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värna om Fjällbackas miljö och natur. 

Tillvarata medlemmarnas intressen 
vad gäller deras tillvaro i Fjällbacka. 

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

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

Föreningen utger en tidning "Fjäll
backa-Bladet", som utkommer två 
gånger om året. Medlemmarna får tid
ningen hemskickad. 
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Bofasta året runt och 
sommarboende 
Cirka ett tusen personer bor året om i Fjällbacka. Trots alla pensionärer är 
åldersfördelningen ganska jämn tack vare industrin, småföretagen och affä
rerna samt inte minst kommunen, som ju bl a svarar för skolan och omsor
gen. Antalet nyfödda har dock varit alarmerande lågt under det senaste året. 
I stort sett har vi det bra i Fjällbacka, mycket bra vågar man säga, även om 
önskelistan kan göras lång. Ett allaktivitetshus, främst för ungdomen, står 
högt upp på listan. Trots allt finns ett behov att komma från Fjällbacka 
ibland och kanske fara till Torp, knö lite med folk och titta på utbudet i 
affärerna. Barnen vill gärna gå på Mac Donaids. Man behöver dock inte 
storhandla där och samtidigt klaga över att våra egna affärers utbud minskar 
eller att de i värsta fall läggs ner. 

Fjällbacka är en av Bohusläns mest attraktiva orter vilket avspeglas, 
som alla vet, i huspriserna på "Framstranne", "Backen" och Oxnäs. De som 
fått någon miljon för sina hus eller sjöbodar är bara att gratulera. Men - det 
finns också gamla fjällbackabor som har tvingats eller tvingas lämna sina 
hus på grund av den höga fastighetsskatten. Man har helt enkelt inte råd att 
bo kvar i sina sedan lång tid tillbaka betalda hus. Det har skrivits metervis 
med spalter och talats i timmar om detta problem - av politiker inte minst. 
Inget tycks hjälpa. De styrande hänvisar till nya utredningar och under tiden 
"dör kon". Är vi så svårt snärjda av lagar och regler, att uppenbara orättvi
sor inte snabbt kan rättas till? Det sker alltså en slags segregation i Fjäll
backa med övervägande åretruntboende "bakom berget" och övervägande 
sommarboende på framsidan. 

Vi kan nog vara överens om att Fjällbacka förlorar på detta. Är någon 
annan utveckling möjlig? En väg att lindra förloppet är att ge åretomboende 
förtur till kommunens tomtmark i attraktiva lägen. En annan väg är helt 
enkelt att sommarboende väljer att bli bofasta året runt, om inte förr så efter 
pensioneringen. Välkomna! Det är många som redan gjort det. Allt det som 
gör Fjällbacka till något extra fint på sommaren finns kvar andra årstider. 
Skärgården, fjällen och ljuset är om möjligt ännu mer fängslande. Folk av 
olika kategorier, åldrar och med skilda erfarenheter har tid med att bry sig 
om varandra på ett avspänt sätt. Och husen, ja, de är ju välhållna tack vare 
de sommarboende, som reparerat, renoverat och vinterbonat många fina , 
gamla hus och därmed starkt bidragit till att Fjällbacka är unikt på kusten 
vad gäller bebyggelsen. 

Badorten Fjällbacka lever, som Bohuskusten för övrigt, på turism. Det 
finns olika slag av turism. Den våldsamma och skräniga typen är inte önsk
värd. Däremot är det synnerligen angeläget och bra för hela samhä1let med 
turister som är lite "gröna" och/eller är intresserade av kultur och sport till 
havs och på landbacken. 

Omslagsbild: 

Trålare i Fjällbacka hamn 
Målning av William Solen berg 

Se sid 26 

Hans Odin 



Från årsmötet 
och annat 
1900-talets sista FFF-årsmöte hölls den 
13 juli i Församlingshemmet. 37 personer 
hade trotsat det varma och vackra vädret 
- +29°C i salen - och hörsammat kallel
sen. Ingen vis te då att det fina sommar
vädret skulle fortsätta re ten av somma
ren och också i eptember. Tack vare 
svalt och det. på "år kam av landet, ovan
ligt regniga vädret i maj och juni (regnre
kord i juni) fick ,'i århundradets? frodi 
gaste växtlighet men just inga äpplen. 

På för lag ay _·~.Tlle Carlsson valdes 
Anders Järund till mötets ordförande. 
Han omvalde till föreningens ordförande 
för ett år. Till ~Te1seledamöter för två år 
omvalde Era Bjön-ino . Tomas Farser, 
John Johansson och Bo Reichenberg. 
Valberedning ocb re\'i orer för ett år 
omvalde oc -- - _ Iedlemsavgiften och 
lösnummern -giften på Fjällbacka-Bladet 
bestämde- "ara oförändrade, 100 respek
ti e nor. Yid mötet redovisades 
planerade '.-erksamheter. såsom kulturhis
toriska ,-andringar i Fjällbacka (Inger 
Rudber o ). krabbmetetävlingen (Eva Björ
\'in o ) och Fjällbacka-kväll med Holger 
Benemson om inbjuden talare. 

nder öniga frågor efterlystes: 
fler opcontainrar och papperskorgar 
och bättre tädning omkring dem 
under högsäsongen 
\'ackrnre infart österifrån och upp-
nyg_ - g av Hockeyklubbens lopp

marknad 
högre - pacitet hos postkontoret 
under högs" ongen 
åtgärcte.r IDO[ yattensamlingarna på 
Allegar.an.. 

Ön kemål - orde om: 
• att forn yen \id tennisplan och käl

lan i Rännan "id torget utmärks samt 
att en 'o::nmunal anslagstavla för 
enbart torening-- och kulturmedde
landen -- - upp. 

St}Tel en efterly-te förslag från medlem
marna på h - om bör kyltas och fram
höll \'il"len a\- an medlemmarna anmäler 
adre sändringar till ~Tel en. 

\feddelade -~Tel en att förfa ttare- , 
person-_ pI -- och artikelregister fram
ställts ay In!!er Rudberg från materialet i 
Fjällbacka-BladeL Lay-out arbete pågår. 
Samtliga Fjällbacka-Blad flnns på biblio
teket och enstaka exemplar kan kopieras. 
Diskuterades om möjligheter att lägga in 
alla Blad på datadisketter. 

Allmänt lovordades "Det nya torget", 
belysningen av Veddeberget upp mot 
Kungsklyftan och de arrangemang som 
genomförts för att stärka gemenskapen i 
samhället såsom invigningsfesten ute på 
torget - kommunen bjöd - och Köpman
naföreningens "Fjällbackakalas" med 
räkor på långbord på torget. 

Efter årsmötet informerade Lennart 
Fredlund och Rosita Jansson om Fjäll
backa Frivilliga Brandkår. Hans Schub 
visade till sist två mycket vackra bildspel 
om Bohuslän. Mycket av det som händer 
och diskuteras i Fjällbacka visas på hem
sidan www.fjallbacka.com. Många bra 
bilder kräver dock en relativt kraftfull PC 
eller MAe. 

Hans 
Sekreteraren 

Hans Schub visar bildspel på årsmötet. 
Foto: AJ. 

VälJwnvnerv tili 

~ .. @Y~ .. 8 
.' ~,,~ . ' 

~;§/ 

!TOit<~Julldqj;fm!< 
tilt /zemmet ~ 

• GARDINER & DUKAR • 
• NATILlNNEN • MORGONROCKAR. 

• SNYGGA UNDERKLÄDER. BRODERIER • 
• PRESENTKORT. 

FJÄLLBACKA TEL 313 71 

Föreningen för Fjällbackas 
verksamhetsberättelse 1998-99 

En stor del av föreningens arbete har lik
som tidigare år bestått i att utge två num
mer av Fjällbacka-Bladet. Dessutom har 
följande åstadkommits: 
1. En krabbfisketävling anordnades ons

dagen den 15 juli och samlade 128 
deltagare, som drog upp 913 krabbor. 

2. En Fjällbackakväll anordnades tisda
gen den 21 juli. 51 personer hade 
kommit för att lyssna på ett föredrag 
av fil. dr. Johan Pettersson om tranko
kerier under 1700-talets sillfiske. 

3. Tre guidade "kultur-vandringar" an
ordnades under Inger Rudbergs led
ning. C:a 10 personer per gång deltog 
trots det opålitliga vädret. 

4. Föreningen har engagerat sig i att 
anlägga vandringsled på Veddeberget 
och att utforma skyltar på äldre hus, 

som kan ge upplysningar om när det 
är byggt, ev. användning, ägare etc. 

5. Föreningen har i år bidragit med 
10 000 kr till belysningen av Vedde
berget. Den har också bekostat en 
flaggstång vid församlingshemmet 
med 5000 kr. Givit bidrag till Turist
informationen med 3000 kr och Mör
hultsbadet med 4000 kr. 

6. En ny upplaga av Kulturbroschyren 
för Fjällbacka har tryckts på svenska 
och tyska för 20 000 kr. 

7. Tre styrelsemöten har hållits under 
året. 

Den 6 juni hade föreningen 738 medlem
mar. 
Föreningens ekonomi är god. 
Fjällbacka den 13 juli 1999 
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LEGALA NOTISER 1 november 1998 till 1 november 1999 
Födda 

Hanna, dotter till Robert Tjerbo och Ina Gjeitang 28 januari 
10 mars 
14 mars 
3 maj 
29 juni 

Felicia, dotter till Lennart Aronsson och Magdalena Olander 
Marcus, son till Mathias Erlandsson och Linda Färm 
Hampus, son till Patrik Jonasson och Malin Edvinsson 
Jennifer, dotter till Bengt och Jessica Thorvall 

Vigda 
20 februari 
25 juni 

Peter Adlersson och Catrine Karlsson. 
Lennart Juliusson och Caroline Plate 

Endast uppgifter kända för pastorsexpeditionen har kunnat tagas med. 

Välkomstgudstjänst 
Den 19 oktober hölls en välkomstguds
tj änst för Margaretha Berndtsson. Alla 
gudstjänster i pastoratet var sammanlysta 
till Fjällbacka. Gudstjänsten inleddes 
med procession med kören, kyrkvärdar, 
pastoratets präster och kontraktets prost 
Sigvard Gustavsson. Därefter läste Sig
vard Gustavsson upp biskopens tillkän
nagivande av tillsättningen av Margaret
ha Berndtsson som komminister, varefter 
han läste en bön för ämbetet och en 
välönskan. Anders Järund hälsade, på 
församlingarnas vägnar, Margaretha väl
kommen till Fjällbacka. Varpå Marga
retha höll söndagens gudstjänst. 

------

Avlidna 
31 oktober Torsten Johansson 95 år 
12 november Rune Strömbergh 89 år 
14 november Karin Johansson 95 år 
17 november Lilian Hugoson 66 år 
23 november Mikael Karlsson 36 år 
5 januari Lennart Bräck 94 år 
5 april Göte Mossby når 
15 april Gunhild Ekström 85 år 
29 april Folke Carlsson 81 år 
21 juli Nanna Lundberg 90 år 

------

Vid lunchen, som följde i försam
lingshemmet, talade kyrkoherde Lennart 
Larsson, Anna-Lena Johansson för Ham
bmgsund och Ingemar Rehnberg för 
sommargästerna. 

AJ. 
Fjällbackas kantor Per Weist och Lotta Hugoson, Öjeskär, framförde sång och musik 
den 3 juli. Foto: Hod 
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EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14,31252 Fr.v. Johanna Hulten, Charlotta Klacker, dotter till tandläkare Rolf Klacker och Gun
Marie Velinder-Klacker, och Johanna Kämpe , kallar sig Trio Voce och underhöll oss 
med sång, jlöjt, gitarr och orgel den 7 juli. Foto: AJ. 
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FRAN KYRKTRAPPAN 

FOTO: Stig Hagenius 

Framtidslandet 
Låt oss nu. alla åldrar. ta till oss BIBELNS 
berättel er. fulla av bilder, kärlek och dra
matik. Det händer å mycket i ditt och 
mitt liv om behöver bollas tillbaka till 
Gud som har kapat oss. Att vara ung 
innebär många frågetecken. Vem är Jag? 
Vad skall jag bli? Finns Gud i denna oro
liga och "onda" tid? Vågar jag tro på 
framtiden? ad är ett bra förhållande? 
DU som läser detta och vilken ålder du 
än befinner dig i, så kanske vissa frågor 
följer o s genom livet. 

Det känns jobbigt många gånger att 
inte känna igen en tydlig struktur för vår 
kristna tro. Detta skapar otrygghet. ' Blir 
den kristna tron otydlig är det inte under
ligt, att etiken blir som den blir och att vi 
går mot en allmän upplösning och kär
lekslöshet, likgiltighet. 

Fjällbacka är en trivsam ort att bo 
hela året. Jag har nu installerat mig i den 
trivsamma prästgården. Jag vill TACKA 
varmt för stöd jag har fått och är mycket 
glad över att få vara präst i dessa bygder. 

Just nu sjuder det av liv och verksamhet i 
Julspelsgruppen tack vare goda medhjäl
pare. Sånggrupper finns för barn, ungdo
mar och vuxna, men det behövs fler rös
ter. Min dröm är att olika åldrar skall 
kommunicera: Det ordet betyder "göra 
gemensamt". Kom med dina tankar om 
hur du vill att församlingen skall fungera. 
Låt oss skapa mötesplatser för den gemen
samma reflexionen! Lyssna på varandra! 

Tack till arbetsgruppen för Millen
niumfirandet i Fjällbacka, för att kyrkan 
och församlingen kom med i planerna. 
Välkommen till kyrkan under Nyårshel
gen och hämta ditt fredsljus för ett nytt 
Millennium. 

" ... Lovsången till Guds ära och den 
uppriktiga bönen om fred i vår värld får 
aldrig upphöra. Inför ett nytt årtusende 
efter Jesu Kristi födelse behöver vi om 
och om igen tända våra ljus, be våra 
böner, sjunga våra sånger, möta varand
ras blickar och med godhetens handlingar 
hålla ondskans och lögnens mörker ifrån 
oss. 

Låt oss tillsammans göra det nya årtu
sendet till ett trons, hoppets och kärle
kens tidevarv i bön och handling ... " 
(utdrag ur "Hälsningen från Sveriges 
kyrkoledare". ) 

Margaretha Berndtsson 

Samhällsföreningen har tagit initiativet att göra nyårsfirandet i Fjällbacka 
till hela samhällets angelägenhet! 

PROGRAM 
för nyårsfirandet i Fjällbacka: 

N yår aftons årdkase tänds på Vette berget för 
morgon: att markera att fuandet startar på 

årtusendets sista dygn. 

13.00-15.00 Femkamp i vintersportgrenar på 
och runt torget. Cafe Bryggan hål
ler öppet sin uteservering. 

ca 15.00 An jovis-tävlingens segrare koras 
(på Cafe Bryggan). 

ca 18.10 Samling på Torget och vid Stallarna 
för fackeltåg till kyrkan. 

18.30 Musikgudstjänst i kyrkan. 

ca 19.00 Familjefesten börjar på Badis. 

ca 23.30 Torget, bildspel mot bergväggen. 

00.00 Kyrkklockorna ringer in det nya 
årtusendet. 

00.01 Stort fyrverkeri skjuts upp i gäst
hamnen. 

Fortsatt firande .. . 

Disco på Badis .. . 
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Stenhuggaren SOUl blev poliskonstapel 
I ett a rummen står en motions
cy 'el. Den är i dagligt bruk, får 
jag höra. Brevid den ett välfyllt 
prisskåp med pokaler, plaketter 
och medaljer frän motorcykeltäv
tingsåren på 20- och 30-talen. 

J ag är på besök hos Eric 
Pihlqvist. Han är 93 år denna höst. 
För ett par år sedan när jag träffa
de honom sa han, att det är "gan
ska märkligt att bli så här gam
mal". Han är väl litet tunnare nu. 
~en lika vital, lika distinkt i sitt 
tal och klar i sin tanke. Han berät
tar att han fortfarande kör sin bil 
och att han känner sig hemma när 
han sätter sig vid ratten; Visserli
gen tror han att han kanske vrider 
litet långsammare på nacken än 
förr. "Men det finns ju backspegel 
och sidospeglar." ~ 

J ag minns honom änaa ~från 
40-talet när han tog sig tid att 
prata och skoja med mig nere på 
pappas (Eric Forser) landsfiskal
kontor. Nu har det gått ett halvt 
århundrade men . det där vänliga, 
trygga intresset har han behållit, 
tänker jag när vi sitter och språkar 
över en bandspelare. 

Paddor vid Bönn 
Eric berättar att han inte har någon släkt 
kvar, sänär som på en adopterad dotter till 
hans syster och några halvkusiner. "Vi var 
tre pojkar och ingen av oss har haft någon 
känd avkomma", som han säger med en 
något tjänstemannalik formulering. 

- Jag högg gatsten hemma i slutet av 
lO-talet och under första hälften av 20-
talet. Far var stenhuggare frän Blekinge 
och mor skeppardotter från Hökebacken i 
Hamburgsund. Han kom resande och 
hyrde in sig i Ejdestämmen. Där träffade 
han mamma som tillsammans med en vän
inna hade öppnat en liten affärsrörelse. De 
sålde matvaror och så hade de en strykin
rättning. "Glansstrykning" hette det och 
det gällde stärkkragar och skjortbröst. 

I det lilla huset blev jag född och där 
hade jag mina barndomsår. Det var ofta en 
tråkig och svår tid. Vi var så oerhört trång
bodda. Pappa, mamma, tre brOder och en 
syster i en liten stuga som var en diverse
handel med mjöl, kaffe, socker och med 
stuvbitar och tyger. 

Den stora förändringen skedde 1921, 
samma år som jag blev femton och konfir
merades. Mina föräldrar hade ett litet torp, 
_ ytorp, ett par kilometer innanför Ham-
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burgsund. Det var gammalt och dåligt men 
nu forslade de dit ett nedmonterat äldre, 
större hus, som på nyuppförd grund blev 
vår nya bostad. Det ligger där fortfarande. 
Huset var förstås omodernt men vi hade 
indraget vatten och slask och det var en 
väldig standardförbättring jämfört med hur 
vi bodde i Ejdestärnmen. 

Vid den tiden hade jag redan "börjat i 
berget", som vi sa. Farsan var s k brottbas 
och var med och tog ut block ur brotten 
med hjälp aven ängkran. Blocken kördes 
ut till en plan, där stenhuggarna stod med 
sina tunnor och högg gatsten. Vi var ett 
tjugotal sida vid sida där intill vägen nära 
Bonn. Det var inte smågatsten vi högg 
utan vad vi kallade "paddor", "belgare" 
och "engelsmän" beroende på storlek och 
vart de skulle exporteras. Paddorna var 
upp till 20 cm långa och högst 15 höga 
och lika breda. Fyrkantiga, kompakta ste
nar och bra mycket större än de som bru
kar kallas "knott". 

Men affären hemma i Ejdestämmen 
var en viktig del av försörjningen. Så 
länge det var gott om sten i brotten runt
omkring var det liv och rörelse i den här 
lilla byn och rätt så flitig handel hemma 

. hos oss. 

Körkort och motorcykel 
När bilismen kom i början av 20-
talet fick jag andra intressen. Jag 
blev rent förhäxad av detta nya 
och jag hängde mycket nere i 
Hamburgsund. Så fort jag hade 
en tvåkrona över tog jag en 
övningskörning med någon av 
taxichaufförerna upp till Ödsmål 
och tillbaka. Det var den vanliga 
sträckan. En halvmil fram och 
tillbaka. Så småningom körde jag 
upp för inspektör Thorburn i 
Uddevalla och sen blev det 
mycket körningar för mig med 
både bil och motorcykel. 
Övningskömingamavar inte lagli
ga i mitt fall ! Jag hade inte fyllt 18 
när jag böljade träna och den 
åldersgränsen fanns redan då. 
Bilintresset fick mig att flytta till 
Göteborg och börja på en motor
firma där. Till en början som 
springschas men så fick jag jobb 
på en verkstad och höll på med det 
ända fram till 1931, då krisen satte 
stopp för hela den här branschen. 

. Jag for hem till Hamburgsund 
igen men hamnade snart på folk
högskolan i Grebbestad, där jag 

gick två år. Sista tiden i Göteborg och de 
här åren i början av 30-talet hade jag bör
jat köra motorcykeltävlingar. Det var mitt 
allt. Det blev faktiskt en del framgängar, 
kan jag väl få lov att säga. Jag vann några 
tävlingar både i länet och utanför det 
också. Jag körde Svenska TT-loppet och 
Torslanda TT och litet av varje. Jag hade 
kommit över en cykel billigt och åkte ut 
på tävlingarna med den. 500-kubikklassen 
var den jag körde. 

Det var i den här vevan som jag sökte 
mig till polisyrket. Jag fick något intyg av 
kommunalnämndens ordförande och så 
fick jag börja som praktikant på kontoret 
här i Fjällbacka. Jag fick lära mig skattein
drivning och gå igenom röstlängder. 

1936 fick jag en extratjänst i Heestrand 
med tjänstgöring i Svenneby och Bottna 
socknar och Kville härad under din far. 
Det var ekonomiskt sett en hård tid. Jag 
hade 100 kronor i mänaden och hyrde ett 
rum i ett hus i Heestrand som A/got 
Johansson ägde. Rummet kostade 10 kro
nor i månaden och det var ju billigt men 
det var omöblerat och värme ingick inte i 
hyran. Maten fick jag för 80 kronor hos 
Algots svärmor och jag hade alltså 10 kro
nor i månaden att leva för. Jag fick några 
ören i indrivnings avgifter och viss hjälp 



hemifrån men det blev inte mycket över 
förstås. Under den här tiden genomgick 
jag också Statens polisskola. Åtta månader 
utan någon som helst lön eller annat 
bidrag. Hårda tider. 

På plats i Fjällbacka 
När det så äntligen blev en tjänst i Fjäll
backa uppmanade Forser mig att söka och 
förordade mig. Men kommungubbarna 
ville ha en jordbrukarson från orten istället 
och valde honom. Det slutade med att 
länsstyrelsen gav mig en tjänst mot kom
munens förslag. Det var egentligen rätt så 
bra för det betydde att jag inte hade några 
av kommungubbarna att tacka för någon
ting. Det gjorde att jag kunde känna mig 
friare i arbetet. 

1941 fick jag tjänsten och 1943 i okto
ber flyttade jag till Fjällbacka och hyrde in 
mig hos Algot Forssell, som vid det laget 
var pensionerad som ålderdomshemsföre
ståndare vid Hjälpesten. Mot slutet av 60-
talet flyttade Magda och jag ihop i det här 
huset, där jag ännu bor, och hon tidigare 
hade haft sin fotografiverksamhet. Här 
hade redan hennes far William Larsson 
arbetat som fotograf och yrket lever kvar 
ännu i huset, kan man säga, genom de 
stora sidofönstren som finns i övervåning
en. De behövdes för ljusets skull i ateljen. 
Jag har för mig att Magda var en duktig 
fotograf. Men teknikutvecklingen med 
färgfotografering och med nya, dyra 
kameror gjorde att det skulle bli stora 
kostnader för henne om hon skulle hänga 
med i det nya och då tyckte hon det var 
dags att lägga av. 

Vi gifte oss 1970 och här blev vi kvar 
till dess hon dog i cancer 1995. På 70-talet 
arbetade hon som affärsbiträde först hos 
Setterlinds och sen hos Evas. Hon hade 
varit sjuk från och till i femton år och det 
var många gånger svårt. Men vi hade det 
bra tillsammans. Jag minns att jag satt här 
i fåtöljen en gång och vi tittade på TV och 
jag la handen på henne och sa just: "Har 
inte vi det riktigt bra, vi två". Jo, hon höll 
med mig om det. Det har blivit ensamt 
sedan hon gick bort. 

Jag hade varit bekant med Magda och 
hennes syster Irma ända sedan jag kom till 
Fjällbacka. .\Ilen det dröjde alltså länge 
innan vi blev ett par. Dessförinnan hade 
det varit andra kvinnor i mitt liv. Jag var 
förlovad med en från Slottet om arbetade 
på Meeths varuhu i Göteborg och jag 
kommer ihåg att jag fick ledigt en lördag 
för att åka in och upp akrta henne. ar Jag 
berättade vad jag hade för skäl för min 
stadsresa sa far din - som jag i hög grad 
respekterade som chef och högaktade som 
människa - att "det var ett vällovligt före
tag". Men det blev inget bestående av det. 

Kanske var jag lite rädd rent ekonomiskt 
för att binda mig. Skulle jag kunna försör
ja en familj? Jag visste vad det ville säga 
att ha det fattigt och min lön var fortfaran
de låg. 

Här i Fjällbacka arbetade jag från 1943 
till pensioneringen 1966, då jag var inne 
på mitt 61:a år. När landsfiskalsdistriktet 
drogs in 1951 fortsatte jag under Halvars
son i Grebbestad men var fortfarande sta
tioneradi, Fjällbacka, där vi nu blev tre 
poliser - Karl Erik Aspång, Ingemar 
Svensson och jag - och så skatteindrivaren 
Edgren. På 40-talet hade jag varit ensam 
konstapel. 

Notarier och annat fint folk 
När jag gick här ensam de åren blev det 
mycket natt jobb. Krogarna var fullsatta 
sommartid men ortsborna hade krav på att 
det skulle vara tyst och lugnt nattetid och 
jag fick försöka hålla ordning. Kroglivet 
var egentligen intensivare då under och 
strax efter kriget, när det var litet bilism 
men mycket badgäster. Det blev mycket 
fylla och väsen och ibland nog så besvär
ligt. Jag minns hur jag en gång blev upp
ringd och fick ge mig ner i hotellbacken, 
där jag mötte en mycket högljudd trio 
beslående av rätt så prominenta personer. 
Den ene var domare och den andre nota
rie. J ag försökte dämpa dem men de blev 
irriterade och kvinnan i sällskapet förkla
rade, att hon efter helgen skulle klaga hos 
landsfiskalen som hon kände. Domaren sa 
inget men notarien blev alltmer högljudd 
och snackesalig och skulle försöka få mig 
att förstå hur illa jag bedömt och hanterat 
situationen. När vi till sist skildes åt sa 
han, att han hoppades att jag hade tagit 
intryck av det han hade påtalat och lärt 
mig något. Jag svarade honom att jag hade 
uppfattat det hela som "oratorisk diarre". 
Då vände han på klacken och dröp av. Jag 
frågade sen Forser, men det hade inte 
kommit något klagomål från dem. De 
hade sovit på saken! 

Det hände nog mer än en gång att jag 
tyckte att min situation var lite ömtålig här 
i samhället. Mina yrkeskamrater bodde på 
andra orter och körde med bil genom sam
hället av och till. Det var fina pojkar men 
jag hörde nästan aldrig att de stod och pra
tade med ortsborna. Jag däremot var ju 
känd av varenda människa här och det 
spelade ingen roll om jag var civilklädd 
eller inte. Jag var tvungen att utan undan
tag påpeka vad jag såg av felaktigheter. 
Ibland valde jag en väg för mina promena
der där jag inte räknade med att stöta på 
någon från samhället. Någon gång ville 
jag känna att jag var privat. Skulle jag ha 
haft överseende med småföreteelser, när 
pojkar och flickor kom cyklande utan ljus 

eller skjutsade varandra, skulle snacket 
omedelbart börjat gå om att "jag mötte 
Pilas och han sa inte ett ljud trots att jag 
inte hade lykta på cykeln". 

Kritiskt läge 
Dramatiska situationer var det väl inte så 
många. De flesta följde med ganska så 
godvilligt när man behövde göra ett in
gripande och jag var ju något så när väl
matad kroppsligen. Men en gång kommer 
jag ihåg att jag kände mig pressad. Det var 
under kriget. En ubåt med moderfartyg 
hade lagt till och det blev 450 man på 
besök i samhället. Som ensam polis skulle 
jag svara för ordningen och en av kvällar
na blev jag förstås tillkallad för att en av 
flottisterna hade fyllnat till rejält nere i 
hamnen. Jag fick ge mig dit och jag tog 
hand om killen och ledde iväg honom upp 
mot kontoret och finkan. Men jag blev inte 
ensam på vägen utan fler och fler av hans 
kompisar följde efter oss. När vi skulle gå 
uppför stentrappan intill finkan var vägen 
plötsligt blockerad. Jag tror det var upp 
mot hundra grabbar runt oss och det var 
helmörkt. En av dem ropade: "Nu tar vi 
honom". Jag försökte hålla mig lugn och 
svarade att det förstår jag nog att ni kan 
göra, men ni skall också veta att i så fall 
kommer det att bli efterräkningar. Så före
slog jag dem att jag skulle få fullgöra mitt 
uppdrag, ta in den berusade på kontoret 
och låsa ytterdörren. Men jag lovade att 
två av hans kamrater skulle få följa med 
och att jag skulle sätta mig i telefonförbin
delse med fartyget och diskutera med de 
ansvariga, om de ville komma och ta hand 
om killen eller om jag skulle ta honom i 
förvar över natten. 

Hur det nu var gick de efter ett tag 
med på detta och efter telefonsamtalet slu
tade det hela med att man kom från farty
get och hämtade pojken. Det var väl litet 
kritiskt ett slag den gången. 

Men de här åren var ju före skjutvap
nens och tillhyggenas tid. Något större 
motstånd mötte man inte i tjänsteutöv
ningen. Det gick oftast lugnt till. 

Jag tycker nog att jag haft ett bra 
yrkesliv. Jag har gillat arbetet och jag triv
des bra med förhållandena. 

UngefåT där rundar vi av vårt flera tim
mar långa samtal och jag tänker, när jag 
tackat för mig och stängt dörren bakom 
mig på Allegatan, att Fjällbacka hade tur 
som fick den här stenhuggarsonen som sin 
ordningsman. Utan åthävor eller dumdry
ga later och med självklar auktoritet skötte 
han sina grannlaga uppgifter i trettio års 
tid. Men så talas det också alltid väl om 
honom, när hans namn förs på tal av äldre 
och yngre fjällbackabor. 

Tomas Farser 
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Allt om Mörhult 
- Jeriko 
Vår Fjällbackakväll blev i år en stor 
succe, trots det enastående vackra vädret 
och den därmed rätt besvärande värmen i 
Församlingshemmet. Den tillströmmande 
publiken bjöds först kl 7 på dricka med 
tilltugg och kl 8 var salen fylld till brist
ningsgränsen av förväntansfulla åhörare, 
till stor del Mörhultsbor. 

Föredragshållaren, enkom tillrest från 
Öland, började med att säga att det var 
roligt att vara bland så många släktingar. 
Holger Benettsson är nämligen född i 
Mörhult 1919 som son till fiskaren Adolf 
Benettsson och småskollärarinnan Helena 
f Johansson. Holger har varit missionär i 
Tanganjika och missionsdirektor. Han var 
alltså en både långväga och nära gäst. 

Holger hade tänkt att kalla sitt före
drag: Välkommen till Jeriko, ett skoj
namn som Mörhult hade en tid - vad jag 
förstår med tanke på att någon stackars 
FjäIlbackabo där hade "råkat i rövarhän
der" som det står i evangeliet. Holger 
framhöll att Mörhult fram till 1930-talet 
var ett eget samhälle, som styrde sig själv 
i stort sett utan inblandning av Fjällbacka 
eller Kville kommun. 

Idel släktingar pekades ut 
Sedan fick vi en grundlig genomgång av 
Mörhults historia som går lika långt till
baka som Fjällbackas, när det gäller fast 
bebyggelse dvs början av 1600-talet. Det 
var bönder från byarna Ödsmål, Råröd, 
Nordby, Bräcke och Backa som ägde 
Mörhult som en allmänning ända sen 
norsk tid. Holger kunde tala om exakt var 
alla hus hade legat. Han håller på med en 
uppsats om Mörhult och den skall inte 
föregripas här. Men nog trivdes folk, när 
Holger kunde peka ut ättlingar i salen till 
folk som flyttat ner från Bräcke, nämli
gen Sko-Johns förfäder. Han pekade ut 
"Karlmänner" och "Jonassöner", här
stammande från Nordby. 

Utomordentligt gripande var också 
Holgers berättelser om övernaturliga var
sel om kommande olyckor. Jag skall inte 
heller föregripa dessa - utan hoppas att 
också detta skrivs ner av honom själv. 

Föredraget spelades in på band och 
kan nog så småningom lånas av Hans 
Ahlsen på Hembygdsarkivet. 

Inger Rudberg 
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SNITTBLOMMOR. KRUKVÄXTER 
SORGBINDERIER • BLOMSTERFÖRMEDLING 

ARRANGEMANG. INRAMNINGAR , 
TEL. 0525/323 80 qJä1/~' 

God Juloch Gott Nytt Ar! 

Välkommen till Ditt Apotek 
Huvudentren Fjällbackaservice 
ÖPPET: Måndag 

Tisdag - Fredag 
8.30-12.30 13 .30-18.00 
8.30-12.30 13.30-17.00 

Tel. 0525/310 04 

.. y~~--.. H· • ""~.IUI or.uservace 
"11" Motorer och . . . tillbehör EVlnlJ!!!!5E lMM:m" 
FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 

VINTERFÖRVARING 

N. Hamngat. 10, Fjällbacka, Tel. 0525-310 33, Fax. 0525-32219, Mobil. 0706·310311 

Il = Kaffeved? ==== Il 
Il Ska' vi göra kaffeved Il 
II av det här fula bordet? II 
U sa min kära moster, U 
II där vi stod i stugans mörka källare. II 
U -Nej,jagtardet, sajag. U 

Det är ju vackert. 

Il Där har många ätit. Il 
II Moster och de som åt är borta. II 
U De som åt sill vid bordet. U 
II Eller makrill och potäter. II 
U Om bordet kunde berätta (( 
II allt vad de sa - om fisket och livet. 11 
U Bordet har jag kvar. U 
11 Men bordet tiger. 11 
U Inger Rudberg U 



Nyttodata firade lO-årsjubileum den 1 sept 
Ett företag i databranschen växer fyra 
gånger snabbare än vanliga företag sägs 
det och därför firade Nyttodata egentli
gen 40-årsjubileum, eller? 

1 varje fall fick jag den l sept i strå
lande väder se en mer än fullsatt "Nolhot
ten" komma "ångande" in i hamnen och 
fick reda på att yttodata firade lO-årsju
bileum. Härom dagen 26/10 hade jag för
månen att få (han är mycket upptagen) 
intervjua företagets grundare och ägare 
Leif Norin i Håkebackenskolans "gamla" 
skolkök. Där bjöds alla hemmavarande 
anställda på frukost vid morgonsam
lingen! 

Firandet 
Vid lO-årsjubileet den l sept samlades 
gäster och anställda, sammanlagt ett 100-
personer, i "skolan", tal hölls och beröm 
utdelades. Därefter promenad till ham
nen, där "Nolhotten" embarkerades för 
färd till Hornbore by på Slottet. Nutid 
och forntid möttes i trevlig samvaro. Där
efter tillbaka med middag på Cafe Bryg
gan. Bland gästerna representanter från 
kommunerna i FyrbodaI, många stora och 
små företag och naturligtvis personalen. 

Företaget nu 
Antalet anställda idag är 40 personer, 
som kan jämföras med hur det var vid 5-
årsjubileet (se FB nr 76 juni 1994), då 
antalet var 19. Leif säger att antalet kan 
variera ganska mycket beroende på hur 
många utbildningsprojekt som pågår. "1 
våras var vi faktiskt 60 st" bekräftade 
Leif, "men så var det också 300 elever". 
Ett 20-tal var då anställda på projekt. För 
fyra år sedan startades en filial i Uddeval
la, där det nu är 15 anställda. Den största 
kunden är Kommunen, som köper alla 
sina datorer från Nyttodata. "Detta är 
mycket tack vare att vi säljer Siemens, 
om är den enda Swanmärkta datorn." 

Webbhotell 
Derta med Internet började för ca tre år 
edan. De bar blivit en ny framtidsverk
ambe roI _ -_nodata. Leif berättar: "Vi 

har en Webbhotell. där företag och pri
vatpersoner· abonnera på en "Hemsi
da". Yi tartar upp idan för från en 
tu enlapp till riorusen beroende på storlek 
och edan underhålls den av oss för 150 
kr/mån. \ i har 200 abonnenter varav ett 
20-tal från Fjällba .a. Fem an tällda 
sysslar tidvi med derta.-

Fr.v. Peter Brorson, Paul Cassler och Leif Norin. Foto : Hod 

Personalen det viktigaste 
"Näst kunderna är naturligtvis personalen 
i ett så kunskapsintensivt företag det vik
tigaste", fortsätter Leif. "Vi satsar mycket 
på personalvård och förra veckan var 
nästan alla anställda på personalkonfe
rens i Grekland." - Att personalen trivs 
bevisas av att 20-25 personer varit med 
de senaste fyra åren. "Vi försöker att 
ligga en bit över genomsnittslönen i kom
munen. En tekniker har ca 17.000/mån." 

Framtiden 
Vi ser framtiden an med tillförsikt. Så 
snabb som utvecklingen är på IT -området 
måste vi kolla nyheter mycket noggrant. 
Vi är fem chefer som följer var sitt områ
de för att vi skall kunna hänga med i kun
skapsflödet. "Hur kan Ni konkurrera med 

de stora i branschen?", frågar jag. "Det 
hänger på kvaliten förstås . Ofta är det så, 

. att när kunden inte får svar, när han ring"" 
er till ett stort IT-företag efter nio signa
ler, så ringer han hit och får svar efter 
tre", slutar Leif. 

Jag kan inte låta bli att citera vad 
Anders Järund avslutade med i FB nr 76: 
"Vi är häpna och glada över Nyttodatas 
framgångar, men undrar också om det 
inte snart är dags att sluta betrakta norra 
Bohuslän som en hopplös glesbygd. Kan
ske bor vi istället i framtidslandet. " 

Bo Reichenberg 

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

SNABBTRYCK 

Bruksvägen 8 
455 33 Munkedal 

'B' 0524-12119 
Telefax 0524- 123 11 
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Sälviksröset fick 
en fin skylt 
I början av juli fick jag besked om att 
s lten vid Sälviksröset efter många om 
och men äntligen var klar att sättas upp. 
Kommunens bil kom körande med en 
rejäl ställning och nödiga verktyg. Det 
var Otto Nilsson som skötte stenborren 
och Ingvar Toresson samt vi tre Hans 
Odin, Bo Reichenberg och undertecknad 
som resonerade oss fram till bästa platsen 
att placera tavlan. Där finns en teckning 
som vill ge en bild av bronsålderstid, när 
vattnets medelnivå var 15 m högre och då 
Sälvikslandet var en Ö. Men fortfarande 
saknas en anvisningsskylt nere vid vägen. 
Det lär vara så att man inte sätter upp en 
kringla, där det inte finns parkeringsplats. 
Men sådan finns ju i närheten strax före 
Campingen t ex. 

Det är Länsstyrelsen som står för 
kostnaden av skylten på 12.000 kr. Vi 
tackar och tar emot. Tack främst till län
santikvarie Thomas Areslätt som från 
början åtog sig detta och också genom
förde det, "som en hederssak", trots att 
länsammanslagningen krånglade till det 
hela. 

Inger Rudberg 

Foto: se sid 32 

Ferid medpersonal hälsar alla hjärtligt välkomna till Fjällbackas 
nya åretruntöppna restaurant och pizzeria 

Lunchkuponger 10 st 500:- Telefon 0525-326 55 

DAGENS RATT mån-fre 12-15 Alla söndagar hela året 

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

SÖNDAG MIDDAG 
2 rättter FISK eller KÖTT 

till Fjällbacka-Bladet nr 86, 
fotot på sidan 21: Personen i 
mitten är Bertil Tornbrant. 

~ / 

Tanums. 
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Bibliotek 
önskar 

ALLA FJÄLLBACKABOR 
en skön litteraturvinter med 

BIBLIOTEKET I FJALLBACKA 

Hos oss kan du även: 
• INTERNETSURFA 
• SLÄKTFORSKA 
• KOPIERA 
• SKICKA FAX 

Våra öppettider: 
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 



Väderö Fisk - ett familjeföretag med många 
verksamhetsgrenar 
Ingemar Granqvist och Susanne Hadeni
us är två "ungdomar" .som verkligen sat
sar på och i Fjällbacka. Det började med 
att den firma i Vänersborg, där Ingemar . 
jobbade som konstruktör, gick i konkurs. 
Då bestämde de sig för att flytta till Fjäll
backa och starta eget. Båda hade anknyt
ning hit tidigare, Ingemar är en "boråsen" 
i 4:e generationen och Susanne hamnade 
här aven tillfällighet. Solstickan skicka
de ut nybakade sjukgymnaster runt om i 
landet och hon kom hit och träffade Inge
mar. 

De nuvarande verksamhetsgrenarna 
är fisket, turist- och rumsförmedlingen, 
skärgårdsturer, båtavgifter, vattengympa
grupper och sjukgymnastik. 

Fisket 
För närvarande är fisket den mest 
inkomstbringande delen av bolagets verk
samhet. Under ca åtta månader av året 
blir det dels kräftburar från mars-juni och 
i slutet av okt till december. I slutet av 
sept och i okt är det hummertinor som 
gäller. - I framtiden kan det även bli haj
fiske eftersom båten är stor nog att 
användas till detta. - Tack vare den nya 
båten som först nu har kommit i drift för 
fiske, skall detta kunna bedrivas på ett 
ännu rationellare sätt. 

Nya båten 
Den nya Stigfjord 37-fiskebåten (en för
längd Stigfjord 33) levererades till Väde
rö Fiske KB den 19/7 i år. Hon är mycket 
välutrustad med all nödvändig naviga
tionsutrustning, radar, ekolod, astic m m. 
Motorn är en Cumis 220 hkr (USA), bog
propeller, 8 länspumpar. Hon är ett speci
albygge byggd enl EU-normer, som skall 
gälla för alla passagerarbåtar från år 
2010. Hon är förlängd från 33 till 37 fot 
för att kunna ta 30 passagerare + två 
mans besättning. M<,_n blir glatt överras
kad när man ser hur fint inredd hon är i 
styrhytt och kajuta i njutbart träslag, men 
så kostar hon också 1,4 milj. Byggare är 
Rönnängs varv. 

Turistbyrå och rumsförmedling 
Turiststugan vid Torget har varit livligt 
frekventerad i sommar. Susanne har arbe
tat en stor del av sin tid där, på vardagar
na tillsammans med en anställd, men på 
helgerna ensam frän kl 09.00-20.00. Dels 
är det broschyrutdelning, rådgivning och 
lite försäljning, dels är det rumsförmed
ling. Denna sker direkt till rum i samhäl
let. Dessutom sker förmedling i samarbe
te med Västkustbokning, där Susanne 
räknar med en utvecklad verksamhet när 
bättre databokning införs nästa år. - Ut
hyrning av flytvästar sker också i ganska 
stor omfattning. 

Ingemar Granqrisl och SusaJlne Hadenius framför sin 
firmabil. 

V äderö Fisks nya båt. 

Foto: Hod 

Gästhamnen 
Att ta upp bätavgifterna för alla gästande 
båtar i hamnen är ett stort jobb för Inge
mar, som med hjälp aven man har tagit 
upp 5.229 avgifter i sommar. Dessa redo
visas till Kommunen och så får Väderö 
Fisk provision. Antalet gästbåtar var 
något lägre än förra året, men ett svårsla
get rekord sattes i är, 349 båtar natten 
mellan 14-15/7. Det blir sena kvällar för 
Ingemar, ofta till 10-1/2 Il. 

Skärgårdsturer 
Hela sommaren har Ingemar gjort "halv
guidade" turer i skärgården. Ingen högta
lare utan mera prat med passagerarna. 
Det blev en markant ökning på antalet 
passagerare, när han satte in den nya 
båten den 19/7. Tre turer per dag och som 
mest en dag 71 passagerare, allt som allt i 
sommar 1.160, som mål nästa är 2.000. 
Turen kostar 70 kr för vuxna och 40 för 
barn. 

Vinterjobb 
Under höst, vinter och vär arbetar Susan
ne tre dagar i veckan på barnrehabilite
ringen i Uddevalla med sjukgymnastik. 
Dessutom på kvällarna med vattengym
pa, 5 pass/vecka med deltagare från 19-
85 år på Tanums Strand. 

Bo Reichenberg 

Foto: Hod 
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Tysk filminspelning på 
Stensholmen 

Birgittas Fotvård 
Tel. Bostad 0524-400 56 

Kvällstid 

Fjällbacka Service 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KARRABY 
HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-531 55 

Gorch Focks grav på Stensholmen. Fr.v.: Wolfgang Beeck, Stig och Inger Rudberg, 
Folke Olsson och Stefan Zimmer. 

muren för att duka fram den medhavda 
matsäcken. Men filmaren måste utnyttja 
det allt mer försvinnande solljuset och 
arbetar intensivt med sin kamera. Han fil
mar när Herr Beeck lägger ner en krans . 

En dag i början av september blir jag 
uppringd av Maj-Lis Olsson på Håke
backen, som talar om att hon har fått 
besked om att ett par tyskar skall komma 
till Fjällbacka för att filma Gorch Focks 
grav på Stensholmen. Detta skall vara en 
del aven film om den tyska marinen, om 
vi har förstått rätt. 

De som kommer är Wolfgang Beeck 
från Frankfurt am Main, som är medlem i 
en Gorch Fock-förening samt filmaren 
Stefan Zimmer från Berlin. 

Maj-Lis har dukat upp en superb mid
dag - gammal kokerska som hon tycks 
vara - och det blir stekt makrill med lin
gon till , vilket tyskarna finner litet origi
nellt och intressant. 

Nästa dag. yisar vi gravstenen med de 
tyska namnen på kyrkogården. Därefter 
går vi till Hembygdsarkivet, där jag i för
väg har tagit fram de bilder som finns om 
Stensholmen. Filmaren vill också ha 
typiska bilder från samma tid och sätter 
upp stativ och jobbar intensivt. 

Clipton 
Klockan tre samlas vi vid sjöräddnings
kajen där Folke Olsson ligger beredd 
med sin nyskurade snipa Clipton, byggd i 
Kungsviken 1963 av Gösta Johansson. 

Efter utfärden kretsar vi utanför stran
den vid Stensholmen där Stefan filmar 
från sjön, och sedan går vi till andra sidan 
där båten kan lägga till. Man har ett rep 
att hålla sig i första biten, då man klänger 
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uppåt utefter berget och därefter blir det 
att hoppa på stenblock ett tag. Här borde 
vi allt ha litet bättre framkomstmöjlighe
ter. Vi klarar det och sjunker ner vid 

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 



'Pd~~rd 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Nisse 

0525/311 25 

1I~1 

Slutligen håller denne ett litet tal där han 
citerar vad Gorch Fock har skrivit en 
gång: 

Die Heimat ist der SchIiissel 
zu der Seele des Menschen. 
Es gibt Menschen, die der Sehliissel 
zu ihrer Heimat sind. 

(Hembygden är nyckeln till männi kans 
själ - det finns människor om är n ckeln 
till sin hembygd.) Gorch Fock ar en 
sådan människa, säger han. och här har 
han funnit vila på denna ö i en fridfull 
omgivning och han tackar oc å pastor 
Carl Norborg som in igde denna pLats. 

Herr Beeck slutar men en dikt av 
Gorch Focks bror, Rudolf Kinau. om 
denne läste vid graven vid diktarens 50-
årsdag 1946. Den är skri en på platty ka, 
som är den dialekt som talade i dikta
rens hemtrakt i fiskarb n Finkenwerden 
vid Elbes mynning. Om man anstränger 
sig litet är den inte så svår att förstå: 

So as du sillben wesen bilst 
so still un steenern is de Kilst, 
so slicht un eenfach is dien GrafJ, 
wied, wied von Stadt un W:inschen af!. 
Liggst du un släppst. De Kluckerseen 
spelt mit de Muscheln, mit de Steen, 
De Meben luert, de Seewind swigt, 
un steil ut't blanke W oter stig! 

ohn Krilz un Kranz een Filsenblock: 
hier liegt Gorch Fock! 

(Översättning: Så som ditt eget äsen var 
- så stilla och stenig är kusten, så lät och 
enkel är din grav, långt, långt från tad 
och människor, ligger du och sover. 
Vågorna leker med musslorna och tenar
na. Måsarna skriar, havsvinden s eper 
och rakt över det blanka vattnet reser sig 
- utan kors och krans ett stenblock: här 
ligger Gorch Fock.) 

Som present fick jag en utgåva av för
fattarens självbiografiska bok: Seefahrt 
ist not (Att segla är nödvändigt), Maj-Lis 
fick : Sterne iiberm Meer. 

Maj-Lis visade sig äga ett unikt foto 
från Stensholmen 1930 vid firandet av 

En natt 
eller hela året ... 

Ett tält 
eller 150 husvagnar ... 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 
Tel. sommar 0525 - 314 90 

* * t%llommen till 
*Din julladdade 

Konsumbutik! 

* *$ *.---------, 
IKONSUM 
Fjällbacka Te1.0525-31141 L....-____ ......J 

Hotell • Konferens • Golf 

Öppet året runt 
Vi ordnar allt... 

Jorden runt på 
22 rum 

Catering. Högtider. Fiske 

Stora'" 
Hotellet 
~jÄllbc:u:kA 

Restaurant Klassen & pub ~alären 

Prova bo på vårt 
nyrenoverade 
hotell!! 

0525-31003 
Ulla-Lena & Lars-Erik 

diktarens 50-åriga födelsedag . . Där syns 
bl a pastor Elof Adiels som då var präst i 
Fjällbacka. 

Om Gorch Fock kan läsas i nr 13 och 56. 
Se också Gunnar D. Hanssons text "Vem 
älskar Gorch Fock?" i Ärans hospital 
som anmäldes i nr 86. Inger Rudberg 

/3 



Ingrid 
Bergmans torg 
ombyggt och 
invigt 
Strax före midsommar invigdes det om
byggda torget av Tekniska nämndens f d 
ordförande Bern Hedberg. Efter det att 
han hade ringt in den nya eran vidtog ett 
storstilat kalas. Kommunen bjöd på sill, 
potatis och dricka till "gissningsvis" ett 
hundratal glada Fjällbackabor och turis
ter. 

Bare 

Bern Hedberg invigningstalar. 
Foto: Hod 

Ur invigningstalet: 
Välkomna till invigningen! 
Först vill jag tacka Berith och Anders 
Torevi samt Lena Sahlin som ställt upp 
och spelat för oss och som kommer att 
underhålla oss vidare under kvällen. 

Torgets utformning har stötts och 
blötts många gånger och verkligen blötts 
i bokstavlig bemärkelse. Om man gör en 
kort resume finner man att från och med 
1995 har aktiviteten för Fjällbackas för
skönande tagit fart. Tanums kommun 
beviljade medel till försköningen . Man 
har väl alltid arbetat för att försköna 
Fjällbacka men nu bildade man en pro
jektgrupp med representanter från Fjäll
backa Samhälls förening , Föreningen för 
Fjällbacka samt Köpmannaföreningen. 

Till Samhällsföreningens årsmöte 
1995 lade gruppen fram ett ide- och 
åtgärdsprogram omfattande inte mindre 

än 32 punkter där även torget fanns med. 
Vid ett extra möte så sent som i febru

ari 1999 spikades torgets utseende som 
vi ser det idag med stensättning, kom
passros, stenpollare med inbyggd belys
ning, 4+1 hcpparkering med 30 min par
kering. 

Vi får hoppas att allt skall fungera 
bra och att höststormarna inte förvand
lar torget till en stor pool. Visserligen i 
så fall till stor glädje för det unga Fjäll
backa. 

En annan from önskan är att inte gat
stenen påverkas av vädrets makter så att 
torget blir glashalt. Men det är glasklart 
att vi fått ett fint torg och Tekniska 
nämnden och Samhällsföreningen tackar 
alla dem som varit engagerade i projek
tet. Till slut vill jag ringa in den nya eran 
och förklara torget återinvigt. 

Bern Hedberg 

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

Etablerad 1934 GULD 
. 6 L/O HfI ~ itUJfW 
q)~.~~ ÖPPET: 

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

c:D~~[WJ~[QJ 
INVENTING 
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Janssons Båtvarv utvidgar söderut 

Urban Hansson på plattan rill nybygget. 

På söndagspromenad för någon vecka 
sedan, idag är det 18/10. gick jag ut till 
varvet för att titta till båten. Då fick jag 
se längs strandkanten öderut en tor gju
ten cementplatta. Oj. "ad all det bli 
här? 

Foto: Hod 

Vid telefonsamtal med Urban Jans
son fick jag besked: "Vi håller på att 
bygga en båthall för vinterförvaring 
inomhus. Bottenplattan är 30x16,7 m och 
det skall bli en hall på 500 kvm, som kan 
rymma upp till 20 st 8-metersbåtar. Tak-

höjden blir 5,5 till 4 m och två stora dör
rar på sjösidan. Materialet blir trä med 
plåtbelagd utsida. Byggnaden blir förbe
redd för isolering och värme och beräk
nas bli färdig nu i november." Urban 
poängterar att de båtar, som skall stå i 
hallen, enbart är sådana som han värnt
rustar. "Gördetsjälvare" får vistas under 
bar himmel i fortsättningen också. 

Bo Reichenberg 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Jag önsf(ar arra mina 
f(unaer en (jOV J111.. Den 

ett (jOPI IJV!YTT kRJ 
STURE STRAND 

Tel. 0525 . 310 29 

Tanums Zii:A1 Kommun 
RUSKIGA HISTORIER 

OCH 

HISTORISKA RUSKIGHETER 

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

I boken kan Du läsa spännande och intressanta berät
telser från skärgården utanför Hamburgsund och Fj äll
backa: om Homber gap, Gorch Fock, Jorevikingar på han
delsfärder, Kapten Bruce, Getryggen och Vita Frun, Lot
sen och fransyskan, Mor Abelas krog på Florö, Sjöröveri 
och vrakplundring, Hoge slotts historia, Saltskärs Käring, 
Evert Taube möter Den huvudlöse på Hornö, Bösejlarn
vår kusts flygande holländare och många fler. 

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

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

bibliotek och hos kulturkansliet. 
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Pöjkhyss i Mörhult 
Året är 1941. Tyskarna har ockuperat Norge i april 1940. Krig pågår i Europa. Tre "gossar" i Mörhult 
har långtråkigt, men sommaren kommer med stormsteg och vi läser i tidningarna att båtar gått under 
genom torpederingar och minor i framför allt Nordsjön, men även på nationellt vatten både i Norge och 
Sverige. Tidningarnas rubriker är svarta och dystra varje dag. 

Bilrace 
Tråkigt, mycket tråkigt .. 

- Vad skall i hitta på? Vad skall vi 
leka i dag? 

Vi till erkar må båtar av rester från 
en vägg om häller på att bytas. Vi gör 
trampbilar och åker som besatta nedför 
backen i ::vtörhult. 

Föräldrar och äldre ropar så det hörs 
på läng äg: 

- Ki kan ju köra ihjäl er pojkar. Ni fär 
akte er. 

Bilarna ställs lydigt åt sidan men 
"go sarna" gillar det inte. Men vi lyder 
dom äldre. Man skall göra så har vi fått 
lära o s. Sommarlovet kommer och vi har 
varit i Kville kyrka på skolavslutning och 
sjungit "Den blomstertid nu kommer" 
och få tt av prästen några väl valda ord in
för den stundande sommaren och allt vad 
detta kan medföra. 

Till sjöss 
Det där med trampbilarna var oturligt, det 
var ju så roligt och undan gick det verkli
gen. 

- Vad gör vi nu då? 
Jo, den äldste (Bengt) kommer på en 

fin lösning: 
- Vi skall skaffa tunnor och göra pad

delkanoter. 
- Vad är nu detta? 

undrade vi andra (Gunnar och John). 
- Jo, vi gör tunnan tät och gör ett stort 

hål upptill där vi kan sitta. Så lägger vi 
två bräder under, en bräda i varje ända 
och på den en "stabilisator". 

Viiket namn han kunde, Bengt, men 
det fungerade på ett bra sätt. Vi tillverka
de paddlar och sjösatte. En stilla och 
varm sommardag gjordes sjösättningen 
och paddlingen började. Tyvärr var nog 
inte tätningen så fullkomlig som den 
borde vara för vatten kom av någon 
anledning in på förarplatsen och vi blev 

åta al la tre. Ingen tunna var helt tät och 
min läckte oroväckande mycket. Vi våga
de inte paddla långt ut, då kunde det 
hända en olycka. Vi kunde ju helt enkelt 
drunkna. Visserligen fanns det flytvästar, 
hade i hört, men dom var av tyg med 
tora rektangulära korkinsättningar och 

der gick ju inte att ha i dessa farkoster. 
Då fick vi helt enkelt inte plats och det 
ffi - te vi ju ha. resonerade vi. Inga fly t-
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västar således. Men båten-var ju i det när
maste osänkbar, så vad skulle vi med 
flytvästar till. Punkt och slut. Slut, ja. Det 
tog inte lång stund förrän jag märkte att 
båten vattenfylldes ovanligt fort - 25 
meter frän land. Vad skulle jag göra? Att 
försöka paddla en tunna halv med vatten 
och som tillika har två dyngsura bräder 
som stabilatorer var otänkbart. Goda råd 
var dyra, men turen infann sig. Vinden 
var mot land och Bengt inte långt frän 
mig. Han kom till undsättning i den s k 
grevens tid. Vad hade hänt annars? Min 
simkunnighet var inte så god och paniken 
skulle sakta men säkert sprida sig. Nåväl, 
allt slutade gott men jag var ju plaskblöt 
frän topp till tå. 

När detta kom till min käre fars kän
nedom sa han: 

- Ska du dränka dej ockso, inte nock 
me' att du höll på att köra ihjäl dä med 
den däringa åbäget till bil. Nu får de väre 
nock med domheter. 

Far hade rätt. Nu måste vi ta det lugnt 
och finna på lugnare och säkrare lekar. 

Säkrare under vattnet? 
J a, så gick vi där och värkte. Vad skulle 
vi hitta på? Det dröjde inte länge förrän 
Bengt kom på en ljus ide. Han hade läst 
att dykare räddat många fina ägodelar när 
ett fartyg sänkts. Det fanns mer på botten 
än vad vi kunde ana. Han hade stor över
talningsförmåga. Vi skulle leka dykare 
Gunnar, Bengt och jag. 

- Men, vi har ju ingen utrustning, sa 
jag. Bengt blev inte svaret skyldig: 

- Utrustning, hö ska vi ha de te? Vi 
jär allt school (själva) begriber du väl. 

- Jag kan inget göra, sa jag, helt 
handfallen som vanligt. Gunnar kom på 
ideer, Bengt vidtog alla möjliga åtgärder 
och jag stod 9ch tittade på när ide efter 
ide kläcktes. Grabbarna var ingenjörer. 

John övertalas 
Jag beundrade som när Bengt sa: 

- Du fär väre dykare, John. 
- Men, inte kan väl... 
- Inga män här, du får väre dykare, 

punkt och slut. 
Det gick inte att opponera sig - det 

var ingen ide. När Bengt hade sagt att så 
skulle det bli så blev det så. Det var inget 
mer med det. "Men", sa jag en gång till: 

- Far sa ju att jag höll på att drunkna i 
vär hemmagjorda båt. Vad skulle det bli 
nu? Är det farligt att vara dykare? 

- Farligt, du vet inte mögge om hur 
det går till. Detta här e ingen risk alls. De 
e mögge värre me bådar. Döm kan säcka. 
Men dykare e som bodbiträde. Man står 
där törr o fin o tittar på alle möjliga före
mål söm du ska ta öpp till ÖSS, söm e på 
brygga. 

Sagt och gjort. Jag skulle bli dykare 
med allt vad detta innebar. Nu började 
Bengt på allvar. När det är något han 
tycker är roligt så verkställer han detta på 
ett berömvärt sätt. Och han har ju så 
många fina ideer. 

Utrustningen 
Ideer ja. 

- Vad skulle jag ha på huvudet? Där 
skulle ju sitta en dykarhjälm, poängtera
de jag. 

- Det ordnar jag, sa Bengt. Man tog 
en galvaniserad hink, gjorde ett hål i mit
ten av hinken så att jag kunde se ut. Detta 
hål tätade han med, som vi sa, "kråke
gull". Det var samma material som satt 
vid eldstaden i kaminer - en genomskin
lig massa. Någon plast fannsju inte på 
den tiden. Hålet gjordes rektangulärt och 
tätades med den celluloidliknande mas
san. Nedtill på hjälmen skulle det vara en 
gummipackning som slöt tätt runt min 
hals. Hjälmen var klar. Nu gällde det 
dykarskorna. Dom måste vara tunga så 
att jag kunde gå obehindrat på bottnen 
utan att s.a.s. "flyta upp". 

- Har du pjäxor, John? frågade Bengt. 
- Ja, det har jag fått från Uddevalla. 
Riktigt fina skidpjäxor, lite för stora 

men man skulle ju växa i dom, sa alltid 
mamma och pappa. 

- De blir bra. Gå o hämta dom! 
Det gjorde jag och Bengt fick fria 

händer att "förankra" tyngder under 
sulorna så att jag, som sagt, skulle stå sta
digt. Det var bara det att den s k förank
ringen under kängorna bestod av tvenne 
tunga stenar som bundits fast - med stål
tråd för säkerhets skull. Jag provade dom. 
De satt stadigt minst sagt. 

- Jag kan inte röra mig, sa jag till 
grabbarna. 

- Nä, nä, sa Gunnar och Bengt. 
- Du ska ju väre i sjön o där e du lät-
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tare. Du måste ha rejäla ~ng r på bene. 
- J a visst, sa jag. De har ni rätt i ... 

Lufttillförseln då, hur ffi er den? 
- Lufttillförsel. a Bene - en lang så 

klart. 

- Men, sa Gwmar. - ä 'en han var 
en tänkande August - ffi- te ha en 
lina runt sig som han - dra i ifall det 
skulle uppstå något problem. Yi håller i 
linan där uppe på bryggaIL 

- De kan inte bli problem. sa Bengt, 
allt e helt under kontroll. 

Men linan fick jag runt mig. 

Dykningen 

Dagen efter skulle jag göra det första pro
vet från badbryggan i _ förbult. Jag ikläd
des badbyxor, skidpjäxor med stenar 
under, dykarhjälm med en fantasti kt fin 
packning runt min hal om gjordes helt 
tät. Detta kände jag för jag var redan nu 
på väg att kvävas. Packningen var enorm. 

- Allt klart, sa Bengt. 
J a, checklistan ar genomgången. 

Inget lämnades åt slumpen. Jag skulle 
göra min första dykning och kan ke hitta 
värdefulla föremål på havets botten - tre 
meter utanför badbryggan vid trampoli
nen - föremål som vi sedan kunde sälja. 
Ja, ni vet ungar.. . Saken var klar. Gunnar 

höll i min livlina och Bengt beordrade 
mig att hoppa i. 

Hoppa i, ja. Det var inte så lätt som 
det hördes. Dessa enormt tunga "skid
pjäxor" gjorde att jag hade all möda för 
att över huvudtaget få fram fötterna. Jag 
var ju inte så gammal men hade ovanligt 
bra ork. Detta var ändå kulmen på allt. 
Jag såg trampolinen närma sig genom 
den allt mer igenimmade "rutan" i hjäl
men, tog ett sista andetag - luften funge
rade behjälpligt - och med en kaskad av 
vatten, likt en minsprängning, var jag i 
vattnet eller rättare sagt på bottnen. Nu är 
det så att det är lera på bottnen i Mörhult 
och det blev jag med en gång varse. 
Skidpjäxorna for som en reptil ner i 
nämnda lera och där stod jag i två sekun
der. Då märkte jag till min bestörtning att 
vatten sipprade in på en rad ställen i 
"hjälmen" och det gick ju inte att "arbe
ta" under sådana förhållanden. Något 
måste göras. Min absolut enda chans var 
att dra i linan som var min säkerhet. Jag 
drog ett par gånger. Inget hände. Jag 
tänkte en kort sekund "Nu går det väl rik
tigt illa med John ... " och drog en gång 
till. Vattnet forsade nu in i hjälmen och 
jag fick stora problem med andningen. 
Hur konstigt det än kan låta förvandlades 
luften till vatten. Det hade Bengt inte 
tänkt på... Gunnar uppfattade till sist att 
jag drog i snöret. 

Dom kunde av naturliga skäl inte se 
mig för efter mitt "avhopp" hade många 

kilo lera förvandlat det så klara fina vatt
net till riktig sörja. Heltätt, med andra ord. 
- Bengt, sa Gunnar, John drar nu i livli
nan. 

- De va då märkligt, sa Bengt, han 
ska inte dra nu. Han ska ju dra när han 
FÅR PROBLEM, kom viju överens om. 

Jag drog en gång till. Båda uppfattade 
detta och kanske tänkte, att han trots allt 
har problem. Linan var egentligen en 
tjock tross som hade varit till förtöjning 
aven stor snäcka så den höll verkligen. 
Det värsta var att jag i det närmaste satt 
fast i leran. Hur det nu var och inte var så 
fick grabbarna loss mig. Jag hjälpte till 
allt vad jag var värd med att försöka 
rucka och rucka på mig tills jag kom loss. 
Och det var i grevens tid. "Kom jag bara 

" upp på bryggan så kom ju vattnet att 
sippra ut som det sipprade in", tänkte jag. 
Väl uppe på bryggan fick grabbarna av 
mig "utrustningen" och jag var fri men 
det kunde ha gått riktigt illa. Jag var matt 
i flera dagar efteråt. J ag talade aldrig om 
för pappa och mamma om min bravader 
med Gunnar och Bengt. Far sa åt mig att 
sluta med dessa dumheter: 

- Du kan ju dränka dig, sa han när jag 
var ute och paddlade. 

Undrar vad han skulle sagt nu? Detta 
var ju tusen resor värre. Nåväl, allt sluta
de lyckligt och faktum är att vi trappade 
ner avsevärt på våra mer eller mindre 
riskfyllda lekar. Pojkar är bara så'na ... 

Sko-John 

JANSSONS 
o 

BATVARVAB 
URBAN JANSSON 

OXNÄSVÄGEN 2, 450 71 FJÄLLBACKA 

TEL-; 0525-310 57 

V./NTERl:Jf"PLÄGGNING 

, VÅRUTRUsTNING 

REPARATIONER 

TRÄ OCH PLAST 

FRITIDs- OCH FISKEBÅTAR 

KRAN 5 TON 

BÅTFÄRGER, BÅTPLYWOOD, MAHOGNY, 

TEAK, EK, MÄSSINGSLISTER, PlAST, 

GLASFIBER, GELCOAT M.M. 

HEMPEL EPlFAIIEs':j 
BÅTFÄRG BÅTLACK 

."~ 
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Sex generationer Bohlin från 1780-talet 
Carl-Emil och Britta berättar 

En dag i eptember vandrade jag omkring 
på Oxnäs och blev undervisad av Alf 
Aronsson och Carl Emil Bohlin om de 
olika husen där - och förstås om husens 
invånare förr eller om vilka som bor där 
nu. De flesta sommarboende hade gett sig 
a , så vi kunde gå runt och peka som vi 
ville. Det hela skulle vara en början till 
arbetet att dokumentera - så långt det går 
- husens ålder och ägare. Jag försökte 
med Alfs hjälp hitta husen på kartan , som 
Bohusläns Museum gjorde upp för snart 
10 år sen, där man får en och annan vink 
om vem som ägde eller bodde i husen ca 
1900. Husen får ju liv om man vet något 
om deras namn och öden som bodde där. 

Carl Emil säger att det är svårt att 
hålla reda på alla bohlin are i föregående 
generationer. Vi beklagar att Mjölner 
aldrig hann med att göra en släktutred
ning om den familjen liksom han gjorde 
om familjerna Falck, Bruce, Åkerström, 
Holmberg, som alla finns i hans pärm på 
Hembygdsarkivet. 

Då jag för skyltarbetet ändå har skaf
fat mig kopior av alla mantalslängder 
över Fjällbacka, är det ju inte så svårt att 
få fram alla med ett så lättfunnet namn. 
Först måste jag förklara , att man för äldre 
tid är hänvisad till mantalslängder, som 
skrevs ungefär vart femte eller tionde år. 
Längden skulle visa vilka som skulle 
betala skatt, och man var inte just intres
serad av andra familjemedlemmar. Man
nen i varje hushåll står först och därefter 
bara H för hustrun. Barnen antecknas 
med ungefärlig ålder. När Fjällbacka fick 
egen präst 1882 blir det en ordentlig hus
förhörslängd med födelseår för alla - lys
ning- födelse och dödsbok, längd för 
utflyttning och inflyttning. 

K ville prästgård brann - som väl alla 
vet 1904 - där husförhörslängder och allt 
förvarades - men dock räddades födelse
bok frän 1860. Det mesta finns numera 
avskrivet i K ville hembygdsarkiv - som 
resultat av flera personers ideella och 
trägna mödor. 

Namnet Bohlin från 1780-talet 
Generation I 

Jag gör ett försök att söka Bohlin-namnet 
å långt tillbaka som vi har mantalsläng

der och fmner: 
Lars Andersson Bohlin! 1780 som tyd
ligen är tarnfar för alla senare i Fjäll
backa Denna familj tycks ha det rätt bra 

l 

ställt, då de disponerar ett torp i Tanums 
Companie värderat till 200 Rd och har i 
Fjällbacka "en liten stugebyggning med 
dagligrum och loft öfver samt ett litet 
fähus". Här fanns väl då even ko eller 
kanske får. Familjen höll två pigor och en 
dräng, vilket tyder på god ställning. Detta 
var mitt i en sillfiskeperiod. Men fadern 
omkom på sjön 1783 och lämnade änkan 
Anna Rasmusdotter med tre barn. (Jag 
följer sedan inte alla barn utan nöjer mig 
med ett rakt nedstigande led till dem som 
lever i Fjällbacka idag.) 

Generation II 
För en tid verkar familjen vara borta frän 
samhället men 1805 återkommer sonen 
Anders ! 1777 som bildar familj (med 
hustru utan namn förstås) och får sex 
barn. Men 1822 då sillen är slut ser det 
dåligt ut. Det står om denna familj : 
"Utfattiga. Barnen små och odugliga". 

Generation III 
Men äldste sonen Lars! 1804, som kallas 
skärkarl bildar nu familj i tredje genera
tionen. Hustrun hette Laurentia Larsdot
ter (1810-1883) . 1850 är även dessa 
utfattiga med 5 halvvuxna och små barn. 
1855 har de 8 barn. Lars dör 1872. 

Generation IV 
I fjärde generationen finns nu Hans Boh
lin ! 1842 med hustrun Inger lohanna 
lohansdotter ! 1838 i Tanum och hans 
bror Martin Hilmer Larsson! 1849, han 
som byggde den röda stugan som ligger 
kvar bakom Carl-Emils nya hus. Och nu 
är vi framme vid Carl Emils och Brittas 
farfar och farmor. 

Virket till huset stals 
Naturligtvis har jag otaliga gånger passe
rat Carl Emil Bohlins tvåvåningshus i 
grått tegel mitt emot sjöboden Alene men 
aldrig tänkt på den lilla röda stugan som 
hukar sig där bakom. 

Jag får veta att detta är Carl Emils 
barndomshem, där han växte upp tillsam
mans med fyra systrar. Jag förstår att det 
var en enkel stuga med ett rum och kök. 
Carl Emil berättar att hans farfar Martin 
Hilmer Larsson Bohlin! 1849 hade köpt 
ett hus på Amdal som han plockade ner 
och märkte för att nästa vår hämta det 
och sätta upp det på Oxnäs. När han kom 
för att hämta hus virket var en stor del 

stulet, och det som var kvar räckte bara 
till denna lilla stuga. En sådan muntlig 
tradition är ju oerhört värdefull och hade 
inte gått att hitta i några papper. Martin 
gifte sig 1874 med lustina Olausdotter 
(kallas också Olander) f 1851 i Svarte
borg. Martin blev bara 44 år och dog 
1893. Hos dem bodde också Martins 
mor, Laurentia Larsdotter till sin död 
1883. 

Generation V 
u är vi alltså framme vid Carl-Emils 

föräldrar: Carl Bohlin (/878-1956) på 
Oxnäs, fiskare, stenhuggare, målare och 
hans fru Anette losejina Henriksson ! 
1889 på Gullholmen död 1971. Hur de 
träffades? Jo, jag ser att hon hade plats 
hos en apotekare i Fjällbacka. 

Generation VI 
Deras barn var: 
Karin losejina (1910-1948) 
Hilly! 1912 
Britta! 1915 
Carl Emil! 1921 

Ja, nog är släktforskning spännande. Man 
kan bara uppmana alla som har levande 
muntlig tradition : Skriv ner det - annars 
försvinner det obönhörligt. Varför är det 
viktigt? Jo, för att vi och vår hembygd får 
en identitet. Idag flyttar folk åt alla håll i 
Sverige och världen. Många känner det 
som en trygghet att ha en fast punkt, där 
deras släkt hörde hemma en gång - arbe
tade, levde och dog. Varje människas liv 
är en del av den stora historien. De som 
lever måste se till att minnen bevaras. 

På Skeppargatan 7 
Carl Emil säger att hans syster Britta som 
är ex år äldre säkert skulle komma ihåg 
mer. Hon är en god traditionsbevarare 
och har gett mig en del av familjens årtal. 
Men hennes eget liv är också historia och 
värt att skriva ner. 

Jag ringer nästa dag för att få en prat
stund med Britta Olsson f Bohlin som 
bor mitt i Backen. Jag har varit här en 
gäng förut för nästan sex år sen och fått 
en fin intervju, men på något sätt har den 
kommit bort i hanteringen, vilket mitt 
samvete ideligen har påmint mig om. Nu 
tar jag mod till mig och ringer upp henne 
och hon är så vänlig att ta emot mig en 
gång till. 



Hennes lilla hus ligger uppklättrat i 
den branta backen vid Skeppargatan med 
en liten grästomt omkring där det ryms 
en miniträdgård. Britta säger att hon 
numera får hjälp med att ansa gräset. Till 
tomten hör också ett rött skjul som funge
rat förr som tvättstuga där man b kte i en 
stor gryta. Jo , och var tog man vatten? 
Det fick bäras i hinkar, eller hur? 

Hur var det att bo i den lilla enkelstu
gan på Oxnäs? Jo. de ~Ta barnen - tre 
flickor och en pojke låg i rummet och 
föräldrarna i köket. På sommaren gick 
det an att ligga på vinden. Jag hade ofint 
nog frågat Carl Emil hur det . k att tvät
ta sig i det trånga huse Han de. att 
man fick låsa dörren och ställa ig i en 
balja med vatten på gohe när man skul
le göra sig fin. 

I köket var en stor öppen 
Josefina bakade brödkakor 
hällen. Britta suckar än i ~ 

hon tänker på hur gott de SilllllK<aGe 

re fick de en riktig jä:J:fu-pis oc då blev 
det varmare i stugan. 

Sjöbod hade man ned.anfor huset där 
Alene nu står. Pappa Carl Bohlin tår i 
längderna som stenhu&,oare en ro t och 
främst var han fiskare med . öppna båt, 
en s k robåt, så länge vädre- tillät. På vin
tern högg han sten i Rape aillen eller 
sysslade med vad arbe-~ -

Plats som barnflicka 
När Britta var 7 år - - - "). 
plats, nämligen som blacflil:ka 
jen Reichenberg för -
var 4 år. Britta äger en --åring redan 
betraktades som vuxen som borde göra 
nytta för sig. 

Samtidigt fick hon -·a kolan i 
Håkebacken för Anna P o n. och hon 
har mycket berömman ~ ord om sin 
lärarinna, som var -o och äkert 
mycket ambitiös och -g. 'Bladet nr 
76) 

Britta fick fortSärra hjälpa till i 
familjer efter kol ~ mas lut. Hon 
hann med att ara hos apotekare Svenn
berg, hos pastor Adie _ där hon såg efter 
barnen Heimer och. - C>2. En tid var hon 
hos doktor Oden där frun hade tädmani: 
köksgolvet skulle kn- ~ tre gånger 
dagligen. Om detta har också Gunhild 
Berggren berättat (Bladet ffi - ) 

1930 gick Britta och läste och hade 
samtidigt plats hos landsfi al Ahlenius 
där hon ibland fick läsa agor för pojken, 
vilket ju var trevligt, men inte å trevligt 
att pojken hela tiden parkade henne på 
benen. 

Carl-Emil framför huset på Oxnäs. 

Plats hos Wenanders - Ivar 
Dorthes och Richters 

När Britta var 16 år fick hon plats i 
Wenanders affär där Swahn var chef. 
(Det stora huset vid Torget - senare Fos
sums.) 

Där såldes allt från olja till skor. 
Arbetstiden var åtta till sju. Mat fick hon 
ju som en del av lönen. Hit kom folk 
både från landet och från öarna. Här stan
nade Britta i ca 3 år. 

Sedan började hon i Ivar DortMs kon
servfabrik på Framstranden. Ett 20-tal 
kvinnor satt där på rad och arbetade i en 
miljö som var ganska hälsovådlig. 

Vi satt i ett iskallt rum där bara ett 
plankgolv skilde från vattnet, säger Brit
ta. Man fick en hink med sill som var 

Foto : Hod 

som en frusen isklump att rensa på en 
skärbräda och så kastades renset i en 
spann. 

Vi lade in skarpsill , gaffelbitar, sardi
ner och musslor. Man fick vara klädd i 
stövlar och overall med tidningspapper 
under för att hålla värmen. Under matras
ten fick vi stå på en bänk med ryggen 
mot ett element för att värma oss. 

Det började bli litet att göra där, och 
då fick Britta uppmaningen att istället 
söka anställning hos Richters, eftersom 
hon då efter sitt giftermål bodde så nära 
där. AB Gust. Richter var en avläggare 
från fabriken i Lysekil. Fabriken höll till i 
samma hus där senast Björklövet fanns . 
(En bra redogörelse för Richters fabrik 
finns i Bladet nr 5 december 1958 av Bo 

forts . sid 20 

Fjällbacka 
Gräv AB 

Alla slags arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-319 37, Mobiltel. 010-237 16 86 

.. , 
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Reichenberg. Där står att fabriken starta
de 1946.) Här var allt mycket bättre ord
nat med vänne och särskilt lunchrum. 
Britta var med när en del av fabriken 
brann i mars 1966. Det var den södra 
delen av trä där det bl a fanns personal
rum dagrum och kontor. Branden var ett 
otäckt tillbud, då det rådde stark vind och 
hela den gamla bebyggelsen i Backen var 
hotad. Men arbetet kunde snart fortsätta 
som vanligt. (Bladet nr 20) 

Sammanlagt har Britta arbetat 40 år i 
konservindustrin. 

Jag frågar förstås om Brittas eget hus 
mitt i Backen. Det har varit i samma 
familj i ca 125 år. 

Britta och Carl övertog det 1948 efter 
Carls mor, Charlotta Olsson! 1873. Hon 
hade haft plats i Norge, som så många 
andra, och när hon kom hem 1906 fick 
hon sitt barn utan antecknad fader. Hon 
försörjde sig genom att gå bort och städa 
och tvätta. En liten historisk notis är, att 
hon också höll snyggt i ett litet rum ovan
för Minigolfen, där busschaufförerna bru
kade övernatta. 

Lottas föräldrar som ägde huset hette 
Olle Olsson! 1849 i Berfendal, som torde 
ha kommit hit i 20-årsåldern och gifte sig 
med Petronella Ptllsdotter från Tanum. 
Troligen var det dessa som var första 
ägare. Mjölner uppskattar byggnadsåret 
till ca 1875. De hade fyra barn - födda 
åren 1870-78. 

Huset hade från början två små rum, 
som nu är ett enda, med kök och en kam
mare på vinden. 

Eget hem vid Skeppargatan 
1941 gifte Britta sig med Carl Olsson f 
1906 som var elektriker. Han fick bl a 
jobba med att sätta upp stolpar för de 
elektriska ledningarna som drogs ut på 
öarna. Det var ofta tungt arbete med att t 
ex dra stolpar och kabel tvärs över Valö. 
Jag ser på byrån ett vackert foto av Carl, 
som togs när han hade slutat sitt arbete 
efter 40 år och fick guldklocka samt tre 
obligationer i Skandinaviska El. 

Tvärs över fjorden ser Britta bror Carl 
Emils hus på Oxnäs och det gamla barn
domshemmet. Syskonen kan signalera till 
varandra, när de tänder och släcker lam
pan. En god trygghetssignal. 

När jag går, säger jag till Britta att 
hennes livs historia är en viktig del av 
Fjällbackas historia - ett liv som snuddar 
vid både fiske, konservindustri, elektrifie
ring. Varje liten uppgift om fjällbacka
bornas liv som räddas är viktig. 

Inger Rudberg 

~~~I"_' 

~~atl-' 

VINTERSKOR, KiNG~R 
och INNETO LOR 

I DAM, HERR RN 

SKOR OCH LÄDER EFfR. 
F JÄLLBACKA, TEL. 0525-31250 

Golfbanan 
De admini trativa arbetsuppgifterna på 
golfklubben och banan är nu så omfattan
de att man anser det nödvändigt att 
an tälla en intendent på heltid. Nils Lago
Lengqvist är ny intendent efter Birgitta 
Järund. ils är 58 år och har ett förflutet 
som officer och försvarsintendent. Han 
har också hunnit med att vara VD på 
Medevi Brunn och hotellägare. Han är 
smålänning från grunden, men farit runt i 
Sverige och utomlands, bl a i tjänst för 
FN, EG och Röda Korset. För fem år 
sedan kom han till Mjölkeröd i Bohuslän, 
och är nu bosatt i Fjällbacka. 

Banan har också fått en ny greenkee
per Roger Johansson , som efterträder 
Lars Knutsson. Roger får ta itu med det 
omfattande ombyggnadsarbetet och reno
veringen av dräneringen, som berördes i 
nr 85 av denna tidning. Han är 40 år och 
kommer nännast från Borås, där han först 
var brandman i nio år och därefter green
keeper i tio år. 

Om golfbanan skrevs i nr 85, så vi 
nöjer oss med denna korta presentation 
den här gången. 

AJ 

Fr. v. Nils-Lago Lengqvist och Roger Johansson. 



Brandkåren 
Som väl är, har det varit litet att 
göra för brandkåren i Fjällbacka. 
Tanumskåren har däremot fått 
rycka ut några gånger i oktober 
för att släcka, troligtvis anlagda 
bränder. Till de mera glädjande 
nyheterna hör att samövningar nu 
hålls regelbundet med Hamburg
sundskåren. Den 12 maj hölls en 
större övning i Fjällbacka.. Iillsam
mans med både Hamburgsund ocb 
Tanumskåren och jöräddningen. 
Övningen gick ut på an läc' en 
brand, som upp tån i SlOra H el
let. Räddning ledningen im
ponerad av den 'p . eL Fäll
backakåren hunnit - , 
Bland annat har jörn . 
pumpkapacitet, som in= 
kår har, men för att k 
om vattenflödet kräv- speciellt 
grov slang. Enda t FjäL·"'=.........,"" 
ren hade sådan slang. 

Sedan augusti i år h:rr T 
kommun en ny bran e-, 
heter Christian HY 

Det har varit en tor OID"";;!lillIlO. 

för honom, att komma -
med heltidsanställda 

Tanums kommun. där 
som ende heltid 

let till att komma hi - han 

intresse för segling. som 
är sjuksköterska och -
kvar i Västerås . till hon - bina 
ett nytt arbete här. Chris ' 
år och började efter _? .... uu::loA.. 

som bilmekaniker. ,,' 'c 
satte med till 1976. 
brandman. 1985 blev J. d
förman, 1988 brandmäsrnre och 

1998 gick han räddningstjänstens 
förvaltnings utbildning. 

Under hösten har Fjällbacka 
Frivilliga Brandkår ansökt om att 
få bli värn i kommunen. Anled
ningen är, att kåren då skulle 
kunna larmas ut direkt via SOS, 
och inte som nu efter att rädd
ningsledaren gett sitt klartecken 
vid varje enskilt tillfälle, eller via 
kårens egen tel 323 33 . Christian 
fann dock att detta var onödigt, 
ärskilt som räddningsplanen för 

kommunen i så fall måste skrivas 
Oill . Han ansåg att kåren borde 
kunna larmas ut direkt utan att 

ara värn, Han var glad åt det fri
villiga initiativet att bilda en fri-

illig brandkår, och ansåg det 
fanns ett behov aven sådan, sär
skilt med tanke på den täta trähus
bebyggelsen i centrum. Fjällback
as ortsbor och sommarboende väl
komnar den nye räddningschefen, 
och Fjällbackas brandkår ser fram 
mot ett gott samarbete. 

Anders Järund 

Fr. v. kommunens räddningschefChristian Wikström 
och Fjällbackas kårchef Lennart Fredlund med 
respektive utryckningsfordon i bakgrunden. 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 

SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

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

SAMTALSTERAPI 
Kville Golv & Färg Privata Psykologmottagningen 

Livsgnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog , psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
45731 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 

Kville, 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-353 27 CfS' - ': 1 ' 

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 
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Makrill VM 1999 
Makalöst. Vad kan man annat säga om 
detta sekels sista och historiens åttonde 
Makrill VM. Som vanligt i ett strålande 
väder, dock ännu mer strålande än bruk
ligt, gick det till historien som det mest 
välfiskade, så långt. De cirka 500 delta
garna trivdes som sina vänner i vattnet 
när den stora lampan hade tänts och för
vandlat fredagens kuling och regn till 
Indiansommar av bästa märke. 

Dagen fick en underbar start när 
Kalle Kahlman kläckte iden att hämta 
g6ddevaden och göra ett kast mellan 
Centrum.bryggan och Torget. Resultatet 
blev färskt agn så det räckte till alla som 
ville ha. Om det nu var detta eller något 
annat som sedan gjorde att själva fisket 
blev det i särklass bästa genom tiderna 
s!<all nog vara osagt, men att agnet hade 
stor del är nog givet. Innan det var dags 
för själva fisket fick vi än en gång stifta 
bekantskap med Fjällbackas musikaliska 
arvingar, S.U.R. (uttalas As You Are), 
vilket alla som var där tyckte var en höj
dare. En årlig tradition hoppas vi. I övrigt 
var allt som det skall, priserna bestod av 
mellan 2000 och 2500 makrillar med 
högsta enskilda på 27 st och bästa lag 
(tremanna) på 58 st. Att det var Stefan 
Gustavsson från Uddevalla som vann är 
inte så överraskande. I flera år har han 
och kompisarna från Posten varit i topp. 
Vi minns ju Thomas Wickbergs vinst 
1996 och Stefan själv har en lagseger i 
bagaget sedan tidigare. Jättekul med 
Robert och Reimo i prislistornas topp. 
Fjällbackas två flitigaste och nu också 
bevisat duktigaste sportfiskare. Grattis. 

Att det i år till och med blev lite strid 
i yrkesklassen måste nog också ha ett 
omnämnande. Morgan Sandmark slog 
med sina tio knappt Björn Hugoson som 

lyckades få upp åtta. Tidigare segrande 
yrkesfiskare har oftast fått en. 

Som stolta arrangörer till en av Euro
pas numera största havsfisketävlingar, 
tackar vi deltagare, det lokala näringsli
vet och övriga sponsorer samt inte minst 
Susanne och Malin i Turistinformationen 
för detta årtusende och hoppas på lika 
fint väder och lika stor deltagarlista 2000. 

Scomber Scombrusis genom 
Anders Torevi 

Resultat 1999 
Individuellt: 
1. Stefan Gustavsson, Uddevalla 27 st 
2. Leif Kjellberg, Trollhättan 23 st 

(6,85 kg) 
3. Robert Larsson, Fjällbacka 23 st 

(6,10 kg) 

Bästa Dam: 
Karin Hansson, Färgelanda 19 st 

Junior: 
1. Reimo Jörg, Fjällbacka 15 st 
2. Jesper Stolpe, Trollhättan 13 st 
3. Kalle Haglund, Göteborg 12 st 

Först: 
Björn Strömberg, Mölndal 

Störst: 
Magnus Andersen, Norge (0,927 kg) 

Minst: 
Yvonne Krantz, Fjällbacka (0,169 kg) 

Bästa Utlänning: 
Magnus Andersen, Norge 11 st 

Bästa Yrkesfiskare: 
Morgan Sandmark 10 st 

ÖPPETTIDER: 
Tisd-fred 
Lörd 

9-18 
9-13 

Fjällbacka Fisk & Delikatesser 
Tel. 0525-312 22 

Krabbmetetävlingen 
den 14 juli 1999 
Årets tävling gick av stapeln den 2:a istäl
let för den traditionsenliga 3:e onsdagen ' 
juli. Men nästa år, så kommer det att bli 
som vanligt igen, dvs onsdagen den 19 
juli. 

När SSN:s representant sköt slutskotter 
efter en timmas mete, så hade 92 flitiga 
krabbmetare lyckats få upp totalt 977 stora 
och små krabbor. A v dessa såldes en del 
till en restaurang, som ville använda dem 
som dekoration på skaldjursrätter. Övriga 
krabbor kastades i sjön igen, för att kanske 
fiskas upp vid nästa års mete. 

Nytt för året var, att det nu tillkommit 
en egen vuxenklass. 

Intresset för tävlingen var mycket stort 
både bland påhejande släktingar och bland 
turisterna vid torget. - Trycket runt pris
bordet och runt de fyra krabbräknarna var 
stundtals mycket intensivt. 

De bästa resultaten i varje klass: 
Klass l (för barn upp t o m 11 år) 
46 deltagare 
krabbor 

l :a 
2:a 
Delad 3:e 

David Spennare 
Erik Gustavsson 
Filip Ekroth 
Mattias Hallberg 

Klass 2 (för ungdomar 12-17 år) 
19 deltagare 

32 
22 
20 
20 

l:a Cecilia Hallberg-Jönsson 65 
2:a Kristin Ulfstad 31 
3:e Jacob Löving 

Klass 3 (för barn med vuxens hjälp) 
22 deltagare 

23 

l:a Pontus Carlsson 49 
2:a Gustav Hallberg 37 
3:e Jonas Hallberg 31 

Klass 4 (för vuxna) 5 deltagare 
l :a Maria Hallberg 45 
2:a Fredrik Carlsson 18 
3:e Kristian Lindgren 6 

Ett varmt tack från FFF:s styrelse och 
Karin Isaksson och Eva Björving i täv
lingsledningen till alla de sponsorer, som 
aven i år givmilt ställde upp och skänkte 
fina priser eller tjänster. Det var mycket 
glädjande, att vi även i år hade möjlighet 
att dela ut priser till samtliga deltagare, 
fastän de var så många. Detta uppskattades 
mycket av både de tävlande och av FFF. 
Tack även till Arne Carlsson, Per-Åke 
Hallberg , Margareta Lundgren och Per 
Björving, som förtjänstfullt hjälpte till att 
räkna alla de hundratals krabborna. 



Clas Engberg, mästerkock på 
Stora Hotellet 
I år har Stora Hotellet utökat sin personal 
med en mästerkock, Clas Engberg. son 
till Bertil och Solveig Engberg och on
son till Elon och Ingbritt Engberg. Oas 
har alltså sina rötter i Fällbacka och ill 
gärna stanna här. en det mäste också 
finnas tillräckligt att göra för en gourrne
kock, som Oas. I och med att Stora 
Hotellet har gått myc el 

full beläggning från 
blev det naturligt Oas. Flera 
stora företag. bl a '01 o upptäckt det 
charmigt och ori~ ' Il- inredda hotellet i 
Fjällbacka ( e ill. _ _ 

Clas började inom res~ranID 
redan som IS-äring. 
som kockelev ho Bri- Geme on, som 
då ägde Stora Hotelle A och till arbeta
de han sedan o - fram till 
1983.-Mellan 19 O -

vintertid hos Pelle Lundbergs Trädgård i 
Göteborg. 1986-1987 var han kock i 

orge och 1989 var han med och seglade 
över en båt till karibiska övärlden och 
blev där kock på en stor lyx yacht. Fram 
till 1993 gick han kockutbildningen 28+, 
men han hann också med att vara kock på 
golfrestaurangen i Fjällbacka 1991-1992. 
1993 startade han och en kamrat cafeet 
Botaniska Paviljongen i Göteborg, med 
möjlighet att ta upp beställning av smör
gåsmat m m för hembärning. Det cafeet 
är han fortfarande delägare i, men det 
sköts nu av kompanjonen och elva 
anställda. 

Sedan han kom till Fjällbacka har han 
fullt upp att göra. Särskilt roligt har det 
varit att laga till fångsterna efter de fiske
turer, som hotellet ordnar. 

AJ 

• BYGGSTÄDNING 
• STORSTÄDNING . FLYTTSTÄDNING 

• TRAPPSTÄDNING. KONTORSSTÄDNING 

0525·319 77 
FJÄLLBACKA 

Badrestaurangen 
renoverad 
Den gamla anrika Badrestaurangen har 
genomgått en grundlig renovering och 
återinvigdes den 2 juli i år med en invig
ningsfest för hela Fjällbacka. Huset har 
återställts i det skick, som det hade då det 
byggdes 1938, och är något av ett kultur
minnesmärke med sin rundade del åt 
söder. Restaurangen ritades en gång av 
Gerhard Paulsson. Restaureringen har 
omfattat både invändigt och utvändigt 
arbete, med bl a en ny balkong. 

AJ 

Vänster bild: Clas Engberg i köket. 
Höger bild: Fr. v. Olle Järund och Lars 
Erik Persson vid invigningen av nya 
Badis. 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 

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

Månd-fred 9-17, lörd stängt 
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SM i optimist-lagsegling 

Fr. r. Erik Kahlman, Pontus Persson och Björn . Dessa tre gick till semifinal. 
'-idare: Karin Billberg (högt uppsatt), Lovisa Ulfstad, Ida Granqvist, Ellen Torstensson 
och Kristin Ulfstad. 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor _. VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

BRÖDERNfJJl1 
GUSTAFSSON AB 

SOLSKYDD - GARDINTILLBEHÖR 
TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/20571 - 205 73 

Egen tillverkning 
och försälJning 

MARKISER 
RULLGARDINiER 
PERSIENNER 

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

Telefax 205 73 

Vi på Optiker Jernberg är legitimerade glasögon och kontaktlinsoptiker. 
Vi har ett brett sortiment av bågar i alla prisklasser. Synundersökning 

j utförs med modern utrustning. I Grebbestad har vi även möjlighet att ta 
trycket. Välkomna önskar Asa o Johan 

OPTIKER 

JERN 
BERG 

strandvägen 11 grebbestad tel: 0525-108 82 / affärsvägen 13 tanumshede tel: 0525-20045 

Vi har i Fjällbacka vant oss vid att se -
stort antal optimistseglare i Sälvik, varje 
måndag och torsdag under sommaren.. 
Under resten av veckan kan vi se hur ny 
ungdomar lär sig segla i SSN:s seglar
skola. Man får lätt det intrycket, att opti
rnistseglingen drar mycket barn och ung
dom. Så är det dock inte överallt. Går man 
bara till grannorterna Grebbestad och 
Hamburgsund är antalet optimister betyd
ligt färre. I vårt segelsällskap Norderviken 
SSN, satsar man stort på att grundlägga ett 
seglarintresse i unga år och att försöka 
vidmakthålla det. Motorn i sällskapet är 
familjen Strömberg, men även andra är 
engagerade. I annat fall hade man inte 
kunnat genomföra det SM i lagsegling den 
25-26 september, som då anordnades i 
SSN:s regi. 

Lagseglingen går till så, att ett lag 
bestående av tre optimister tävlar mot ett 
annat sådant lag. Det gäller för laget att 
vinna, och alltså måste man hjälpa varand
ra inom laget och hindra motståndarna_ 
Första tävlingsdagen tävlar lagen i grup
per om fyra lag, där alla skall tävla mot 
alla i gruppen. De två bästa lagen i varje 
grupp gåt till utslagstävling nästa dag, och 
de två övriga till en likadan tävling. 
utslag stä lingen består av kvartsfinaler, 
emifinaler och fmal. Tre av SSN:s fyra 

lag gick till kvartsfinal och ett till semifi 
nal, vilket efter någon sorts uträkning 
betydde 9:e plats för semifinallaget. 

Tävlingsformen är mycket populär, 
men är mycket arbetskrävande för arran
görerna. De 54 deltagande lagen tävlade 
på fem banor, var och en med tre domare, 
säkerhetsansvariga och följebåtar. Allt 
som allt var 50 funktionärer inblandade, 
och 16 domare från seglarförbundet del
tog. Förberedelsearbetet, som startade 
redan i januari, utfördes av styrelsen, för
stärkt av Lars Erik Granqvist. Styrelsen 
består av ordf. Berit Strömberg, Stig Tors
tensson, Håkan Johansson, Daniel Uu
gren , seglingsnämndens ordf. Stefan 
Strömberg , Ingmar Kahlman och Jan Väs
ternäs. En av banorna sköttes av Ström
stads Segelsällskap och en annan av 
Sotefjordens Segelsällskap. Torkel Lin
dahl från Stora Stenars Segelsällskap i 
Hamburgsund, stod för domardelen på en 
tillsammans med några medlemmar från 
samma sällskap. 

Hela seglingen gick av stapeln utanför 
TanumStrand. Så när som på några protes
ter, som drog ut på tiden, flöt allt smärt
fritt och alla var nöjda med arrange
manget. 

Anders Järund 



o 

AN KOMMUNEN 
• Den norske finansmannen Arne Peder 

Grimstad önskar bygga fritidshus byar 
på olika ställen i Bohuslän, bl.a. på 
Veddeberget i Fjällbacka. Det råder 
delade meningar om förslaget. 

• Byggnadslov har givits för uppföran

de av ett 40 kW vindkral'tYer k vid 
Edsten. 

• Skräpigheten vid åteninningsstatio
nerna i hela kommunen har gett upp
hov till mycken förargelse särskilt i 
Fjällbacka. Bl.a. har FFF framfört 
synpunkter till -ommunen.. Ansvarige 
Mats Tillander lovar an tädningen 
skall bli bättre. 

• Tekniska nämnden ,ill ha 11 miljoner 
för att uppru ta - gama i samhällena. 

• Tanum aturs cy"!'; Orening vill att 

kustremsan i och Tanums 
kommuner utnäms - ·ärt arv . 

• Kommunstyrelser: - -g~ nej till 
begränsad hastig et - y'-sa väg
sträckor i komm <C Istället vill man 
ha en uppru mID= .:.. . -_ ama 

• Fjällbacka Camping: - fän förlängt 
arrend e till 2()().!_ 

• Delar av stensä 
Bergmans torg mls ~ ~- - om. 

• Det blir möjligt an' .. 'armt i bas-

säng på Tanums OC ' i fort-
sättningen, efter en ed kom-
munen om ko m 

• Kommunfullmäktige beslöt med stor 

majoritet, att köpa Kullenområdet i 
Fjällbacka. 

• P-böterna i kommunen höjs med 50 

till 200 kr. 
• Antalet gästnätter i Fjällbacka båt

hamn blev 5229 mot 5771 i fjol. Mot
svarande tal för Grebbestad blev 5162 
mot 4966 och för Hamburgsund 1919 
mot 1981 i fjol. 

• I och med installerandet av den nya 

räddningskryssaren Gustav B Thorden 
försvinner kryssaren Gustaf Dalen till 
ostkusten. Detta har gett anledning till 
åtskilliga protester. 
Gustaf Dalen är nämligen isbrytande, 
vilket kryssarna Thorden och Tanum 
inte är. 

Från grannorterna 
• "Källartryckeriet" Nordbloms Tryck

saker AB i Hamburgsund utvidgar 
och bygger nytt. 

• Håkan Andersson från Falkenberg 

köpte Hedernyrs varuhus i Tanum. 
• Grebbestads Bryggeri fick köpa 

gamla Abba-fabriken. 
• Grebbestadsfiskarna fick nytt isverk. 

• Grebbestad och Hamburgsund har fått 

promenadbryggorna förlängda. 

Gör enklare småaffärer, 
ladda Ditt kort med CASH 

Vi på 

älkommen in! 

Sparbanken 
Tanum 

Fjällbackakontoret 0525-318 00 

cAPE • RESTAURANG • BAR 

God Jul 
& o 

Gott Nytt Ar önskar 
Cafe Bryggan 

CAFE BRYGGAN 
FJÄLLBACKA 

INGRID BERGMANS TORG - 0525-31060 och 31040 

~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ FJÄLLBACKAS ~ 
~ LUCIA 1999 ~ 
~ ~ 
~ ~ 

t ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ ÅRETS LUCIA PRESEN- ~ t TERAR HÄR SIG SJÄLV: t 
~ Jag heter Ellen Torstensson ~ 
~ och går i 8b på Hamburg- ~ 
~ sundsskolan. Mina intressen ~ 
~ är segling, skidåkning, häs- ~ 
~ tar och fiol. ~ 

~ ~ 
~ Kröningen ägde rum i kyr- ~ 

~ kan kl18 på luciadagen, och ~ 
~ förättades av komminister ~ 

~ Margaretha Bemdtsson. ~ 

~ ~ 

~~~~~~~~~~~~~ 

Centrumkiosken 
Gatukök AB . 0525-313 27 

Fjäll backa 

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

Inlämn. tips t.o.m. 15.00 lörd. 

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

LOTTER, VYKORT, KORT FÖR 
ALLA TILLFÄLLEN. 

SVENSKA o. NORSKA SJÖKORT 
FILM 

GB-GLASS, LIVSMEDEL 

VIDEO-UTHYRNING 

Välkommen 
Eva, Bengt, Mats, Mia 

Öppet alla dagar 
Tel. 313 27 
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I en återkommande serie skall, i försöka skildra unga fjällbackabor som 
på något sätt utmärker sig positivt. Det kan gälla allt från sport till poli
tik och kommer att å under rubriken . .. 
Ungdomar på G 

Elin Jarenfors 10 år och en av 
Sveriges lovande friidrottare 
Au en fjällba katjej skall ha stor fram
gång i friidrott kan kanske te sig lite 
underligt med tanke på sportens utbred
ning i samhället. Ser man tillbaka på 
släl.-ren Jarenfors så är det dock kanske 
inre så underligt. Farfar Roger, numera 
pensionerade handlaren från Sandliden, 
yar på in tid en framstående diskuskasta
re med ett flertal rekord och många seg
rar inom Bohuslän/Dal regionen. 

I dag tävlar Elin för Tanums IF i klassen 
"Flickor 10" med mycket stor framgång. 
Vad sägs om att hon ... 
• Sedan november 1998 vunnit alla 

arton 60-meterslopp hon ställt upp i 
utom ett. 

• Under 1999 vid två tillfällen haft Sve
riges årsbästatiden på 60 m. Till slut 
blev det Sveriges näst bästa tid i år, 
FlO. 

• Att hon under Öresundsspelen i Hel
singborg, i konkurrens med bl a tys
kor, danskor, engelskor och ameri
kanskor blev sjua på 60 m och femma 
på 800 m. 

Under friidrottssäsongen tävlar hon förut
om i 60 m också i 800 m, längdhopp, 
höjdhopp och kula. På våren och hösten 
är även terräng- och gatuloppen i full 
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gång. Här springs det 1500 meter eller . 
längre, men det är inget som ' avskräcker 
Elin. Faktum är att hon vunnit alla tio ter
rängjgatulopp hon ställt upp i 1999, utom 
"Lilla göteborgsvarvet" där hon blev åtta. 
På vintern är det inomhus som gäller och 
då blir det en hel del resor till Göteborg 
som tillsammans med Bohuslän/Dal och 
Värmland är de vanligaste tävlingsplat
serna. 

Vilken är då hennes bästa gren? Ja, 
om man frågar henne själv är det 60 m 
och längdhopp men om man frågar pappa 
Martin får man nog svaret att hon på de 
längre distanserna är ännu bättre gente
mot konkurrenterna. I längdhopp har hon 
i år presterat 3,86 m och 60 m har avkla
rats på 8,70. Gör om det, de som kan. 

Nästa säsong tar hon steget upp i 
klassen flickor tolv år och att vara elva år 
i den klassen blir nog lite tuffare än det 
har varit i år men vem vet? Har man 
Marion Jones , Ludmila Engqvist och 
Erica Johansson som idoler kan det nog 
bära långt även säsongen 2000. Vi håller 
tummarna så hårt vi kan och hoppas att 
med åren fä återkomma med mera repor
tage om denna framgångsrika fjällbacka
tjej. 

Kör hårt Elin! 
Anders T orevi 

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

en trivsam jul- och nyårshelg 
Isa & Janne 

Tel. 0525-31858 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 



Fotbollsåret i Fjällbacka 
Inför säsongen -99 tyckte tränarna för 
Fjällbackas fotbollslag att framtiden såg 
ljus ut. En mittenplacering i division 6 var 
målsättningen, deklarerade man i ett utta
lande i matchprograrnmet. Det ble inte 
så. Till sist lyckades FIK undvika jumbo
platsen i serien men tabellen har varit dys
ter läsning för alla supIXJners. Förklaring
arna är många. Det var förstås olyckligt att 
lagets bäste spelare. rnålvakren och spe
lande tränaren Jonas Persson. gick skadad 
under lång tid. Del 
baken under bans tra.ny;!fO 

Fjällbac:IU-IDUl!Ce{ 

Engbero och 
Lennon ,-\rons. 

- Tittar ~ ~ 

det ändå inre -
Två komb-

sätta upp ett lag. 

Det är jäli e oIi!>[ art 
möblera om ..... 

K valitetsmö bIer 
till 
humana priser! 

Lars berättar att inför nästa säsong pla
nerar man att ha sex ungdomslag och det 
tror han är ett rekord för klubben. 

- Men det är högre upp i åldrarna som 
det är tunnsått. Där får vi inte ihop något 
lag utan de som är duktiga går in i A-laget 
direkt. Som Johan och Niklas Palm. Johan 
är 15 och Niklas 13 och de är båda jätte
duktiga och tillhör uttagningstruppen för 
Bohuslän i sina åldersgrupper. 

Niklas är den yngste A-lagsspelaren i 
klubbens historia, säger Lars, som själv 
länge haft det rekordet. Lars gjorde A
lagsdebut som 14-åring 1961. Men Niklas 
hade inte fyllt 13 när han drog på sig A
lagströjan. 

Men förhoppningarna på de unga till 
trots måste man ändå inse att situationen 
är besvärlig. Lennart poängterar att sam
hället och fotbollyn hänger ihop: expande
rar samhället så följer fotbollen med i den 
utvecklingen. Se t ex på den skjuts som 
Hamburgsunds ungdomsfotboll fick, när 
man fick den nya skolan där. Jobben finns 
inte här i tillräcklig utsträckning nu. Man 
kan inte få unga grabbar att pendla hem 
till fotbolls träning i dag på det sätt man 
gjorde för några decennier sedan. 

Lars erinrar också om hur den tid är 
över nu när smågrabbarna spelade spon
tanfotboll, delade i lag och lekte boll. Nu 
krävs det organisation också ner på 9-års
nivån om det skall bli någon kontinuerlig 
fotboll och det är ansträngande för ett litet 
samhälle. 

Båda två är eniga om att inställningen 
till fotbollen är en annan idag bland de 
unga. Fotboll är inte längre något själv-

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

AlvesMöbler AB 
Riksvägen 104, Tanumshede Tel. 0525-202 29 

klart för de yngre tonåringarna. Man prö
var det kanske ett tag men det finns så 
många andra alternativ. De förhållandena 
känner alla föreningar av. Där finns helt 
enkelt ingen ordentlig lokal rekryterings
bas för det som skall utgöra en A-lags
trupp. Det betyder att också småklubbarna 
får arbeta med värvningar och det kan 
snabbt bli alltför dyra affärer för en liten 
förening. 

För att ett lag som Fjällbacka skall 
lyckas något så när måste det därför till en 
lycklig kombination av tillf<illigheter och 
hårt föreningsarbete. Där krävs först och 
främst talanger. Sådana som bröderna 
Palm eller Robert Olsson, den mycket 
duktige 17-åringen från Fjällbacka som 
sedan ett år är utlånad till Grebbestad, där 
han spelar i A-laget. Han kan bli hur bra 
som helst. Men där måste skapas förutsätt
ningar och en anda som gör att sådana löf
ten stannar kvar i samhället. 

FIK gör vad klubben kan för att ta till
vara de möjligheter som finns och de 
chanser som yppar sig. Fler ungdomsleda
re för att P 16-laget skall fortsätta att ut
vecklas , står högt på Lars och Lennarts 
önskelista. 

Fotbollen är en del av samhällets kul
tur och identitet. Det är dags för oss litet 
till mans att visa intresse för verksamhe
ten. Det har varit glest med publik på 
hemmamatcherna. Den saken är lätt att 
ändra på och där har faktiskt skett en viss 
förbättring under den gångna säsongen. 86 
procents publikökning i förhållande till 
förra året, får jag veta. Men jag säger inte 
vad det innebär i antal personer bara att 
det inte krävs många till för att ökningen 
nästa år skall bli 100-procentig! 

Tomas Farser 

Vi önskar alla våra kunder 

POSTEN 
FJÄLLBACKA 
Tel. kassan 0525-310 13 
Brevbärarexp. 0525-294 57 
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"Dum skratta, dum 
andre" 
PÅ OMSLAGET har vi denna gång åter
gett en målning av William Solenberg, 
kallad Trålare i Fjällbacka hamn. Den bil
den pryder framsidan på en nyss utkom
men bok av fi l. dr. Reinert Kvillerud med 
titeln Bohuslänska - språkprov med kom
mentarer, utgiven av Språk- och folkmin
nesinstitutet i Göteborg. 

Alla som har intresse av Bohuslän och 
landskapets dialekter kan här ta del av 
mål från härader och socknar från Tjämö 
i norr till Öckerö i söder. Korta intervjuer 
med ortsbor är citerade i texten men 
också inspelade på en CD-skiva som 
medföljer boken. "Dum skratta, dum 
andre, Anners, bror te farsan, å so en sum 
hette Martin ... han va jeft mä e söster te 
farsan", blir det t ex i Kvilleruds skriftli
ga återgivning av talet. Eller "Dä va 
bagåm laggåin" , från ett samtal i Lurs 
socken. Jag tror att rika minnesbilder 
växer fram hos varje läsare som hört 
bohuslänska talas oförblommerat av den 
äldre generationen. Boken är ett bra alter
nativ nu till julen för den som är intresse
rad av något annat än det mer förgängliga 
i presentboksutbudet. 

Tomas Forser 

William Solenberg (1906-80) 
växte upp i Stockholm. Han fick sin 
konstnärliga grundutbildning på Tekniska 
Skolan numera Konstfack, och fortsatte 
sedan på Konsthögskolan i Stockholm. 
Han studerade också utomlands i Paris -
39 och Italien -61, och kom att specialise
ra sig på landskapsmåleri, stilleben med 
motiv också från Gamla Stan i Stock
holm. 1947 deltog han, med stor fram
gång, i en utställning för svenska akva
rellmålare. Förutom måleri ägnade han 
sig åt reklamteckning och illustration av 
böcker. Flera av hans tavlor hänger på 
Huddinge kommunalhus, och .en fontän
skulptur finns framför Björknäs skola. 
William Solenberg och hans hustru Elly, 
bördig från Strömstad, gifte sig 1954 och 
b ggde samma år en sommarstuga vid 
Rödhammar, som Elly fortfarande har 
kvar. Anders Järund 

4'S Bt. Axelsson 

@LS~ G 
eio 

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

Ekelidsvägen 5, Fjällbacka ind.omr. Tel. 0525-31721, Tore 070-637 20 33 
Strömstadsfilialen Tel 0526-141 51, Anders 0.070-34417 29 

SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FöRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

På Bohus Ekonomi kan vi hjälpa Dig och Ditt företag med alla 
administrativa 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 

FRISÖREN är proffs på ditt hår! 
ANVÄND LIKADANA PRODUKTER 
SOM DIN FRISÖR, PROFESSIONELLA 
HÅRVÅRDSPRODUKTER FRÅN eOLSIN! C O L S I N 
eOlSINS HÅRVÅRDSPRODUKTER 
FINNER DU HOS DIN FRISÖR! 

VAseo AB eOlSIN * Tel.: 0525-325 25 - Fax: 0525-325 30 

!Il#Kontorstjänst 
REDOVISNTNGSBYRÅ 

Bokföringsuppdrag, Bokslut, 
Övrigt inom redovisning och 
ekonomi samt skatteproblem. 
Bouppteckningar, Arvskifte. 
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Hör av er om era 
gamla hus 
I förra numret hade vi en liten uppmaning 
till husägare att höra a ig om de vi te 
något om föregående ägare till in hu . 
Ingen har ännu hört av ig utom en familj 
i Sälvik - tack för deL 

Sommaren 1999 har jag å mycket jag 
hunnit - nåja för bad och sol - sysslat 
med att leta fram tidiga husägare, men 
det är inte någon lätt uppgift. Jag har då 
upptäck., hur otroligt värdefulla Johan 
.\ljölners anteckningar är. 

En god hjälp har jag haft i den rapport 
som Bohusläns Museum gjorde 1990, där 
två byggnadsantikvarier gick igenom hus 
för hus och beskrev deras byggnadssätt. 
Tyvärr är personuppgifterna där ganska 
slumpmässiga och ofullständiga men de 
ger ändå en ledtråd, då man får veta vem 
som ägde huset med dess nummer ca 
1900, och sen kan man gå vidare i hus
förhörslängder och mantalslängder. Det 
är en spännande letning. 

Alla hus kan ju inte få skyltar - men 
detta kunde bli början till en personsam
ling att gå in i för den som vill veta något 
om sitt eget eller grannarnas hus. En del -
kanske de fle ta husen - har ändrats och 
byggts till , en del har flyttats hit. Jag 
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·CAD 
• Nätverk 
• PC-datorer 
• Servi.ceavtal 
.. Konsulttjänster 
• Systemlösningar 

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

Försäljning av: 
• Hundfoder (Hundköket) 
• Mjöl 
• Lantbruksfoder 

• 
• Gödning, Utsäde, Kalk 

• • Jordförbättringsmedel, gräsfrö m.m. 

Välkomna! 

l!ill"!~ elkedian ~~r=~:::::::::::..::::::!!~~r=~~~~.jj 

kommer att få god pjälp av släktforskare 
Inga Lindh, som redan har satt igång och 
bäst känner till Mörhult. Vidare har 
Anders Torevi med Fjällbacka Köpmans
klubb fått samma ide med skyltar och har 

~ Tel. 0525-320 lO! 
f 0525-322 47 

HUSQVarna 

ax d kter från 
I vår butik hittar du pro u 

_ I FJJUJlACO 
~ fllKJIIISIfJl 

lovat att hjälpa till med den praktiska 
utformningen - skyltarna måste ju bli 
diskreta, kortfattade men tydliga. 

Inger Rudberg 

Björklövet har flyttat 
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• Alla typer av datautbildningar 

Den 11 augusti flyttades tryckningen av 
Björklövet till Gränstryck AB i Ström
stad. Gränstryck köptes redan 1995 av 
Rolf Bergstedt, som tidigare var delägare 
i Sannäs Räkor och Björklövet. Sannäs 
Räkor är sålt till Björn Hallenius , Göte
borg. Richters gamla konservfabrik står 
nu tom. Den ägs tills vidare av Rolf 
Bergstedt och Björn Hallenius tillsam
mans. Fabrikens framtid är oviss. Vi 
beklagar att Björklövet har flyttat, men 
förstår samtidigt, att man vill koncentrera 
sin verksamhet till en plats. Vi tackar för 
den tid som varit. 
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NYT71t" ATA Föreningsgatan 5, Fjällbacka 0525-644 00 

I ""PI, , Junogatan 9, Uddevalla 0522-144 50 
Försäljning - Service - Ufbildnmg ___________ _ _ 

Restaurang & Pizzeria 
•• 

MASSEN 
Vid gästhamnen Hämtpizza tel. 32355 

En dag 
En dag på vårpromenad mötte jag en 
liten pojke och en flicka . 

Pojken knappast 3 år gammal 
och hans lekkamrat något äldre. 

Den lilla pojken blåste på en 
utblommad tussilago, så att de fjun
lätta vita fröna yrde omkring. 

Just då jag passerade, sa pojken 
mycket allvarligt: De' va nog en 
blåse-sippa ... 

AJ 

Meg 
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Fjällbacka Samhällsförenings Ars-/Höstmöte 99.11.24 
Det sista års-!höstmötet detta årtusende 
hölls som vanligt på Fjällbacka Service. Det 
kom i år ca 140 Fjällbackabor. Medelåldern 
i år var lägre och det gladde oss mycket. 

Klass 6 Fjällbacka kola underhöll med 
sång och serverade kaffe. 

Till ordförande rör mötet valdes Alf 
Jonasson. 

Styrelse för år 2000 ser ut enligt följan
de: Ordf RosiTa Jansson, Monika Hellberg, 
BeritJl Tore .... i, Hans Schub, Hans Bjerkling
er. Suppleanter: Kalle Kahlman och Örjan 
Torstemson. Revisorer: Omval av Karl
Erik Ungren och nyval av John Johansson, 
uppl Berndt Hansson. Avgick gjorde Alf 

GusTal'sson och Lennart Juliusson vilka 
avtackades. Avgick som revisor gjorde Olle 
Juliusson, som varit med sedan 60-talet, vi 
tackar för ett mycket gott samarbete. 

I Panelen från Tanums kommun ingick: 
ClaS-Åke Sörqvist vice ordf i kommunsty
relsen, Inge Berndtsson Samhällsbyggnads
förvaltningschef, Anders Eklund ny förvalt
ningschef för Kultur o Fritidsnämnden, Rolf 
Hermansson ordf i Byggnadsnämnden, 
Mats Tillander Gatu & VA-chef samt 
Christian Wikström ny Räddningschef. 

Clas Åke Sörqvist inledde 
och vi fick information om budgeten för 
Tanums kommun inför nästa år. Det ser 
ljust ut: + 6,3 milj kr. Däremot mörkare 
siffror inför 2001 och 2002. Arbetslösheten 
är ganska låg i kommunen. Tanums kom
mun har gjort en del investeringar under 
1999. Ett område med hyreshus på höjden i 
Tanumshede, väster om Hedevallen har 
stått tomt länge och frågan om rivning har 
varit aktuell. Detta slipper man och där 
byggs istället om till ett Lärcentrum för 
Tanumsborna med vuxenutbildning, vissa 
gymnasielinjer, kompetensutbildning samt 
bibliotek. 

I Grebbestad skall ett fiskecentrum byg
gas. I Fjällbacka köper Tanums kommun in 
Kullenområdet; viktigt för Fjällbacka att ha 
attraktiva lägenheter. Lägenheterna på Björ
kelids- och Falkelidsvägen är i behov av 
renovering. 

Elevantalet kommer att sjunka år 
2004/05 från 155 elever till 55. Detta är 
mycket oroande och därför bjöd skolrådet 
in till ett möte för två veckor sedan, då för
äldrar, lärare, rektor, vissa politiker och 
samhällsföreningen diskuterade vilka åt
gärder, som skulle kunna vidtagas. Tankar 
fanns om en speciell musikklass, bättre 
marknadsföring, ev nya upptagningsområ
den. Hamburgsundskolan har däremot ont 
om plats och för många elever. 

Åldersro: Kammarrätten är tillskriven 
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beträffande permutation av gåvobrevet. 
Inget händer i avvaktan på detta. 

Tomterna på Vetteberget: Ole Peder 
Grimstad som var intresserad av att bygga 
hus för uthyrning har dragit sig ur, men 
kommunen fortsätter utan honom. 

Planprogram finns, remiss har gått ut till 
samtliga berörda grannar, där en del tycker 
att hela projektet skall skrotas. Länsstyrel
sen pekar på en geoteknisk utredning, samt 
att man måste vara rädd om dammarna som 
finns i området och att det måste finnas 
lämpliga stråk med gång/cykelväg i områ
det. Bohusläns museum har sagt nej , då de 
anser att det är negativt för landskapsbilden, 
samt att det finns en del fornlämningar i 
området. Förslag till detaljplan kommer 
senare. Det kommer alltså att ta lite tid men 
arbetet fortskrider. Det är viktigt med 
attraktiva tomter till Fjällbacka för att öka 
inflyttningen. 

Hockeyklubben har fått ett positivt för
handsbesked om bygglov för att få bygga 
en hall vid rinken. 

Anders Eklund fortsatte 
(Han är ny chef för Kultur, Fritidsförvalt
ningen. Anders bor i Grebbestad och har 
arbetat i många år i Göteborg i försäkrings 
branschen.) 

Man har under sommaren gjort en en
kätundersökning i hamnarna för att under
söka vad turisterna tycker om service m m. 
Detta gav ett mer po itivt re ultat än för
väntat. Dock behöv en uppfräschning av 
serviceanläggningarna vilket ·ommer att 

ske. Man kommer även att se över lek- och 
badplatser, handikappanpassa Badbergets 
badplats med ramp, parkering. badh~u rör 
omklädning m m. Det blir också en 
omklädnings hytt till Badholmen. Öns ·emål 
om lampa för att vintertid hitta ner i badet 
fanns och utlovades till februari . 

Avtalet med Fjällbacka camping är för
nyat och gäller i fem år framåt. På fråga om 
det finns några planer på utb ggnad av 
Fjällbacka Camping söderut. blev varet att 
det finns tuffare regler idag beträffande 
strandskyddet ,samt att marken öderut är 
privat. Önskemål har inkommit om en trap
pa upp på Vetteberget från Kungsklyftan, 
för att på så sätt lättare kunna ta sig upp och 
se på utsikten. Detta utreds. På frågan om 
när kajen vid Planarne skall repareras och 
hur pålarna ser ut, fick vi svaret att om
byggnad kommer att ske först år 200 l . 

Mats Tillander tog vid 
VA-arbetena på Norra Hamngatan kommer 
ej igång förrän år 2001. Torget har blivit en 
trevlig förebild. Dock har det visat sig att 

stenarbetet inte är rätt gjort, varför stensätt
ningen på Torget måste göras om och detta 
kommer att ske under våren -00. Renings
verket som ju relativt nyligen byggdes om 
utsöndrar en förfärlig lukt. Man skall under
söka varifrån denna hemska odör kommer. 
Kämpersvik kommer att anslutas till vårt 
reningsverk; ledningarna dras i havet. 

Beträffande Miljöstationerna har åt
gärder vidtagits mot entreprenörerna och 
miljöcontainern för farligt avfall är flyttad 
till Reningsverket och är avsedd endast för 
hushållsavfall (målarburkar etc). Husägarna 
har länge efterfrågat någonstans där man 
kan slänga ris och grenar på höst och vår. 

163:an kommer att byggas om från kor
set vid Föreningsgatan med en rondell och 
gångbana fram till Q8 där krysset också 
byggs om, samt norrut förbi kyrkogården. 
Det blir även en gångbana upp mot Bräck
evägen. Arbetet beräknas vara klart runt 
30/62000. 

Nye räddningschefen Christian Wik
ström: (inlägget har kortats ner av red med 
hänvisning till sid 21) ... Fjällbackakåren 
skall även få betalt från l:a timmen (enligt 
tjänsteplikten §44) och ett förenings bidrag 
på 5.000:-... (Hurra! reds kommentar) 

Insamlingsstiftelsen för äldreboende 
redovisade sitt arbete under året och det 
valdes en ny styrelse bestående av Gunnar 
Isaksson , Karin Nordblom, Leif Hugoson, 
Berndt Hansson samt Kerstin Persson och 
Bengt Olofsson suppleanter. Till valbered
ning valde Kjel/-Erik Odelius och Karl
Einar Johansson. Revisor Jan Carling. En 
plats lämnades fri för att kunna tillsättas av 
Tanum kommun vid eventuell försäljning 
av Åldersro då insamlingsstiftelsen är lovad 
erhålla 95% av köpeskillingen och Hem
bygdsarkivet 5% dock lägst 50.000:-. 

Framtidsgrupp. Inför år 2000 har vi i 
styrelsen funderingar på att bilda en arbets
grupp som har i uppdrag att se möjligheter 
och eventuella hot i framtiden. Vi har tänkt 
att man kan använda loggon som finns på 
tröjorna som säljs inför millenniumfirandet 
i Fjällbacka. Den som är intresserad att vara 
med i en sådan arbetsgrupp kan höra av sig 
till oss. Vi kommer även att kalla till ett 
speciellt möte med endast denna fråga i 
januari. 

Millenniumfirandet i Fjällbacka. Det 
har under Samhällsföreningen i år även fun
nits en arbetsgrupp bestående av Hans 
Schub och intresserade Fjällbackabor, som 
arbetat fram ett digert program för Nyårsaf
ton. Se sid 5. 

Sjöräddningsbåten Gustaf Dalt!n flyt
tas till ostkusten. Sjöräddningen kommer 

forts sid 31 



forts från sid 30 

att flytta Gustaf Dalen till ostkusten och 
behålla Tanum och en ny räddningsbåt här i 
Fjällbacka. Många öbor och fiskare är oro
liga inför detta ilket innebär att vi inte får 
någon båt kvar om kan bryta is. Det kom
mer inte att finnas någon isbrytande båt 
norr om Kärringön, vilket är ett problem. 
Om detta finns delade åsikter, syftet med 
sjöräddningsbåtarna är i första hand att 
rädda liv. Styrelsen skriver till Sjörädd
ning sällskapet om konsekvenserna av att 
inte ha en isbrytande båt vid Fjällbackas 
Sjöräddningsstation. 

Rosita Jansson, ordf 

(Artikeln förkortad av red.) 

Nya båtar till 
Fjällbacka 
Sjöräddningsstation 
Förändringar inför årsskiftet: Thomas 
Stenberg och Gustaf Dalen utgår och 
istället får Fjällbacka två mycket moder
na kompositbåtar, 8 meter resp. 12 meter 
långa, den förra utrustad med vattenjet. 
Båda båtarna är goda för ca 40 knop 
maxfart. Under hela våren kommer 12-
metersbåten att finnas i England som 
demonstrationsbåt. Gustaf Dalen finns 
kvar i Fjällbacka till vintern släppt sitt 
grepp över skärgården. 

Vi återkommer i sommarnumret med 
utförligare artikel. 

Hans Schub 

Oskriven lag??? 
Är det en oskriven lag, att ligga ensam på 
en ö? 

Den 3/8 var min familj och jag på väg 
för att sola och bada. Vi körde till (norra) 
stora Vassholmarna. 

Vi har små barn så vi vill ligga där 
det är en sandstrand. Det låg redan en båt 
där när vi kom fram till ön. 

Snacka om förvåning då vi höll på att 
packa ur båten. 

Vi blev totalt utskällda aven familj. 
Dom sa aU det minsann var en oskri
ven lag aU om det redan var någon på 
ön så skulle man inte lägga sej där. 

Min morfar var Fjällbackabo, och 
min mamma har varit i Fjällbacka i 58 år 
och har aldrig varit med om detta. Myck
et otrevligt och olustigt. 

Jane Johansson , Olofström 

Vinterrim 

Nu lägger nordan kyla över land och enslig ö 
och frostigt puder över tak och lilaröda ljungen. 

Nu drottning över fruset hav och frusen sjö 
blir med kungen Bore väl omsjungen. 
Av barn med ögonglittradfröjd inför julen. 

Nu både björn och folket söker sig till gömda iden 
nalle till gryt och människan i varma husmodulen. 
Nu är det så och har väl varit sedan hednatiden. 

Och spegelblank blir hamnen vår 

av vatten natt-tidfrusen. 
Och mörkret som om oår spår 

blir jagat bort av gatuljusen. 
När Fjällbackaby inför vinter redes. 

Och fritidsbåten pustar ut på land 
från fart som ofta lagöverskredes. 

När hjärnan inte styrer skepparhand. 
Och solen som kom bort i våras 
har krupit in i bybors inre sinne. 

När också tanken silverhåras. 
Och blir för mej ett varligt minne. 
När nu mormor väver för min flytt. 

Lars Adolfson 1998 

Celebert besök hos Wirens på Val ö 

I början av augusti i strålande väder låg 
15 Grand Bank motorkryssare i viken hos 
Wirens på Valö. (Se bild). Dessa motor
kryssare lanserades på 1960-talet och har 
fiskebåtar från New Foundland som före
bild. De finns i storlekar 32 till 50 fot. 
Den norske agenten för Grand Bank bil-

dade en sammanslutning för båtarnas 
ägare, kallad Grand Artic. Leif Wiren är 
medlem i denna klubb och fick besök av 
15 medlemmar. Det var österrikiska, 
schweiziska, holländska och norska båtar 
som gästade. 

Bore 

Skicka gärna in färgbilder, som kan passa på omslaget. 
Red 
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I Fjällbacka-Bladet nr 82 och 
i en liten notis i nr 83 siod att 
läsa om Roy Sahlins beun
dransvärda arbete med att 
restaurera ångbåten "Sva
nen" . Här kan vi se henne 
ligga färdig och fin i sitt rätta 
element. Ångmaskinen driver 
henne med ett mjukt klickan
de. Ångvisslan hörs dock 
över hela fjorden och påmin
ner om 30-talets ångbåtsbe
sök. 

Foto: Bore 

Munk-Reklam AB, Munkedal 1999 

Invigningen av nya Torget 
den 23 juni . 

Foto : Hod 

Utsikt från Sälviksröset. 
Se sid 10. 

Foto: Hod 


