne. Efter den dagen var Fagers nät all
tid fulla av fisk. 

Flickan fyllde 18 år och en dag, när 
hon gick ned till sjön, kom Näcken upp 
och talade om för henne, att hon nu var 
hans. "Jag vet det", svarade flickan, "men 
levande skall du inte få mig". I samma 
ögonblick drog hon fram en kniv och 
stack den djupt i sitt bröst. Hennes blod 
färgade en del av näckrosorna och ännu 
kan vi glädjas åt de vackra röda blom
morna i Fagertärn. 

Forts sid 32 

Maj Gustafson 

lämnade styrelsen efter sexton år. 
Maj har gjort mycket för förening
en. Bl.a. stod hon för det krävande 
annonsarbetet. Hon började skriva 
i Fjällbacka-Bladet 1965 och har 
sedan bidragit med åtskilliga arti
klar, kåserier och dikter - tillsam
mans inte mindre än 105 stycken. 
Tack Maj! 

• BYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING. FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

0525·319 77 
FJÄLLBACKA 
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Il På Florö, utanför Fjällbacka, finns en damm med röda näckrosor, som jag Il 
för många, många år sedan fick tillfälle att beskåda. Enligt en liten artikel i Il Il " Fjällbacka-Bladet nr 51 planterades blommorna in på Dyngö och förhopp-

li 
ningsvis har detta försök krönts med framgång. Il 

Maj Gustafson 

~ ~ 
~ ~ 

Munk-Reklam AB, Munkedal' 999 


