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Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Pg 410318-0 Bg 514-7228 
www.fjallbacka.com (sök på FFF) 

Föreningens syften: 
Främja näringslivet på orten och 
värna om Fjällbackas miljö och natur. 
Tillvarata medlemmarnas intressen 
vad gäller deras tillvaro i Fjällbacka. 
Arbeta för fortsatt bibehållande och 
vård av traditioner och den kultur som 
utgör en oersättlig tillgång för orten. 
Genom kontakt och påverkan hos 
kommunala organ och andra be
slutsfattare söka stöd för föreningens 
strävan till insatser. 
Föreningen utger en tidning "Fjäll
backa-Bladet", som utkommer två 
gånger om året. Medlemmarna får tid
ningen hemskickad. 
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14145 Huddinge tel. 081774 6730 
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Bra och dåligt glesbygdsstöd 
Hela Sverige skall leva säger Göran Persson och lovar stöd till glesbygden. 
Men hur hjälper man bäst glesbygden i Sverige? Regeringen tycks mena att det 
ska ske med olika former av direkt finansiellt stöd till företag, till AMS-åtgär
der och genom s k "Robin Hood" -skatt till kommunerna. Dessa åtgärder får 
ofta karaktären av livsuppehållande verksamhet och blir passiviserande. Man 
tar sällan vara på bygdens möjligheter att utvecklas och på sikt bli självförsör
jande. 

All service, som finns i storstadsområdena, kan man inte begära i glesbyg
den. Men det betyder inte att allt måste vara hur eländigt som helst. En god 
"infrastruktur" underlättar boendet i glesbygd. Dit hör hela och inte alltför kro
kiga vägar, järnväg, postkontor, bank och kanske i framtiden "bredband". (se 
sid 31) I dagarna har Sjöfartsverket hotat med att dra in all utprickning och f yr
belysning av leder, som inte används av storsjöfarten. Ett slag mot den kustnära 
glesbygden. Bilen är för de flesta i aktiv ålder en nödvändighet om man skall 
bo i glesbygd. I storstadsområden är det klokast att lämna bilen hemma och åka 
kollektivt till jobbet, medan det på landet blir alltför långa restider utan bil. En 
aktiv och rättvis stödåtgärd vore därför att sänka bensin katten för de som bor i 
glesbygd. 

Direkta subventioner till företag har ofta i at ig ara ett tveksamt sätt att 
hjälpa en kommun. Arbetsmarknad anpas ad om kolning, är endast till hjälp 
om det finn någon arbetsmarknad att anpas as till i kommunen. I annat fall blir 
det en anpas ning till de redan överhettade tor tadsområdena, och hjälp blir 
i tället stjälp. Kommunen hjälper bäst ig jäl , genom att erbjuda vanlig och 
god service till företag och invånare. edan får vi alla hjälpas åt med att se till, 
att företagaren upptäcker harmen med att bo och verka i just vår kommun. 

Turistkommunerna har både peciella möjligheter och speciella svårigheter. 
De omkostnader för ommarboendet, som kommunen har, borde kompenseras 
med att fastighets katten betalade till den kommun där huset står och inte med 
subventioner. Fastighets katten skulle då på ett naturligt sätt kompensera för de 
ökade omkostnaderna. Både helårsbor och sommarboende skulle välkomna en 
sådan åtgärd. Den komplett vansinniga beräkningen av fastighetsskatten, har 
påtalats i många sammanhang (se sid 31). Denna beräknas som bekant på 
marknadsvärdet vid försäljning, utan att det minsta hänsyn tages till vem som 
bor i husen. En annan svårighet är säsongsarbetare, som arbetar och kräver ser
vice här, men som skattar i en annan (och billigare) kommun. Detta skulle man 
kunna komma till rätta med, om man kunde bli delårsskriven i en kommun. 
Kyrkan kunde gå före med gott exempel, genom att tillåta, att man kunde begä
ra att få bli delårsförsamlingsbo, särskilt nu när vi inte längre behöver be staten 
om lov. 

Anders Järund 

Omslagsbild: Folke Olsson på Korsö dörjar 
på Väderöfjorden. 

Foto: Maj-Lis Olsson 



FÖRENINGEN FÖR FJÄLLBACKA 
Årsmöte 
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 
4 juli kl. 19.00 i Församlingshemmet. 
Efter mötet ges en rapport från Fjäll
backa Frivilliga Brandkår. Vi bjuder 
på kaffe och därefter kommer Hans 
Schub, som i fjol gladde oss med sina 
"Bohusbilder", att visa ett nytt bild
spel "Gamla Fjällbacka". Hjärtligt 
välkomna. 

KuIturvandringar i Fjällbacka 
Inger Rudberg leder också i år tre kul
turvandringar, torsdagarna 6 juli, 13 
juli och 27 juli med start från Sjörädd
ningsbåtarnas kaj kl. 19.00. Vi går 
längs Framstranden till Backen och 
upp mot kyrkan. Avgiften är 20 kr. 
Turen den 27 juli ingår i Tanum kul
turvecka. 

Årsavgiften 
Ni som är medlemmar i denna före 
ning och därför får tidningen hem
skickad till er: I ku ertet ligger ett 
inbetalning kort för verksamhetsåret 
1999-00. När du betalt avgiften, som 
fortfarande är 100 kr, har du också 
betalt för julnumret 2000 och som
marnumret 200 l. 

Stora krabbmetartävlingen 
går av stapeln onsdagen den 19 juli kl 
14.00. Anmälan vid Promenadbryg
gan fr o m kl. 13.00. Välkomna stora 
och små. 

Vykort och broschyrer 
FFF delar ut en kulturguidebroschyr 
på svenska och tyska . En broschyr 
över skärgården delar vi också ut 
genom Turistinformationen. Vykort 
med motiv från äldre tider finns i affä
rerna. 

Du som köpt Fjällbacka-Bladet 
Är du intresserad av att stödja vårt 
arbete för Fjällbacka, både att skapa 
nytt liv i samhället och att bevara tra
ditioner och kultur. Då kan du hjälpa 
oss genom att gå med i vår Förening 
För Fjällbacka. Du får två nummer a\' 
denna tidning på PQsten till jul och till 
midsommar. Tala med någon i tyreI
sen. det ko tar 100 kr. 

FFF stöder i år 
ekonOIni kt fjällba kaflaggorna och 
flaggparaden. Tanum Turi t i Fjäll
ba ka. bryggdan en. _OOO-fuandet 
och tryckningen av protestlistor mot 
husbeskattningen . 

En Fjällbacka kulturkväll 
anordnas lördagen den 25 juli kl. 
19.00 i Församlingshemmet. F.d. fis
keuppsyningsman Rune Johnsson 
berättar om sin barndoms ö Hästvam, 
om fiskare och sjöfolk. Inslaget ingår i 
Tanums kultursatsning. 

Alternativt boende i Fjällbacka 
Fjällbacka Camping erbjuder: 

• 4-bädds campingstugor med kokmöjligheter 
och altaner med havsutsikt 

• Camping, säsong eller per natt 

ÖPPET 1 MAJ TILL 15 SEPTEMBER 

Bokning: Tel: 0525:31490, Fax 0525-314 96 
E-post: fchb@fjallbackacamping.o.se 
Hemsida: www.fjallbackacamping.o.se 

VÄLKOMMEN TILL 

Fjällbacka Camping 

Husskyltar 
FFF och Fjällbacka Köpmannaklubb hål
ler på att arbeta fram kulturskyltar på 
äldre värdefulla hus . Min vädjan till husä
gare att sända mig uppgifter om sina hus 
har gett två stycken svar. 

Anders Torevi har gjort ett förslag på 
en billig skylt, som är lätt att sätta fast 
och som vi hoppas är någorlunda lättläst. 

Vi tycker det är synd att många turis
ter driver omkring utan att ha en aning 
om husens historia, t ex vad som var 
skola, bokhandel eller telegraf. 

När jag satte igång detta förstod jag 
inte riktigt hur svårt det skulle bli att göra 
korrekta texter. Men kanske det är bättre 
med något än inget. Den som finner fel 
får gärna opponera, så är det inte så svårt 

. att sätta en ny skylt. 
aturligtvis kan inte alla som bott i 

ett hus redovisas. Men jag vill gärna ha 
med hustruns namn, då jag vill ta fram 
alla de a ganska okända kvinnor som 
arbetat till ammans med sina män. 

Texten måste ju också vara ganska 
kort. Personer med många förnamn borde 
ha bara sitt tilltalsnamn men det vet man 
inte alltid. Bara initialer då? 

Anders och jag har nu gjort ett för
slag, som ni ser. Välkomna med syn
punkter och uppgifter. 

Exempel på skylttext: 

Fjällbackas äldsta affär 
Uppfört 1888 av kapten Hilmer Carlsson 
(1845-1920) g m Augusta Lundström 
(1857 -1941) , som började samma år med 
manufaktur, hattar och diversehandel. 
Sonen, skräddarmästare Gustaf Carlsson 
(1892-1979) med hustrun Harda (190 l ~ 
1977) fortsatte med tyger och mode. 
Anna-Maja Johansson övertog 1966. 
Lisbeth Ekström 1989. 

Inger Rudberg 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524140865 

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

Månd-fred 9-17, lörd stängt 
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LEGALA NOTISER SOMMARMUSIK 

avlidna sedan l nov 1998 
I FJÄLLBACKA KYRKA 

Juli 2000 till l november 1999 
7 dec Greta Ahlsen 

30 dec Kerstin Krona 
15jan Astrid Wimmer 
30 jan Eric Pihlqvist 
17 febr Sonja Järund 
17 febr Olof Olsson 
2 mars Torbjörn Larsson 
7 mars Laura Johansson 

22 mars Olof Nygren 
25 mars Evert Lindström 
19 april Gunhild Larsson 

86 år 
82 år 
86 år 
93 år 
88 år 
80 år 
58 år 
97 år 
80 år 
94 år 
89 år 

Onsdagar kl. 20.00 Musik i sommarkväll 
Lördagar kIIS.OO Helgmålsbön med musik 

517 ons Maud Tretom, Hans Erik Sundström sång, 
Grethe Rouböll flöjt, Håkan Sund flygel. . 

817 lörd Magnus Jerkebo, Åsa Sahlee. Från Bach till visa. 
1217 ons Trio med Charlotta Klacker, sång, flöjt och guitarr. 
l517lörd Sweden Guitarr Duo. 
1917 ons Maria och Helena Henriksson, violiner. 
2217 lörd Hanne Ahlsen, sång till flygel. 
2617 ons Mia Wedin, Elin Johansson, Malin Dahlström, 

sång till violin och flygel 

Endast uppgifter kända för pastors
expeditionen har kunnat tagas med. 

2917 lörd Trio con arco: Elisabeth Wiclander, Sofia Gustavsson 
Märta Eriksson: flygel och stråkar. 

Kurt Erik Holmqvist och Cecilia Thor kommer att spela och 
sjunga någon dag, som bestäms senare. 

Barnens lulmusikal 
Visste man det inte förut så fick man veta 
det i julas, att fjällbackabarnen är duktiga 
och härliga. En svart och kulen söndags
kväll, den 19 december, fyllde de kyrkan 
med trevligt skådespeleri och vacker 
sång. Man återupptog något av den gamla 
traditionen med julspel men inte så 
strängt och stramt som förr. Projektet 
böljade redan i höstas och barn och leda
re jobbade därefter tålmodigt i ensem
bler, musikgrupper och körer. 

Barnen bestämde till stor del hur tex
ten skulle framföras och man var noga 
med att evangeliet troget följdes. I slut
skedet var tjugofem 6 till 14-åringar med 
i gruppen, som leddes av Ulla Odin. Hon 
var också regissör med hjälp av Conny 
Svensson. Stallet tillverkades av Conny 
och krubban av Nils Christensson. 

Utan sång och musik blir det inte 
någon musikal. Perfekt för spelet var den 
enkla och vackra musik, som skrivits av 
Jerker Leijon till Anita Bohls texter och 
som för fram julevangeliet steg för steg. 
Vi fick höra den fina musiken i solo- och 
körsånger, i piano-, gitarr- och flöjtspel 
och som improvisation mellan scenerna -
allt instuderat av Per Weiss och Britta 
Nilsson. 

Utan vackra kläder blir det inte heller 
något vidare julspel och barn vill ju gärna 
klä ut sig. Och Ulla sydde och sydde: 
Maria och Josefs kläder, sex änglaskru
dar med vingar, en åsnedräkt för två sam
arbetande barn, tre herdedräkter, pälsar åt 
tre svarta får och ett gyllengult lejon, kro
nor och färgsprakande mantlar åt de tre 

4 

Från vänster: Emma Andersson, Sofia Karlqvist (skymtar), Johanna Engelbrektsson, 
Emmelie Elg, Martin Sobek, Stina Lindberg (solist), Charlotta Klevedal, Malin Wetter
lind, Alexander Ekström, Rasmus Brandt, Mikael Odin, Simon Brandt, Anneli Olsson och 
Christine Sävervall (solist). Färgbild sid. 32 Foto: Hans Schub 

vise männen och krona och dräkt åt 
Herodes. 

Under de sista repetitionerna assiste
rade ett par mammor och mor- och far
mödrar. Annars vet ingen hur det skulle 
gått. Nu genomförde barnen ett perfekt 
julspel med sång och tal i flera scener. 
Första scenen visade Marias och Josefs 
vandring (med musik och sång förstås) 
med åsna och vagn upp mot Betlehem 
och stallet där Jesus föds. I nästa scen 
hörs fårens bräkande när de tillsammans 
med herdarna och lejonet tar sig uppför 
kyrkgången och fram till stallet med den 

nyfödde. Plötsligt störtar änglarna utför 
predikstolens trappa för att meddela gläd
jebudskapet om Jesu födelse . De vise 
männens vandring mot koret och Betle
hem stoppas halvvägs av Herodes för att 
han försåtligt skall kunna framföra sina 
ränker. Men de går vidare fram till stallet 
där de överlämnar sina gåvor till Jesus. 
Återigen, vacker musik och sång är 
invävt i all dramatik. En lycklig ensemble 
avtackades till sist aven glad och rörd 
församling. 

Hod 
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FRA N KYRKTRAPPAN 

Från min horisont 
"Allting har sin tid, och vart företag 
under himmelen har sin stund." 
Ett bibelord från Predikaren 3: 1. 

Jag - en pessimist? I torsdags morse kom 
jag på varför: när vi lyssnar, läser eller 
ser på nyheter i alla media eller vad det 
nu heter i It-åldern, så börjar det med de 
dåliga nyheterna och kanske! får vi några 
trevliga, positiva, goda nyheter som 
evangelium. 

Så jag är trött på "vackra" intetsägan
de ord och uttalanden. Inser i samma 
ögonblick att då lyssnar ingen på mig 
heller. Känner mig som en papegoja 
ibland. Upprepningar. 

Foto: Hans Schub 

POSITIVT SOM HÄNT sen sist: Millen
niumgudstjänsten i Fjällbacka kyrka. 
PÅSKSPEL. Ulla Odin har tillverkat ett 
20-tal bibliska personer och på ett fantas
tiskt sätt framställt och framfört de olika 
scenerierna i påskens händelser. Medhjäl
pare bl.a. Lilian Isaksson, Britta Nilsson, 
tre sjungande flickor m.fl Vår kyrkokör 
med ledare och musiker sjöng GOSPEL 
en söndagskväll i maj - men hur många 
komrrier och lyssnar, uppmuntrar till nya 
gospelgudstjänster? Tänk så mycket arbe
te och många övningar som ligger bakom 
detta. . 

----

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

Fjällbacka Fisk & Delikatesser 
-Tel. 0525-312 22 

Trots vår strävan att vara lagom i kyr
kan, så att det skall passa "alla", kan jag 
möta åtskilliga människor både innanför 
och utanför kyrkans port som säger att de 
inte passar in och nog inte vill passa in i 
mönstret. 

Arbete har inte fattats sedan jag flyt
tade hit och jag är kanske för mycket gift 
eller sambo med mitt kall/yrke som präst. 
Det kan vara mycket ensamt ibland och 
jag orkar inte vara så social alltid. Då 
händer det att jag i dystra stunder funde
rar på alla ,uttalanden om den tråkiga 
"kyrkan". Jag önskar att jag på ett posi
tivt sätt kunde förmedla budskapet från 
Gud som vill oss väl. 

Du som är SÖKARE efter den andli
ga vägen. Jag tror att många vet att Jesus 
Kri stus är den fullkomliga kärleken. Han 
- och endast Han! - uttrycker villkorslös 
kärlek till ALLA. Öppna dig för den kär
leken så kan vi mer våga lita på varandra 
och hålla amman i hem och familj , ja, 
umgås till ammans i alla åldrar. 

Sommarkonfirmandläsning - finns den? 
Hör av digbll undertecknad, Ännu en 
grupp ungdomar konfmnerades i mitten 
av maj. De har varit mycket skötsamma, 
trevliga och goda medhjälpare i gudstjän
sterna. Vi har varit på Åh stiftsgård i två 
dygn och som medhjälpare hade jag två 
föräfdrar med. Meningen med konfir
mandtiden är att skapa en god vana att 
återkomma till kyrkans olika erbjudanden 
under kyrkoåret. 

Väl mött i sommarens kyrka allesam
mans. 

Margaretha Berndtsson 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 

5 



· Erik Järund lämnar VD-st<deD på 
Järund Inventing 

Efter 28 år som VD ror Järund Inventing lämnar 
Erik Järund VD-stolen. Under denna tid har roreta
get vuxit både till yta och omsättning, från en års
omsättning på 7 miljoner till 450 miljoner kr, från 
cirka 25 till 180 anställda, varav 90 i Fjällbacka. 

Erik är född 1944 och son till Harry och Aljhild Järund. Han tog 
studenten på Spyken i Lund 1963 och blev färdig civilekonom 
1967. Ett år senare fick han anställning på TetraPak i Lund, där 
han fick delta i introduktionen av ölflaskan Rigello, en föregånga
re till Tetras nya satsning på en plastflaska med invändigt glas
skikt. 

1973 fick Erik ta över VD-stolen för lärund Inventing i Fjäll
backa. Företaget hade startats 1956 av bröderna Harry och Ingmar 
Järund. Ingmar, som blev företagets första VD, avled 1963. En 
tredje broder Erland Järund skötte företaget fram till 1973. Före
tagets inriktning var att producera och marknadsföra de uppfin
ningar, som Harry lärund och hans närmaste man Sten Nilsson 
skapade, därav namnet Inventing = Uppfinning. Harry hade tidi
gare arbetat på familjen Rausings företag Åkerlund & Rausing 
och senare TetraPak, och var den som konstruerade de första fun
gerande tetramaskinerna (se boken "Tetra, sanningshalt 100%", 
Andersson-Larsson, Nordstedts förlag). Ett av många problem 
man hade med de första tetra-förpackningarna var att få enliters 
förpackningarna täta. Dessa läckte ofta i den längsgående skarven, 
som bildas då kartongen formats tIll ett rör. De två övriga skarvar-
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na skapas då backar under högt tryck och värme, klämmer ihop 
röret och formar tetraedrar. Harry löste läckageproblemet genom 
att helt enkelt lägga en plastremsa över den längsgående skarven. 
Harry var lliå på väg att lämna Tetra, men erbjöd sig att genom 
Inventing skära upp plasten i lagom breda remsor och rulla upp 
den på rullar. Den extra plastremsan var tänkt som en tillfällig lös
ning, men allt eftersom tiden gick måste TetraPak ställa allt högre 
krav på sina förpackningar. A valla de miljarder förpackningar, 
som ti,llverkas får i princip inte en enda läcka. Istället fick man 
stäHa allt högre krav på remsan och den tillfälliga lösningen på 
läckageproblemet blev alltmera permanent. 

När Erik tog över ledningen på lärund Inventing, stod det klart 
för honom och Harry att den artikel som hade de största förutsätt
ningarna att bli stor, var remsan. Redan 1974 fick man i uppdrag 
att bygga en maskin, som tillverkade en tre-skiktad plast. Den 
smälta plasten blåses upp till en cylindrisk ballong i en sk "extro
de('. 1982 ville TetraPak att en fabrik sattes upp i Danmark, så att 
man inte behövde frukta ett totalstopp om generalstrejk skulle 
utbryta i ett av länderna. Fabriken kom att ligga i Hjörring på 
Nordjylland. Samtidigt ville man nu ha en remsa som tillverkas i 
sju skikt. Den första maskinen för en sådan förlades i den danska 
fabriken och en tvillingmaskin sattes senare upp i Fjällbacka. 
Dessa maskiner valsar ut varje skikt för sig och limmar ihop dem 
efteråt till en film. Den högsta delen av Inventing den sk "Kuben", 
byggdes 1992 och innehåller en extrodermaskin, som blåser upp 
en femskiktad plast. Den första rems skärmaskinen har utvecklats, 
och har idag en 10 gånger högre kapacitet jämfört med de första. 
Cirka 70 skärmaskiner finns i produktionen jämfört med det tiotal 
man hade 1973. 

Alla dessa maskiner har kunnat installeras pga en mycket 
kompetent personal av ingenjörer och tekniker, men inte minst 
pga Erik lärunds helhjärtade och mycket skickliga ledning. Otali
ga är de resor han fått göra till alla världens hörn, för att på plats 
se till att remsan håller de krav som ställts, och har därvid och i 
samband med installationerna av de stora maskinerna, också skaf
fat sig ett icke obetydligt tekniskt kunnande. Han har suttit med i 
Tetrakoncernens kontrollgrupp för plastfilm, som har sitt huvud
säte i Italien. Förutom det ansvar, som medföljer därmed, har det 
förstås också inneburit ännu mer resande. I Tetra-koncernen har 
han gett lärund Inventing ett grundmurat gott rykte. Från början 
fanns flera leverantörer av plastfilm och remsor, men efterhand 
försvann den ena efter den andra, och till sist återstod bara lärund 
Inventing. 

1994 insåg Tetra-koncernens ledning, att lärund Inventing 
måste bli en del av koncernen, och hösten samma år köptes företa
get av TetraLaval, som koncernen nu heter. Erik lärund lovade 
stanna · kvar för att göra övergången från privatägd underleveran
tör till del av Tetrakoncernen så smidig som möjligt. Efter fem 
och ett halvt år anser han att den uppgiften är avslutad, och så 
långt man kan se går lärund Inventing en ljus framtid till mötes. 
Som bevis på det förtroende Tetra-ledningen har för lärund 
Inventing och dess personal och den vikt man lägger vid remstill
verkningen, har man som efterträdare valt en man ur koncernens 
inre led, Jan Martinsson, som tillträder i sommar. 

Vi gratulerar Erik till de framgångsrika 28 åren och önskar 
honom lycka till i framtiden . 

Redaktionen 



Denna gamla buss av märket Scania
Vabis trafikerade sträckan Fjällbacka
Dingle från 1925 till 1940. Den hade en 
fyrcylindrig motor, som gav en effekt på 
36 hk. 24 passagerare fick plats. De fick 

JANSSONS 
eATVARVAB 
URBAN JANSSON 

OXNJ..sVÅGEN 2, 450 71 FJÄLLBACKA 

TEL. 0525-310 57 
i/'jIf\!fTERUPPLÄGGN1NG 

VARUTRUSTNING 

REPARATIONER 

TRÄ OCH PLAST 

FRITIDS- OCH FISKEBÅTAR 

KRAN 5TON 

BÅTFÄRGER. BÅTPLYWOOD. MAHOGNY. 

TEAK. EK. MÄSSINGSUSTER. PLAST. 

GLASFIBER. GELCOAT M.M. 

HEMPEL EPlFMES-,f 
BÅTFÄRG BÅT.LACK 

Gammal busslinje 
sitta med ryggarna mot sidorna och föt
terna mot mitten. Sätena hade läderkläd
sel. Avståndet mellan fram och bakhjul 
var 4,56 meter. Framlyset var elektriskt. 
Bussen kostade år 1925 24.190 kr. Bilden 

har skickats in av Gerhard von Hofsten. 
Som kuriosa kan nämnas att Statens Järn
vägars första busslinje upprättades mel
lan Tanum och Grebbestad 1911. 

Anders Järund 

Gynna våra annonsörer! 
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Funderingar kring vind och vågor 
under en segling i Fjällbacka skärgård 

"Nu är det dag att bi . a egel - jön lig
ger blank som en spegel.· · i känner oss 
lika korkade som i den gamla blagern 
där vi ligger i bleke en liten bit ute på 
fjorden och halpar i vallvågorna. "Han 
lovade vind idag" och jöbris lär det nog 
bli . Stackmolnen inne öyer land är ett 
gott tecken. Och Yinden kommer! Plöts
ligt mörknar den lju a, pastellfärgade 
vattenytan när må. korta vågor ilar fram 
solfjäderformigt öyer ytan. De dör ut lika 
snabbt om den förs ta vindkåren men 
snart kommer vindpustarna tätare. Det vi 
ser, är hur vattenytans ytspänning över
vinns av vindens påskjutande, meddra
gande kraft, skj uvspänningen. 

Vinden ökar nu till över l mJsek och 
fjordens vågor byter helt karaktär. Det 
bildas riktiga vindvågor, som är oregel
bundna och tröga att få igång men också 
mer beständiga. Vågorna bestäms nu för
utom av skjuvspänningen aven annan 
kraft, gravitationskraften (vattenvoly
mens tyngd). Skönt, seglen fylls och vi 
börjar få god fart. Den sydvästliga vinden 
ökar snabbt och sjön blir därför kort och 
brant dvs krabb. Gången i krabb sjö är 
inte särskilt behaglig. Den blir stötig och 
skvättig och störs dessutom av alla svall. 
Man ser hur vinden sliter och drar i våg
topparna för att pressa upp dem. Snart 
bildas glasaktigt skum i vågtopparna och 
vinden är då uppåt 5 mJsek. 

Vinden är sydvästlig och då borde 
vågorna fösa vattnet från Korsön och in i 
Mörhultskäften. Vi konstaterar att detta 
inte sker. Det är sant att vinden förorsa
kar havsströmmar. Golfströmmen är ett 
exempel, men själva vågorna förflyttat 
just inget vatten. Rörelsen hos en enstaka 
vattenpartikel sker vertikalt i en cirkelfor
mad bana när vågen passerar och parti
keln rör sig upp och ned och lika mycket 
framåt som bakåt. Den cirkelformade 
rörelsen överförs till intilliggande parti
kel och vågen förs på så sätt framåt i ytan 
- tänk på ett böljande sädesfält där ju 
stråna sitter fast. Man får också en över
föring av cirkelrörelsen ner i djupet men 
denna dämpas snabbt då djupet ökar och 
är försumbar (l/20-del) på ett djup mot
svarande halva våglängden. 

Motigt och fallvind 
bakom Valön 

Nå väl, vi seglar ut mot Sandhagen och 
vinden följer med upp så att vi kan hålla 
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L = våglängden; avståndet mellan två på 
varandra följande vågtoppar 

H = våghöjden; höjdskillnaden mellan våg
topp och vågdal 

H 

T = perioden; tiden för vågen att förflytta 
sig en våglängd 

C = våghastigheten; våglängden per period, 
C = UT 

HIL = brantheten; ocean vågor brantare än 
1110 (teoretiskt 117) är instabila och 
bryter lätt 

en betryggande höjd och kanske gå helt 
fria från Porsholmen. Vi kan konstatera 
att vindkasten ut från den gamla barnko
lonins badstrand på Valön har blivit sva
gare, sedan den vackra ängsluttningen 
blivit beskogad. Förhoppningen om en 
snabb passage och bra höjd grusas när vi 
hamnar i nästan stiltje. För nära Val ö 
igen?! Framför oss finns dock vind -
vattnet är alldeles svart på en väl avgrän
sad fläck . Det underliga är att · fläcken 
inte flyttar på sig. 

Så småningom och efter varierande 
vindpustar når vi fläcken. Nog är det vind 
där och båten kränger rejält. Det tar lite tid 
att parera överhalningen dvs att lova upp 
mot vinden och vinna värdefull höjd, 
eftersom vi knappt hade styrfart i inled
ningsskedet. Vi har råkat ut för en fall
vind, överfallsvind kan man säga när den 
är häftig. Vinden kastar sig alltså ner mot 
havsytan på begränsade områden. Den är 
vanlig i lä av höga kuster och Wasa kan ha 
råkat ut för en fallvind från Södermalms 
höjder i samband med förlisningen. Hon 
drabbades ju av "tre kraftiga körare i den 
för övrigt svaga vinden i lä av bergen" 
(Kvarning & Oh[flius: "Vasa, Kungens 
skepp"). Särskilt våldsamma blir fallvin
darna, när kalla luftmassor som lagrats 
upp över snötäckta fjällplatåer genom 
ändringar i lufttrycksfaltet plötsligt frigörs 
och störtar utför bergssluttningarna mot 
havet. Jim Danielsson berättar i sin bok 
"148 dagar i havskajak" om ruskiga fall
vindar på norska fjordar och Bjelke och 
Shapiro i "Vinterskepp" om orkanfallvin
dar i Arktis och Antarktis. 

Sedan vi lämnat vår lilla beskedliga 

fallvind akter om oss kommer vinden 
mer emot igen och vi måste falla av. Vi 
har tydligen ingen chans att klara Pors
holmens sydligaste udde, som kan kallas 
Varpudden (eftersom den ligger på den 
halvö som i väster avgränsar viken Var
pet). Strax före Porsholmen och när man 
just gör sig beredd att slå till andra kryss
benet, ökar vinden alltid och man kan 
hålla upp mot udden och ibland slinka 
förbi den. Vanligen måste man dock slå 
och lägga sig tvärs den grymma trafiken i 
sundet. 

Vindvågor och dyning 
När vi passerat Risholmen möter helt 
annorlunda förhållanden . Vinden blir 
jämnare och sjögången är inte alls så 
krabb som under perioden med snabb 
vindökning. Trots kryssbog - vi styr mot 
Hästarna och K.lätteleden syd om Nord 
Dyngön - och trots högre vågor går 
båten mjukt i sjön därför att vågorna är 
långa. Båten niger vackert utan att ta 
vatten över sig och vi njuter för fullt. 
Vinden har nog ökat något, kanske upp 
mot 6 till 7 mJsek. Man ser det på vågor
na som blivit längre och i några fall fått 
vita skumkammar, vita gäss. Vindpressen 
mot vågtopparna är då så stor att våg
kammarna här . och var viker sig framåt 
och brister. Vågspelet störs av att det inte 
är någon vidare ordning på öarna och 
grunden i skärgården och att sjöbrisen är 
opålitlig både vad gäller riktning och 
styrka. I sällsynta fall kan sjöbrisen nå 
hastigheter på över 10 mJsek. Vid 8 
mJsek går det vita gäss överallt och vid 
högre än 10 mJsek breder skumkammar
na ut sig över större ytor. Vågorna, som 
redan är långa, börjar också bli höga. 

Vindvågorna behöver god tid på sig 
eller ha ett stort avstånd till land för att 
helt utbildas och komma i balans med 
vindhastigheten (tabell l). 

Tabell l . Havsvågornas höjd i meter ökar 
med vindhastigheten och med hur lång 
tid en och samma vindfår verka. 

Vindvaraktighet Vindhastighet i m/s 

i timmar 5 10 15 20 25 
6 0,6 1,5 3,0 4,3 6,1 
12 0,6 2,1 4,0 6,1 9,1 
24 0,6 2,3 5,2 9,1 12 



Osceanvåg. 

Vid Trubaduren utanför Göteborg har upp
mäts en maximivåghöjd på 6 m, vilket 
enligt SMHI:s anvisningar är ett medelvär
de av den högsta tredjedelen av vågorna. 
Vid detta tillfålle var den högsta våghöjden 
hos en enskild våg hela 10m. DeLkan vara 
klokt att, som på de gamla segelskutornas 
tid, segla längs en läkust och göra god fart i 
frisk vind utan besvärande sjö. 

Sådana tankar får vi när vi kommit ut 
i en nordvästlig dyning, som alltså ligger 
under dagens sjöbrissjö. Dyningen kan 
vara en rest av gamla vind vågor från vind 
som mojnat. Var det inte västlig till nord
västlig kuling (14mJsek) i går? När 
skjuvspänningen upphör sjunker vågorna 
ihop och blir vackert sinusforrnade samti
digt som våglängden markant ökar. 
Dyningen kan också tala om att det blåser 
hårt "udepå" dvs på yttre Skagerrak och 
på Nordsjön . Om vattenståndet ökar och 
cirrusmolnen i syd och ydväst drar upp 
på himlen och tätnar. kan vi nog vänta 
sämre väder inom något d gno 

Vågor i samspel 
Det är verkligen ett sant nöje att studera 
sjögången här ute, fastän det är oroande 
att sjöbrisen avtagit något och vridit mot 
väst. Flera vågsystem uppträder samtidigt 
och vi observerar att efter en grupp med 
ett par höga vågor kommer en period 
med relati vt låg sjö med fem till tio 
vågor. Hela förloppet upprepas ständigt. 
Vågtopparna i olika vågsystem kan sam
manfalla och det bildas höga vågor. 
Ibland motverkar de varandra - vågdal i 
det ena systemet sammanfaller med våg
topp i det andra - och sjön blir låg. Detta 
fenomen (interferens) med förstärkt och 
försvagad sjögång kan vara särskilt utprä-

glat på ku tav mU där de lOra ha\" va
gorna utan binder dire et träffar en brant 
klippku t. ågorna återkastas då och -an 
slå sig amman med de ingående och 
bilda en mycket svår och krabb jö. 
Berömda kustavsnitt med tidvis sådana 
förhållanden finner vi utanför Islandsberg 
och på Tjurpannan. 

Sjöhävning i lä 
Våghastigheten 

Det är hög tid att falla av, släcka på sko
ten och göra en sväng mot norr före hem
gången. Idag verkar det svårt att gå iland 
på någon av de yttre öarna, Långeskär in
räknad. Dyningen är för kraftig utom
skärs. Man kan se hur vågsystemet om
formas och böjs av kring uddar och söker 

sig in mot öarnas strandlinjer. Det blir 
svårt att hitta någon vågskyddad plats 
trots att vindskyddet är perfekt. Sjön 
häver sig, "iar", så mycket att dragg för
töjningen blir osäker. Det är alltså dyning 
också på läsidan. Vi ser med viss avund 
hur aktersnurrefolket dragit sina flatbott
nade båtar så långt upp på sandstranden 
att de inte nås av den lojt (lång period) 
inrullade dyningen i lä. 

Vi faller av ytterligare och slörar ned 
mot "E6-farleden", alltså ner mot Borgen 
och Dannholmen. Medan vi surfar i den 
långa dyningen och föreställer oss att så 
här skönt är det i nordostpassaden på 
Atlanten, slår det oss att båtens gång i 
sjön förutom av vind, våghöjd och våg
längd bestäms av vågornas hastighet. 
Som väl är finns det formler (som det 
mesta inom geofysiken) också för att 
beräkna denna. Formeln säger att våg has
tigheten ökar med våglängden. 

Tabell 2. Hastigheten och periodtalet 
ökar med vågLängden hos havsvågor. 

Period Yåglängd Hastighet 
sek ffi Knop km/tim 

l 1,6 3 5,6 
2 6,2 6 11 ,3 
4 2 ,5 12 23 
6 56 18 34 
8 100 24 45 

12 225 37 68 
16 400 49 90 

Dyningen under oss "rusar" alltså fram 
mycket snabbare än sjöbrisvågorna. 

forts sid lO 

~apten jf aIck 
restaurang och pizzeria 

Fjällbacka 

Ferid med personal hälsar alla hjärtligt välkomna till Fjällbackas 
åretruntöppna restaurant och pizzeria. 

Lunchkuponger 10 st 500:- Telefon 0525-326 55 

DAGENS RÄTT mån-fre 12-15 

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

Alla söndagar hela året 

SÖNDAG MIDDAG 
2 rättter FISK eller KÖTT 

Varje torsdag 
FISKSOPPA 

Fullständiga rättigheter 
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forts. från sid 9 

Vågbrott och bränningar 
När vattendjupet minskar till att vara 
cirka halva våglängden gör sig frik.Lionen 
mot bottnen gällande. Den tidigare omta
lade cirkelrörelsen som en partikel gör 
då en våg passerar störs. plattas till. i 
grundare vatten . Våghastigheten bestäms 
nu inte längre av våglängden utan av hur 
djupt det är. Vi bedömer dyningens längd 
till 50 m - inte ovanligt här ute - vilket 
ger den en hastighet på ca 17 knop. 
Redan på 25 m djup d.v . . halva vågläng
den börjar bottenförhållandena att påver
ka vågspelet (och vagorna att påverka 
bottnen och allt om fi nns där). Våghas
ti gheten avtar edan j u grundare det blir. 
På grundare vatten bromsas rörel sen mer 
i vågdalarna. som är närmare bottnen än i 
vågkammarna. Detta medför att vågorna 
blir kortare. brantare och lutar framåt. 
Till slut nås ett tillstånd då vågens övre 
del inte kan håll a sig uppe längre utan 
rasar ner och samtidigt slungas framåt, 
vågen bryter. 

Det är inte bara uppgrunningar som 
förosakar branta och instabila vågor. En 
hastig vindökning eller en ändring i vind
riktning och strömförhållanden kan ha 
samma effekt. Särskilt brant och kaotisk 
blir den sjö som möter stark motström. 

Vågbrotten eller bränningarna mot 
klipporna och över grunden är magnifika 
i det vackra vädret. Många vågor slås 
sönder helt och hållet i en kaskad av 
gni strande skum och uppsprut mot de 
mörka klipporna och den blå hi~len . För 
några dagar sedan kunde man i lugn och 
ro kliva iland på samma klippor. Andra 
vågor kollapsar eller faller in i sig själva 
en bit ut från klipporna i "kokande hål" 
eller "häxkittlar". Denna typ av bränning 
bildas när uppgrunningen är mycket 
snabb och beror på att vågens undre del 
hinner förbi vågkammen upp på grundet. 

Vågor transporterar inget vatten är det 
sagt. Men, när de bryter genom vindpress 
slungas vatten framåt och självfallet ökar 
denna transport med vindstyrkan. Hårda 
västvindar pressar således stora vatten
mängder in i Skagerrak vilket kombinerat 
med lufttrycket kan ge mycket höga 
vattenstånd. Anhopningen av vatten vid 
kusten ger upphov till kustparallella 
havsströmmar. 

Vi har brotten och grunden sydväst 
om Sjulsholmen och nordnordväst om 
Borgen akter om oss när dyningen helt 
ändrat karaktär. Sjön är nu kortare och 
högre och några vågor bryter. Den mar
kanta sjöhävningen , liksom bränningarna 
tidigare, vittnar om dyningens stpra ener-
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~lkommen till butiken med den 
goda och lättlagade sommarmaten. 

Under sommaren har vi dessutom 
förlängt öppethållande så att du 

kan handla när det passar dig. 

bnW",,=-, ~=: __ t'!@jUHI~ 

9f(ö~1UiM 
Fjäll backa Tel. 0525-31141 

giinnehåll. Vi tar oss alltså långsamt fram 
i detta oroliga och brusande hav nästan 
utan vind, en sällsam upplevelse. Sjön 
lägger sig först bakom Grötskär. 

En stillsam avslutning 
Den fortsatta seglingen sker under böner 
om att sjöbrisen måtte stå sig en timme 
til l. I Sandhagen håller vi Porsholmslan
det kärt och styr mot Virholmen. För ut 
tar Fjällbacka mot oss och det varma, 
gyllene solljuset med öppna armar. "Vem 
kan segla utan vind - vem kan ro utan 
åror", jo, men ännu finns några vindkårar 
kvar och åror har vi inga - bara en enda 
paddel. Hemma väntar Äkta Hälften med 
ugnstekt makrill. 

Hans Odin 

Källor, förutom de i texten nämnda, är 
Bengt Olssons artikel med titeln "Vågor
na i havet" i "Longitude tidskrift från de 
sju haven" nr 9 (1974), boken "Hav och 
kust" , som ingår i "Sveriges ationaIat
las" , "Väderöarna" av Karl-A llan Nord-

blom och "Havskuster" av Russel Sackett 
i serien "Planeten Jorden" . Tabellerna har 
hämtats från "Bedriftshåndbok", Aande
raa Instruments, Nesttun - Bergen och 
fotot från "Wind und Wasser" av Man 
f red Curry. 

Båtarna som buri t oss på böljorna är PIA, 
en pikryssare (utan motor förstås) med 
min bror Bengt som skeppare och FIA, 
motorsnäcka med en Albin O Il. 

SAMTALSTERAPI 
Privata Psykologmottagningen 

Livsgnistan 

Birgitta Sundborg 
Leg psykolog, psykoterapeut 

Lärkvägen 32 
457,31 Tanumshede 

Tidsbest. Tel. 0525-208 13 

Vinterförvaring 
BIL, BÅT, HUSVAGN 

Br Aronsson 
Tomas Tel.: 010/2370708 

Lennart Tel: 0525/31805 



Inga vanliga fiskehistorier 

Hummerfiske 
Vill berätta en fiskehi storia om 
verkar osannolik men som fak
tiskt är alldeles sann. Det hände i 
början av 50-talet när min far 
Hugo och jag var ute och drog 
hummertinor. 

Vid Målarklätten fick vi e 
någonting som låg i \'atten~lan 

och rörde sig. är vi kom närma
re visade det sig \'ara en tor 
marulk. Far tog då haken. om 
man tar väl ena med. och högg 

under hakan på marulken. Då 
flaxade en fullvuxen ejder ur 
gapet livs levande. Med den stora 
ejdern i munnen flöt ulken upp 
till ytan . Djupet var där bara 
några famnar. På grund av att 
haken var trubbig på spetsen gick 
inte kroken igenom det sega skin
net varvid vi gick miste om både 
ejdern och ulken. 

Arne Holmberg 

Pa hummerfiske. Det var före kraftblockens tid. 
Lägg märke till hummern i tinan. 

En ovanlig fisk! 
En av de a undeJbara dagar i slutet av 
september gjorde min fru och jag en båt
färd för att äga "hej och adjö" till öarna i 
Fjällbacka kärgård. Det var helt spegel
blankt på ha\'el och inte en båt å långt 
ögat nådde. 

Vi hade rundar Borgen och var på 
kurs Dannholmen-Gluppö. då y j er fyra 
sälar ligga på en -obbe. Cirka 30 meter 
längre bort äg \'i något.. -om log i vatt
net. Vi närmade o och fi k e en jätte
fi sk, som vi enare kOllStaterade var en 
späckhuggare. Vi ; g den vira buken tyd
ligt. Vi cirklade rum den på en avstånd 
av 10 meter. Den var irka 6 meter lång 
och gjorde ideligen utfall mot kobben 
med de fyra älama. Vi tog några kort. 
som väl inte ble\' å bra • låhända var vi 
för omtumlade. \len det var för os en 
fantastisk uppleveI e. 

Teckning efter foto: Håkan Järund. 

När vi kom hem läste \.j ur vår upp
slagsbok: "Späckhuggare. Grampu orca. 
art av familjen delfindjur: upp till 9 
meter, ovan svart. under \·ir. Den är känd 
för sin glupskhet. Den anfaller och dödar 
både sälar och valar. ä\'en de tora bard
valarna. Sitt namn har den fått för att den 
hugger stora stycken späck ur valarnas 
sidor." Man kan också läsa att den kan 
förekomma i våra vatten om än spora
diskt. 

c:JlI(onica1. ~ p 
~ 2::iLommo'[ 

SNITTBLOMMOR. KRUKVÄXTER 
SORGBINDERIER • BLOMSTERFÖRMEDLING 

ARRANGEMANG. INRAMNINGAR Det var i sanning en fa cinerande 
upplevelse, som vi har svårt att få ur våra 
tankar. 

Göte Lundb/ad 

, 
TEL. 0525/323 80 qJ~. 
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Författaren! d ombudsman 
Rune Johllsson. 

När j ag idag går på kajerna och ser fiske
båtarna ligga förtöjda kan j ag i minnet se 
de båtar om användes för fiske under 
min ungdomstid. 

Idag är ju alla båtar, även de minsta, 
utru tade med moderna hjälpmedel. 
Decca. radar. autopiloter, modem radio
utru tning, olika slags telefoner, livflot
tar. överlevnadsdräkter m m. Det är en 
glädjande utveckling som skett på detta 
område. Om man ser tillbaka på tiden 
under och några år efter andra världskri 
get var fö rhållandena helt annorlunda, i 
synnerhet i norra Bohuslän. Små båtar 
utan någon annan utrustning än kompass 
och i bästa fall lanternor och en livboj . 

Jag minns särskilt en gång när vi fi s
kade sill vid Väderöarna. Vadbåten var 
en 25 fots däckad kosterbåt med en 15 hk 
Säfflemotor och kännebåten som också 
fick göra tjänst som följebåt var en öppen 
20 fots motorsnäcka med en 4 hk Solo 
bensinmotor. 

På morgonen hade vi fått ett par tusen 
kg sill som lastats i den öppna båten, men 
under tiden sillen lastades in kom det 
vatten in i avgasröret och gick in i 
motorn med påföljd att den ej gick att 
tarta. Sillen lossades i Fjällbacka, men 

vi hade inte tid att arbeta med motorn 
utan lämnade den båten hemma och tog 
som följebåt en ny snäcka som jag köpt 

Minnen från fisket förr i tiden 
året innan. Den var något större och hade 
en 7-9 hk Albinmotor också den bensin
driven. Vi hade satt upp skott mitt i båten 
och således byggt en binge som tog drygt 
2000 kg. Vi kom ut igen till Väderöarna 
precis när solen gick ner och alla båtar 
som hade snörpvadar i det området hade 
kastat nordväst om Väderöbod. Sillen 
stod vid den tiden så högt uppe i ytan så 
man kunde inte känna den med mässings
tråden och bly lodet som var vårt vanligas
te redskap när vi letade efter sill. Vi såg på 
dagen sillstimmen som bruna fläckar 
under vattenytan. Nu var det för sent att se 
dessa fläckar men en trut eller "svartbag
ge" som man säger i norra Bohuslän, dök 
en bit framför oss. Vi kastade många 
gånger på måsdyk med gott resultat. Vi 
fick väl vad vi kunde ta med oss. Eftersom 
vinden ökade och sjön blev grövre skyn
dade vi oss och öste full bingen i följebå
ten och tog resten på vadbåtens däck. 

Allt hade säkert gått bra om inte 
påfrestningarna från sjögången orsakat 
att skottet i följebåten sprack och sillen 
rann ner i fören ! Båten, en ny träbåt, hade 
legat förtöjd i en vrage hela våren och 
hade i solskenet gistnat över vattenlinjen. 

Där satt vi, tre unga pojkar, i en sill
lastad båt som länsade undan sjön, med 
stigande vatten i båten och en bensinmo
tor som vi visste skulle tanna när vattnet 
nådde upp ti ll förga aren på motorn. 

På vadbåten var det min far och två 
äldre fiskare, men de is te ju inte att vi 
satt så illa till ! 

Vi hade ingen möjlighet att ropa till 
dem i den fri ska vinden och sjögången 
och vi visste att om vår motor stannade 
skulle vi inte kunna länsa undan sjön utan 
båten skulle lägga sig på tvären och sän
kas av första våg som kom. 

Vadbåten hade lanternor men vi hade 
inget ljus på vår båt. Vi höll oss i närhe-

ten av dem men jag tror inte att de kunde 
se oss. Vi flyttade alla tyngre saker vi 
hade längre akterut för att få upp så 
mycket som möjligt av det läckande om
rådet i stäven, sedan satte vi oss så långt 
akter vi kunde. En av oss styrde, en pum
pade för livet med en stor pump som jag 
hade installerat när båten byggdes, och 
den tredje öste för fullt med en stor pyts. 
Det var en spännande kapplöpning med 
det inströmmande vattnet och en av poj
karna sa när vi var ungefär mitt på 
Väderöfjorden: "Kommer vi levande i 
land skall jag gå med i Frälsningsarmen." 
Motorn gjorde några hostande men var 
vänlig nog att inte stanna förrän vi var 
inne på Hjärteröleden mellan Dyngö och 
Hjärterö, där var inomskärs och smult 
vatten så vi kunde göra gubbarna på vad
båten uppmärksamma på att vi behövde 
bogsering, något som hade varit omöjligt 
innan vi kom in i skärgården. 

Vi lossade sillen med rekordfart 
medan pumpen gick och vi öste för hand, 
men inne vid bryggan hade ju inget annat 
kunnat hända än att vi hade fått byta klä
der. En större båt låg bredvid oss och los
sade. Den båten var också gisten efter en 
lång tid utan last, så besättningen turades 
om vid handpumpen. De hade också en 
riktig länspump på motorn men fick dess
utom koppla motorns kylvattenslang 
direkt ti ll slagvattnet för att behålla båten 
fl ytande till s lasten var lossad. 

Man får vara glad över att dagens fi s
kare inte behöver arbeta under så primiti
va förhållanden och har möjlighet att 
kalla på hjälp om något oförutsett skulle 
inträffa. 

Rune J. 

P.S. Rune Johnssons artikel var ursprung
ligen införd i Svensk Fiskhandel 
1995-05-06. 

c:D~~[1JJ[KJJ[QJ 
INVENTING 

l 



Arkiverade minnen om makrill och kolera 
Dialekt-, ortsnamn, och folkminnesarki
vet i Göteborg, förkortat DAG, är en 
guldgruva för den som vill vaska fram 
material om bygden. I dess samlingar 
från Institutet för folkminnesforskning 
vid Göteborgs högskola, bildat 1926, hit
tar man flera kuvert med prydligt gjorda 
uppteckningar av fjällbackabors minnen. 
Så här berättade Johan Lundström, (f. 
1863), för Ragnar Nilsson 1943 om 
makrillfiskets hemligheter: 

"Makrill fiskades med krok. För att 
man skulle få mycket fisk. så blåste man i 
gapet på den första makrillen som man 
tog av kroken. Om fisken slog ut fenorna 
och var orolig, betydde det dål ig fångst, 
men om blodet rann ur gapet, så skulle 
man få många fiskar. 

Makrillen skulle man ha agn för att 
kunna fång a. Man tog agnen med en hh. 
Då kunde det hända att man fick ål i 
håven. Det var tecken till . att man kulle 
få dålig tur till fi sket. Ibland kunde man 
få ulkar. Fick man en sådan i håven, så 
blåste man i gapet på henne i sjön. Det 
skulle bli gott om fisk för en då. Om man 
fick agn till fiske till skänks av någon, så 
tackade man inte. Tackade man, fick man 
otur med agnet och ingen fisk. 

Det gick inte an att sticka åran eller 
annat i botten på sjön, när man skulle ta 
ut båten från land. Och så skulle en akta 
sig att kasta en brinnande tändsticka över 
bord och i sjön. Man fick alltid otur med 
fisket, om man gjorde sådant." 

Saklighet kombineras obekymrat med 
skrock i den här lilla redogörelsen. Den 
blandningen har varit slitstark i kustkul
turen. Det vet var och en som suttit och 
viskat i båten när det metats makrill. VM 
i makrillmetet i augusti 2000 kommer att 
ge många exempel på nya och gamla sätt 
att locka fisken på kroken! 

Jan som sjöng for de döda 
flera av minnesanteckningarna före

kommer uppgifter om koleran , som i nio 
epidemier drabbade Sverige i mitten av 
1800-talet. För samme Ragnar Nilsson 
och samma år berättar Karl Eliasson, (f 
1862), om den fruktade sj ukdomen och 
om den tidens läkekonst: 

"Det är inte längre sedan än 1859 som 
koleran gick här. Det var 33 personer 
som dog då. Koleran kom från ett fartyg, 
som hade sjukdomen med sig från Ryss
land. Man fick inte begrava liken på den 
vanliga kyrkogården utan de fraktades till 
Stora Enerskär. Där skottades de över så 
gott det var möjligt. Det "är inte många i 

Fjällbacka än de har anhöriga liggande på 
det skäret. - Koleran höll på i många 
veckor. Gamla tala om att det var ingen 
som gick säker. Alla gick som om de 
hade varit dödsdömda. Det var bara att 
tänka att nästa gång så är det min tur att 
dö, Alla tog det som en straffdom. Det 
var Gud som ville straffa och pröva. -
Många drack sig fulla dagligen. De trod
de att det skulle hjälpa. Man drack beskt 
brännvin. Tjärvatten begagnades att 
dricka och tjära hade man stående inne i 
stugorna. Så rökte man med tjära. Alla 
var rädda för att att vara med och frakta 
bort de döda. Men det var en som hette 
Jan som fö ljde med alla liktågen. Han 
sjöng psalmer hela vägen till Enerskär 
och vid graven. Det var mycken psalm
sång. för folk trodde att de skulle komma 
undan koleran om de ble gudaktiga. Det 

fanns ingen karantän till att börja med. 
Men på slutet blev det en sådan på 
Känsö. Den siste som dog av koleran i /" 
denna trakten var den Jan som var med 
och sjöng för liken." 

Vilken bild! Jan, som sjunger för döda 
när de blir rodda ut till Enerskär och den 
andra stranden. Jan, som själv drar döden 
på sig i sin omsorg. Det kunde varit en 
scen i en kustbands SKildring av Emilie 
Flygare-Carlen eller Selma Lagerlöf. 
Folkminnesarkivet har sett till att den är 
bevarad. På Enerskär minner gravstenen 
om de döda. 

Tomas Farser 
P.S . 
Johan Mjölner har lämnat andra uppgifter 
än Eliasson om kolerans offer: 1834 dog 
sju och 1859 åtta personer. 

Centrumkiosken & Acke's Korv & Grejer 
Fjällbacka 0525-313 27 

MINILIVS • KONFEKTYRER. TOBAK 
TIDNINGAR • ON LINE • ATG 
SVENSKA & NORSKA SJÖKORT 

Video-uthyrning 
Öppet alla dagar Välkomna! 

Rygg - Nack - Led - Muskelproblem? 

TANUMSNAPRAPATEN 
BEN NIE BRORSSON. LEG. NAPRAPAT 

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

Välkomna! 

FJÄLLBACKA STÄDSERVICE AB 
Van Carfsson 

Nedre Lån22atan 29 A 
457 72 Grebbestad 

Tel/Fax 0525-619 77 
Bil 070-550 61 27 
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FIK:s friidrottslag 1942. I centrum Olle omgiven av från 
höger Wilhelm Steniör, Bertil Norderby, Erik Andersson, Per 
Agge Broström och Bo Reichenberg. 

Ur Olles arkiv: En dyster stämning på det sista municipalfull
mäktigesammanträdet den 6 december 1964. 
Från vänster Uno Nordberg, Ture Krantz, Evert Waldner, 
Wicke Widelius, Torsten Hakeröd och Karl Axel Karlsson. 

Till minne 
av Olle i Bräcke 

Den 17 februari nådde oss det tråkiga budskapet att Olof Olsson, 
mera känd som Olle i Bräcke hastigt hade avlidit. Han blev nära 
81 år gammal. 

Olle var välkänd och uppskattad bland alla fjällbackabor och 
många sommarboende. Redan i unga år började han med sitt grön
saksstånd på Torget och tack vare sitt hjälpsamma sätt och sin 
humoristiska läggning blev han snart en institution i samhället. 

Näst yngst i en syskonskara på sju bam blev det Olle som 
med tiden övertog fädernegården. Han hade ett brinnande intres
se för odling och även boskapsskötsel. ..:. Under många år ägnade 
han sig åt gri suppfödning. - På senare år, när han slutat med 
torghandel, levererade han dill och plantor direkt till många hus
håll och även till torghandeln i Uddevalla. 

Olle ägnade sig också åt flera hobbies, främst då fotografe
ring. En stor, värdefull och välordnad fotosamIing, som Olle 
efterlämnat, har skänkts till Kville Hembygdsarkiv. Dessutom 
samlade han frimärken och mynt. 

. Några personliga ungdomsminnen, där Olle var med, vill jag 
nämna. Han var mycket idrottsintresserad och deltog med fram
gång i FIK:s friidrottslag, främst som lOO-meterslöpare. Se foto, 
förmodligen taget med Olles kamera. - Vid orienteringstävlingar 
på hösten 1945 deltog han också och då fick jag låna Olles lätt
viktsmotorcykel för att hämta något. Första och enda gången jag 
körde lättviktare. 

Sedan 1992 var Olle fram till sin död förtjänstfull revisor i 
Föreningen för Fjällbacka. 

Bo Reichenberg 

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 



Fördärvliga lyxvaror 
I min artikel i Bladet nr 84 om Mamsell 
Hammar som hade en av de första spece
riaffärerna i Fjällbacka på l 830-talet, 
(men som dog i kolera 1834) nämner jag 
också Mamsell Charlotta Hanqvist. Allt 
man vet om henne är att hon var född 
1786 på herrgården Säm i Naverstad. 
Hon byggde början till Stora Hotellet 
1834, sedan hon haft en krog på Fram
stranden i det s k Boråshuset som brann 
1928. Hon hade en bodbetjänt som hette 
C M Åhman (1804-1843) som sedan blir 
kompanjon och efterträdare. 

C M Åhman blev en verklig pamp, 
som Mjölner kallar Fjällbackas förste 
handlare. Han övertog krogrörelsen i det 
ursprungliga huset, där nu Stora Hotellet 
står, efter Mamsell Hanqvist. När Åhman 
dog 1843 fortsattes rörelsen av hans 
änka, Amalia f Engström (1804-1893 ). 
Åhman torde också ha haft andra hus på 
Framstranden. 

I Bouppteckningen står det: 
En manbyggning på Fjellbacka strand 
jemte ett magasin, rödmålad t, assurerat i 
Allmänna arvsfonden för 3 100 Daler 
En dito byggning belägen under samma 
tak 133 Rd 16 sk 
En ny omålad sjöbod med spannmålsvin
dar, fähus, stall m m 333 Rd 
En manbyggnad - Bolinshuset kallad 

33 Rd 16 sk 

Åhman ägde också "delar i skonerten 
Storfursten, i en ny skonert, ännu ej af 
stapeln, i däcksbåten Nytta och öje. en 
pråm och en julle" . 

Ett hus kallades "Åhmans sal". Det 
var väl något av de ovanstående, där det 
en tid hölls skola. 

I Stora Hotellets nuvarande trädgård 
låg ett tvåvånings rött trähus med en 
vacker portal , där handlande C E Gerle 
(1805-1895) höll ti Il och sedan afniren 
"Kanaans", ägd av Oh~f Ado(f }ohalJSsoll 
med hustru Anna f Paulssol1 (beskriven 
av Arne Stubelius i Bladet nr 67) med 
magasinet, som var ockergult, (rätta fär
gen) och där havre samlades från K vil.Jes 
gårdar för export till Englands gruvpo n
nyhästar. 

Tingsprotokoll från 1833 
Tillsammans med Carl Åhman dyker 
Mamsell Charlotta Hanqvist upp i ett 
tingsprotokoll från 1833 och i en skrivel
se från advokatfiskal Plate. Det är samma 
tid som Mamsell Hammar driver sin lilla 
bod - vilket egentligen inte var tillåtet 
den här tiden. Affärer skulle finnas i stä-

derna, liksom de flesta hantverkare med 
en del undantag som t ex smed, skomaka
re. Det var formellt förbjudet att sälja 
köpmans varor fram till 1846, då man fick 
ha bodar på platser som hade mer än 3 
mil till en stad. 1864 blev det helt fritt. 
Då växte lanthandeln fram och Fjällbacka 
var fullt av små bodar. 

Mjölner nämner de för ta handels
männen, som C M Åhman och C E Gerle 
som först fuskade genom att kalla sig 
"salteriidkare". Men han har glömt }.1am
sell J M Hammar som också ålde diyer
se s k "lyxvaror" t ex alla orters kryddor 
- men däremot nämn inte kaffe och 
socker i hennes lager. 

Plates inlaga är en fortSättning ay 
lagar från 1700-talet k öyerflödsförord
ningar. om Yille in kränka användningen 
av lyxvaror först i damernas kJäde<l.räl'1 
1720. Meningen var att man kulle klara 
sig på vad landet förmådde. Kaffe för
bjöds i olika omgångar, först 1766. Gus
tav III avskaffade alla dessa förbud. Sista 
kaffeförbudet var dock 1794. Vad jag 
förstår gällde dessa lagar ej 1833, men 
advokatfiskal Plate passar på att i en besk 
inlaga (se nedan) till rätten ge Mamsell 
Hanqvist och Åhman ett moraliskt tjuv
nyp också för att de saluför lyxvaror, far
liga för allmogens seder och frestar dem 
att förstöra pengar på njutningsmedel. 

Falska vikter 
Jag redogör nu för rättegången 1833. 
Mamsell Hanqvist och hennes bodbetjänt 
Åhman stod åtalade för falska vikter och 
mått, bl a halv kappen. (l kappe = 4.6 l) 
Åhman sades ha hotat säljare av spann
mål med stryk, om de inte var nöjda med 
hans vägning. En bonde hade stämt 
honom och påstod att Åhman lurat till sig 
30 tunnor spannmål av sina sälj are. 

Kaffe, socker, snus och 
kryddor - band och knappar -

"förderflig lyx" 
Att sälja och köpa säd var ju inte förbju
det. Men vad överheten tyckte om dessa 
otillåtna salubodar med alla sorters köp
stads varor framgår av advokatfiskal Pla
tes inlaga som lydde så: 

"Sedan jag en lång tid erfarit de 
menliga följder, så i ekonomiskt som i 
moraliskt hänseende, som för allmo
gen uppkommit deraf att mamsell 
Hanqvist och dess betjent Åhman i 
Fjellbacka hållit till salu uti öppen 
bod åtskilliga köpmansvaror såsom 
kaffe, socker, bomull, cocnac eller 

rom, brännvin, peppar, ingefära, 
indigo, tobak, snus, dukar och band 
samt knappar och i övrigt nästan allt 
vad till en välsorterad köpmansbod 
tillhör, varigenom lättheten att såda
na varor komma icke allenast väcka 
ett begär till dess ägande och njutan
de, utan äfven på sådana händer, där 
villkoren icke alls borde medgifvas, 
utan ock betydligt bidraga till förme
rande af denförderfliga lyxen, vilken 
åtminstone för lantmannen borde 
vara okänd. " 

Åhman fick plikta 25 Rd 24 skilling 3 
runstycken , undergå två dagars fängelse 
samt en söndags kyrkoplikt i Kville 
gamla kyrka, vi lket innebar att han under 
gud tjänsten skulle stå på en särskild 
plil'1pall inne i kyrkan och efter kungö
randet från predikstolen offentligt bekän
na in ynd ("uppenbar skrift"), ge 
uttryck åt sin ånger och ta emot avlös
ning. Detta ätt avskaffades 1855 och 
ersattes av "en kild skrift", dvs samtal 
med prästen. 

Detta straff var väl för den olagliga 
vägningen. Mamsell Hanqvist klarade sig 
tydligen utan straff. Det var Åhman som 
vägde. Vad jag förstår var inte själva 
varorna som Plate nämner förbjudna men 
däremot att sälj a dem utanför en stad . 
(Om straffet också gällde denna försälj
ning är oklart.) 

Plate säger inte att dessa lyxvaror som 
han nämner är förbjudna, men han pekar 
på menliga följder i ekonomiskt och 
moraliskt avseende. Att lätt komma åt 
dessa varor väcker begär att äga och njuta 
och bidrar till den förfärliga lyxen, som 
åtminstone borde vara okänd för lant
mannen. Herrskapsfolk gjorde som de 
ville. Plates inlaga visar också att kaffe 
fanns redan på 1830-talet i Fjäll backa. 
Möjligen kom den till Fjällbacka första 
gången 1832 enl Mjölners bekanta histo
ria (Bladet nr l) om hur ett fartyg stran
dade 1832 med last af orostade kaffebö
nor. Befolkningen kokte dem som soppa 
men den befanns oätbar. Då kom ett par 
finnkäringar och lärde folk att först rosta 
bönorna och sen koka. (Om Mamsell 
Hammar: Se Bladet nr 84. Om Stora 
Hotellet: Bladet 25.18 med foto från 
1899) 

Inger Rudberg 

Rättelse · 
Fjällbacka-Bladet nr 87. 
Bildtext på sid 15 skall vara 
"Urban Jansson ... 

15 



Nyårsfirandet i Fjällbacka 

Tänk om vi kan göra nyårsfirandet till en 
gemen am angelägenhet för alla Fjällbacka
bor, helårs- som delårsboende! Tanken på 
ett stort firande föddes inom Samhällsföre
ningens tyrel e tidigt i januari 1999. 
Undertecknad fick förtroendet, och nöjet, 
att samordna de krafter som kunde tänkas 
vilja hjälpa ti ll. Iden presenterades på Torg
mötet enare samma månad och responsen 
var omedelbar. En arbetsgrupp bildades och 
vi träffades ett antal gånger under året. 
Ideer kring firandet saknades inte. 

Många aktiviteter 
Femkamp och ansjovistävling under efter
middagen, dryck- och korvförsäljning på 
eaU Bryggan, fackeltåg till kyrkan för 
musikgudstjänst, familjefest på Badis, bild
spel på Torget och som avslutning kyrk
ringning och ett stort fyrverkeri! 

Musikgudstjänsten blev minnesvärd. 
Den inleddes med att 200 facklor delades 
ut på Torget och Stallarna. De två tågen 
möttes vid Evas. Synen av alla facklor och 
människor på väg uppför kyrkbacken var 
mäktig. Väl inne i kyrkan kunde 300 per
soner få sittplats medan ca 150 ytterligare 
fick stå i kyrkgången för att lyssna till 
Margaretha Berndtsson och höra Garage i 
sitt förs ta kyrkliga framträdande. Stäm
ningen var uppsluppen och trivsam. Alla 
kände nog att det var något speciellt vi 
upplevde denna kväll. Efter gudstjänsten 
gick många till familjefesten på Badis 
medan andra sökte sig till sina privata fes
ter. En halvtimme före midnatt möttes 
många igen på Torget för att se bildspelet 
och fy rverkeriet. 

Fyrverkeriet något att minnas 
Fyrverkeriet ja, det är värt en egen artikel. 
Tillsammans köpte företag och privatperso
ner andelar i fyrverkeriet för 45 000 kr. 
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Otroligt! Det var dock troligen få som på 
förhand insåg vilket arbete och ansvar det 
innebar att sköta uppskjutningen av ett så 
stort fyrverkeri. Berith Torevi tog på sig allt 
detta. Med hjälp av Ulf Fjällström förbered
de hon sig minutiöst dagarna före nyårsaf
ton. Det innebar bl a utbildning hos leve
rantören, att pjäsernas placering bestämdes 
och markerades i förväg samt att säker 
transport av de totalt 20 fyrverkeriiådorna 
till Badhuset ordnades. Återstod då slutli
gen två timmars arbete i nyårskvällens mör
ker för att placera ut allt på de två gästbryg
gor de valt att använda som uppskjutnings
ramper. Till detta sista moment hade de 
hjälp av Tommy och Bosse Karlsson. Vi 
som stod inne på det nedsläekta Torget 
hade inte haft någon kontakt med Beritb 
och Ulf sedan de lämnade fe ten på Badis 
tidigare på kvällen, och åtminstone jag \'ar 
rejält nervös för om de skulle hinna få allt 

klart. Det hade ju inte varit lika l ekat om 
fyrverkeriet kommit igång en kvart efter 
midnatt .. . Därför blev jublet de to törre när 
vi någon minut i tol v såg två bIo s tändas i 
nattmörkret - de hade lyckats få ut allt i tid! 
Tio sekunder in på det nya årtu endet steg 
de två första pjäserna upp mot den klara 
natthimlen! Sedan skickade de efter ett sär
skilt körschema oavbrutet från varsin bryg
ga upp raketer i hela 17 minuter! är röken 
sedan drev bort över fjorden kunde de ca 
1500 personerna som valt att finnas med 
nere på Torget denna oförglömliga natt 
höra ABBAs "Happy new year" strömma 
ur högtalarna.. . Länge, länge dröjde sig 
firande människor kvar på Torget för att 
behålla den nästan magiska känsla som 
infunnit sig. Slutligen bröt folk upp för att 
gå tillbaka till Badis eller andra fester. 

Fortsatt arbete 
Vi skapade också en logotype för firandet, 
Fjällbacka 2000. Den återfinns t ex på de 

Trippelbugg på Badis. 
Sanna Falkenberg, ida & Carl Bräck. 

tröjor vi lät trycka och brodera till firandet. 
Styrkta av alla goda samverkande krafter 
som nyårsfirandet samlade, startade Sam
hällsföreningen en bit in på nya året ett 
utvecklingsarbete för samhället, kallat just 
Fjällbacka 2000. Mer om detta i särskild 
artikel. 

Var vi de enda som firade? 
Den enda iden som vi släppte i sista stund 
var vårdkasen på Veddeberget. Det berod
de inte på bristande intresse hos oss utan 
snarare på dito hos våra grannsamhällen. 
Det var ju de som skulle kunna se vår eld, 
och tyvärr kunde de inte mobilisera någon 
motsvarighet för oss. Det visade sig också 
av pressens intresse för Fjällbacka denna 
dag, att något liknande firande inte fanns 
att hitta i norra Bohuslän. De journalister 
som besökte oss under nyårsaftonen 
bekräftade detta, de hade ingen annanstans 
att åka för att göra ett reportage utom till 
oss i Fjällbacka. Och varför skulle de åka 
någon annanstans? Vi hade ju allt här! 

När firandet några dagar in på nya året 
lagt sig, började folk genast undra om vi 
inte borde göra om allt nästa år? Visst, 
vissa saker går enkelt att göra igen, men 
det fantastiska fyrverkeriet kan vi nog inte 
återupprepa. Istället bär vi med oss det 
som ett minne aven strålande avslutning 
på Fjällbackas millenniefirande! 

Hans Schub 

ps. Fler bilder från firandet finns på 
hemsidan www.fjallbacka.com. DS 



Samhällsfäreningens vårmöte 2000 
Trots full sommarvärme valde ca 50 per
soner att gå inomhus och medverka på 
vårt öppna vårmöte. Mötet · hölls på 
Badis, idag möblerat för konferens. 
Baren var öppen under mötet, och det 
behövdes i värmen. 

Rosita Jansson hälsade alla välkomna 
och sedan höll undertecknad ett litet 
anförande för att försöka ge mötet den 
ton av framtidstro och positivism som vi 
ville ha (se ledare) . 

Efter sedvanlig inledrung med val av 
rösträknare etc gick vi in på mötets vikti
gaste punkt, nämligen att ge en presenta
tion av Fjällbacka 2000-gruppernas 
arbete hittills. Detta gjordes av Olle Paul
son. Han beskrev i kort bakgrunden till 
varför Samhällsföreningen tagit initiati
vet att dra igång detta ganska pretentiösa 
utvecklingsarbete - hot om minskat barna
födande, negativ inflyttning etc. Ut
gångspunkten för gruppernas arbete har 
varit kommunens sk tillväxtavtal. Olle för
djupade sig i den grupp han leder, Före
tagsgruppen. De kommer under våren att 
kontakta våra lokala företagare och försö
ka få igång en dialog dem emellan kanske 
i form av de idag nedlagda frukostrnötena. 
Under sommaren kommer en utstuderad 
lobbyverksamhet att pågå mot våra delårs
boende företagsledare för att dessa ska 
sammanföras med de lokala di to på ett 
kontaktseminarium i höst. Detta är plane
rat att hållas på Stora Hotellet helgen den 
22-23 september. Förutom Olle har Pia 
Polson, Göran Moser och kommunens 
näringslivssekreterare Kerstin Danielsson 
ingått i gruppen. 

Nästa man att fortsätta beskriva arbe
tet i Fjällbacka 2000 var Knut Hagman. 
Han har jobbat i två grupper, PIangrup
pen och Informationsgruppen. Den 
förra har haft som uppgift att utifrån 
kommunens befintliga planer gjorda 
1990 försöka se fler möjliga områden att 
bebygga, såväl för bostäder som för 
industrilokaler. De har funnit fem 
nygamla områden för detta, men som 
Knut också påpekade, ingen som helst 
hänsyn har tagits till vad folk tycker eller 
inte heller hur miljön skulle komma att 
påverkas. Då kommunen nu har bett 
samtliga samhällsföreningar inkomma 
med förslag på nya områden att bebygga 
kan vi alltså lämna över ett gediget för
slagsarbete. Alf Jonasson och Sigge Pol
son har också ingått i gruppen. 

Undertecknad nämnde sedan kort om 
Informationsgruppens arbete som går ut 
på att på olika vis sprida en mer nyanse
rad bild av Fjällbacka än den som kanske 

Olle Paulsson. 

idag är gängse och då med fokus på sam
hället som en fin plats att vistas i året 
runt. 

Olle avslutade sedan med att berätta 
att Fjällbacka 2000 nu är en part i kom
munens fortsatta arbete med att konkriti
sera sitt tillväxtavtal. Arbetsgruppen för 
detta kallas Partnerskapet. Han uppma
nade också mötesdeltagarna att komma in 
i grupperna och hjälpa till med arbetet. 

Mötet gick sedan över på den trista 
frågan om vår vårdcentrals sommar
stängning. Jonny Melander. chef för 
vårdcentralerna i Tanum och Strömstad 
"ar inbjuden, Han gay en urförlig bak
grundsbe krivning om innefattar ett 
underskott i regionens vårdapparat om ca 
900 miljoner kronor. Meningen med 
sommarstängningen i Fjällbacka är att 
personalen här ska kunna få en ordentlig 
semester i sommar, vilket de inte fått de 
senaste åren. Till Tanum, som enligt 
lonny måste vara öppet för att undvika 
kaos på akutmottagningen i Strömstad, 
kommer fem läkare att beställas! från 
bemanningsföretag. Alf Jonasson som 
sitter i den lokala sjukvårdsnämnden 
gjorde det inte omöjligt att någon av 
dessa läkare eventuellt kanske skulle 
kunna placeras i Fjällbacka för att undvi
ka total stängning. Mötesdeltagarna som 
ju tänkte positivt eftersom detta var ett 
mycket positivt möte, hade bättre ideer. 
Varför, sade man, kan vi inte försöka få 
några av våra delårsboende läkare att 
turas om att jobba några dagar för att 
stötta samhället? Mötet var rörande enigt 
om att denna vilj a finns hos åtskilliga 
läkare som bor här. Då uppenbarade sig 
problemet: Ingen får på sådana premisser 
etableringstillstånd! Fortsättning följer 
hoppas vi .. , 

Foto: Anders Torevi 

Nästa punkt var Björn Hallenius som 
beskrev sina planer för fd Björklövets 
lokaler. Hallenius skulle vilja bygga om 
fastigheten till ett kontorshotell som 
också skulle bestå av attraktiva bostäder. 
Han efterfrågade mötets åsikter om detta. 
Återstår att se vad Björn Hallenius väljer 
att satsa på. Har du synpunkter på detta 
så maila gärna Hallenius på adress: 
bjorn.r@sannaes-raekor.se 

Claes Davidsson, nyvald ordförande i 
IntressefOreningen för Anrås flygplats 
och delårsboende på Dyngö, redogjorde 
för de planer på utbyggnad av flygplatsen 
som den föreningen skissar på, Med en 
investering om ca 2 miljoner kronor skul
le det kommunala Anråsfältet kunna bli 
asfalterat och försett med belysning. Fäl
tet kan då ta emot plan året runt. Förbätt
rade kommunikationer skulle komma 
hela kommunen till gagn, menar före
ningen. Några sponsorer finns redan idag. 

Brandchef Lennart Fredlund berätta
de lite om den senaste utvecklingen inom 
Fjällbacka Frivilliga Brandkår, bl a om 
försöken att köpa tillbaka vår tidigare 
brandbil. Kåren har också haft en utryck
ning under våren. 

Inga övriga frågar fanns sedan och 
mötet avslutades. Alla kände nog att det 
blivit just det framåtblickande möte som 
vi hoppats på! 

Kommunens brandchef Christer Vik
ström slutade i maj och efterträddes av 
Sven-Erik Laundal från Särna i Dalarna. 

Man kom överens om att de gamla 
benämningarna för icke helårsboende 
"badgäster" och "sommarboende" bör 
ersättas med delårsboende, med tanke på 
hur stor del av året som många bor i sina 
stugor. 

Hans Schub 
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FRAN KOMMUNEN 
• Folkmängden i Fjällbacka uppgick 

den l.L -00 till 1.014 personer. En per
son mer än i fjol. Uppgiften har jag 
fått av Peter Berntsson, och innefattar 
Långö. Anna Lindgren hjälpte mig 
med området upp till Backa Norr. 

• Jan Carlsson med firman Thorens 
Maskin AB blev årets företagare i 
Tanums kommun 1999. 

• Elevantalet i Fjällbacka skola min
skar drastiskt de närmaste åren. Det 
kan bli svårt att fylla skolan. 

• Kommunen fick rätt om byggfelen i 
Fjällbacka Service mot Byggföretaget 
NCC i Strömstads tingsrätt. 

• Kommunen kan inte agera mot gamla 
fiskebåten, som förtöjts vid Stenshol
men, med hjälp av miljöbalken. Istället 
får markägarna föra saken till domstol. 

• Det nyli~en etablerade dataföretaget 
Obi Systems AB i Kyrkskolans gamla 
lokaler, flyttade från Fjällbacka i bör
jan av året. 

• Luktproblemen v.id reningsverket gör 
det för närvarande omöjligt att ge till
stånd till att Richters gamla fabrik 
görs om till bostäder. 

• Protestlist-kampanj mot den orättvi
sa fastighetsskatten drogs igång av 
Stig-Tore Berg, John Johansson och 
Bo Reichenberg. 

• Länsstyrelsen går emot planerna på att 
bygga nya vindkraftverk i attraktiva 
kustområden. Tanums kommun mot
sätter sig detta, och vill gärna installe
ra större och högre kraftverk. 

• En sommarboende Claes Davidsson 
vill starta en intresseförening för ut
byggnad av flygplatsen norr om Fjäll
backa. I första hand vill han satsa på 
en asfalterad bana i stället för gräs och 
belysning. 

• I skrivande stund ser det ut som att 
vårdcentralen kommer att stängas 
under semestertiden. 

• I maj begärdes Nyttodata i konkurs. 
Främsta orsaken var kommunens ned
dragningar. Trots att företaget snabb

bantades, gick det inte att rädda. 

Från grannorterna 

• Vakthållningen vid Kynnefjäll för att 
förhindra prospektering aven avfalls
station för utbränt kärnbränsle, avbröts 
torsdagen den 17 februari efter 20 års 
vakande. 
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• Det är nu klart att en systembutik 
byggs i Grebbestad. 

• Yrkesinspektionen dömer ut Ham
burgsunds brandstation. En ny kan 
komma att kosta 2,5 milj kr. Tidigare 
har Fjällbacka brandstation dömts ut, 
den där Fjällbacka frivilliga brandkår 

Ur Bohusläningen 15.3 -00 
Fler flyttar ut på landet 
I glesbygden och den tätorts nära lands
bygden ökar inflyttningen. De flesta 
som flyttar ut till landsbygden är mel
lan 30 och 64 år. Det visar Glesbygds
verkets årsrapport. 

Enligt en Sifo-undersökning som 
Glesbygdsverket låtit genomföra 
drömde 17 procent av de tillfrågade 
om att bo på landet. Livsmiljön upp
gavs vara den främsta orsaken. (FLT) 

nu finns. Den nya som då byggdes 
hyrs ut till ett företag . 

• Ett svenskt-norskt projekt för studier 
av hällristningar avslutades i år. 

Anders Järund 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 
BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 
KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KÄRRABY 
HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-531 55 

BRÖDERNfIIII 
GUSTAFSSON AB 

Egen tillverkning 
och försäljning 

MARKISER 
RULLGARDINER 
PERSIENNER 

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

TEXTILIER - TAPETSERARVERKSTAD 

TANUMSHEDE Tel. 0525/20571 - 205 73 Telefax 205 73 

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

Försäljning av: 
• Hundfoder (Hundköket) 

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

Välkomna! • • elkedian ------------------.... 

Te'. 0525-320 lO! H~na 
Fax 0525-322 47 . 

d rodukrer från 
I vår butik hiftClr u P . 



K villebygden 
heter ett blad som ges ut en gång om året 

av Kville Hembygdsförening. Många 

Fjällbackabor har sina rötter i K ville och 

därför finns all anledning för kultur- och 

släktintresserade att stödja den förening

en också, gärna bli medlem för 40 kr eller 

köpa tidningen för 20 kr. 

Jag har samlat Kvillebygden sedan 1978, 

då jag tror att den startade som "ett enkelt 

medlemsblad", maskinskrivet och kopie

rat. Standarden i utförandet har stigit 

undan för undan: från ca 1-991 skrivet på 

dator med bilder, från 1995 med riktigt 

tryck vad jag förstår, från 1998 står det: 

Tryckt på Nordbloms Trycksaker, Ham

burgsund. 

I år överraskar Kvillebygden med en fan

tastisk bild i färg av Stora Wrem från 

1697. Vi ser nu en tidning tryckt på 

blankt papper, nästan lika elegant som 

Fjällbacka-Bladet. Vi ber att få gratulera 

till detta oerhörda framsteg. aturligtvis 

kan innehållet i de äldre bladen vara lika 

värdefullt. Det kan inte hjälpas att fin 

layout och bilder lockar till läsning. 

Innehållet i år är också mycket läs

värt. Uppsatsen Kvinnomöda av Berit 

Pettersson handlar om polis Eric Pihl
qvists mor, som hade en liten affär i Ejde

Stämmen vid Hamburgsund. Föräldrarna 

arbetade sig upp från stor fattigdom; 

Berättelsen borde läsas som kurs i skolan 

i hembygdskunskap av alla barn och ung

domar, som kräver mer och mer. 

En del av tidningen rör sig kring prosten 

Holmqvist och lämpligt nog också om en 

del av de bovar som han höll efter. En 

annan uppsats är referat a två böcker 

som kretsar kring K ville, där det beränas 

om hur prosten C A Uddgren och pastor 

David Rhedin avbröt en danshäll i präst

gårdens drängstuga. Ett par värdefulla 

sidor om gården Wrems hi toria från 

1600-talet och med glimtar från enare 

tid avslutar. 

Det är också eldsjälar om uppehåller tid

ningen. Redaktionen köts av Berit Pet

tersson, Gerd och Ebbe Melin vilka 

också skrivit de flesta bidragen samt 

Gunnar Rasmusson, som står för Ham

burgsunds bildarkiv, väl värt ett besök. 

Men bilden på omslaget tar priset. Vi 

rekommenderar till inköp och läsning. 

Inger Rudberg 

SVERIGES REOQVISNING$KONSUl TERS FÖRBUND 

företagarens nära rAdgivare 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 

Gör enklare småaffärer, 
ladda Ditt kort med CASH 

Välkommen in! 

Sparbanken 
Tanum 

Fjällbackakomoret 0525-318 00 

Ny hembygds
tidskrift 
En ny tidskrift, "Häradsbladet, ett organ 

för Tanums Hembygdsförening" har sett 

dagens ljus och hälsas välkommen. Den är 

efterlängtad inte minst p.g.a. forskningen 

och aktiviteterna vid Vitlycke. Artiklar 

därifrån dominerar också det första num

ret, som har en snygg och välbekant lay

out. Det var särskilt intressant att läsa om 

utgrävningarna vid Oppen och likaså arti

keln: "Bilder ur Tanums äldsta historia". 

Denna fortsätter, som väl är, i senare num

mer. Troligen får vi i framtiden också veta 

mer om Grebbestad. Där lär mycket intres-

ant och spännande vara på gång. 

"Häradsbladet" planeras utges med två 

nummer per år och önskas lycka till. 

Rod 

lI~tdt 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLINJ- M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 

6fJii//wmmen ttf/ 
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FJÄLLBACKA TEL 313 71 
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Sj öräddningen 
2000 

Som ni kunde läsa i vinternumret av 
Fjällbacka-Bladet har det skett en del för
ändringar vad gäller vilka båtar som till
hör Fjällbackastationen. En viss oro har 
funnits att vi inte skulle få ha kvar möj
ligheten att bryta is, den uppgift som 
Gustaf Dalen skött under de senaste åren. 
Läget har nu klarnat och Fjällbackas sjö
räddningsflotta ser ut som följer: 
Gustaf Dalen tillhör Fjällbacka men lånas 
ut till annan station under icke istid. 
Räddningskryssaren Sparbanken Tanum 
är som tidigare vår båt. 

Två nya båtar 
Ny båt är räddningsbåten Gustav B Thor
den, en 12 m lång båt byggd i komposit
material och som drivs av vattenjet. 
Båten kommer dock tills vidare att vara 
utlånad till den nystartade stationen i 
Strömstad i avvaktan på att de lyckas få 
en egen båt. Under våren har Gustav B 
Thorden testats av den engelska sjörädd
ningen och Bengt Thorvall har pendlat 
mellan Fjällbacka och stationerna i Eng
land för att visa upp den moderna båtens 
mycket goda sjöegenskaper. Det är den 
överlägsna manöverbarheten, framförallt 
i sidled, båtens möjlighet att köras på 
grunda vatten samt dess höga hastighet 
som imponerat på engelsmännen. 

Slutligen har vi nu också , en ny 8 
meters öppen vattenjetdriven räddnings
båt förlagd till Fjällbacka. Den är döpt till 
Ivan Holmberg som efterlämnade en 
donation till SSRS i Fjällbacka. 

Thomas Stenberg, vår tidigare minsta 
båt, finns numera på Käringön. 

Nämnas kan också att sjöräddnings
kajen förlängts norrut med ett däck. Där 
finns nu en sjöbod som rymmer en bun
kertank. 

Vi kan konstatera att Fjällbacka sjö
räddningsstation går stärkt in i det nya 
årtusendet och är nu en av de mest kom
petenta stationerna i landet. Det behövs! 

Foto se sid 32. 
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Hans Schub 

GYNNA VÅRA 
ANNONSÖRER! 

Skönheter från förra sekelskiftet. 
Fr. v. Märta Wahlström, Dagny Hanssen, Ida Kristenson, Helen Karlsson, Jenny Carls
son, Alfhild Wallberg, Ester Stubelius. Foto: William Larsson, Fjellbacka. 

Kville Golv & Färg 
Kville. 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-353 27 ~. _.:; 

• Försäljning och inläggning av id 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

Fjällbacka 0525-31920 - 313 71 

res entb oden 
Här köper Ni Ert semesterminne och prese~ten till den som 
vattnat blommorna, passat hunden osv. 
Vi har vackert glas, fin keramik, korgar, tyg, souvenirer och 
hantverk. V ÄLKOMNA! KVÄLLSÖPPET 

PRISSERIAlY 
r 
i Fjällbacka 
s mink 
öppet tis-fre 9.00-17.30 
ring 0525-311 01, Marie 

Jasminvägen 2 (Posten) 
450 71 Fjällbacka 



Bertil Eriksson. 

FÖRSÄLJNING AV BILSLÄP AV ALLA TYPER 
SVARVNING, FRÄSNING, SVETSNING 

Thorens Maskiner AB 
450 71 Fjällbacka 
Tel. 0525/31962 

Hotell • Konferens • Golf 
Catering. Högtider. Fiske 

Öppet året runt 
Vi ordnar allt ... 

Jorden runt på 
22 rum 

Stora'" 
Hotellet 
~jÄllbAekA 

Restaurant Klassen & pub ~alären 

Prova bo på vårt 
nyrenoverade 
hotell!! 

0525-31003 
Ulla-Lena & Lars-Erik 

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

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: 0525-1 0882/ affärsvägen 13 tanumshede tel: 0525-200 45 

Levande, 
känsloladdad 

konst 
I Pingstkyrkans lokal (förra postkonto
ret) har konstnären Bertil Eriksson från 
Alingsås hela sommaren 1999 kunnat 
visa sin konst. Bertil Eriksson f 1925 
sommarbor i Fjällbacka sedan 1961. Han 
har en intressant levnadsbana, då han 
egentligen är utbildad kyrkomusiker, 
också har verkat som predikant inom 
Pingstkyrkan och dessutom har målat 
hela sitt liv. 

Hans tavlor är inspir~rade från olika 
. platser i Sverige där han bott eller haft 
. anknytning: Mariestad, Öregrund, Ystad 
och Fjällbacka. Han framhåller att han 
målar "det jag sett - inte det jag ser". 
Detta betyder att man inte alltför när
gånget skall granska var motivet är taget. 
Han målar "ur minnet". 

En tavla kallas t ex Hjerterö, men det 
är bara det gula magasinet som anger 
platsen. En annan med himmel, hav , 
vågor, båtar och berg är "en syntes av 
Bohuslän" - och kan ju vara var som 
helst. Men den ger en stark känsla av just 
Bohuslän. Jag vill gärna kalla Bertils stil 
livlig, rörlig, känsloladdad - fylld av 
värme, trots att blå färger nog dominerar. 
Han visar ett foto där han har ställt ut till
sammans med Göteborgs-koloristerna 
som han har mycket gemensamt med. En 
del mindre tavlor är inramade av grova 
ramar, gjorda av virke, funnet vidsträn
derna - detta ger en extra närhet till 
strand och hav. Flera hundra personer 
hade sommaren 1999 besökt utställning
en och konstnären har sålt "rent av för 
mycket" som han skämtsamt säger. 

Inger Rudberg 

Pd~~rd 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Nisse 

0525/311 25 

'P~! 
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Handikappramp vid Badberget 

Kommunala Handikapprådet KHR har i 
flera år arbetat för att några av kommu
nens badplatser skall vara försedda med 
ramper, som underlättar för rullstols
bundna att få sig ett bad. 

Just nu före påsk håller Karl Einar 
Johansson på med att anlägga en rejäl 
träramp vid Badberget, strax intill Segel
sällskapets jolleslip. Från Sälviksvägen 
blir det en gångbana ner mot första delen 
av träram pen i en "lagom" sluttning. Där 
blir det en stor vändplan och så fortsätter 
rampen i motsatt riktning ner till stran
den. Därifrån kommer det att bli någon 

Det är jätteroligt att 
möblera om .... . 

K valitetsmö bier 
till 
humana priser! 

form av "rullbana" ner mot sjökanten. 
Runt hela rampen blir det naturligtvis 
räcken. Just där rampen börjar blir det en 
gångbana in till Segelsällskapets område, 
där det finns en nyanlagd handikapptoa
lett. 

Det hela verkar väl genomtänkt och 
det är som vanligt, när det gäller förbätt
ringar på badplatserna, Karl-Rune Pet
tersson på kultur- och fritidsnämnden 
som basar för genomförandet av anlägg
ningen. 

Bo Reichenberg 

.... men det kan bli jobbigt 
också, 

... om du inte 
ordentligt i förväg. 

planerar 

Vi hjälper dig gärna 

A1ves Möbler AB 
Riksvägen 104, Tanumshede Tel. 0525-202 29 
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Till minnet av 
Eric Pihlqvist 
Tre veckor eller så kommer det att ta, sa 
Eric Pihlqvist i telefon från Uddevalla 
lasarett. På nyåret hade han fått besked av 
läkaren att han hade långt gången cancer i 
magsäcken. Man hade visat honom plå
tarna. "Utan åtgärd", löd summeringen av 
läget. Han var i sitt nittiofjärde år och 
kunde utan bitterhet konstatera, att "det 
kom ju inte som något bombnedslag". 
Hela senare delen av hösten hade han 
känt sig vissen och haft svårt att äta. Men 
hur det än är så är livet kärt också när det 
är långt och det blir sent, förklarade han. 

Vi talades vid per telefon några gånger 
och jag besökte honom på sjukhuset. Hans 
hållning var imponerande och kändes inte 
tillkämpad. Han var lika saklig som alltid. 
Det tog tre veckor ganska så precist. Han 
hann att bli överflyttad till servicehuset i 
Fjällbacka, där han fick hålla till godo 
med ett ynka litet krypin. Jag hörde 
honom inte klaga över det. 

Jag är mycket tacksam över att jag i 
tidiga år i Fjällbacka fick lära känna Eric 

. Pihlqvist. Han var en strålande människa 
med sin klokskap och sitt lugna intresse 
för andra, de må ha varit barn eller vuxna. 
När jag för ett par år sedan återvände till 
samhället blev det kontakt på nytt. Jag är 
glad över att vi hann sitta tillsammans på 
Allegatan i höstas och att han berättade 
minnen för mig ur sitt yrkesliv och om sin 
barndom. Jag vet att han satte stort värde 
på den samtalsintervju vi kunde publicera 
i föregående nummer av Fjällbacka-Bla
det. Han sa det både till mig och till 
andra. Fast något litet undrade han till en 
början om det inte "blev för mycket" och 
"för positivt" om honom. Jag tror han fick 
klart för sig från många håll att ~et var en 
helt obefogad misstanke från en fd polis
konstapel. 

Vi är många som kommer att minnas 
honom med värme och tacksamhet. 

Tomas Forser 

Birgittas Fotvård 
Tel. Bostad 0524-400 56 

Kvällstid 

Fjällbacka Service 



Extremt högvatten 
Det nya årtusendet inleddes med flera 
kulingar och den 29 januari blåste det 
orkan ute på Skagerrak. Havsvattenytan 
vid norra Bohuskusten steg i samband 
med detta till tangerad rekordhöjd strax 
före midnatt. Det extrema högvattnet 
varade bara ett par timmar och efterföljdes 
av "normalt" högvatten. Senast det före
kom så högt vattenstånd var den 16 okto
ber 1987. Havsytan låg då _ cm över Alf 
Gustafssons brygga i Mörbult. 

Överst: 
Extremt högvatten t·id midnnrr den 29 
januari 2000. 

Underst: 

Hod 

Samma område t·id KahJmons sjöbod i 
Mörhult dagen efter. 

Foto: Hod 

RUSKIGA HISTORIER 
OCH 

HISTORISKA RUSKIGHETER 

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

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

Boken är på 72 sidor och har flera mustiga färgillustra
tioner av Malene Hammeleff-Jacobsen. 

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

bibliotek och hos kulturkansliet. 

23 



Krogen Kapten Falk 
Sedan ett år tillbaka har vi ett nytt mat
ställe i samhället, krogen Kapten Falk i 
Götabanken och Föreningsbanken gamla 
lokaler, som en gång inrymde Ingmar 
Järunds herrekipering och där finna 
Inventing en gång startade. Hu et bygg
des efter branden 192 ay Carl Johans
son "Boråsen". De nya ägarna heter 
Ferid och Eleonor Ghedir. Ferid är upp
vuxen i turiststaden ous e i Tunisien, 
och kom tidigt an arbeta inom restau
rangbranschen och turistverksamhet. 
Senare utbildade han ig till kock i 
Frankrike. Till S\'erige kom han 1993 
och ble kock på matstället "Ti llägget" i 
Hamburg und. 1998 var Eleonor från 
Mellerud på be ök i Hamburgsund för att 
se Amadeu Interiörs utställning. Hon 
blev hungrig och beslöt sig för att gå och 
äta en pizza. Egentligen gillade hon inte 
pizza. men det tycktes inte finnas något 
an nat att få. Där träffade hon Ferid, som 
hon fann mycket trevlig. Hon lovade att 
komma tillbaka om 14 dagar, men hon 
kom redan nästa dag, och snart var de 
gifta. 

Matsalen är inredd i fiskarstil. På väg
gen hänger ett originalporträtt av kapten 
Johannes Falk, som en gång bodde på 

. gården, som stod där Evas bageri och 
ICA-butik nu ligger. På väggen hänger 
också en tavla av skeppet Aurora, som 
seglades av kapten Falk. Namnet till kro
gen fick de av Karl Allan Nordblom, som 
också skrivit lite historia om ka'pten Falk 
som kan läsas på en tredje tavla. 

Krogen har blivit ett populärt lunch
ställe. Det finns en hel del företagsamhet 
i byn med flera anställda och det tar tid 
att åka hem och laga till något eget. För
utom dagens lunch med tre alternativ 
fisk, kött eller vegetarisk, serveras il la 
carte och pizza. Krogen har fullständiga 
rättigheter. All servering görs vid bordet, 
inga brickluncher här. De planerar att 
anordna berättarkvällar, allsångskvällar 
och julbord och inför EM i fotboll har 
man införskaffat en stor TV -skärm. Det 
låter trevligt. Vi önskar dem lycka till. 

Anders Järund 

Gör som Ferid 
och Elenor. 

Gå med i Föreningen 
för Fjällbacka 

2-1 

Eleonor och Ferid Ghedir. 

Widell ... Horlnserriee 
fQfJJtjWI Iv!0toref och 

'L d tillbehor 
EVln'!!!!!SE ~ilM!m!, 

FÖRSÄLJNING - SERVICE - RESERVDELAR 
VINTERFÖRVARING 

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

TRYCKSAKER 
Böcker - Reklamblad - Folders - Program m,m, 

SNABBTRYCK 

Bruksvägen 8 

455 33 Munkedal 

'U' 0524- 121 19 

Telefax 0524- 123 11 



Först Sverker Stubelius och sedan jag har 
i flera nummer försökt betona att vi haft 

en för sin tid rätt känd författare om 
bofast och anställd vid Telegrafen i Fjäll
backa några år på l 880-taler - nämligen 
Hilma Strandberg gift Angered, _ 'u har 

hon också från sin gan a bortglömda 
plats i vrån börtjat tas fram igen med 

uppskattning och intre se från titt ratur

historiker. Man kan läsa om henne i l or
disk kvinnolitterarurhisroria del _ t ex, 

Det är det n ya och rarka: mrre r för just 
kvinnliga författare ocb :vinnofrågor 
som gör att hon åter blir r' r ay fackfolk. 

Sommaren 199 fi '\i teatergruppen 
Vildfåglarna ge en rart: rore rällning, 
som byggde pa ett par a ' benne Fjäll
backa-noveller. 

Men det går ju inre an 'öpa hennes 
böcker och man 'an ara låna dem med 
stort besvär från förre ibtiorek t ex 
Göteborg. På Fjäll i liorek har jag 
satt en pärm med en del no 'eller ur Väs
terut och henne be - ls~ om hur det var 

i Fjällbacka när ho 
borde nytryc 
kommentarer. 

Nu har en lite[ 

rie om 

där man 

Kärleksnovell 
av Hilma Strandberg 

heter: Ur tvennes liv - hämtad ur hennes 
bok Från det nya och gamla landet, utgi

ven 1899. 
En miljö mer skild från Fjällbacka fis

keläge på 1880-talet och den nya värld
den kan knappt tänkas . Det är en rätt för
tjusande, både tragisk och hoppfull histo
ria med starkt självbiografisk bakgrund. 

Efter sin misslyckade sejour i Fjällbacka 
emigrerade ju Hilma till USA dit hennes 
fästman, konstnären Hjalmar Angered, 
redan begett sig. De gifter sig där och 
skall skapa ett uytt liv. Men han har 
aldrig lyckats som konstnär i Sverige och 

det går ännu sämre i USA. Novellen skil
drar hur paret bor ute på prärien i närhe
ten av Chikago i ett ganska tarvligt arbe
targhetto vid en stålfabrik, där mannen 
arbetar som filare . En dag får de besök av 

en gammal konstnärsvän från Sverige 
som ser på dem med besvärat beklagan
de. Det blir ett pinsamt möte, där de två 
försöker hålla masken och inte vill erkän
na att de saknar kulturen och vännerna i 

Sverige. 
Anna - Hilmas alter ego - har hela 

tiden försökt leva sig in i mannens besvi
kelse då han inte har kunnat hävda sig i 
den moderna konstvärlden. De blir bjud
na av besökaren på en stor konstutställ
ning i Chikago med framstående konstnä-

IU arvi stor sortering av 

so .•. ,-RSKOR & STÖVLAR 
DAM, IHERR & BAR~ 

Även stor sortering av seglarskor 
i olika märken som 

HENRI LLOYD 
p]us andra märken 

. I 
Välkom:me1t tn. 

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

rer och på hemvägen i tågkupen tröstar 
hon, när Nils begråter sitt öde. Men han 
intalar sig att de där duktiga och berömda 
konstnärerna egentligen målar precis som 
han tänkt eller ville göra. En livslögn 
som hon uppmuntrar. 

Den larmande storstadmiljön är bak
grunden och "de gled in mellan skyhöga 

hus, där maskiner larmade och pressar 

dunkande - så över millionstadens lar
mande, av folk packade gator, butikernas 
väggar av glas med tusen diamantgnis

trande färgade lågor .. . och så på det fyll
da tåget ut på prärien tillbaka till den fat-

. tiga vardagen. - På kvällen somnar de 
hand i hand med en liten hoppfull tanke 
som de klamrar sig fast vid. 

- Vad som helst kan hända och inte är 
det sagt att vi alltid stanna här. Och var
för skulle just vi vara bestämda att gå för
lorade?" 

Novellen är helt enkelt en liten pärla -
en gripande saga om två ensamma som 
håller modet uppe. 

Jag rekommenderar Fjällbacka biblio

tek att köpa hem några exemplar från 
Förlaget Daisy. Adress: Peter Björkman, 
Flogstavägen 590, 752 73 Uppsala. 

Inger Rudberg 

FJÄLLBACKA 
POSTKONTOR 

Öppet 
12.00-14.00/15.00-17.30 

Jomnul/0jJjJe/ {!ljll/u:..4 ([{[l!. 2000 

11.00-14.00/15.00-17.30 

Tel. Kassan 0525-310 13 
Tel. Brevbärarexp. 0525-294 57 
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Brandutryckning 
En mindre brand uppstod i en kylanlägg
ning i fiskaffären söndagen den 20 febru
ari. Rökutveckling från fastigheten upp
täcktes av Sven Hansson. Han ringde 
Lennart Widelius. som omedelbart larma
de SOS och sedan Fjällbacka brandkår. 
En brandman Peter Almquist. som också 
är medlem av jöräddningen. del tog i sjö
räddning kurs på tora Hotellet när han 
fi ck larmet. och pas ade på att också 
larma ut jöräddningskryssaren Tanum, 
om sedan var först på plats. Fjällbacka 

Brandkår kom edan och gjorde alla för
beredelser och hade telefonkontakt med 
brandbilen från Hamburgsund. När denna 
anlände kunde rökdykare gå in direkt. 
"Vädret var lugnt och någon större fara för 
att branden skulle bli omfattande förelåg 
aldrig, men det blev en god test på att 
amarbetet mellan kårerna fungerade. 

Anders Järund 

. Konkurs och 
rekonstruktion av 
Nyttodata 

I början av maj begärdes Nyttodata i kon
kurs. Företaget var till stor del baserat på 
utbildningar åt länsarbetsnämnden. När 
denna drastiskt skar ner sin verksamhet, 
fick Nyttodata svårigheter, och trots att 
man försökte att banta verksamheten så 
snabbt som möjligt, hann man inte med 
och konkursen blev ett faktum. Men man 
ville ta vara på de delar av företaget, som 
kan leva vidare. Cirka tre veckor efter 
konkursen hade företaget rekonstruerats 
med tre nya ägare, Mats Johansson, som 
äger 60%, och Mikael Karlsson och 
Tommy Spindel, som äger vardera 20%. 
Huvudägare är alltså Mats Johansson, 
som vi tidigare intervjuat i nr 76. Företa
get kommer i fortsättningen koncentrera 
sig på försäljning och service 60%, och 
företagsutbildning och konsultuppdrag 
med web-side-installationer 40%. Man 
planerar att återställa tolv av de 35 upp
sagda, varav tio skall vara stationerade i 
Fjällbacka och två i Uddevalla. Vi håller 
tummarna. 

Anders Järund 
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Restaurang & Pizzeria 
•• 

MASSEN 
Vid gästhamn.en Hämtpizza tel. 32355 

AB Johan -'.,s50n & Söner 
II!\Y4LLE 

Tel. 0525/_ 15, 352 15 

Trä och Blygematerial 
Jä,rn-varor - VVS-arti klar 

Snickerifabrik 

NORDHOLMS lA & 
TORGET • GREBBESTAD. TEl. 0525-101 38 

Etablerad 1934 G1UlD 
VäLw·rterad özonz 6r~ 

Fjällbacka 
Gräv AB 

ÖPPET: 
Vardag .. l0,OO-18.00 
Lunch ... 13.00-14.00 
Lördag .. l0.00-13.00 

Alla slags arbeten med traktorgrävare 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-319 37, Mobiltel. 010-2371686 



Garage 30 år 
Den 13 november 1999 var en speciell 
dag för bandmedlemmarna i Garage. 
Säkert har ingen kunnat undgå att höra, 
eller åtminstone höra talas om, detta nu 
smått legendariska Fjällbacka-band. I 
olika konstellationer har de spelat till
sammans i fantastiska 30 år! 

För att fira 30 års lång vänskap med 
de olika spelkompisama och för att hedra 
en alltid lika trogen publik, hölls denna 
dag en jubileumsgala på Kustnära. Bred
vid scenen rullade ett bildspel som visade 
bandet genom tiderna. Alla gäster fick 
som minne av kvällen en CD, speciellt 
framtagen till jubileet, bestående aven 
kavalkad av inspelningar från 1972 till 
1993. Med på scen var bl a de gamla 
medlemmarna Dan, Mats och Zara, den 
ständige gästartisten Klasse "Florenee 
Nightingale" Thomasson, Karl-Allan 
"Skunken" Nordblom, Bröderna Haaks, 
Martin Rack, S.U.R (nytt Fjällbacka
band). Carport, eller Mini-Garage som de 
även kallades, fanns också på scen. En 
unik grupp tillfälligt hopsatt för denna 
kväll bestående av Garagebarnen Therese 
Christensson, Kajsa och Evelina Thoren 
samt Ida och Anton Torevi. Vilket bejub
lat framträdande det blev. Det skall böjas 
i tid ... 

Tillbaka till -69 
För killarna började allt vintern 1969. 
Lennart Christensson och Bengt Thoren, 
då fjorton år gamla och inspirerade av 
Creedence Clearwater Re ival. beslöt att 
bilda ett band som de kallade ' ·Willy and 
the Poorboys". I gruppen ingick. förutom 
Lennart och Bengt även S en-Olof 
Holmberg på bas och Dan Carl son på 
gitarr. 

1971 kom bas· ten att heta Thomas 
Nilsson. Dan ·om och ~ . k i gruppen 
fram till vintern ~--6 då Anders Torevi 
tog över hans roll om gitarrisL nder 
70-talet bytte killarna namn pa bandet 
flera gånger. Vi minns ··AB Runda Ste
nar" , "Cleanair Breathing Sur..-i,·al·· och 
"Pertinax". Under dessa olika namn pe
lade man sig igenom 70-talet och arran
gerade dessutom många legendari ka 
Musikfester på fotbollsplanen . I slutet av 
70-talet, under symfonirockeran, fanns 
även Mats Forsbäck på klaviatur med i 
bandet. 

Vidare in i 90-talet 
Efter ett återhållet 80-tal tog det åter fart i 
början av 90-talet, nu med Zara Scott
Lindgren på sång. Med denna sättning 
gjorde bandet nya succeer, t ex minns vi 

Överst: Bandet idag, fr. v. Lennart Christiansson, Bengt Thoren, Thomas Nilsson, Anders 
Torevi. Underst: Klasse Thomasson, Karl-A llan Nordblom, Mats Forsbäck, Sara Lindgren. 

stora sommarspelningar på Badis. Enga
gemangen tog nu så mycket tid och kraft 
i anspråk att bandet i mitten av 90-talet 
stod inför valet att lägga av eller återigen 
ändra sättning och repertoar. Resultatet 
blev det Garage vi ser idag, fyra rockande 
medelålders herrar som helst spelar på 
rökiga pubar, after-ski-barer och privata 
fester. Borta är nu rökmaskiner och det 
mesta av den tidigare så tunga utrustning
en. För att ytterligare förstärka denna nya 
inriktning fanns också tillägget "Light" 
med i bandets namn i övergången. Idag 
kallar sig killarna rätt och slätt Garage, 

men kontakten med gamla medlemmar 
finns såklart, t ex gästspelar Zara då och 
då. 

Det var alltså detta som ca 450 perso
ner firade en helkväll i en proppfull lokal 
med massor av musik, mat och öl. Ytter
ligare ett hundratal hade velat komma in 
vilket helt enkelt inte gick, så intresset för 
att vara med då Garage firade 30 var 
stort! 

Vi ser fram mot fortsatta spelningar 
på pubarna i Fjällbacka under många år 
och passar på att gratulera jubilarerna. 

Hans Schub 

A!pi'OTEKIET 
FJÄLLBACKA 

Lunchöppet 
från vecka 
26-31 

Muvudentren Fjällbackaservice 
ÖPPET: måndag 8.30-18.00 

tisdag-fredag 8.30-17.00 
Midsommarafton STÄNGT 

Tel. 0525/31004 Trevlig sommar! 

~ St. 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 
Strömstadsfil ialen Tel 0526-141 51 , Anders O 070-344 17 29 E-mail: www.braxel.com 
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Register över samtliga Fjällbacka-Bladet 
Flerårigt samarbete familjerna Rudberg-Odin 

Länge har många känt ett behov av at t 
lätt kunna få fram en artikel ur FB - men 
var stod den? Det blev ett letande och 
bläddrande. Alla vet vilken välsignelse 
det är med ett sak- och personregi ter 
över tidskrifter, där man vill leta fram en 
artikel eller en uppgift som man har 
glömt, när den stod. För for kare eller 
journalister kan det vara ovärderligt att 
kunna leta i ett register - utan att behöva 
söka i alla årgångar. Ingen tänker på vil
ket arbete det är att göra ett sådant regis
ter. Jag vet det nu . 

Sedan ett par år har verkligen arbetet 
med register över FB varit i gång och 
börjar nu närma sig sin fullbordan. Sedan 
jag skaffat dator på nyåret 1998 satte jag 
igång med att gå igenom Bladen. Jag job
bade hela den vintern och kom fram till 
nr 85. Sedan har tiden gått och fler num
mer skall registreras. Fjällbacka-Bladet 
visade sig vara speciellt med mängder av 
små notiser och händelser som det gällde 
att få någon ordning på. Jag fann att jag 
måste dela upp registret efter de speciella 
förhållandena i Fjällbacka och Bladets 
innehåll. 

Det blev bl a följande avdelningar: 
Bibliotek och ' hembygdsarkiv - Om 
böcker och författare - Banker-Post -
Industier - Affärer, Företag - Fiske o 
Konservindustri - Sjöfart, bryggor, kajer, 

båtar, varv, sjöräddning - Badort, bad
gäster, turis ter, bryggdans, camping -
Vägar, trafik, gator-byggen, tomter -
Kyrka, kyrkogård, kyrkligt arbete -
Skola, äldrevård, barn, ungdom - Konst, 
konstnärer - Dikter, noveller, kåserier -
Musik, teater, film, radio, TV, internet
Natur, geologi, botanik, m m - Arkeologi 
- Folktro, historier - Lokalhistoria-perso
ner, familjenyheter - Föreningar - Plats
register. Här kan man alltså få en översikt 
av vad som skrivits om ett visst ämne. 
Vill man se vad t ex Sverker Stubelius 
skriver ser man på: Några artikelförfatta
re. med artikelrubriker - (dvs de som 
skrivit regelbundet) Också en lista över 
mer tillfälliga skribenter finns. Vidare: 
FFF-Iedarstick - Allmänna kommunala 
frågor. Personregistret var ett obeskrivligt 
och speciellt svårt jobb. Det gick inte att 
ta med alla personer i kommitteer osv -
det fick bli en ransonering. Så gällde det 
att få dem i bokstavsordning, som min 
dator inte klarade. Ulla och Hans Odin 
har lyckats, då de köpte ny dator, som 
ville samarbeta med min. Jag tackar dem 
för allt arbete de lagt ner, annars hade 
mitt arbete vari t ofärdigt. 

Men en maskin är ' en maskin och 
datorn satte upp en massa "med hustru" 
på bokstaven M. Min man Stig sitter just 
nu i slutet av mars och läser korrektur, 
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ett besök 

CAFE BRYGGAN 
FJÄllBACKA 

INGRID BERGMANS TORG - 0525-31040,310 60 

FRISÖREN är proffs på ditt hår! 
ANVÄND LIKADANA PRODUKTER 
SOM DIN FRISÖR, PROFESSIONELLA 
HÅRVÅRDSPRODUKTER FRÅN eOLSIN! 

eOLSI NS HÅRVÅRDSPRODUKTER 
FINNER DU HOS DIN FRISÖR! 

COLSIN 

VAseo AB eOLSIN * Tel.: 0525-32525 - Fax: 0525-325 30 

rättar och kompletterar. Minst fyra perso
ner har alltså varit involverade i projek
tet, som vi hoppas skall bli till glädje för 
framtiden. Det är meningen att registret 
skall fi nnas på biblioteken och i Hem
bygdsarkivet. Jag tänker mig att t ex 
Bohusläns Museum kan vi lja ha ett ex. 
Eventuellt kan det finnas att köpa för 
hugade läsare. Det blir en lunta på över 
100 A-4-sidor. 

Vid mina strövtåg genom spalt efter 
spalt, nummer efter nummer ända från 
1956 har jag fått följa samhällets utveck
ling från de första numren som handlar 
en del om fiske - över kampen för att 
ersätta detta med industrier, vilket egent
ligen från början var avsikten med FFF -
till arbetet med att utveckla "badgäster
na" till en inkomstkälla med Föreningen 
för Fjällbacka Havsbad till de senare flot
ta numren med de vackra omslagsbilder
na i färg, där mera kultur blandas med 
aktuella händelser. 

Under arbetet har jag återsett många 
namn på bortgångna fjällbackabor, som 
jag i all ödmjukhet vill räkna som mina 
vänner. Jag tänker på Arne och Wilhelm 
Fredlund, Johan och Gunda Mjölner, 
Ella Isaksson, Sigrid Richardsson och 
inte minst Algot Torewi som försedde 
Bladet med otaliga små notiser om allt 
som hände, de flesta utan signatur. J ag 
vill också tacka alla som ställt upp i inter
vjuer och så hjälpt till att bevara värde
fulla minnen - vars värde bara växer med 
tiden. Lagda tillsammans blir alla dessa 
bilder ett stort pussel, som bildar en livs
ta la över Fjällbacka under ett halvsekel, 
och där också många minnen sträcker sig 
bakåt till gången tid. Johan Mjölners 
namn intar en hedersplats tillsammans 
med Sverker Stubelius - de två som räd
dat så mycket från glömskan. De fick 
inget kulturpris. När får de var sin gata 
med sina namn? 

Inger Rudberg 

Vi ser fram emot en 
fin sommar. 

Isa & Janne 

Tel. 0525-31858 



Il Införd i Bohusläningen den 7 aug 1999 Il 
Il Kustroddaränkan och andra Il 
Il Jag läser i gamla mantalslängder Lotsåldermannen höll två pigor. Il 
II från Fjällbackas i8DD-tal. Vem minns alla pigor? II 
II Där står hederliga hushåll Telegrafisten - en viktig dam - (( 
II med numrerade hus. som skickade dödsbud ibland. II 
~~ Skräddaränkan satt med överblivna \\ 
II Kaptener, fiskare, sjömän med familjer. tyger och ett strykjärn. II 
(( Däremellan inhyses, Sömmerskan tjänade sitt nödtorft (( 

II de udda och ensamma, änkorna. d o kl d Il vi sena nätters trac an e. . 
Kustroddaränkan Amalia -Il det var en ärbar titel. Tricotstickerskan hade maskin. Il 

II Glansstrykerskan Hulda Sjömansdottern Mati/da II 
(( strök vita kragar och manschetter. frågade var dag efter brev på posten, (( 
II men brevet kom aldrig. II 
(( Småskollärarinnan Lotta, Skollärarn och f d fanjunkarn (( 
II vars grav ingen pryder, skrev bouppteckningar. II 
(( var dock lite högre stånd. (( 
II Anna Semelia blev kaje-idkerska Alla står de prydliga och tysta, II 
(( när styrman Wounsch var död. skrivna med födelseår i längdernas rader. (( Il Jaktuppsyningsänkan . Gömda i pärmarna Il 

fick väl en liten statspension. men utan ansikten och liv. Il Kaptenska Augusta idkar modehandel. Så få minns dem. Il 
II De flesta har ingen gravsten. II 
(( Inger Rudberg (( 

I ~ I 
Il Il 
Il Il 
Il Il 
II Illustration Il 
~ ~~ II 
'-----------------" (( 

Välkommen till 
AUa ral:aror och ingredienser 
är kontroHerade och har 
högsta bio/wiska kvalitet 

"Lev g.ott 
med hälsokost" 

Affärsvägen 13, Tanumshede 
Tel. 0525-206 36 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Egen tillverkning av 
BAGERI- och 

KONDITORIVAROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 
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Arnold på Hisingen 
Man blir inte gammal, man blir bara äldre. 
Men, skulle jag tro min kollega, Sten Käll
gren på Hisingen så blir man inte äldre 
heller. Det är bara en fråga om adrenalin
strömningar. Sten hade sjätte distriktet på 
södra Hisingen och jag det sjunde på 
norra. Vi hade kontorstid d.v.s. jobb på 
kontoret klockan 12 till 13 och efter den 
brukade vi åka ner till Sten för att sedan 
åka till kafeet tillsammans för en kopp och 
bulle. Den här dagen var det mycket fint 

, väder så jag föreslog att vi skulle gå. "Du 
är inte klok, det är minst 500 meter dit. 
Vad har vi bilar till?", sa han. "Ja, ja, sa 
jag, och så är du ju rätt gammal." Sten var 
mellan 50 och 60 år och jag 35 . "Du, sa 
han, sätt dej en stund så skall du höra om 
gammal". 

Det var en fin dag på våren, berättade 
Sten, och jag hade gjort klart på kontoret 
så jag slog en signal till min kusin Gösta, 
som hade distriktet utåt Majorna. "Jag 
kommer och hämtar dig med bilen så tar 
vi en tur upp till Nygård." Gården ligger 
uppåt älvdalen och jag arrrenderar jakt
marker där. "Vi tar med geväret så behö
ver inte folk undra vad vi har där att göra." 
Sagt och gjort, han följde med. När vi kom 

~ 

fram ställde vi bilen och ginade över en 
äng men först måste vi ta oss över ett 
taggtrådsstängsel som satt på störar över 
en stengärdsgård, allt ca 70-80 cm högt. 
Vi fick hjälpas åt för att ta oss över. Till 
vänster om ängen låg ett skogsparti med 
blandskog. "Vi går inne i brynet, sa jag, så 
ser inte tjuren oss. Han går och betar mitt 
på ängen där". Nygårdstjuren var en best 
av sällan skådat slag. Hornen var tjockare 
än armar. Ögonen var stora som kaffekop
par, rödsprängda och glodde under en 
mörk kalufs. Buken hängde ända ned mot 
marken. Ja, han såg grymmare ut än jag 
kan beskriva. Men, nu hör det till saken att 
lika hemsk som han såg ut, lika snäll var 
han. Hade han kunnat sitta i knät på en så 
skulle han ha gjort det. Husbondefolket 
hade skämt bort honom sen han var en 
liten kalv. De hade gullat med honom som 
han varit en kattunge. När han fick se 
någon kom han fram och skulle klappas 
pch gullas med. 

Rätt som det var fick vi se en gammal 
gumma komma gående snett över ängen. 
"Hon är nog främmande här", sa jag "Hon 
känner inte till tjuren." Hon hade varit och 
handlat för hon hade en korg i ena handen 

Tanums~ 

Bibliotek 
önskar 

och en käpp i den andra. Hon var svart
klädd med långa kjolar, lång svart kappa, 
svarta knäppkängor och svart huckle. Hon 
hade kurs mot en grind 150 meter längre 
bort. Hon såg inte tjuren och tjuren såg 
inte henne förrän hon hade passerat gott 
och väl. Då lyfte han huvudet och närma
de sig henne snett bakifrån. Hon såg 
honom inte utan trippade iväg i godan ro 
tills tjuren satte nosen under armen på 
henne och fnös till. Blixtsnabbt vände sig 
gumman om, gav till ett illtjut, kastade 
käppen åt ett håll och korgen med varor åt 
ett annat. Hon hoppade rätt upp i luften 
och benen började gå innan hon nått mar
ken, ungefär som på filmer, och satte av 
som en get mot närmaste väg och rädd
ningen. Men, där var ju stengärdsgården 
och taggtråden ca 50 meter bOlt. "Nu du", 
sa jag till Gösta, "nu är det stopp i alla 
fall ". Men, tro mig eller ej, hon hoppade 
över stengärdsgården och taggtråden som 
en IS-åring och landade på andra sidan 
med en flott nigning. Hon vände sig om 
och blev 70 till 75 år igen. Det underliga 
var att hon inte lyft på kjolarna ens. Tjuren 
stod där han sto'd och var lika förvånad 
som vi. 

Snacka om gammal. "Kom, nu åker vi 
och dricker kaffe." 

Arnold Isaksson 
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en skön litteratursommar med 

'BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA 

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

Våra öppettider: 
Månd'ag 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 KOMM UN 
BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN 



Kampanj mot den orättvisa fastighetsskatten 

Fr. v. Bo Reichenberg, Stig-Tore Berg och John Johansson på Stig-To res balkong. 

Det har under de senaste åren förekom
mit ett stort antal kampanjer emot den 
nuvarande fastighetsskatten. 

Vår välkände f.d. bas för Sjörädd
ningen och postbåtföraren Stig-Tore Berg 
har efter pensioneringen ställt sig i spet
sen för en namninsamlingskampanj -
rättvisare fastighetsskatt. 

Stig-Tore har nu under våren delat ut 
listor längs ku ten från Koster till Orust i 

ett hundratal affärer. Redan nu i början 
av april har han, trots att han inte egentli
gen samlat in några listor, fått in ca 15QO 
namn och lämnat ut nya listor. 

I början av maj skall alla listor samlas 
in. Det är för närvarande inte bestämt hur 
och när denna stora listbunt skall över
lämnas till regeringen. 

Föreningen för Fjällbacka sponsrar 
insamlingen. Bo Reichenberg 

Fjällbackabarn på styva linan 

Tvåorna och treorna i Fjällbacka skola hade premiär på sin, teater "Rövargrottan " 
precis före påsklovet. Fr. v. Joel Torstensson, Anna Brink, Malin Wetterlind, Terje 
Hugoson, Charlotte Kleve~land, Ida Torevi. 

Ett skepp kommer 
lastat 
Den 14 februari lade ett stort fartyg till 
vid Planarne. Det var M/S Hava från 
Nassau, Bahamas. D.v.s. hon var utflag
gad dit men var norskt med norsk besätt
ning. Hon kom från Rotterdam och lossa
de här 1600 ton vägsalt till vägverket i 
Tanumshede. 

I vanliga fall lossas saltet i Grebbe
stad, men på grund av ombyggnader i 
hamnen utnyttjades hamnen här. 

Saltet kom ursprungligen från Chile 
och omlastades från större fartyg i Rot
terdam. 

Bore 

Breda vägar, breda band 
Vägnätet genom Bohuslän rätas ut och 
den vackra Sunningebron gör restiden 
Göteborg-Fjällbacka nästan en kvart kor
tare. En av Per Nyströms visioner för 
länet när han kom som landshövding 
1950 var att modernisera kommunika
tionerna. Kusttrafiken såg han som för
åldrad; trevlig men dyr och långsam. Vad 
som behövdes för att vända undersyssel
sättningen i länet var nya vägsystem med 
en huvudpulsåder rakt genom länet med 
räta bilvägar ut till Lysekil och kustsarh
hällena och en bro till Tjörn. Bättre väg 
till Fjällbacka var ett av delrnålen. 

Han skulle ha applåderat den nya 
bron och jag vet att han ville se E 6:an 
utbyggd. Någon trädkramare var han 
aldrig den gamle socialdemokraten och 
Konungens befallnirtgshavande. Till All
hems förlags praktverk om Bohuslän 
skrev han inledningen och där talar han 
om vikten av att göra landskapet till 
något mer än rekreationsmiljö för semes
terfirare.Det handlar om nya industrier 
med nya chanser, bättre kommunika
tioner, service och skolor för att ge livs
lust åt nya generationer bohusläningar. 

Utvecklingen har som bekant inte 
varit entydig på de områdena under det 
senaste halvseklet. Men breda vägar och 
breda band. skaPilr,Körutsättningar för ett 
liv utanför storstadsregionerna. 

Tomas Forser 
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Ulla Odin och Lillan Isaks
son berättar passionshistori
enför barn och vuxna med 
hjälp av dockor gjorda av 
Ulla. 

Nya grundgående livrädd
ningsbåten Ivan Holmberg 
se sid 20. 

Föraren är Per Inge Bergman. 

Munk-Reklam AB, Munkedal 2000 

lulmusikalen i Fjällbacka 
se sid 4. 

Från vänster: 
Sandra Persson, Johanna 
Schub, Ellen Lindberg (skym
tar), Line Odin, Madelene 
Högberg (skymtar), Sara 
Gustafsson, Erica Wetterlind 
(Maria) och Anneli Olsson 
(Josef)· 

Foto: Hans Schub 


