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Främja näringslivet på orten och värna om
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Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäl-
ler deras tillvaro i Fjällbacka.
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organ och andra beslutsfattare söka stöd för
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Under julhelgen roade jag mig med att läsa igenom de första årgångarna av Fjällbacka-
Bladet, jag kände att jag ville veta mer om det som varit. Det räckte egentligen med att läsa
Harry Järunds första ledare för att jag skulle börja förstå och sakta förundras. Jag fortsatte
att läsa, ledare efter ledare, artikel efter artikel, nummer efter nummer. Efter tio årgångar
slog jag ihop den inbundna samlingen, lutade mig tillbaka och tänkte igenom det jag läst
och lärt:

- hotbilden mot samhället under 50- och 60-talet som gjorde att FFF bildades.
- uppmaningarna till sommarboende företagsledare att förlägga verksamhet till Fjällbacka.
- frågor och ärenden som municipalsamhället ansvarade för.
- förändringar i gatu- och stadsbilden, ex hyllningsartiklar som handlade om att den för-
  rädiska gatstenen ”äntligen” täcktes med asfalt.
- arbetet bakom insamlingen till Åldersro och byggandet av detsamma.
- samhällsföreningens bildade 1964 mm mm.

Många artiklar behandlar frågor som fortfarande idag är i högsta grad viktiga och ange-
lägna, vissa är dessutom dagsaktuella. Det arbete som idag bedrivs i samhällsföreningens
olika arbetsgrupper (se separat artikel) överensstämmer väl med FFF första intensiva år, ja
det stämmer såväl överens att man kan tro att samhällsföreningens styrelse läst innantill i
Fjällbacka-Bladets 50-tals nummer. Harry Järund skrev i sin ledare i nr 2 att Fjällbacka ”är
en plats där ’det är gott att vara’, en plats där man gärna vill bo, ha sitt hem och sitt arbete.”
Det är slående hur likartade såväl hotbilderna som förslagen till utveckling är nu jämfört
med för snart 50 år sedan.

Är det då tidigare misslyckanden som gör att detta utvecklingsarbete på nytt måste sättas
igång? Nej, det tror jag inte. Istället är det nog så att i ett litet samhälle som Fjällbacka
behövs det då och då en kraftsamling för att ”flytta med” samhället in i ett nytt skede skapat
av en utveckling som ständigt pågår runt omkring oss. Därför har varje grupp som jobbat
med industrietableringar och annan utveckling, både inom FFF och samhällsföreningen,
behövts.

Möjligen var det vid tusenårsskiftet strategiskt viktigt att återigen starta ett stort utveck-
lingsarbete. Tiden går ju som bekant snabbare nu än förr och förändringarna i omvärlden
sker i ett högre tempo. Ett samhälle som Fjällbacka, menar jag, måste då på allvar ta steget
från ”badort” och ”fiskeläge” till ett modernt kustsamhälle. Vidare tror jag också att tiderna
nu är sådana att kommunerna mer fått funktionen som serviceorgan för innevånarna istäl-
let för som tidigare mera ha varit aktiva i samhällsutvecklingen. Varje samhälle måste där-
med på något vis jobba för sin egen överlevnad och svara för sin egen utveckling, inte lita på
någon annan.

Föreningen för Fjällbacka beslutade på Långfredagens styrelsemöte att stötta samhälls-
föreningens olika projekt med inte mindre än 35 000: - kronor. Detta är det största belopp
som FFF skänkt under sina 45 år. Tillsammans kommer nu de båda föreningarna att verka
för att utvecklingen av Fjällbacka tar fart!

Hans Schub

Ledare

Tillbaka till framtiden
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I detta nummer:

Årsmöte
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 17 juli
kl. 19 i Församlingshemmet. Vi bjuder på
kaffe med ”dopp” och därefter berättar Inger
Rudberg i ämnet: ”Pastorns minnen” från
Fjällbacka, Skagen och Shetland.
Hjärtligt välkomna.

Kulturvandringar i Fjällbacka
Inger Rudberg leder också i år tre kultur-
vandringar, torsdagarna  12 juli, 19 juli och
26 juli med start från Sjöräddningsbåtarnas
kaj kl. 19. Vi går längs Framstranden till
Backen och upp mot kyrkan. Avgiften är 20
kr. Turen den 26 juli ingår i Tanums kultur-
vecka.

Årsavgiften
Ni som är medlemmar i denna förening och
därför får tidningen hemskickad till er: I
kuvertet ligger ett inbetalningskort för verk-
samhetsåret 2001-02. När du betalt avgif-
ten, som fortfarande är 100 kr, har du också
betalt för julnumret 2001 och sommar-
numret 2002.

Stora krabbmetetävlingen
går av stapel onsdagen den 18 juli kl. 14.
Anmälan vid Promenadbryggan fr o m kl.
13. Välkomna stora och små.

Föreningen för Fjällbacka
sommaren 2001

Vykort och broschyrer
FFF delar ut en kulturguidebroschyr på
svenska och tyska. En broschyr över skär-
gården delar vi också ut genom Turist-
informationen. Vi säljer vykort med motiv
från sekelskiftet

Du som köpt Fjällbacka-Bladet
Är du intresserad av att stödja vårt arbete
för Fjällbacka, både att skapa nytt liv i sam-
hället och att bevara traditioner och kultur.
Då kan du hjälpa oss genom att gå med i
vår Förening för Fjällbacka. Du får två num-
mer av denna tidning på posten till jul och
till midsommar. Medlemskapet kostar 100
kr.

FFF stöder i år
ekonomiskt utvecklingsgruppernas arbete för
bl.a. medverkan i Tanumsmässan 11-13 maj
och ”Guide till Fjällbacka”, Tanums Turist i
Fjällbacka, bryggdansen.

En Fjällbacka-kväll
anordnas, i Tanums kulturvecka, tisdagen
den 24 juli kl.19 i Församlingshemmet.
Harry Järund berättar om hur företagen
Tetra-Pak och Inventing kom till.
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LEGALA NOTISER

1 november 2000
– 5 maj 2001

FRÅN KOMMUNEN
• Folkmängden i Fjällbacka var den första
Januari 1010 personer. En minskning med
4 från föregående år.

• Campingen vid Åsleröd kan komma att
köpas upp av Caravan Club of Sweden, riks-
organisationen för camping.

• Göran Moser, direktör för Västkust-Tom-
ter AB, som byggt ”Skäret”, vill anlägga en
pontonbrygga från Källvik till Kråkholmen.
Bryggan skall ge 200 båtplatser och kombi-
neras med att sjöbodar byggs på
Kråkholmen.

• Planeringen för att bygga 38 villor på
Veddebergets sydsluttning fortsätter. Vissa
begränsningar, vad gäller grönytor kommer
att införas för att inte för mycket ändra ber-
gets karaktär.

• Planerna på en utvidgning av Inventing
skrinläggs tills vidare. Se nr 89 sid 9.

• Tanums hemsida blev den 10:e bästa i
Sverige enligt SKTF:s undersökning.

• Strömstads, men också Tanums kommun,
är landets snabbast expanderande kommu-
ner för närvarande. Till stor del beror detta
på norgehandeln, men inte enbart.

• Som tidigare beslutats, lämnade Bengt
Mattsson fp över ordförandeskapet i
kommunstyrelsen till Claes-Åke Sörkvist cp
efter att halva mandatperioden gått.

• Kommunen och intresserade lantbrukare
skall försöka minska kväveutsläppen i havet
genom att anlägga våtmarker.

• Åldersro komer att köpas av Mikael och
Pia Hansson från Kungälv för 2,9 milj. kro-
nor och göras om till vandrarhem.

Från grannorterna
Tanum
• Lear varslade 49, men tog tillbaka.

• Miljööverdomstolen ger tillstånd att bygga
fyra vindkraftverk vid Torseröd och Buar
norr om Tanumshede.

• Satellitstationen i Tanum blir eget bolag.

• Frimärken med hällristingsmotiv har getts
ut.

• Det nya lärcentret invigdes den 16 april,
och skall inrymma komvux, uppdrags-
utbildning och högskolekurser på distans.

Bullaren
• En ylande varg hördes vid Möre på kväl-
len den 28 mars.

Hamburgsund
• Gamla brandstationen säljs och en ny
byggs vid macken vid Kvillevägen.

• Marinan flyttas till en plats i anslutning
till fiskehamnen trots yrkesfiskarnas protes-
ter.

Döda

5 dec Lina Bräck 90 år

21 dec Nanna Holmberg 88 år

20 jan Göte Nordin 79 år

7 febr Dagmar Larsson 87 år

28 febr Torsten Hakeröd 89 år

5 mars Hugo Hultberg 88 år

16 mars Linnéa Isaksson 82 år

3 april Gerda Jonasson 85 år

11 april Miklos Farkas 79 år

16 april Astrid Brattfelt 88 år

1 maj Tore Johansson 76 år

5 maj John Rudolf Eliasson 96 år

Fullständiga legala notiser
kommer i julnumret.
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FRÅN KYRKTRAPPAN

Ser ofta ut över havet. En marsdag tog jag två
fina bilder på snörök över vattnet. Det var
ett par dagar ett fantastiskt skådespel som
ständigt ändrade sig. En kväll i slutet av april
framträdde Guds löftesbåge i skyn. Jag minns
några särskilda tillfällen då regnbågen varit
så vacker som just denna kväll  och det tar jag
som en särskild hälsning från vår Herre.

Från min horisont
Det jag saknar här är fler röster i fågelsångs-
kören. Det upptäcker jag när jag besöker an-
dra platser inåt landet.

Vintern har varit lite tung och svår. Mina
krafter har inte varit på topp och jag undrar
– Får man vara sjuk, trött och lite deprime-
rad? När jag möter människor, så uppstår frå-
gor och tankar. – Hur mår du, kamrat? Efter

40 år i arbetslivet känns kraven väldigt stora
just nu, lite ensamt och motigt ibland. Det
som lyser upp arbetsdagen är mötet med män-
niskor och de samtal som följer.

Kantor Per Weist har avtackats efter att ha
tjänstgjort på ett mycket förtjänstfullt och
skickligt sätt. Han har fått en organisttjänst i
Bäve församling , Uddevalla. Vad händer med
kantorstjänsten? Oroligt ser jag fram mot
sommarens alla gudstjänster av olika slag,
bröllop, ö-gudstjänster. Kan du spela och vill
vikariera – hör av dig.

Sommarkonfirmandgruppen börjar 2 juli. I
maj har två grupper konfirmerats och de har
deltagit vid många olika tillfällen i kyrkan och
församlingshemmet. I mars hade vi en SKUT-
dag, Svenska kyrkan i utlandet, eller i dagligt
tal Sjömanskyrkan. Konfirmanderna sjöng
tillsammans med Margareta Johansson.
Sjömansprästen Krister I:son Lundin medver-
kade. Det är gott att veta när vi reser ut i värl-
den att det finns 40 sjömanskyrkor som  vi
kan vända oss till om något oförutsett hän-
der eller vi vill sitta ner och prata. Vi har haft
en IM och Lutherhjälpsdag i församlings-
hemmet. Trevlig samvaro, servering och för-
säljning har inbringat gåvor till hjälpverksam-
het. Kyrkliga arbetskretsen har stöttat och
med förenade krafter sett till att allt fungerat.
Ett varmt tack till alla som medverkat.

Kyrkoval den 16 september. Är det viktigt?
Kan jag påverka verksamheten för barn, unga
och vuxna i församlingen? Det kommer mer
information i augusti. Nytt är att 16-åringar
får rösta. Hur skall vi få intresserade? …och
”den ljusnande framtid är vår” eller…!

Det har nämligen regnat in både i kyrkan och
församlingshemmet under hösten och vin-
tern. Stora bekymmer och stora kostnader.
”Erk du, Maja du, var ska vi ta´t?”

I vårtalet nämnde jag att vi som bor här och
som vill att fler unga familjer kan bosätta sig
här behöver följande: FRAMTIDSTRO, en
ny FOLKRÖRELSESTRATEGI,
uthållighet och ett gott
samarbete.
Städa upp inombords och släng
ut allt unket och nedbrytande
för kropp och själ och ge plats
för nya sunda tankar, ord och
handlingar i hem och sam-
hälle.

Väl mött och en god som-
mar önskar...

Margaretha Berndtsson, er präst

Foto: Hans Schub
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SAMHÄLLSFÖRENINGEN

Lördagen den 28 april höll samhälls-
föreningen sitt vårmöte, för andra gången i
formen av ett öppet möte. Avsikten med
detta är att vi vill ge alla delårsboende en
möjlighet att kunna ta del av de frågor som
är viktiga för samhället. Mötet hölls inför ca
70 personer på Fjällbackaservice.

Det ordinarie mötet föregicks av en speciell
träff med samhällets ungdomar. De hade fått
en egen inbjudan att delta i resonemang
kring fritidsgård, frågor om framtiden etc.
Många intressanta tankar kom upp och sam-
talen fortsätter med stöttning av Carina
Bjurström, verksam inom skolans föräldraråd.
Målet är att i höst öppna en fritidsgård i Fjäll-
backa.

De formella punkterna på vårmötena är få
och de enda val som gjordes var represen-
tanter i valberedningen. Där fortsätter
Rebecka Trehammar och Anders Torevi ett år
till.

Verksamhetsplan
Arbetet inom samhällsföreningen har struk-
turerats i så måtto att vi upprättat en
verksamhetsplan som är förelagd kommu-
nen. Kontakter tas nu mellan styrelsen och
olika förvaltningschefer.

Revidering av översiktsplan ÖPL 2001
ansvarig Knut Hagman tillsammans med
plangruppen

Säkerställa skolans utveckling och framtid i
Fjällbacka. Verka för att vårdcentralen erhål-
ler de resurser som ursprungligen budgeterats
ansvariga Hans Bjerklinger, Kalle Kahlman
och Hans Schub

Utveckla både båtplatstillgång och parkerings-
ytor
ansvariga Monika Hellberg, Hans Bjerklinger
och Kalle Kahlman

Tillskapa aktivitets- och samlingsplats för ung-
domar i Fjällbacka med omnejd
ansvariga Örjan Torstensson och Berith Torevi

Verka för att utveckla kulturaktiviteter i Fjäll-
backa
ansvariga Monika Hellberg, Örjan Torstens-
son och Berith Torevi

Arbetet inom Fjällbacka 2000
Mötet informerades om det arbete som ut-
rättats i de olika grupperna inom Fjällbacka
2000. Läs mer om detta på annan plats i
detta nummer.

Vad sker i fd Björklövets lokal?
Ett bolag, Fjällbacka Västkust KB, har stora
planer för fastigheten och marken runt gamla
konservfabriken, senast Björklövet. De har
presenterat sina tankar på ett särskilt möte i
mars och nu var de inbjudna till vårmötet.
Det fullständiga projektet innebär en rivning
av fastigheten och nybyggnation av lägen-
heter, en flytt av reningsverket och istället
parkeringshus i Kvarnberget och lägenheter
ovanpå samt en förbindelse med
Kråkholmen och fritidsbyggnation där. Två
båthamnar finns också med i projekteringen.
Inför sommaren kommer vi troligen att få
se en uppfräschning av fastigheten, eventu-
ellt inrymmande en del verksamhet samt en
småbåtshamn utanför.

Byggnationen på Vetteberget
Knut Hagman redogjorde för de planer som
kommunen har beträffande byggandet på
Vetteberget. Kommunen kommer under
sommaren att ställa ut planförslaget, troligt-
vis på Fjällbackaservice.

Alf Jonasson påpekade att samråd nu pågår
och definitiv beslut om byggandet, under
förutsättning att inga överklaganden sker,
beräknas tas under hösten. Första steget be-
står av 36 tomter.

Hans Schub

Protokollet i sin helhet finns att läsa på
www.fjallbacka.com, i Järnboden samt på
Fjällbackaservice.

Öppna vårmötet
i sammandrag
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Fler än 100 utställare hade hyrt monterplats
för att visa upp sin verksamhet för mäss-
besökarna, de flesta lokala eftersom mässan rik-
tade sig till de fyra nordbohuslänska kommu-
nerna Tanum, Strömstad, Sotenäs och Mun-
kedal.

Rapport från TanumsMässan
Under helgen 11-13 maj arrangerades TanumsMässan för första gången.
Mässan hölls på Tanum Strand i den nybyggda multihallen.

Fjällbacka samhällsförening hade en monter
tillsammans med Tetra Pak Inventing AB. Detta
kändes logiskt eftersom Inventing har en så-
dan historisk betydelse för samhället. Samti-
digt är det viktigt att visa upp att i Fjällbacka
finns ett multinationellt företag. Sjöräddnings-

sällskapet fanns också med i montern. De sålde
lotter för Livbojen och fick på så vis många
människor att stanna upp. Stora Hotellet hade
en avdelning och Frivilliga Brandkåren infor-
merade om sin verksamhet. I montern rullade
också bildspel, tidigare visat på nyåraaftonen
2000 samt på FFF:s årsmöte förra sommaren.
Montern fick ett mycket gott mottagande och
hade många besökare.

Fjällbacka skola deltog på stora scenen med en
teateruppsättning. Inför 200 personer uppförde
klass två och tre sin ”Stenhuggarpjäs”, en pjäs
som behandlar den klassiska konflikten mel-
lan fiskare och stenhuggare. En ung fiskar-
dotter, spelad av Patricia Sigefjord, förälskar sig
i en stenhuggare, spelad av Malin Wetterlind,
till familjernas ogillande. Efter ett antal scener
som slutar med ett handgemäng försonas dock
fiskare och stenhuggare och de unga tu kan till
slut få varandra.

Under söndagen hölls en grandios modevisning
iscensatt av Åsa Bräck, Rebecka Trehammar och
Örjan Torstensson. Många fjällbackabarn och
vuxna agerade modeller. På bilden syns  Rosita
Jansson och Annika Novenius. Finalen med
brudklänning, skapad av Åsa Bräck, var ståtlig.
I konfettiregn och ljusbomber fördes bruden
fram av 12 herrar ur Fjällbacka Kid Master
Society, alla iförda smoking!

Text & foto: Hans Schub

Det skall knackas i tid... Fem unga stenhuggare, längst bak Daniel Högberg,
på golvet Alexander Ekström, Martin Sobek, Fredrik Tjerbo och Malin Wetterlind.
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Fjällbacka samhällsförening initierade vin-
tern/våren 2000 ett utvecklingsarbete som
mynnat ut i flera olika självgående arbets-
grupper som under våren 2001 redovisat sina
resultat. Arbetet i dessa grupper fortsätter
under året.

Orsaken till varför detta sker just nu är de
hotbilder som finns mot samhället (har re-
dovisats i Fjällbacka-Bladet nr 88):

• minskat elevantal i skolan orsakat av mins-
kat barnafödande och minskad inflyttning
• brist på bostäder som förhindrar en inflytt-
ning
• service, ex vårdcentralen, står inför stän-
diga hot om stängning, apotek, bibliotek kan
”följa med”
• svårigheter att få nya att ta över rörelser
ägda av de köpmän som snart går i pension

Samtidigt finns mycket gott att ta vara på.
Nyårsfirandet 2000 visade att Fjällbacka
mycket väl kan gå samman och uträtta stora
saker. Den neråtgående trenden kan brytas
om vi hjälps åt. Speciellt i detta samman-
hang har vi betonat vikten av den stora re-
surs som våra icke permanentboende inne-
bär. Namnet på dessa håller på att bytas ut
från sommargäst till delårsboende. Detta är
ett mycket medvetet ordval som visar att i
samhället bor många icke åretruntboende
människor som ändå vistas långt större del
av året i Fjällbacka än bara några veckor på
sommaren. Gemensamt för dessa är att de
ofta har en stor känsla och samhörighet med
samhället.

Konkret idag
De olika arbetsgrupperna har idag (april
2001) nått följande resultat:

Föreningen för Fjällbacka och Fjällbacka
samhällsförening satsar gemensamt

De båda föreningarnas ansträngningar att stötta och utveckla Fjällbacka
tar nu ett stort steg framåt då FFF bidrar med ekonomiskt stöd till flera av
samhällsföreningens utvecklingsgrupper.

Plangruppen
Gruppens arbete med kommunens planer
finns nu i den översiktsplan (ÖPL 2001) som
är ute på remissrunda. Gruppen har nu läm-
nat sina synpunkter på ÖPL 2001 till kom-
munen.

Infogruppen

Det finns nu ett gediget utkast till ett infor-
mationsmaterial som är tänkt att i tryckt
form kunna delas ut till nyinflyttade och
också säljas i butikerna. Guide till Fjällbacka
är arbetsnamnet och den är tänkt att inne-
hålla ex tips om sandstränder i skärgården,
allemansregler, vandringsleder i och runt
samhället mm. Man kan uttrycka det som
att den som flyttar till samhället ska bespa-
ras 20 års letande och trevande för att upp-
täcka allt vad samhället inklusive omgiv-
ningar har att erbjuda. Intressant även för
dem som är födda här?

Företagargruppen

Gruppens uppgift är att bygga nätverk och
stötta och utveckla de lokala företagen. Ar-
betet har resulterat i olika spår:

KickOff-gruppen

Arbetet ledde till en KickOff den 19 maj.
Dagen skulle samla privatpersoner, köpmän,
företagare och föreningar för att inspirera
varandra och få en samsyn på hur vi som
verkar och finns i samhället agerar, både inåt
och utåt. Vi kan kalla det för ett inre vår-
dande, utvecklande arbete.

Mässgruppen
Denna grupp jobbar med det yttre. Resul-
tatet är att Fjällbacka samhälle deltog med
egen monter på Tanumsmässan 11-13 maj.

Nätverksgruppen
Fortsätter sitt arbete att föra samman och
stötta det lokala näringslivet.

Företagsledarseminariegruppen
Denna grupps avsikt är att skapa kontakter
mellan lokala företagare och delårsboende
dito. Det finns en stor förhoppning att före-
tag som leds av delårsboende kan etablera
delar av sin verksamhet i Fjällbacka samt att
de delårsboende med sina ibland större kon-
taktnät kan stötta och vidga de lokala före-
tagens marknader.

FFF:s syfte
Stora delar av det arbete som samhälls-
föreningen tagit på sig idag är precis vad FFF
en gång bildades i avsikt att utföra! Det fanns
ju en liknande, kanske större, hotbild mot
samhället då. Syftet med FFF och dess stad-
gar som skrevs på 50-talet är precis lika vik-
tigt idag som de var för snart 50 år sedan.
De två föreningarna jobbar alltså mycket
med samma frågor.

Stor ekonomisk stöttning
Detta är bakgrunden till varför FFF på
långfredagens styrelsemöte beslutade bevilja
ett äskande från samhällsföreningen om eko-
nomiskt bidrag om sammanlagt 35 000:-
kronor. Dessa pengar användes under våren
för att hjälpa samhällsföreningen att deltaga
på Tanumsmässan, genomföra KickOffen
samt kommer att användas för att trycka
informationsmaterialet Guide till Fjällbacka.
I den senare kommer också FFF:s stora kun-
skap om Fjällbackas kulturhistoria att vara
till stor hjälp.

Hans Schub
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ken avkoppling fiske och segling kan ge på
fritiden. Med alla dessa fördelar är Fjällbacka
dock en plats där ”det är gott att vara”, en
plats där man gärna vill bo, ha sitt hem och
sitt arbete. Detta borde bidraga till att få nya
företagare att slå sig ner i vårt Fjällbacka.

Harry Järund

När undertecknad flyttade från Fjällbacka i
början av trettio-talet, så fanns det ej så många
utkomstmöjligheter i samhället. I stort sett så
levde samhället på badortsrörelsen, litet fiske,
litet hantverk etc.

Sedan dess har fisket utvecklats högst väsent-
ligt. Det har kommit en samlad organisation
för distribution av fisken. Vi har fått en rätt
så stor konservfabrik, och av övriga företag
kan nämnas en minkfarm, som är impone-
rande i sitt slag. Man kan således konstatera,
att företagsamheten i samhället ökats betyd-
ligt, men man frågar sig ändå, är detta till-
räckligt?

Ordföranden i municipalfullmäktige, Östen
Hedenfjell yttrade vid det diskussionsmöte,
som FFF ordnade på påskdagen: ”Skall Fjäll-
backa behålla sin position, är det nödvändigt,
att nya arbets- och förtjänstmöjligheter kom-
mer till stånd.”

Man frågar sig nu vad som kan göras för att
stimulera företagsamheten i Fjällbacka. Vi vet
att ledningen för samhället arbetar mycket på
problemet. Kan FFF åstadkomma något?
Man kan knappast tänka sig att föreningen
som sådan skall skapa egna företag. Men den
kan genom propaganda hjälpa till att få duk-
tigt folk till Fjällbacka, folk med initiativ, folk
med kapital.

Enligt min uppfattning är uppbyggandet av
nya företag beroende av personliga initiativ

Ur Fjällbacka- Bladet nr 2 juni 1957

Är Fjällbacka
på återgång?

och risktagande. Det
hjälper knappast om för
vissa industriändamål
väl belägna tomter
ställs till förfogande,
om samtidigt inte den
man eller varför inte
kvinna finns, som är
villig att starta det
planerade företa-
get, och som sam-
tidigt besitter den
styrka, energi och
envishet, som
fordras för att
genomföra pro-
jektet på ett lyckligt sätt.
Den näringsgren, som utan tvivel ligger bäst
till för Fjällbacka, är givetvis fisket. Från sam-
manträdet på påskdagen fick vi av represen-
tanter för samhällsledningen klart för oss, att
ytterligare expansion inom detta område är
möjlig. Beträffande förädlingen av fisken så
har vi redan en konservfabrik, men det bör
även ligga väl till med förädling av fisken i
form av nedfrysning. En sådan anläggning
borde man kunna intressera någon av de
större livsmedelsfirmorna för.

Den som går i Fjällbacka dagligen och ser ber-
gen, holmarna och sjön tänker kanske inte
på, vilket naturskönt samhälle Fjällbacka
egentligen är. Han tänker heller inte på, vil-

För att en bygd skall leva och utvecklas, krä-
ves icke enbart vissa naturliga förutsättningar
och goda kommunikationer. Av ännu större
betydelse är personliga initiativ och mod att
ta risker. Om någon startar ett företag på en
plats och lyckas därmed, följer i regel andra
efter. Erfarenheten visar att största utsikter
till framgång har bygdens eget folk: de kän-
ner förhållandena, trivs på platsen och har
bättre förutsättningar att få god arbetskraft.
Därför bör alla initiativ, som spirar upp på

Ur Fjällbacka- Bladet nr 1 dec 1956

Landshövding Per Nyström

Största utsikterna till framgång har bygdens folk!
platsen – hur blygsamma de än kan synas –
ägnas uppmärksamhet, förståelse och stöd.
Ofta visar det sig svårt för en företagare, som
börjar i mindre skala, att nå förbindelser
utanför den lokala marknaden och med
större inköpare. En förening av den art, som
nu startar i Fjällbacka, kan härvid vara till
stort gagn. Den kan bidraga till att rikta upp-
märksamheten på Fjällbacka och på Fjäll-
backaprodukter och förmedla
värdefulla personliga kontakter.

Den är i sig själv ett uttryck för samhällets
livsvilja, och den är ett initiativ, som bådar
gott för Fjällbackas framtid. Jag önskar den
allt stöd – inte bara av Fjällbackabor hemma
och i förskingringen, utan även av alla dem,
som upptäckt att Fjällbacka och dess skär-
gård är det finaste Sommar-Bohuslän har att
ge.

Per Nyström

Fjällbacka-Bladet nr 1 December 1956

Bli medlem i
Föreningen för

Fjällbacka
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Nere i Alf Gustafssons och Kalle Kahlmans
sjöbodar – med rätta doften – samtalar vi
om dagens  fiske. Efter de drygt femton
åren med burfiske i ett och samma
trålningsförbjudna vatten är kräftfisket fort-
farande lönsamt. Detta beror troligen på
att bruket av burar är skonsamt mot såväl
bottnar som bestånd. Vi samtalar också om
båtar och teknik och att fisket till havs ut-
anför den skyddande skärgården kan vara
hårt för enmansbesättningen.

Många av oss har väl be-
undrat ”scharkarna” (kust-
fiskebåtarna) med en färg-
glad lapp till segel på akter-
masten. De pilar fram och
tillbaka och ger liv åt skär-
gården under alla årstider.
De visar att man alltjämt
kan försörja sig på vad ha-
vet ger.

För 15 – 20 år sedan blev det allt svårare
att klara uppehället enbart på kustfiske.
Fjällbacka, som saknade stora och moderna
trålare, höll på att tyna bort som fiskeläge.
Men, tack vare intressanta
försök vid Tjärnö
Marinbiologiska Laborato-
rium (”Skotten”, Collin
Whitley) och framsynt och
framåt folk i Fjällbacka, star-
tade kräftfisket här för ca 17
år sedan.

Heltidsverksamm
fiskare och deras
båtar i Fjällbacka våren
2001 är:

Mats Bohlin med SD 425, ”Emma”
Bengt Ekström med SD 25, ”Cup”
Ingemar Granqvist med SD 137, ”Mira”
Alf Gustafsson med SD 141, ”Emelie”
Björn Hugosson med SD 76, “Barbara”
Karl Kahlman med SD 84, ”Sôtten”
Ove Leandersson med SD 481, ”Jenny”

Bengt Ekström har just börjat med fisket
efter 25 år till sjöss för Sjöfartsverket. Fiska-
rena i Fjällbacka tillhör avdelning 34 i
Svenska Västkustfiskares Centralförbund
(SVC). Förutom de sju ovan nämnda är un-
gefär lika många utsocknes anslutna till av-

Yrkesfisket och scharkar i Fjällbacka 2001

delningen vars ordförande är
Kalle Kahlman.

Fisket
Fisket efter havskräfta med
burar dominerar helt.
Hummerfisket med tinor
(tenor) spelar en stor roll
under hösten och kan då ge
hyggliga inkomster. Båtarna
används också för sill- och makrillfiske när

”det går till”. Stora mängder
sill och makrill saltas ner och
används sedan som agn i bu-
rarna. Den egna fångsten
räcker ofta inte till utan
måste kompletteras med in-
köp utifrån. Sillen och ma-
krillen fångas med snörpvad
– makrill tas
också med
dörj.

”Gôddevaden” används för
fångst av småsill (gôdd) som
går till agn för åltinor och det
omfattande deltids- och

turistfisket.
Ålfisket med
tinor är inga-
lunda nerlagt
även om långa avbrott före-
kommer. Kräftorna kan
fångas hela året men man
brukar göra uppehåll i fisket
när krabbangreppen är som
häftigast. Burfisket utförs på
ungefär samma sätt som An-

ders Järund beskriver. Burarna, som är ca
hälften så stora som hummertinor, läggs ut
i länkar och på 5-8 famnars (ca 9-15 m) av-
stånd mellan burarna. An-
talet burar per länk är 25-
50 stycken, vilket kan ge en
länklängd på upp till en tre-
kvarts kilometer. Länken
förtöjs med ankare i ända-
rna vilka markeras med
stora, röda bojar. Det är ett
konststycke att ta ombord
och vittja burarna i ett
svep. Båten måste ligga rätt i förhållande till
sjö och ström och hastigheten vara anpas-
sad till vinschhastigheten så att burarna hin-

ner tas ombord, tömmas på kräftor, kräftorna
sorteras efter storlek och burarna staplas på
durken – allt i samma flyt. Sedan burarna
städats, på krabbor bl. a. och agnats läggs
länken ut igen ( helst utan att armar och
ben snärjs in och följer med ut). Procedu-

ren upprepas sedan för de
återstående länkarna.
Det är självfallet också en
konst att hitta bra fiske-
vatten. De ligger långt ut för
att vara kustfiskevatten d.v.s.
i regel utanför skärgården.
Kräftfisket, där burarna läggs
på 40 till 80 m djup, bedrivs
på Väderöfjorden ( fredad
från trålfiske) och på bott-

narna i närheten av djuprännan upp mot
Koster. Alf berättar: ”Havskräftan trivs på
lerbottnar där hon gräver gångar ner till 50
cm djup. Hon sticker gärna upp huvud och
klor ovanför lerytan för att fånga byte. Ib-
land är hon pigg och ställer sig i kö för att
komma in till maten i buren. Ibland är hon
slö och lockas inte alls av agnet”.

Fiskevattnen kan överraska
med brant och kaotisk sjö
som bildas när strömmarna
längs kusten (ibland är de
t.o.m. utåtriktade) är starka
och möter de inrullande
havsvågorna. För att undvika
onödiga påfrestningar på red-
skap och besättning går man
inte gärna ut till dessa vatten
när vindhastigheten är eller

väntas bli högre än ca 11 m/sek.

Båtarna
Båtarna, scharkarna, är konstruerade och ut-
rustade för enmansbesättning. De kan ses
som efterföljare till de gamla, numera ofta
plastade, träjullarna och snäckorna med för-
eller akterhytt. Den nya båttypen, som re-
dan är 8 –14 år gammal, är mer flatbottnad
och ”kantigare” än de äldre. De är byggda

av glasfiberarmerad plast och
skrovet tål gång i tunn is.
Bruttovikten är 4–6 ton, läng-
den 24-30 fot (8-10 m), bred-
den 9 fot (3 m) och
djupgåendet 1 m. ”Mira” är
större än sina systrar. Hon är
konstruerad för fiske som de
andra och kan dessutom
konverteras till passagerarbåt

och då ta ett 30-tal passagerare på skärgårds-
turer. ”Cup” skiljer sig en hel del från de
andra kräftfiskebåtarna genom större bredd,

Det är nu 17 år sedan burfisket efter havskräfta introducerades och där-
med räddades yrkesfisket i Fjällbacka. Anders Järund har berättat om
detta och om själva fisket i två artiklar i Fjällbacka-Bladet: ”Kräftfiske med
burar”(nr 63) och ”Kräftfiskets framtid” (nr 79).

SD 25 Cup

SD 76 Barbara

SD 141 Emelie

SD 481 Jenny

SD 425 Emma
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kryssarakter och allmänt mjukare linjer. Alla
båtarna är frambyggda d.v.s. hytten ligger
framför arbets- och lastbrunnen som är
slälvlänsande. Ratt och
manöverdon för motor och
propellerinställning finns
både i hytten och ute i brun-
nen. Där ute är de monterade
på hyttskottet, ofta ganska
nära styrbordssidan. På själva
styrbordssidan är också
vinschen eller spelet placerat.

Kraftfulla dieselmotorer om
85 till 140 hästkrafter driver båtarna med
en marschfart på ca 8 knop och en maxfart
på uppåt 12 knop. Under fisket eftersträvas
hög dragstyrka vid lågt varvtal. Det karakte-
ristiska stödseglet på aktermasten på 2- 4
kvadratmeter dämpar rullningen i sjön och
hjälper båten att hålla upp mot vinden.

Kustfiskebåtar byggs på flera platser i Nor-
den. I Norge kallas båttypen för ”sharc”
(därav det försvenskade ”sch-
ark” – ordet är ännu ej i all-
mänt bruk) vilket troligen
kommer från det engelska
ordet för haj. ”Sôtten” är
byggd i Danmark och har
vitt skrov. ”Cup” (en Stig-
fjord –91) är också vit.
”Emelie” och ”Barbara”,
tvillingsystrar med tomat-
röda skrov, är byggda i Trondheim. ”Emma”
och ”Jenny” är också tvillingsystrar, byggda
i Sverige, och har breda, orange
”brädgångar”. ”Mira” har en karakteristisk,
högt placerad, balk över lastbrunnen akter
över.

Utrustningen
Förmasten och hytten är belamrade med in-
strument och instrumenttillbehör. Fisket ute
till havs kräver en betydligt mer omfattande
och robustare utrustning än den som behövs
inne i skärgården. GPS är ett fantastiskt bra
hjälpmedel och ger numera båtens läge på
metern när. Sjökortsplottern ger läget i för-
hållande till omgivande öar och grund. Med
ekolod kartläggs inte bara djupet till bott-
nen utan också förhållandena horisontellt
utåt (med Asdic eller Sonar). Autopiloten
ser till att den förhandsinställda kursen och
farten hålls konstant. Radarn är nödvändig
för att t.ex. i dimma ”se” trafiken runt om
och också för att larma: ”Här är jag !”.

Besättningen informeras om vad som sker i
omgivningen, t.ex. om vädret, via SR´s ka-
naler men främst med kommunikations-
radion WHF. Denna är alltid påslagen för
samtal med kolleger och folk i land och för
att följa samtal mellan kollegerna runt om.

Stora delar av norra Bohuslän och sydligaste
Norge med farvatten täcks. Mobiltelefon
finns förstås också ombord. Trots ensam-

jobbet är man alltså inga-
lunda isolerad från omvärl-
den.

En del av utrustningen ovan
tillhör scharkens säkerhets-
och räddningsutrustning.
Den omgivande trafiken är
den största faran till sjöss.
Särskilt i hög sjö är det svårt
att upptäcka de små fiske-

båtarna från större fartyg. Höga krav måste
därför ställas på fartygens utkik och radar-
övervakning. Under fisket måste man alltid
vara kopplad till båten med livlina. Vidare
används alltid en flytoverall som hjälper en
att klara minst en timmes vistelse i
nollgradigt vatten. I beredskap finns dess-
utom en överlevnadsoverall som klarar ett
dygn. Vid ”man över bord”-situation går
larm automatiskt (via EPIRB-systemet).

Detta systems radiosändare
startar också från den boj
som flyter upp från en sjun-
ken båt. På scharkens hyttak
ligger en livräddningsflotte
som lösgörs och automatiskt
vecklar ut sig när båten sjun-
ker. Flotten har en liten
WHF-radio.

Varför kräftfiskare?
Trots en hel del risker och det många gånger
slitsamma jobbet och trots de stora investe-
ringarna i båt, signal- och räddnings-
utrustning, i alla fiskeredskap och all bas-
utrustning i land, finns det tydligen folk som
väljer kräftfisket framför tryggt arbete i land.
Som svar på frågan varför, framhålls frihe-
ten, att rå sig själv och inte minst
mångsyssleriet: bl.a. egen företagare,
instrumenttekniker, motorman, skeppare,
havsbrukare och själva fisket förstås. Det all-
tid skiftande havet både utmanar och lockar.
Att leva med i samspelet mellan väder, hav
och livet nere i havsdjupet fascinerar.

Text & Foto Hans Odin

SD 137 Mira

SD 84 Sôtten
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Bo är född 1953 och uppvuxen på Hjälp-
edsten. Vid 15 år slutade han skolan och
började arbeta direkt. Det var tal om att gå
verkstadsskola på fordonslinjen i Uddevalla,
men han blev övertalad att börja på Torbjörn

Fjällbacka Gräv AB fyller 25 år
Firman Fjällbacka Gräv AB startades 1976 av Bo Karlsson. Firman har
alltså funnits här ett bra tag, och det är på tiden att vi rapporterar om det.

Gustavssons maskinverkstad, som skötte
lantbrukets maskiner. Ägaren Göran Gustavs-
son tyckte att det man lär sig på verkstads-
skola, det kan lika lätt jag lära ut. Det gamla
lärlingssystemet fungerade fortfarande. Så

småningom började han hos Lars
Kristianssons bilverkstad. Lars hade köpt in
en grävskopa, och denna blev Bo ansvarig
för. Det blev fler och fler grävarbeten och
1976 fann han det bäst att starta egen firma.

Idag har firman två anställda och fyra gräv-
maskiner av olika storlekar. Firman tar ar-
beten i hela Bohuslän, från norska gränsen
till Stenungssund, till Bengtsfors i Dalsland
och Grästorp i Västergötland. Av denna an-
ledning är Bo med en av grävskoporna foto-
graferad med Grebbestad som bakgrund.
Firman är engagerad i ett gatuarbete här.
Själv kom han just från ett arbete i Hunne-
bostrand. Hans största kunder är elverket,
televerket och Tanums kommun. För att få
ha dessa som kunder, måste firman vara
”miljöcertifierad”: Avgaser måste vara renade
på bästa sätt, allt oljespill, filter och dylikt
måste tas om hand på rätt sätt och ev. oav-
siktligt spill måste rapporteras. Firman har
stadigt gått framåt, och kommer kanske att
anställa ytterligare någon. Vi gratulerar till
25 år och önskar lycka till.

Anders Järund

Jubilaren Bo Karlsson Foto: Anders Järund

...”Fjällbacka söker stöd hos en stor
natur. Så länge orten tillåter
denna att härska skall Fjällbacka
förmå utöva en stark lockelse.
Trevnad och snygghet bo i detta
samhälle, där värmen och intimi-
teten bliva omisskännliga”.

Ur Mårten Sjöbecks bok ”Bohuslän”
från 1932.
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En tosejlare är en spetsgattad båt med två
sprisegel som var vanlig efter kusten fram
till senare delen av 1800-talet. Fotos av båt-
typen är därför mycket sällsynta men i sitt
tidskriftsnummer från i höstas kan dock re-
daktören Sigvard Fjellsson återge några, de
ståtligaste - och kanske de sista - tagna i
Mörhultsviken.

Med Fjellssons till-
stånd återger vi tack-
samt bild och hans
text ur tidskriften
och rekommenderar
dessutom Fjäll-
backa-Bladets läsare
medlemskap i den
ideella Föreningen
Allmogebåtar. Den
har nu över 3000
medlemmar och är
en ovärderlig min-
nesbank för hantverkskunskap och kultur-
historia från våra kuster. (Årsavgiften är 175
kr och däri ingår 4 nummer av tidskriften
Träbiten. Postgironr: 202 85-3.)

Så här skriver Fjellsson:
”Två äldre män sitter i en tosejlare. Bilden
skulle kunna vara från mitten av 1800-talet,
men är tagen den 9 augusti 1929, vid Mör-
hult strax norr om Fjällbacka - det sista kända
fotografiet av en tosejlare som fortfarande
användes yrkesmässigt för fiske. Den kalla-
des här i Fjällbackatrakten för en robåt med

Mörhultsbriggen

två smackesegel - fast fotografen Sven T. Kjell-
berg och hans tre museikolleger kom att be-
nämna den mörhultsbriggen.

Henrik Andreasson (1854 - 1933) är ägare
till robåten. Han sitter framför landvaden
som de har täckt med en presenning i
sommarvärmen. Alfred Andersson (1865 -

1930) sitter på
aktertoften. /.../
Med denna lilla land-
vad skall man stänga
inne fångsten i en
vik. Genom att be-
lägga vadens ena öra
i land och ro det an-
dra runt stimmet
fångar man makril-
len. /.../

Vid denna tid fanns
det i Fjällbackatrak-
ten ett tjugotal rob-

åtar, de flesta byggda av Justus Åkerström
(1848-1922). Han arbetade i sin ungdom
som skeppstimmerman innan han på 1890-
talet började bygga båtar. Vid hamnen i Fjäll-
backa, på en plan mellan det största röda
magasinet och ett gult, hade han tillsammans
med en kompanjon Christian Dorthé sitt båt-
byggeri. De sista åren till ca 1920 arbetade
han tillsammans med sin son Robert.

Robåtar byggde de i två storlekar på 16,5 eller
18 fot och dessutom gjorde man så kallade
kultebåtar på 22 - 23 fot och ofta helt däckade.”

Alfred på aktertoften
Sigvard Fjellsson berättade för mig att han
hade god hjälp när det gällde identifikatio-
nen av personerna i båten av mörhultsborna
Inga Lind och Åke Bergquist. Den senares
namn var han litet osäker på men när han sa
att det var en äldre man med mycket kraftig
stämma kunde det inte råda någon tvekan!

Hans Odins foto från i julas visar den
enkammarstuga som en gång var Henrik
Andreassons - Hinrik som de kallade honom.
Hans Odins moster var hans nära sommar-
granne några år och berättade att under
gavelfönstret stod en utdragssoffa från vil-
ken Hinrik övervakade vägen och vinkade
in dem han gillade på en kaffehalva. För dem
han ogillade dök han. Alfred på aktertoften
var Sko-Johns morfar, för att nu fortsätta
båthistoriken med litet lokal person- och
fastighetshistoria.

Den som idag vill bese en äkta robåt får ta
sig till Nestorsgården i stället för till bryg-
gorna. Den som är uppställd där har dock
inte tosejlarrigg utan är riggad med fock och
ett sprisegel. Med en brigg hade tosejlaren
förstås bara de två masterna gemensamt, men
det är svårt att släppa namnet ”Mörhults-
briggen” när man väl har hört det. Musei-
männen har med den beteckningen gett
Hinriks tosejlare nästan något mytiskt över
sig

Tomas Forser

Nummer 110 av Träbiten, Föreningen allmogebåtars lika etnologiskt kun-
skapsrika som estetiskt vackra tidskrift, heter kort och gott ”Tosejlarn”.

Henrik Andreasson och Alfred Andersson, Mörhult 1929 Foto: Bohusläns museum

”Hinriks stuga” år 2000 Foto: Hod
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Åtskilliga är de skämt och historier, väst-
götska och andra, han spritt omkring sig
under årens lopp. Liksom Taubes Gustav
Blom är han född i Västergötland, och upp-
född i Borås, och västgötskan har han aldrig
lämnat. När det var tal om att nya länet skulle
heta Västergötlands län, erbjöd han sig hålla
kurs i ”väskjötska”.

Kurt kom hit 1968 för att hjälpa till en som-
mar i charken hos Evas. Det blev elva år hos
Evas och sedan fr.o.m. 1 april 1979, 22 år
som föreståndare på Konsum. KF har un-
der den tiden ändrats från en konsument-

Kurt i Konsum slutar
måste man kunna räkna och ha bra fötter.
Och det har jag.” Han är glad att han inte
blev elektriker, men han ångrar aldrig att han
satsade på att bli handlare. ”Även om inte
lönen är så märkvärdig, så får jag ju betalt
medan jag pratar, och det är ju det jag gillar
mest”. Han har prövat på en del andra jobb,
som att köra fiskbuss och vara handelsre-
sande, men alltid i jobb där han haft kon-
takt med människor. Den del av butiken,
som intresserat honom mest är charken, och
han har gått åtskilliga kurser i styckningens
konst. Vid älgjaktstid var han alltid borta,
engagerad i att ta hand om resultatet av älg-
jakten. I gengäld gick det ibland att beställa
älgkött hos Kurt, fastän inte från den älg-
jakten han deltog i. För övrigt gick det att
beställa det mesta, om man hade tid att
vänta. ”Allt går att ordna”, tycks vara hans
motto. Som den västgöte han är såg han från
början Bohuslän som en stenöken, men med
tiden har han lärt sig tycka om landskapet
med alla dess skiftningar under året: violetta
vatten i solnedgången och snöklädda berg.
En bättre uppväxtmiljö för barnen kan man
inte tänka sig. Det sista året före pension
skall han ägna åt att åka runt till andra
konsumbutiker som butiksplanerings-
konsult. Han skall ta ut julisemester i år,
vilket han inte gjort sedan 1963. Ny före-
ståndare, eller heter det numera butikschef,
blir Ann Marie Barregren.

Anders Järund

Den 1 juni i år slutar Kurt i Konsum som föreståndare för fjällbackabutiken.
Egentligen heter han Kurt Börjesson, men många känner honom bara som
Kurt i Konsum.

kooperation till en
mera ordinär butiks-
kedja. Denna utveck-
ling har antagligen
passat Kurt utmärkt.
Butiken gick i början
med förlust, men ef-
ter fem år vände bok-
sluten från minus till
plus. År 1984 byggdes
försäljningsytan ut till
det dubbla, samtidigt
som man byggde ut
posten. 1999 fick
man ta över delar av
den delvis nedlagda
postens ytor. De blev
nya butiksytor och

lagerutrymmen. Försäljningen har stigit sta-
digt, och omsättningen är nu uppe i drygt
20 miljoner om året. 1999 började man med
öppethållande till kl. 20.00. Försäljningen
ökade men också omkostnaderna, då man
måste ha minst två anställda i butiken, bl.a.
av säkerhetsskäl. Konsumbutikerna i Tanums
kommun fick i år miljöpriset för sina miljö-
satsningar.

Redan som barn hade Kurt bestämt sig för
att bli handlare. I en uppsats, som han har
bevarad från 6:e klass, skrev han: ”Jag skall
antingen bli handlare eller elektriker, för då

Foto: Anders Järund”Kurt i Konsum”

Insändare:

Det vackra Ingrid Bergmans
torg och anslagstavlor

Jag har skrivit till er tidning om de fula
anslagstavlorna i Fjällbacka.

Tanums kommun har spenderat mycket
pengar på att försköna Fjällbacka och har
verkligen lyckats få Ingrid Bergmans Torg
fint. Jag kan därför ej förstå, hur man kan
tillåta de fula anslagstavlorna, som skymmer
utsikten över vårt vackra samhälle och skär-
gården utanför: det vackra Bohuslän. Det
borde vara en enkel sak att montera ner
anslagstavlorna och förbjuda affischering,
som förfular samhället och ‘det vackra Bo-
huslän’.

En som älskar Bohuslän och vårt vackra sam-
hälle

Leif Ericson, Hovås
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Christian Hellberg, Årets Kock 2001.

Efter fem timmars hårt och stressat arbete
med TV-team runt fötterna och publik i lo-
kalen, hördes ett avgrundsvrål. Segerjublet
när Staffan Ling presenterade årets segrare.
Mössan flög ut i publiken och armarna ve-

vade som väderkvarnsvingar. Han var i
samma final i fjol, samt ytterligare en semi-
final tidigare. Då förstår man glädjen och
den underbara kommentaren - Vad skönt,
nu slipper jag att vara med nästa år.

I flera år har vi förundrats över ”Sillens” kokkonst på Café Bryggan.
Nu håller hela Sverige med oss.

En glädje det inte gick att ta miste på. Äkta djungelvrål Foto: Åsa Dahlberg

Juryns motivering löd:

Av fantastiska råvaror har vinna-
ren komponerat en enkel välsma-
kande festrätt med bra balans
samt en intressant street food-
rätt i ett bra möte mellan svenskt
kök och asiatiska vindar.

På sista sidan hittar ni alla vin-
nande recept.
Hem och kocka med er.

Gynna våra
annonsörer

I år skulle det vara en huvudrätt med torsk
som huvudrätt och en street food-rätt be-
stående av soppa med tillbehör. Finalisternas
recept skulle vara klara den 5 januari och
från den dagen till finalen finslipade han
rätten i köket på Trägår´n.

Det har varit långa förberedelser. Det har
blivit många nätter och helger när det var
tomt. Det har känts som ett riktigt antikli-
max i bland, när man stått och lagat mat i
fem timmar och så fanns det ingen där som
kunde smaka på den.

Karriären började som mosvispare hos Ackes
Korv & Grejer på 80-talet men Kockskolan
i Uddevalla blev det riktiga avstampet. Via
arbete på Le Village, Bröderna Dahlbom och
Trägår´n i Göteborg, vinterjobb i Frankrike
och framför allt (tycker naturligtvis vi) Café
Bryggan är nu ”Sillen” historisk. Årets täv-
ling, den artonde i ordningen, var även den
första med SM-status. Favoriträtterna är inte
oväntat fisk och skaldjur men också tryffel
och anklever hör till Christians personliga
favoriter.

Man får nu, som Fjällbackabo, bara hoppas
att Christian hinner kocka sina rätter på Café
Bryggan i år också och att all tid inte går åt
till mysiga soffintervjuer med diverse TV-
bolag.

Från hela Fjällbacka och dess vänner:
Ett riktigt stort grattis ”Sillen”.

Anders Torevi
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Bland sillpatroner
och schartauaner i
Fjällbackaskärgården

Här fortsätter Karl-Allan Nordbloms berättelse från förra nummret.
Nu handlar det om schartuanismens betydelse för kust- och
skärgårdsbefolkningen.

Från Dyngö kunde man när det gick som
hetast till se massor av skutor ligga förtöjda
sida vid sida och höra skrålet från krogen på
Florö. Den bedrövliga synden som sillperio-
derna förde med sig slog över
i fanatisk renlevnad: Schar-
tauanism. En religion som
idag mestadels anses står för
färglöst, glädjelöst och livs-
fientligt. Livet skulle bestå av
arbete och åter arbete.
Supandet, horeriet och slösan-
det, dvs synden skulle tas i kra-
gen och slängas ut. Hårda
levnadsregler och enkelhet.
Dessutom uppmanades man
diskret att sköta det där med
sex och känslor i tystnad.

Och vad var synd? Fick
uttolkarna svaret via katekesen
eller bibeln? Vad var det egent-
ligen för måttstock som använ-
des?

Färggranna kläder eller saker
var inte tillåtna. Ingen dans
eller glad musik. Inga kortlekar
accepterades, och vilodagens
lugn skulle vara lika stilla som
hos extremt ortodoxa judar. Ve
den som utförde arbete eller
råkade ha tvätt hängande ute.

Svarta hucklen, ”schartau-
duken” av svart siden med bred
spets blev tecknet på kyrksam-
het och kristligt allvar.

För den tvivlande eller mer fri-
sinnade var det symbolen för
dubbelmoral och inskränkthet, tvång och in-
stängdhet. En starkt traditionsbunden, dog-
matisk sekt som gjorde anspråk på den rätta
läran.

Även om ett sånt påstående är riktigt i mångt
och mycket, är det naturligtvis inte sant i
sin helhet. Schartauanismen var ju en väck-
else inom kyrkan, men visade sig vara något
som slog an hos de vanliga människorna.
Något som togs emot av folket som något
positivt i en svår tid. Kanske som en besk

medicin vilken visserligen smakar illa, men
gör gott.

Männen arbetade på sjön och var ofta från

hemmet i goda tider, och många gånger söp
de i medgång upp förtjänsten. För att inte
tala om när det var oår och dålig förtjänst,
då söp de som tröst och skuldsatte sig. Det
vill säga ett bedrövligt festande i tid och otid
som var oerhört skadligt för ekonomi och
hälsa.

Man kan förstå att schartauanismen fram-
för allt blev kvinnornas religion. En religion
som gav trygghet med sina strikta regler och
höll männen från skörlevnad.

Tag boken och läs!
Schartauanismen är från början en gammal-
kyrklig pietistiskt färgad och ortodox falang
som kanske hellre borde kallas ”den västsven-
ska kristendomstypen”. Den har sin upprin-
nelse i en rörelse som uppstod som reaktion
mot 1700-talets nytänkande – upplysnings-
tiden – vilket också påverkade religionen.
Bland företrädarna för de reaktionära var
domkyrkokateketen i Lund, Henric Schartau
(1757-1825), vars förkunnelse lade vikt vid
den personliga omvändelsen. Schartau hade
tagit starka intryck av tidiga protestantiska
läromästare som Arndt och Scriver och lade
stor vikt vid strikthet och klarhet. Detta stod
i bjärt kontrast till de svärmiska och roman-

tiska känslosvallen som känne-
tecknar slutet av 1700-talet.

Runt Henric Schartau samlades
en rad studenter från Göteborgs
stift, vilka sedan de prästvigts
förkunnade och spred läran –
väckelsen – över Västsverige.
Bland första generationens
väckelsepräster är de mest legen-
dariska Dahl i Krokstad, Björck
i Uddevalla och Holmquist i
Kville. Dessa var alla myndiga
herrar som inte lade fingrarna
emellan när det gällde att åter-
föra förlorade får under herrans
tukt och förmaning.

Jag kan höra min farfarsfar säga
med myndig röst till sin son:

- Har du inget för dig, Yngve?
- Nää.  (ömklig röst)
- Tag då boken och läs!

Boken var ju naturligtvis Bibeln,
Den Heliga Skrift.

(Boken om vilken Friedrich
Nietzsche så elakt träffande
skrev: Att ha klistrat ihop Nya
Testamentet med det Gamla och
kallat produkten Bibeln – ’Boken
i sig’ - ; det är kanske den fräck-
aste förbrytelse mot anden som det
litterära Europa har på sitt sam-
vete.)

Man kan fråga sig hur dessa öar, denna skär-
gård sett ut om inte överflödet, fattigdomen,
uselheten, hjältemodet och den religiösa
fanatismen funnits? Det skulle vara konstigt
att tänka sig de smällfeta, nyrika och
självsvåldliga sillpatronerna utan en saliv-
stänkande svartrock som prosten Holmquist
i Kville som motpol.

Johan Henrik Holmquist var vid sin död ri-
kast i Kville socken – till skillnad från sin
föregångare som dog av undernäring då han

Illustration: KAN

Del 2
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gav bort av sina tillgångar till nödlidande
församlingsbor under oår. En 1800-talets
föregångare till Livets Ord: Rik, välmående
och framför allt så kunnig i rätt och fel att
han antagligen kunde lukta sig till minsta
antydan till synd, en dåtidens pisksvingare
över den syndiga människan och en
framgångslärans förkunnare.

Och hur kunde då Holmquist bli så förmö-
gen i den fattiga kvillebygden? Jo, han var
säkerligen bra på att driva in sitt tionde!

Holmquist lyckades också under kuppartade
förhållanden genomdriva skrytbygget Kville
nya kyrka eller ”katedralen i Kville” som den
också kallas. Sveriges största landsortskyrka
med bortåt 1100 sittplatser. (Berättar-
traditionen i bygden gör gällande att ritning-
arna till Kville kyrka med vilje förväxlades
med ritningarna till en domkyrka.)

Vid en visitation lät han placera en stötta i
den gamla men för övrigt bra medeltidskyr-
kan, - vilken dock med Holmquists mått
mätt var torftig och liten - samt påstod att
den var fallfärdig och livsfarlig att vistas i.
Han fick tillstånd att riva den och bygga nytt.
Den nya kyrkan uppfördes rekordsnabbt
under stora uppoffringar för befolkningen i
bygden.

En sammansatt person

Med katedralen i Kville fick Holmquist den
plattform han behövde för sin förkunnelse:
En byggnad som kunde matcha och ge makt
bakom orden och dessutom rymma många
människor samtidigt. Den skicklige talaren
och mediageniet Holmquist gavs den tribun
han behövde för att tämja bygden: 1 800

lydiga får kunde ledsagas in i kyrkan av sin
herde, eller rättare sagt drivas in till
massmöten i templet under hot om helvete
och syndafall om de inte följde vad Guds
utsände på jorden och i socknen predikade.
Och på samma vis skulle de gå dem väl, inte
minst materiellt, om de följde hans förkun-
nelse. Det var ju han själv ett levande exem-
pel på.

När man läser om hur samtida med Holm-
quist beskriver honom, går bilden starkt isär:
från mild och kärleksfull till hård, humorfri
och hänsynslös.

Helt klart var Holmquist en sammansatt,
viljestark och intelligent person, med för-
måga att mild som en duva med len tunga
döma förtappade medmänniskor till evig
vistelse i helvetets eld av svavel.

Holmquist var omvittnat hård mot ”syndare”
och motståndare, och hade omöjligt kun-
nat nå framgång i sin yrkesutövning om han
haft silkesvantar i den besvärliga, kriminellt
belastade och syndiga kvillebygden.

Från statens sida var schartauanerna sedda
som uppviglare och rebeller. När det gällde
schartauanismen i allmänhet gick det fak-
tiskt så långt att Holmquist och hans tros-
fränder blev misstänkta för anslag mot
kungen och staten. Fem kända schartauan-
präster ålades av Karl XIV Johan att författa
var sin provpredikan över ämnet: ”En
undersåtes skyldigheter gentemot kon-
ungen”. Dessa levererades och befanns vara
oförargliga, något som inte är förvånande.
Schartauanismen är inte omstörtande, den
vänder sig mot den enskilda människans
förhållande till religionen.

Biskopen var inte bättre, utan förföljde
shartauprästerna genom att ideligen flytta
runt dem, vilket fick den oönskade effekten
att läran spreds snabbt och gav prästerna
martyrstatus.

På samma sätt skulle Florökrogens förmenta
främjande av syndigt leverne säkert vara to-
talt bortglömt och av mycket marginellt in-
tresse om inte kyrkan uppmärksammat fö-
reteelsen. Den nyrike och knölaktige buffeln
Bruce på Hjärterö skulle antagligen gått mer
eller mindre spårlöst förbi om han inte fått J
H Holmquist som antagonist.

På 1960-talet var kyrkorådet i Kville på väg
att ta bort familjegraven för gästgivarna på
Florö då de ansåg graven vara en symbol för
synd och skörlevnad. Men ödets försyn ville
att den nuvarande ägaren till Florö, Peter
Silfverskiöld råkade komma förbi och se den
uppgrävda gravvården. Han lyckades i sista
stund rädda graven undan förstöring genom
att skänka en summa pengar, och därför vi-
lar fortfarande mor Abla, Johan Petter och
de andra innanför svarta gjutjärnsvården till
höger innanför entrén till kyrkogården.

Besök själv Kville och se graven, känn ti-
dens sus i trädkronorna och tänk dig pro-
sten Holmquist, en kortväxt satt man - men
stor i anden och förkunnelsen - komma ut
på kyrkbacken…

Fundamentalism är fasansfull för den utom-
stående och för den oliktänkande. Men för
den svage kan det vara räddningen, och för
den rättfärdige är det lätt att vistas i ett så-
dant system.

I Fjällbackas skärgård var valet av väckelse
inom religionen lätt och ingen tillfällighet.

Vad man än tycker, speglade religionen livs-
villkoren på ett utomordentligt sätt – him-
mel och helvete.

Karl-Allan Nordblom

Bryggdans i år...
Midsommarafton,  4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8



18   • Fjällbacka-Bladet • Juni 2001 • Nr 90 •

En kulen marsdag tog jag en promenad runt
Bräcke en kilometer nordost om Fjällbacka cen-
trum och där träffade jag på Håkan Lilja utan-
för sitt hem  och sin verkstad. Verkstaden har
han byggt för länge sedan och där har han i
många år tillverkat persienner till både företag
och privatpersoner. Om ni har följt Fjällbacka-
Bladet så har ni säkert sett annonsen med
Håkans företag: ”Persienntillverkning”. Nu har
han med ålderns rätt ( han är pensionär) sålt
företaget och i lugn och ro ägnat sig åt något
helt annat nämligen modellbygge. Vi pratade
om detta och efter en stund sa han spontant:
”Kom in och titta på två båtar som jag har till-
verkat”. Jag tackade ja och vi gick in i den upp-
värmda och hemtrevliga verkstaden. ”Här är
lite rörigt”, sa han med glimten i ögat. Där finns

Mångsysslare med
modellbygge som hobby

”Sko-John” besöker Håkan Lilja i hans hobbyverkstad och beundrar bl. a.
modellerna av skeppen ”Athene” och ”Westkust”. Båda skutorna har en
intressant historia.

Red

alla maskiner man behöver; bandsåg, planhy-
vel, kapsåg och bandslip. Tänk, vilken atmos-
fär det är i en liten ”hemverkstad”! Bräder som
luktar underbart, sågspån lite här och var och
kapade bitar, råskurna till nya båtmodeller.
Längst fram på ett rent och fint bord står bå-
tarna som får mig att riktigt rysa. Vilka båtar
jag ser! Två stycken. Den ena är en modell av
”Athene” och den andra av ”Westkust”. Två
underbara skapelser!

”Athene”
”Athene” är en skonert, byggd 1909 av J. Ring
Andersen i Svenborg. Hon är 20,62 m lång och
5,75 m bred och bruttovikten är 61 ton. Hon
seglade för olika rederier i Danmark och Norge
innan hon köptes till Fisketången 1921. Efter

att ha varit hemmahörande på Hovenäset och
i Gerlesborg kom hon 1961 till Göteborg. Tan-
ken var att ”Wanda”, som hon nu döpts till,
skulle bli nöjesbåt. I stället blev det att frakta
fiskeavfall. 1965 såldes hon till Kungshamn,
nu uppriggad som skonert och använd som
nöjesbåt. 1980 såldes hon till föreningen ”ms
Athene” på Tjörn och används nu som skolfar-
tyg för bygdens ungdom. Håkan tar upp mo-
dellen, håller den i händerna och jag ser hur
han njuter av sitt verk.

”Westkust”
”Westkust” byggdes som en tremastad skonert
av disponenten Gustaf Groth i Sjötorp och le-
vererades 1932. Beställare var skepparen Olof
Hansson på Donsö. Det berättas att Hansson
själv följde hela bygget och att han var ytterst
noga med det virke som användes. Av allt virke
som Hansson kasserade byggde varvet sedan
ytterligare två båtar. Virket var ek och fura. Hon
fick faktiskt en hjälpmotor, en 2-cylindrig
”Munktellare”. Hon fraktade sten från Bohus-
län till Tyskland och spannmål på Östersjö-
hamnar. År 1986 beslöt föreningen ”Förlig
Vind” att hon skulle köpas till Orust och
fr. o. m. januari är hon i föreningens ägo.
Ombord finns 32 fasta kojer för elever samt 5
kojplatser för besättningen. Totalt är hon 36,6
m lång, 7,2 m bred och har 3 m djupgående.
Segelytan är 329 kvadratmeter fördelat över-
allt från jagare till stortoppsegel.

Håkans andra arbeten
Ja, detta var mycket om båtarna men det kan
vara skojigt att få lite mer ”kött på benen” när
vi talar om dessa fina gamla farkoster. När jag
reser mig upp för att tacka för mig får jag se en
nyckelharpa liggande i ett hörn. Den har han
också gjort. Han har tillverkat ett flertal och
haft sju kurser i byggandet av dylika.

Håkan berättar till sist att han som vallpojke
våren 1939 fick upp ögonen för stora vackra
skutor, skonerter och barkar som låg upplagda
intill Asps båtbyggeri i Hamburgsund. Det var
ett 40-tal båtar av alla de slag som låg där i
viken för att där var det isfritt. Som 16-åring
byggde han sin första modellkutter och sedan
följde slag i slag allt från ekor till robåtar och
nu lite större farkoster. Håkan jobbade i Göte-
borg till 1973 då han fick hemlängtan på all-
var och bosatte sig med sin familj hemma i
Bräcke.

Det var för mig en stor upplevelse att få se och
höra på när Håkan berättade om sin hobby.
De småskurna detaljerade utrustningarna på
däck , läsning av ritningar och byggande i skala.
Allt gör han själv. Inga byggsatser här inte. Nu
när persiennfabriken är såld, är detta med mo-
dellbygge en utmärkt terapi, där det gäller att
både tänka och utföra ett i alla stycken
småskaligt arbete.

Sko-John

Håkan Lilja med sina modeller av ”Athene” och ”Westkust”. Foto: John Johansson
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Har ni varit på Långsjö camping någon gång?
Den ligger osynlig från 163:an och gör hel-
ler inte så mycket väsen av sig då man färdas
förbi med båt. Mina svärföräldrar är bland
dem som bor här
varje säsong och de
berättar att redan i
slutet av 50-talet
sattes tält upp. Då
var det bara en äng
som Johan i Vi-
karna efter höskör-
den upplät till cam-
pare, tälten domi-
nerade, husvagnarna var få och små. I takt
med att campandet ökat i popularitet, har
tälten nästan helt ersatts av husvagnar. Ef-
tersom många finner det gott att återvända,
och i många fall stanna på samma plats hela
säsongen, har campingen blivit större och

Långsjö camping satsar stort
För tre år sedan övertogs Långsjö familjecamping av Elisabeth och Stefan
Jonsson, tredje generationen i samma ägarfamilj. Förra året blev de helårs-
boende i kommunen och har under vintern gjort en stor investering i an-
läggningen.

större. Idag sträcker den sig inåt mot Väddö-
kilen och gränsar i andra änden mot havet
innanför Musön.

Sedan 1965 ägs
och drivs cam-
pingen av fam-
iljen Engelbrekt-
sson, först av
Anborg och hen-
nes make, senare
av sonen Ingmar.
För tre år sedan
köptes rörelsen

av Ingmars dotter Elisabeth som tillsammans
med sin make Stefan genast gick igång med
investeringar och byggnation. Det första som
gjordes i ordning var en infiltrationsanlägg-
ning för avloppet. Sedan byggdes en dans-
bana och toalett/dusch-huset renoverades. I

vinter har Granqvist Byggnads AB uppfört
ett helt nytt servicehus om 200 kvadratme-
ter som i nedre plan rymmer helkaklade toa-
letter och duschar. I övervåningen kommer
det att finnas en cafeteria. Övervåningen kan
också användas som festlokal och hyras av
den som önskar.

När familjen beslutade flytta upp från Tors-
landa sålde de villan där och bygger nu ett
nytt hus i Långsjö. Det ligger högt på en
bergknalle i campingens ena ände mot
Väddökilen.

Vi vet att campingen som semester- och
turismform ständigt ökar och Bohuskusten
är givetvis attraktiv som resmål. Det är
mycket bra att Fjällbacka då har flera fina
campingar i och nära samhället för att kunna
ta emot dessa gäster.

Föreningen för Fjällbacka önskar Elisabeth
och Stefan lycka till med satsningen!

Hans Schub

Hela familjen samlad på trappan till nya
servicehuset. Fr v Stefan, Philip, Elisabeth
med Alice i knät. Foto: Hans Schub

I mitten syns det nya service-
huset. med bl.a. en cafeteria.

Foto: Hans Schub
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till, och tjock rök vällde ut runt hela taket.
Hamburgsundskåren hade larmats och var på
väg. Ägaren Lars Kristiansson, som anlänt, såg
att lågor slog ut inne i bilhallen. C:a 8 minu-
ter senare var Hamburgsundskåren framme,
och dirigerades till huvudingången, där rök-
dykare gick in. Då var elden i huvudsak släckt,
och fjällbackakåren höll på att bryta upp tak-
foten på några ställen för att kontrollera att
elden inte hade spritt sig, eller glöd låg och
pyrde.

Begränsade skador
Tack vare den snabbhet med vilken fjällbacka-
kåren kunde vara på plats, blev skadorna på
bilhallen begränsade och det blev nästan inga
rökskador. Lars Kristiansson, som själv varit
brandman, är övertygad om, att om elden fått
fortsätta 10 minuter till, så hade elden fått
tag i takpappen och hela huset hade blivit
övertänt. Kommunens räddningschef Sven
Erik Laundal var på plats och var mycket nöjd
med fjällbackakårens insatts.

Kommunsamarbete
Samarbetet mellan Fjällbacka Frivilliga
Brandkår och hamburgsundskåren har ut-
vecklats under den nye räddningschefen Sven
Erik Laundals ledning. Ett gemensamt
övningsschema har upprättas med tre öv-
ningar i Hamburgsund och två i Tanum. Vid
larm till Fjällbacka skall frivilligkåren alltid
larmas. Men man kan ju vinna ett par minu-
ter på att ringa 32333 också. Vid den här
branden meddelades LAC att fjällbackakåren
redan var larmad. Utrustningen förbättras
efter hand med nya strålrör, kopplingar, uni-
former och annan utrustning. Allt kostar för-
stås pengar, som till stor del fås in genom
medlemsavgifter **). Ditt medlemsskap är där-
för ett stöd både ekonomiskt och moraliskt.
Antalet medlemmar är för närvarande lite
över 500.

 Anders Järund

*) Anmälare uppmanas av Fjällbacka Frivil-
liga Brandkår att ringa i omvänd ordning:
Först 112 till SOS-alarm och sedan 32333
till Fjällbacka Frivilliga Brandkår .

**) Medlemsavgift 150 kr kan sättas in på
bankgiro 5181-8482.

Brand hos Lars
Kristianssons Bil AB

Liksom förra gången upp-
täcktes elden av Gunnel
Läckberg. Men denna gång
fanns en frivillig brandkår
i Fjällbacka, vilket inte
fanns 1997, då den kom-
munala Fjällbackakåren
precis hade blivit nedlagd.
Gunnel ringde direkt-
numret till Fjällbacka Fri-
villiga Brandkår 32333
och fick tala med Lennart
Fredlund, som var jourha-
vande befäl. Lennart upp-
manade henne att också
ringa SOS-alarm *), samti-
digt som han själv larmade
frivilligkåren. Klockan var
då 01.54.  6 minuter se-
nare var Fjällbackakåren
på plats med 6 man, och
ytterligare en till två minuter därefter, kl
02.02,  hade slangar dragits fram och
besprutningen av elden påbörjats. Torbjörn

Natten till den 17 april brann det återigen hos Lars Kristianssons Bil AB,
och branden började även denna gång i neonskylten. Förra branden var
den 29 januari 1997.

Bli medlem i FFF
Årsavgift: 100kr. Du får två nummer av

Fjällbacka-Bladet i brevlådan

Anmälan till:
 John Johansson

Fyrmästargatan 10
450 71 Fjällbacka

Tel: 0525- 317 56
E-post: sko-john@telia.com

Thomas Svanberg, Bosse Karlsson, Richard Schwyzer, Lars
Engberg, Torbjörn Gustavsson, Lennart Fredlund och Leif Gren.
Foto:Hans Schub

Gustavsson fick order att ringa in till
larmcentralen och informera om läget. Lågor
slog upp ur takfoten, som avslutar taket ner-
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I augusti förra året dog Emil Holmberg has-
tigt, 81 år gammal. Emil hörde till dem, som
efter yrkeslivet flyttar till sina fritidshus för
att bo året om. Inflyttningen ägde rum 1980
till huset vid Veddövägen och därmed bör-
jade ett mycket aktivt pensionärsliv för Emil
och hans hustru Gunborg. Emil, som före
pensioneringen bl. a. varit chefsingenjör, en-
gagerade sig i många kommunaktiviteter som
Fjällbacka haft glädje av. Han var ordförande
i pensionärsföreningen SPF Tanumskusten
1983-89 och verksam i kommunens
pensionärsråd (KPR) och omsorgsnämnd.
Tillsammans med Petter Swanberg arbetade
han med tillkomsten av Fjällbacka-Service och
var sedan revisor för Gårdsrådet där.

Tillsammans med Gunborg, som på
mödernet har en stor släkt knuten till Veddö,
bedrev Emil en intensiv och framgångsrik
släktforskning. Många har fått hjälp av Holm-
bergs för att leta släktingar här hemma och
världen över. Emil var mycket omsorgsfull och
strävade efter att göra det bästa av allt.

Hod

Emil
Holmberg

Lantbrukarna slutade sätta ut får och ungnöt
någon gång i slutet av 80-talet. Att ha djur
på holmarna var antagligen oförenligt med
modernt jordbruk. Förbuskningen gick sedan
snabbt. Efter önskemål från bl.a. Föreningen
för Fjällbacka, sätts nu åter betesdjur ut på
vissa öar, fast nu med stöd från länsstyrelsen.

Det är lantbrukare Leif Andersson på Bergs
gård nära motorvägsavfarten vid Grind, som
tagit på sig att sätta ut djur. Sedan 1995 sät-
ter Leif  ut c:a 25 tackor och lamm och 35
ungnöt, fördelade på Korsö och Stora och
Lilla Köddö. Djuren sätts ut i slutet av april
eller början av maj och tas hem någon gång i
november. De körs ut i pråmen Othelia, som
är byggd för ändamålet. Länsstyrelsen står för
fraktkostnaderna. Naturvårdsverket har
kontrollanter ute, som skall kontrollera att
betestrycket är det rätta enligt EU:s normer.
Det kan vara besvärligt att få den rätta
avbetningen. Våta somrar växer det mer, och
då fordras fler djur, och tvärtom under torra

somrar. Buskar och sly
avbetas bara så långt dju-
ren når, men sedan är det å
andra sidan lättare att röja
maskinellt. Så har man
gjort nu i fjol på Korsö,
men rötterna finns ju kvar
och skjuter nya skott. I år
måste därför Leif sätta ut
redan i april, så att inte
kvistarna hinner bli för
grova och osmakliga för
djuren.

Några större problem med
lösspringande hundar, har
han hitintills inte haft. I
förrfjol fick han några får

rivna, men inget dödat. En kviga blev förvil-
dad i fjol och en har försvunnit.

Vi gläds åt att se buskarna försvinna och gröna
ängar åter breda ut sig.

Anders Järund

Betesdjur på holmarna igen
Alla har vi märkt hur holmarna i skärgården växer igen med buskar och sly.
Det beror på att det inte längre överallt sätts ut betesdjur, som håller nere
växtligheten.

Lastning av får vid Långöbron Foto: Anders Järund
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Olle i Bräckes väldiga fotosamling är under
sortering och registrering och den kommer
att i all framtid bidra till att ge Fjällbackas
historia dess ansikten. Här ligger samhället
porträtterat i mer än ett halvt sekel. På
högtidsdagar och vid evenemang, Olle var
alltid där och plåtade.

Jag plockar litet på måfå bland kopiorna som
numrerats och buntats och jag bläddrar i
några arkivmappar. Allt är källor som berät-
tar och gör en liten del av historien synlig.
Therese Nordbloms underbara skissböcker lig-
ger där i en låda och sätter färg på vardags-
händelser och människor hon mött. Fyra
bilder på varje sida i blocken; det blir kolo-
rerade vykort från ett långt liv. De sista skis-
serna gör hon på Åldersro. Flera av dem har
motiv som hon skulle återkomma till i sina
akvareller.

Där finns också Anders Brobergs samling av
bilder och texter, en hel hembygdshistoria
registrerad och nedstoppad i en välordnad
väska. En resväska överlämnad till framti-
den. Man bugar inför en sådan omtanke.

Så får jag ögonen på en bild som intresserar
mig. Det är journalisten Annie Wehlin
(1900-1964) från Hamburgön, förevigad av
Algot Torewi. Hon ser så härligt vetgirig och
nyfiken ut. Hans berättar litet om henne och
visar mig en pärm, där hon dokumenterat
gamla ordstäv, ramsor och visor. Papperna
innehåller också en välskriven liten uppsats
från sent 50-tal, kan man förmoda, om ord
som försvinner. Några stycken ur den åter-
ger vi här — bohuslänskan och Annie
Wehlin till minne.

Tomas Forser

Så här minns
Annie Wehlin:
Människor kommer och försvinner. De full-
göra sitt dagsverke och så är de borta. Man
präntar ibland deras historia på bladen. De
gamla stugorna rivs ned, en och annan blir
museibyggnad. Där står sedan stugan och
vittnar om en epok som försvunnit. Möb-
ler, verktyg, husgerådssaker, jordbruksred-
skap nötes först ut i det dagliga bruket, se-

dan kastas de bort, brännes upp, skattar åt
förgängelsen och är borta. Något av detta
tar pietetsfulla händer tillvara och bereder
plats åt i de stugor, som får stå kvar som
sanningsvittnen från gångna århundraden.
Men det gamla bygdespråket, benämninga-
rna på de gamla brukssakerna eller på de ab-
strakta företeel-
serna; hur går det
med dessa? Vis-
serligen finns det
språkforskare och
u p p t e c k n a r e ,
som specialiserat
sig på dylikt och
V ä s t s v e n s k a
Folkminnesarki-
vet m. fl. arkive-
rar och tillvarata-
ger upptecknade
saker om bygde-
mål och andra
m i n n e s -
teckningar, men
dessa handlingar
når sällan ut till
de bredare lagren
såsom de musei-
föremål gör, vilka ligger utbredda på museer
och i fornstugor till allmänhetens påseende.
Vår gamla språkflora försvinner och det finns
verkligen icke många av de gamla bygde-
språken och uttryckssätten kvar i våra da-
gar. Och de som finns, försvinner med de
rester som finns kvar av dem bland vår
medelålders generation. Och så är det slut
på hela repertoaren. /—/

Både när man skulle tröska liksom ock slakta,
måste man vara ”tirrågen” av sig, dvs. mor-
gontidig, ty dagsverket började vid 2-4-ti-
den. Man kallade det också ”grisotta”. Ung-
arna vid gårdarna ville vara med vid slakten.
Då skickade man dem till någon långt bort
avlägsen gård för att låna ett ”rompedra”.
Och under tiden tog slaktaren tillfället i akt
och förpassade nasse till sällare jaktmarker.
”Rompedra” var givetvis ett fantasiverktyg.
”Kynnane” (korna) kunde ju göra ”uhägna”
(ohägn) i åkrarna om ”slouer” å ”le” (stäng-
sel) var ”fillete” (trasiga). Och att ”vären”
ville stångas och ”söerne” (fåren) kunde bli
stående på ”skôrrehall” (bli stående på nå-

gon bergsavsats, därifrån de ej kunde komma
utan hjälp) var ju ofta ett faktum.

När tackan skulle få lamm sades att hon var
”lammedej”, - ”dej” var tydligen uttryck för
diger, men om hon ej kunde få lamm, kalla-
des hon ”gôllsö”. Och om kattan skulle få
ungar hette det att hon skulle ”kissla”. Och
när kossan visade sexualkänslor sade man att
hon var ”yssna” (brunstig). Man kunde få
höra: ”No ä kue yssna å de har ente tjör när-
mare än på Jore.” När kon nyss kalvat hette
det att hon var ”nybärn” men när
mjölkningstiden började lida mot slutet hette
det att hon var ”fôntitt”. När hon ”jorta”

betydde det att hon
idisslade. Om den män-
niska, som hade för sed att
fjäska in sig hos folk, hette
det att hon ville ”smedda”
och pratade man allt för
dumma saker, kallades man
”sasseböj”. (Man kan få
höra ordet än i dag.) När
ungarna höll ”läven” be-
tydde det att de förde ovä-
sen och ”testan” hade
samma betydelse. Men när
morsan ropade: ”Vell du
´vôla´ (lyda, med tjockt l)
uttá får du ´juling´” (med
tjockt l) då var hon inte nå-
dig. /—/

För vissa egenskaper hos
människan användes speci-

ella uttryck. ”Mentou” betydde väl närmast
livsbejakande och ”vaddou” skulle tydligen
vara ordet för kraftig. Att vara ”änefram” be-
tydde rättfram, uppriktig, öppenhjärtig.
Men en person, som var ”ampete” var allt
en bra grinig och besvärlig individ, liksom
och den som var ”åfägen” måste ha uppträtt
bra överdådigt. Den som var ”fangiven” sä-
ger sig självt att han eller hon var bra ”full i
rackarn”.

När det var ”udspegg” vid sjön betydde det
att vattenståndet var lägre än vid vanligt låg-
vatten. Man använde även det uttrycket att
”det finns inte vàn i sjön”. Och när fiskaren
gjorde ett dåligt fiskafänge hette det ofta att
”jä har ente döàn!” Och den fiskare, som
fått en ”skoppesyg” å en ”snömåling”, den
hade gjort ett synnerligen skralt fiske, ty i
det förstnämnda fallet höll just hummern
på att ömsa skal och i det sistnämnda stod
ej skaldjuret måttet och i bägge fallen var
fångsten omöjlig.

P.S. Annie Wehlins utredning om dialektord är
tryckt i sin helhet i boken om Kville Härad (1985)

Ord som försvinner - arkiv som bevarar
Kville hembygdsarkivs krypin i Fjällbackaservice ser inte mycket ut för
världen. Men i hyllornas minnesbank ligger rikedomar av oersättligt värde.
Hans Ahlsén visar mig under ett par timmar något litet av allt det som
finns.

Annie Wehlin Foto: Algot Torewi
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I förra numret föreslog Kjell Eriksson att
Oxnäs kunde ha kommit från Öxnäs, som
kunde ha betytt Yxnäs. Någon bergs-
formation, som ser ut som en yxa, tror jag
inte finns. Däremot berättade min faster
Sonja Järund, att då man sätter
hummertinor, är det bra om man kan pla-
cera dem i den mer eller mindre räta vin-
keln mellan en lodrät bergssida och ler-
bottnen. I hennes barndom på Dyngö bru-
kade man kasta ut tinorna från land och dra
dem mot berget tills man fick ”öx” , ”yx”
eller ”ux” då tinan dunsade mot bergssidan.
I denna vinkel, som hon kallade ”öxe”, fanns
det gott om hummer, antagligen för att hum-
mern kravlar upp en bit längs bergssidan och
faller ner, tills det blir en ansamling av hum-
mer just här. Kanske Oxnäs var ett bra ställe
för hummerfiske, i alla fall på våren när hum-
mer går upp för att lägga rom.

Anders Järund

Oxnäs

Under våren 2001 har det med hjälp av flera
ideella krafter bildats något som kallas För-
eningen för bryggdansens bevarande i Fjäll-
backa. Arbetet är en fortsättning på bl a Lasse
Lundbergs och Curt-Erik Holmqvists idoga
slit för att vi i Fjällbacka skall ha detta upp-
skattade inslag i samhällets kulturliv kvar.
Ordförande i denna ideella förenings första
styrelse är Örjan Torstensson, en känd Fjäll-
backaprofil även han. Med sin musikaliska
bakgrund passar han utmärkt i rollen som
samordnare för musikunderhållningen på
bryggdanskvällarna. En gammal tradition
som kommer tillbaka i år är midsommar-
dans på lövad brygga. I år till tonerna av po-
pulära Mclains orkester och förhoppningsvis
en vacker solnedgång. Det har framkommit

En hundraårig
bryggdanstradition räddad!!

önskemål ifrån våra dansande och besökare
om utökad tid för bryggdansen, något som
föreningen har hörsammat och fr o m i år
startar dansen redan klockan 20.00. Antalet
danser beräknas utöver midsommardansen
att bli sex stycken på onsdagskvällar i juli
och augusti. Föreningen som drivs ideellt
behöver också Er medverkan genom olika
stödinsatser, och genom att så många som
möjligt blir medlemmar, både privatperso-
ner och företag ifrån när och fjärran. Med
en förhoppning om en härlig sommar ifrån
alla som arbetat med bryggdansen i år och
tidigare år, hälsar vi Er välkomna till Fjäll-
backa bryggdans.

Peter Holmstedt

På Mörhult var det i min barndom ofta så
att händelser i vardagslivet kommenterades
med hänvisning till något som skett och som
blivit ett slags bevingat ord. Här följer ett
exempel.

När man letade efter något, kunde man säga:
”Hôrre ä hôssa, Lovisa? (Var är strumpan,
Lovisa ?). Följande hände för mer hundra år
sedan strax söder om gamla telegrafhuset: I
ett av husen där utbröt en eldsvåda. Det var
natt och folket i närliggande hus väcktes. I
ett av husen bodde Hilmer Johannisson och
hans hustru Lovisa, Johan Mjölners föräld-
rar. (Min mormor, Anna Johannisson, och
Hilmer var syskon.) Hilmer vaknade av ovä-
sendet och började ta på sig kläder för att
delta i släckningsarbetet. Han hade fått på
sig en strumpa och höll den andra i handen.
Han var emellertid så skärrad av det som
hände i grannhuset, att han viftade med
strumpan och ropade: ”Hôrre ä hôssa, Lo-
visa? Husekula går, husekula går!” När man
letade efter något utan att finna det, kunde
man säga: ”Hôrre ä hôssa, Lovisa?”

Holger Benettsson

Hôrre ä hôssa,
Lovisa ?
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Skärgårdens dag 7 juli
Program:
10.00
Strandhugg på Dyngö
Värdar Gunnar Wieslander och Jonas Svedberg
Utställningar av Fjällbacka-konstnärer under ledning av Jan och
Isa Gunnér på Galleri Artisten.

11.30
Strandhugg på Florö
En promenad bland öns sevärdheter
Värd Nils Peter Silfverskiöld
Mästerkocken Claes Engberg bjuder på musselsoppa på bryg-
gan medan Café Bryggan serverar kall öl eller vatten.

13.00
En promenad på Hästvom
Rune Jonsson och Björn Sandmark berättar.

15.00
Strandhugg på Dannholmen
Värd Lars Schmidt
”Music on the rocks”. Musikvärd Curt-Erik Holmqvist.

Kom i egen båt eller med någon av de många utfärdsbåtar som
ställer upp för Dig den dagen. Fria entréer men ett bidrag för att
klara dagen är välkommet.

Låt oss tillsammans göra Skärgårdens dag till en varm och gi-
vande upplevelse i den rätta Fjällbacka-andan.

Lars Schmidt
Curt-Erik Holmqvist
Jan & Isa Gunnér
Lasse Lundberg
Sjöräddningen
Föreningen för Fjällbacka

Väl mött

Den bohuslänska dialektens förvecklingar
bakåt i fornnordisk tid är ett spännande fält,
som ännu inte kan anses fullt utforskat.
Många ord har traderats från vikingatiden
och finns ännu i dag levande, speciellt bland
äldre ”nolhottar”. I Fjällbacka-Bladet nr 89
beskrev jag ett ord som snarare är på väg ut
ur det bohuslänska vardagsspråket:
”kavaddalt” ett ord som beskriver något rik-
tigt dåligt. Den lärde Rolf Anderberg, tidi-
gare kulturradaktör på Göteborgs-Posten,
gav i samma tidning den 7 juli förra året en
språkhistorisk förklaring till ordet. Han be-
rättar att prefixet kav- är fornsvenskans kaf,
havsdjup. Addalt en bohuslänsk form av
norskans adjektiv atal, vilket betyder för-
skräcklig och som hittats första gången i
Eddadikten Vaftrudismal. Jätten Vaftrudner
berättade för Oden att jättesläkten uppstod
ur ettergnistor från Elisvågor (giftiga älvar i
Ginnugagap), varpå Vaftrudner kommente-
rar på isländska ”Thvi er ae allt til atalt”. I
Karl G Johanssons svenska språkdräkt blir
detta ”är detta evigt ohyggligt”. Dikten är
en handskrift från 1200-talet som går till-
baka till ett försvunnet original, vilket, på
sedvanligt vis, lär ha varit en nedskrift av
muntlig tradition.

När farfar utropade kavaddalt för att karak-
tärisera det dåliga sillfisket fanns detta me-
deltida ord fortfarande levande i hans voka-
bulär. Jag har ibland funderat över varför det
egentligen finns så lite bohuslänsk littera-
tur, i alla fall om man jämför med t.ex. Norr-
botten och Västerbotten, som måste vara
världens mest litterärt skildrade ödemark. Ett
möjligt svar är att man i Bohuslän mycket
längre har varit kvar i den muntliga berättar-
traditionen som härstammar från forntiden.
Farfar var en gudabenådad berättare och
framförde sina drapor med just den lako-
niska och underfundiga stil som brukar kän-
neteckna det medeltida berättandet; koncen-
trerad på starka händelser, inget onödigt psy-
kologiserande och känslosamt pladder men
samtidigt fullt av övertoner som innehöll just
det. Det var också snabba klipp mellan sce-
nerna och snabba slut som påminde om de
fornnordiska sagornas ”Så hände inget mer
den sommaren”.

Kanske var det en slump, men det ligger
onekligen något lockande i tanken att en
berättarstil överförs genom århundradena på
ett sådan vis.

Björn Sandmark

Kavaddalt

www.fjallbacka.com
— Din kajplats på internet —
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På den tiden hölls de flesta auktioner invid
huset eller på gården varifrån möbler och
prylar hämtades. En gammal dam, älskad
och respekterad, i Fjällbacka hade gått hä-
dan. Lämnat denna jämmerdal. Vi får hop-
pas för en bättre existens, utan plågor, sor-
ger och jordiska bekymmer. Auktionen ef-
ter henne hölls en varm och solig dag. Stäm-
ningen var högt uppskruvad. Utroparen
skämtsam och smått raljant. Vissa föremål
framhölls på ett nedlåtande sätt. Själv blev
jag illa berörd och greps av ett djupt vemod,
med tanke på hur detta hem byggts upp
under ett långt liv, säkerligen med kärlek,
flit och kanske försakelse. Tänka sig, ett så-
dant hem skövlat och utspritt för världens
alla vindar. Allt bara borta på några fattiga
timmar – som vilken rea som helst. Vemo-
det lämnade mig varken rast eller ro. Jag
beslöt mig för att ropa in åtminstone ett fö-
remål och ta väl hand om det. Det råkade

bli en väggklocka. Om hon funkade eller ej,
visste jag inte då. Henne hade jag emeller-
tid beslutat mig för. Kosta vad hon kosta
ville. Svettig och varm kånkade jag hem med
mitt nyförvärv i famnen. Fick hjälp att sätta
upp henne på väggen i vår gamla sjöbod.
Hör och häpna! Frejdigt tickade hon fram
sekunderna och slog dubbelslag varje halv
och hel timma. Lägg märke till att jag skri-
ver hon och henne. Inte kan jag väl nämna
denna klocka i realgenusform? Nej, hon är
en personlighet, inte ett dött föremål, vilket
som helst. För mig är hon en gammal äre-
vördig klockdam, med en bjudande klang
likt en kyrkklocka. Urtavlan, hennes ansikte,
är pärlemorskimrande. I ”pannan” ser man
ett tecken. Två pilar som korsar varandra.
Vad de nu kan betyda? Överdelen, hjässan,
och sidorna är vackert ornamenterade.
Nederdelen har slipat glas i dörren och in-
nanför detta svänger en gyllene pendel fram

Tiden tickar iväg
Mitt lilla kåseri baserar sig på en händelse 40 år tillbaka i tiden, kanske
ännu längre. Jag minns inte exakt vilken sommar.

och tillbaka. Av vad träslag min klocka är,
vet jag inte, men vackert är det och gediget
verkar det. En gång i veckan måste man  med
en speciell nyckel vrida upp såväl urverk som
slagverk.

Nu hänger hon i köket i min lilla lägenhet
och ger ett visst liv åt min tillvaro. Det för-
sta jag gör, efter att ha kommit innanför
dörren efter en resa, ja vad tror du? Säkert
har du gissat rätt. Naturligtvis får jag liv i
min trogna klocka. Vips får lägenheten liv
och själ. När jag själv en dag ”tickat” fär-
digt, är jag bergsäker på att min älskade
klocka kommer att fortsätta mäta detta
odefinierade fenomen, vi kallar tid. Hoppas
bara att någon vänlig själ drar upp henne.
Tack! Gärna på lördagar – för det är hon
van vid.

Maj Gustafson
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Bohusläns pärla.
Mel: Små nära ting.
Text: Gunnar ”Pix” Karlsson.

Oh Bohuslän landskap så vackert att se,
er alla ett budskap om skönhet vill ge.
Men vackrast av allt är väl ändå vår by,
vi hylla den även när storm hörs gny.

Du pärla bland Bohus granitklippor grå,
ditt ansikte riktas mot havet ändå.
Du sänder en hälsning med lugn harmoni,
till någon där ute som gjort sorti.

Fast litet och trångt är du ändå vårt allt,
om sommaren skönt men om vintern kallt.
Du ger oss vår bärgning så gott du förmår,
vårt hjärta du äger och vi förstår.

Ja, Fjällbacka du är vårt hem och vår härd,
i den otrygghetens oändliga värld.
Om någon från oro till lugnet flyr,
till Bohusläns pärla han stegen styr.

Med denna vår hyllning till vår kära by,
har vi velat visa när dagarna fly,
att ingenting ändrar vår mening och syn,
om att du skall växa med tak mot skyn.

Vi slutar vår hyllning med ännu ett rim,
och hoppas att gäster skall komma i stim.
Vi alltid skall fortsätta vandra din stig,
och slutar med orden: Vi älskar dig.

Bohusläns pärla
Lasse Lundbergs ”Fjällbacka skärgård” har det senaste åren blivit lite av
Fjällbackas nationalsång men den är inte ensam om att beskriva Fjällbacka

När jag växte upp på sextiotalet sjöng ofta
min klasskamrat Kerstin Carlsson (numera
Olsson) till broder Dans gitarrkomp på
Lussefester och liknande en visa som hette
Bohusläns pärla. Låten var en text på melo-
din ”Små nära ting” och skriven av deras
morbror Gunnar ”Pix” Karlsson. Den skrevs
till en revy Gunnar satte upp på Gröna Lid,
för att framföras av den då elva-åriga Ker-
stin. Släkten ”Pix” är nog en av de mest mu-
sikaliska och musikentusiastiska fjällbacka-
familjer de senaste årtiondena. Var kväll man
var hemma hos Kerstin var gitarren framme.
Mamma Eva, Dan, Kerstin och Micke spe-
lade och sjöng allihop. Morbror Pelle var och
är stor jazzdiggare och klarinettist. Gunnar
skrev mycket, sjöng gärna och spelade drag-
spel, liksom även tredje brodern Kalle. Bo-
husläns pärla blev en av de första låtarna som
jag lärde mig på gitarr (hade f.ö. Pelle som
första gitarrlärare) och många var de klass-
fester och strandparties under våra tonår där
Kerstin och jag drog den.

Att Gunnar var låtskrivare och sångare är
nog okänt för de flesta. När han pratade
stammade han hårt men han sjöng helt utan
störning. Man minns honom kanske bäst
som tidningsbudet som levererade
morgontidningarna med moped eller biljett-
killen på Gröna Lids biograf fram till sin allt-
för tidiga bortgång i april 1980, då endast
trettiosju år gammal. Som ofta vid liknande
händelser tänker man på vad som hade bli-
vit om han fått leva i dag. Jag tror att han
hade kunnat sätta musikaliska spår i Fjäll-
backas historia.

Sjung gärna låten, ägna Gunnar Pix en
tanke, så kan vi förhoppningsvis ta den till
framtiden som en muntlig tradition. Jag
tycker att texten är kul att läsa idag. Sextio-
talet går igenom med rader som önskan om
att samhället ”skall växa med tak mot skyn”.
Kanske inte det första vi tänker på idag, fyr-
tio år senare men…

Anders Torevi

Gunnar som många av oss minns honom.
Tidningssäcken på pakethållaren en tidig
sommarmorgon.
Foto: John Johansson
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Om ni tänker åka ”utomlands” till somma-
ren och bara vill göra en kortare tur till trak-
ter med någotsånär bekant språk, kan vi re-
kommendera en kulturhändelse utöver det
vanliga. Den äger rum i gamla Folkets Hus
i Hunnebostrand och heter Kärlek och bad-
gäster. För text, regi och scenografi svarar
Gerlesborgsskolans grand old man Arne
Isacsson. 65 år efter premiären på sitt folk-
lustspel på Badortens dag på Hovenäset har
han nu lagt till två akter till dem han den
gången skrev som 19-årig sommargäst. Det
har blivit en härlig föreställning som inte
bara låter höra en bohuslänska av bitskaste
slag utan också bryter ner buskisen med
några spännande modernistiska inslag som
butohdansaren Carmen Olsson står för.

Som teaterkritiker är det inte ofta jag blir så
glatt överrumplad av en föreställning som
denna. Den har under våren getts för jub-
lande fulla hus och till sommaren är det ny-
premiär. I huvudrollen: 84-årige Isacsson.
På scenen för övrigt: ”Badjävlar” och skep-
tiska ortsbor med stor käft. Båda parter lika
ironiskt som kärleksfullt betraktade. Åk och
se och skratta!

T F

Utomlands på
semestern?

Kustnära byter
namn till...

Nytt gäng tar över i sommar. Stefan och Per-
Erik är ett par glada värmlänningar med för-
flutet bl.a. från ”Jäger” i Karlstad. Krogen
kommar att få en tydligare inriktning på
nattklubb men arrangemang för familjer på
eftermiddagar och tidiga kvällar planeras
också. Lokalen har byggts om, så att de två
rummen som fanns tidigare nu blivit ett. En
stor bar slingrar sig runt väggen i mitten och
knyter samman lokalerna. Vi hoppas att det
går bra i sommar och att vi även får en vinter-
krog som har öppet då och då.

A T

Bli medlem i
Föreningen för

Fjällbacka
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Olika epoker under 60 år
Från bildandet 1941 till mitten av 50-talet
fanns det ett enastående intresse för segling
i Fjällbacka, med ett stort engagemang bland
ortsbefolkningen. Man byggde sk mönster-
båtar som lottades ut och som därefter del-
tog i kappseglingar både
i Fjällbacka och grann-
samhällena.

Från 1955 och fram till
mitten av 60-talet verkar
det som seglingsintresset
minskade, men med D-
klubbens bildande och
deras medlemmars in-
träde i SSN:s styrelse,
satte kappseglingen åter
fart. Samtidigt med D-
kanoterna började Mir-
rorjollar dyka upp på
fjorden och i början på
70-talet fanns det ibland
upp till 30 Mirrorjollar
med på regattorna. Med
tanke på att Mirrorjollen
är en tvåmansbåt, måste
ett 60-tal ungdomar varit engagerade i kapp-
seglingen under denna period, som nog va-
rit den mest intensiva i SSN:s historia.

Kölbåtseglingen kom igång på allvar igen på
70-talet när några Fjällbackaungdomar  och
även en del sommargäster började segla Folk-
båt.  Folkbåtarna byttes efterhand ut mot
H-båtar och en del gamla Mirrorseglare skaf-

fade också H-bå-
tar och kapp-
seglingen ökade i
omfattning med
resor till tävlingar
runt om i Nor-
den. H-båtarna
tävlade intensivt
och deltog i allt
från SM och NM
till EM och VM.

Samtidigt med
kölbåtseglingen
pågick jolle-
segling på 70-
och 80-talet. Att
jo l l e seg l ingen
satte fart berodde
säkert på att det
fanns seglarskola

i Fjällbacka. Först i privat regi, men från
mitten på 70-talet som en del i SSN:s verk-
samhet. Under 90-talet var seglarskolan och

jolleseglingen den klart dominerande verk-
samheten i SSN. På torsdagsseglingarna
kunde det ibland vara upp till trettio Opti-
mister, ett tiotal Laser och E-jollar och många
Optimist och E-jolleseglare åkte land och
rike runt och tävlade.

Kommer jolleseglingen att fortsätta under
2001 som tidigare, eller blir det början på
en ny epok i SSN? Det är svårt att veta. Just
nu är seglingen på tillbakagång. Det är inte
många jolleseglare kvar som tävlar och köl-
båtseglingen är nästan slut.

De yttre förutsättningarna för att segla i Fjäll-
backa är i varje fall de absolut bästa. Vi har
ett klubbhus nästan inne i samhället med
världens finaste seglingsvatten direkt på ut-
sidan.

I sommar kommer vi att påbörja en del nya
aktiviteter för att försöka stimulera seglings-
intresset. Bl.a en nybörjarskola på för-
säsongen, riktad direkt till fjällbackabarn. Vi
har också inlett ett tävlingssamarbete med
våra grannklubbar. Dessutom funderar vi på
att skaffa två mindre kölbåtar till klubben
för att vi skall kunna delta i seriesegling i
match-race, som är en ny tävlingsform som
startas i år. Vi i SSN ser fram emot somma-
ren med spänning och hoppas få se många
både nya och gamla ansikten nere på klub-
ben.

Åke Billberg, ordförande SSN

PS. I SSN-bladet 2001 återges Arne Fred-
lunds beskrivning av hur SSN bildades.
Namnet Norderviken är hämtat från de
äldsta sjökorten där man hittar en Norder-
viksholmen. Fredlund berättar bl.a om säll-
skapets första utlottningsbåt, en förlängd
roddbåt av kostertyp med minst 100 kg järn-
köl, 15 m² segelyta och markonyrigg. Ty-
pen skulle kallas Fjällbackakostern.

Red

Segel-
Sällskapet

Norderviken
jubilerar

Ordförande Åke Billberg Foto:Hans Schub

95 fiskare varav 25 barn samlades på lång-
fredagen för att fiska lax! Ingen fick något,
förutom nare i ansiktet av den kalla nordan-
vinden. Det enda positiva denna dag var väl
att alla priserna fanns kvar och lottades ut
under kvällen. Alla hade en chans till pris
när tävlingen var slut. Nästa år tas det nya
tag. Vem vet,  kanske blir det hajfiske i Röd-
hammarfjorden då. Blev det ingen lax när
det var laxfiske så…

A T

Långfredagslaxen
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Tennisupprop
Nog är det trist med tennisbanan i Källvik.

För jämt tio år sedan gjordes en nysatsning
på tennis i samhället. Under flera decennier
hade det arrangerats tennisveckor i Fjäll-
backa med stort deltagande i flera klasser och
med spelare och entusiaster som Lennart
Berg, Carl-Magnus Brorström, Stig Ekström,
Maj Gustafson, Gunnar Hellberg, Stig Kal-
lin, Birgitta Kraft (Marcusson), Kurt Petters-
son, Lars Tärneld. 1963 bildades tennis-
klubben. Men under 80-talet mattades in-
tresset för tennis fortlöpande och nu i bör-
jan av 90-talet ville man pröva om det inte
gick att väcka det igen. Klubben vände sig
till kommunen och förklarade att den ville
försöka driva tennisbanan själv och stå för
det kontinuerliga underhållet. Det kom inte
så värst mycket ut av det här initiativet, men
ända in mot slutet av 90-talet var banan i
gott skick och där spelades singelmatcher och
veterandubblar sommarmånaderna igenom,
var dag som vädret tillät.

Nu några år senare riskerar tennisen i Fjäll-
backa att bli ett avslutat kapitel. Tennis-
klubben finns inte längre mer än på pappret
och banan som tillsammans med minigolfen
arrenderas ut av kommunen har inte skötts
på det sätt som en grusbana kräver. Den är
dåligt bultad, får för litet grus och där växer
gräs runt linjerna. Ändå var banhyran förra
sommaren högre än i Grebbestad och

Hunnebostrand, där man kunde erbjuda
perfekta banor.

En ledsam syn
Några gånger på 60-talet drömde man om
att anlägga ytterligare en bana i Fjällbacka.
De förhoppningarna har inte blivit mer rea-
listiska med åren. Men jag kan inte tänka
mig annat än att det finns tennisintresse nog
i Fjällbacka bland både helårs- och delårs-
boende för att en välskött bana skulle kunna
hållas i gång med god beläggning.

Banan vid Källvik är en ledsam syn. Det
skulle emellertid inte behövas några enorma
insatser för att göra den i fullgott skick. Om
det inte finns ekonomi för rimlig skötsel i
nuvarande arrendeavtal, kunde man kanske
tänka sig en annan lösning. Det är heller
aldrig fel med frivilliga krafter som är be-
redda att satsa litet tid på att bulta, kratta
grus och spika linjer. Det kräver sina tim-
mar men det brukar bli bra. Fråga Stig Ek-
ström!

För visst vore det kul med tennisskola och
sommarturnering igen. Är ni intresserade av
att återuppväcka tennisen i Fjällbacka, kon-
takta då Fjällbacka-Bladets redaktion, lämp-
ligen undertecknad direkt.

Tomas Forser

Hockeydrabbningar
på rinken
I en våldsam drabbning möttes 21/1 ”Lag
Sälvik”, anförda av Ingemar Johansson och
”Lag Mörhult” ledda av Stig ”Lumberjack”
Torstensson. På grund av deltagarnas höga
ålder spelades matchen i två gånger femton
minuter. Trots att sälvikspelarna var både
yngre och mer vältränade rådde de inte på
mörhultarnas vishet, pondus och skicklig-
het. Slutsiffrorna skrevs till 7-5 (3-2) vilket
måste anses som helt rättvist då dominan-
sen stundtals var total.

Efter drabbningen, som följdes av en publik
på ca 70 intresserade, pratades det genast
om revansch, vilket genomfördes 25/2. Säl-
viks lag såg starkt ut på pappret och då
Mörhult för dagen inte kunde få Styrbjörn
Ekrot och Ingemar Granqvist på skridskor såg
det dystert ut för deras del. Men... rädd-
ningen fanns närmare än man kunde tro.
Tomas Jonsson, sedan i somras nybliven mör-
hultare på helår, visade sig ha stått i mål i
Örebro HK. Ok, för dryga 30 år sedan men
ändå en ”riktig” målvakt. Slutställningen var
efter full tid 6-6 och matchen fick avgöras
på straffar. Nu kom målvaktsrutinen fram.
Absolut sista straffen räddades av Mörhults
52-åriga hjälte och äran säkrades än en gång.
Sälvik må ha haft skottstatistiken, gammal
var ändå äldst. En  härlig drabbning med
både medelålders och äldre herrar.

Anders Torevi (mörhultare)
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”Lite märkligt kan tyckas vara att jubileums-
år har även varit bra fotbollsår”, skrev Fjäll-
backa-Bladet i decembernumret 1996. Då
var det 70-årsjubileum för klubben. A-laget
hade blivit tvåa i serien och gått upp i div 5.
1966, -76 och -86 var tidigare framgångs-
rika jubileumsår.

Den 6 mars 1926 bildades Fjällbacka Idrotts-
klubb i dåvarande Folkets Hus. 75 år har
gått och den 18 augusti blir det FIK-fest.
Om det blir ett framgångsrikt fotbollsår för
klubben också det här jubileumsåret åter-
står att se. Men så mycket kan sägas som att
det kommer inte att behövas mycket för att
det skall bli bättre än föregående år. Då slu-

tade laget sist med en, säger en, vunnen
poäng och med över 100 mål i baken.

Så sent som -97 vann FIK div 5 men tap-
pade strax därpå stora delar av laget och i
stället för att spela i div 4 fick man börja om
i div 7, den lägsta serien, och där är laget
kvar. Ändå hoppas och tror man på bättring
under ordförande Lars-Göran Olsson och nye
tränaren Lars-Åke Larsson. Den senare är Steg
3-utbildad och har senast tränat Hamburg-
sund. Det är ju också så att det duktiga
juniorlaget nu utgör stommen i A-laget och
att de grabbarna har framtiden för sig. Brö-
derna Johan och Niclas Palm, Petter Polson
och Erik Spindel har namn om sig som
mycket lovande fotbollsspelare. Och både på
flick- och pojksidan fungerar ungdoms-
sektionen bra.

När man gratulerar en jubilar går tankarna
bakåt i tiden och historien blir levande för
dem som varit med som aktiva eller som
supporters. Lars Engberg visar mig ”Sko-
Johns” nedskrivna gratulationer på klubbens
60-årsdag, där han berättar om hur turerna
gick innan klubben fick en fast plats för sin
idrottsverksamhet. Från Sumpan till Oscar
Larssons marker, till Furulund, till
Bräckevallen och till Hans Hanssons åkrar på

Vi gratulerar...

Lersten 1934 och -35. I augusti 1936 invig-
des idrottsplatsen på Håkebacken och där
hade klubben sitt klubbhus och sin plan
under decennierna fram till dess att den nya
idrottsplatsen vid Häggarne invigdes 1962.

Fotbollskultur
Klubbens premiärmatch 1926 slutade 0 - 5
och motståndarna hette Strömstadskamrate-
rna som mötte upp med sitt B-lag. Sen har
det gått både bättre och sämre, men att FIK
i sina olika lag genom åren haft en rad
mycket duktiga spelare vet vi. Man kommer
att tänka på namn som Ingemar Järund, Karl-
Reinhold Krantz, Stig-Tore Berg, Rolf
Tärneberg, Putte Åsberg, Pelle Lundberg, Pe-
der Svensson, Lennart Ekström, Leif Rutström,
Dan Karlsson, Fred Nyman, Lars Engberg,
Jonas Persson - här uppräknade utan något
försök till rangordning. De representerar
olika slags fotbollsstilar och spelsystem un-
der det senaste halvseklet men de och andra
har gjort fotbollen till en del av det som är
Fjällbackas historia. Eller, skall vi jubileums-
året till ära, säga Fjällbackas kulturhistoria.
För också idrotten är en del av ett samhälles
kultur och hör till det som binder samman
förr och nu.

Tomas Forser

Fråga oss...

FRÅGA: Jag har ett gammalt foto där jag står
och gungar på hängbron mellan Mörhult
och Långö 1941. Vilket år öppnades bron
och när lades den ner?

Yngve Blom

SVAR: Hängbron byggdes 1926 och renove-
rades 1948. Den nuvarande landsvägsbron
invigdes 1951, så då slapp man åka runt
Skistad – Anrås för att komma till Långsjö
landvägen.

Red/JJ

Har du en fråga om Fjällbacka, skicka gärna
in den till oss. Adressen hittar du i början av
tidningen.



Tryck: Munkreklam AB, Munkedal 2001

Torsken:
10 bitar torsk à 140 g
1 dl socker
1 dl salt
1 l vatten

Rör ut socker och salt i vattnet, lägg i torsken, låt ligga i 1
½ timme. Tag upp torsken och halstra i smör. Baka tor-
sken i ugn, ca 7 min på 120 grader.

Tomat- och timjanmojjo:
3 schalottenlökar, finskurna
1 klyfta vitlök, finskuren
1 kilo mogna kvisttomater, skalade och urkärnade
6 kvistar timjan, plockade
2 plommontomater, skurna i små tärningar
olivolja
salt och peppar från kvarn
saft från en 1/2 lime
socker

Fräs schalottenlök och vitlök. Lägg i och koka ur all vätska
ur kvisttomaterna. Passera tomaterna, så att en kräm åter-
står, vänd i timjan och tomattärningar. Montera i lite oliv-
olja. Smaka upp med salt, peppar, lime och ev. lite socker.

Ragu:
20 späda gröna sparrisknoppar
10 små pärllökar
10 små jordärtskockor
3 dl kycklingbuljong
1 knippe sticklök
30 g smör
2 morötter, skurna i små tärningar
1 rödlök, skuren i små tärningar
salt och peppar
citronsaft

Skala och blanchera sparris och pärllök. Koka jordärt-

”Sillens” Vinnarrecept i Årets Kock 2001

skockorna i hälften av kycklingbuljongen. Skär sticklöken
i centimeterlånga stavar. Låt den resterande
kycklingbuljongen reducera, lägg i smöret och alla grön-
sakerna och låt buljongen koka in. Vänd runt grönsa-
kerna med morot och rödlökstärningarna. Smaka upp
med salt, peppar och lite citron.

Mandelpotatis- och blomkålspuré:
1,5 kilo mandelpotatis, skalad
3 dl standardmjölk
300 g smör, osaltat
2 schalottenlökar, finskurna
1 huvud blomkål, plockad i buketter
1 dl vispgrädde
2 dl kycklingbuljong
30 g strimlad bladpersilja
salt och peppar från kvarn
socker

Koka mandelpotatis och passera. Värm mjölk och smör
och blanda samman med potatis till önskad konsistens.
Smaka upp med salt, peppar och lite socker. Fräs scha-
lottenlöken och hälften av blomkålen, slå på grädde och
kycklingbuljong. Koka tills blomkålen är mjuk, mixa och
passera till en slät kräm. Smaka upp med salt och peppar.
Plocka den resterande blomkålen i små buketter, blan-
chera buketterna. Vänd ner blomkålsbuketterna och den
strimlade persiljan i blomkålskrämen. Lägg upp purén i
små à part formar, fyll upp hälften med puré och täck
med blomkålskrämen.

Potatiskex till garnityr:
500 g skalad potatis, kokas och passeras
150 g rumstempererat smör
100 g äggvita
200 g potatismjöl

Allt blandas samman, och formas till små kex som bakas
i ugn. Potatiskexen läggs på torsken precis före servering.

Smörad citrusbuljong:
2 schalottenlökar, finskurna
1 l god kycklingbuljong
2 dl vispgrädde
50 g smör
0,5 apelsin, saft och cest
0,5 citron, saft och cest
0,5 lime, saft och cest
salt och peppar

Fräs schalottenlöken, slå på kycklingbuljongen. Reducera
tills hälften återstår, tillsätt grädde och koka ihop. Mixa
med smör och smaka upp med citrusfrukterna, salt och
peppar. Sila och servera.

Liten krassesallad:
Plocka vattenkrasse och blanda med sticklök skuren i
tunna slantar, lite olivolja. Arrangera krassesalladen ovanpå
torsken

Uppläggning:
Arrangera torsken ”kl. 9” på tallriken. Lägg en sked med
tomat- och timjanmojjo på torsken, sedan liten krasse-
sallad på det. Lägg potatiskexet snett på salladen. Bred-
vid torsken arrangeras ragun. Sparris och sticklök i bot-
ten sedan lök och jordärtskockan. Såsen slås mellan tor-
sken och ragun. Servera mandelpotatis- och
blomkålspurén à part.

Street food-receptet: Citron- och körvelsoppa serveras med kycklingrulle smaksatt med ingefära samt
en grönsaks- och färskostfylld krutong, 30 portioner

Soppa:
200 g schalottenlök, finskuren
4 klyftor vitlök, finskuren
1/2 dl olivolja
10 l god kycklingbuljong
800 g jordärtskocka, skalad
1 l vispgrädde
5 citroner, saft och cest
4 askar körvel
400 g spenat, blancherad
salt och peppar från kvarn
socker

Fräs lök och vitlök i oljan. Slå på kycklingbuljongen. Skär
ner jordärtskockan och lägg i buljongen. Reducera tills 7
l återstår. Tillsätt grädde och reducera tills 6 l återstår.
Mixa 5 dl av soppan med citroncest, körvel och blanche-
rad spenat. Mixa sedan all soppa och smaka upp med
salt, peppar, socker och citronsaft. Sila av citroncest. Mixa
soppan skummig och slät.

Kycklingrulle:
150 g schalottenlök, finskuren
4 klyftor vitlök, finskuren
500 g champinjoner, finskuren

100 g svarta oliver, urkärnade och finskurna (utan olja)
200 g bladpersilja
100 g färsk ingefära, riven
30 kycklinglår, urbenade och putsade med skinnet kvar
3 lime, saft och cest
1 dl solrosolja
salt och peppar från kvarn

Fräs lök och vitlök. Tillsätt champinjonerna. Lägg i oliv-
köttet. Strimla hälften av persiljan, tillsätt den tillsam-
mans med ingefäran. Låt det svalna. Lägg ut kyckling-
låren på plastfilm med skinnsidan nedåt. Salta och peppra.
Stryk ett lager av oliv/champinjon duxellen på kycklingen.
Fixera med hjälp av plastfilm och aluminiumfolie. Baka i
ugn på 70 grader ånga, ca 15 minuter. Låt svalna innan
plast och folie tas bort. Mixa resten av persiljan med lime-
saft, limecest och olja. Pensla kycklingrullarna med lime-
och persiljeoljan och stek dem gyllenbruna. Arrangera
rullarna på två spett och servera till soppan.

Grönsaks- och färskostkrutong:
300 g philadelphiaost
100 g crème fraiche
3 lime, bara cest
salt och svartpeppar från kvarn

900 g grön sparris
4 bifftomater, skalade, urkärnade
500 g bakad röd paprika, tärnad
300 g bakad gul paprika, tärnad
600 g sticklök, skuren i slantar
100 g gräslök, finskuren
1 dl olivolja
30 skivor vitt bröd, tunt skivade
1 äggula

Blanda samman philadelphiaost och crème fraiche till en
slät kräm. Smaka upp med limecest, salt och peppar.
Skär sparrisen i centimeterlånga bitar och blanchera.
Tärna tomatköttet. Blanda ner sparris, paprika och stick-
lök i färskosten. Vänd i tomat och gräslök sist. Smörj
rören med olivolja, linda brödskivorna runt röret. Fäst
kanten med äggula. Baka röret i ugn på 150 grader i ca 6
minuter. Ta bort röret och fyll brödkrutongen med
färskostkrämen.

Servering:
Servera soppan skummig i bägarna med kycklingrullen
på spett liggande på bägaren. Grönsaks- och färskost-
krutongerna läggs i trågen.

Halstrad rimmad torsk med en tomat- och timjanmojjo och ragu på sparris, lök och jordärtskocka ser-
veras med en mandelpotatis- och blomkålspuré samt en liten krassesallad (10 portioner)
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