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Red

För många är Fjällbacka förknippat med Vi-känsla och traditioner. Detta gör det lätt 
för människor som inte bor här året runt att att både känna igen sig och känna sig 
välkomna. Själv uppskattar jag de traditionella inslag där jag kan se en möjlighet till 
utveckling av evenemangen. Detta tror jag är en förutsättning för att få den yngre 
generationen att engagera sig.

Jag tycker personligen att vi lägger för mycket energi på att jämföra oss med våra 
grannsamhällen i stället för att förbättra det som vi själva har. Jag tror det är viktigt att 
vi inser att vi inte konkurrerar om turister med samhällena närmast oss, utan med alla 
genuina fiskesamhällen på världskartan. Vi lever numera i en värld med relativt öppna 
gränser, som gör det möjligt att färdas lätt dit man vill.

När vi talar om förändringar i samhället så tror jag att vi skall fråga oss vem vi gör dessa 
för. Är det för oss som bor i Fjällbacka eller för dem som besöker oss? Framförallt, hur ser 
andra människor på vårt samhälle? Vad är det då Fjällbacka skall satsa på inför framtiden? 
För mig blir det självklara svaret barn och ungdomar. Vad gör Fjällbacka för den 
yngre generationen? Tar vi hand om dem på ett sätt som gör att de vill bosätta sig här 
någon gång i framtiden? Ger vi dem en positiv bild av att som vuxen bo och verka 
här? Lyssnar vi på dem?

Jag tycker inte att det är ungdomarnas sak att söka sig in i vuxenvärlden och rätta sig 
efter hur man går till väga för att presentera sina åsikter och få gehör för det man tycker. 
Många gånger ger vuxna inte ungdomar tillfälle till ansvarstagande och initiativförmåga 
utan påpekar deras ringa ålder, för att i nästa stund förvänta sig att de skall uppträda som 
vuxna i en annan situation. Jag menar att det borde ligga i den vuxna individens intresse 
att ta del av ungdomars värderingar och förhållningssätt till samhället. Samverkan mellan 
vuxna och ungdomar lägger ett stort ansvar på vuxenvärlden.

Hur skall vi göra här i Fjällbacka för att få fler unga engagerade i de arbetsgrupper och 
ideella föreningar som med viss varsamhet utvecklar samhället? Man kan inte göra hur 
många kraftsamlingar som helst för att få människor att engagera sig i dessa frågor. 
Det är lätt att engagemanget rinner ut i sanden om det inte uppmuntras. Det är ju 
trots allt ideellt arbete. Oavsett ålder är det viktigt att man förstår att det är ens egen 
initiativförmåga som får saker och ting att hända. Det handlar om din egen inställning 
och attityd till förändringar!

Jag vet vad jag tycker. Vad tycker du?

Rebecca Trehammar

Ledare

För Fjällbacka  
i framtiden!

Bryggdans i år:
21/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8.
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Föreningen För Fjällbacka
sommaren 2002
Årsmöte
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 9 juli 
kl. 19.00 i Församlingshemmet. Vi bjuder 
på kaffe med ”doppa” och därefter kommer 
en kortfilm  om badortslivet i Fjällbacka 
1926 att visas kompletterat med en del 
stillbilder. Hjärtligt välkomna.

Kulturvandringar i Fjällbacka
Inger Rudberg leder också i år tre kultur-
vandringar, torsdagarna  4 juli, 18 juli och 
25 juli med start från Sjöräddningsbåtarnas 
kaj kl. 19.00. Vi går längs Framstranden 
till Backen och upp mot kyrkan. Avgiften 
är 20 kr. Turen den 25 juli ingår i Tanums 
kulturvecka.

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

Stora krabbmetetävlingen
går av stapel onsdagen den 17 juli kl 14.00. 

Anmälan vid Promenadbryggan fr o m kl. 
13.00. Välkomna stora och små.

Du som köpt Fjällbacka-Bladet
Är du intresserad av att stödja vårt arbete för 
Fjällbacka, både att skapa nytt liv i samhället 
och att bevara traditioner och kultur. Då kan 
du gå med i vår Förening För Fjällbacka. Du 
får två nummer av tidningen på posten till 
jul och till midsommar. Tala med någon i 
styrelsen.

FFF stöder i år 
ekonomiskt Fjällbackaflaggorna och flaggpa-
raden, Tanums Turist i Fjällbacka, bryggdan-
sen, Stiftelsen för äldreboende, trappa upp 
mot Veddeberget, ytbehandling av Ingrid 
Bergmanbysten.

Fjällbackakväll
anordnas tisdagen den 23 juli kl.19.00 i 
församlingshemmet. Tema: Fjällbacka 
– Lamu, en jämförelse mellan två kustsam-
hällen, ett i Sverige och ett i Tanzania. Bl a  
utifrån bevarandeaspekten. Föredragshål-
lare är Lars Rydbom och Jan Ottander 
från Bohusläns Museum och inslaget ingår i 
Tanums kultursatsning.
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FRÅN KOMMUNEN

 

LEGALA NOTISER
1 november 2001

-5 maj 2002

Födda:
24 februari  Ella, dotter till Rikard Schwyzer 
 och Emilie Gustavsson
22 april  Maja, dotter till Patrik Jonasson 
 och Malin Edvinsson
4 maj  Annie, dotter till Karl Kahlman 
 och Gunilla Lundberg

Vigda:
28 mars  Tommy Granqvist och Gunilla 
 Andersson

Döda:
8 november  Håkan Lilja 75 år
21 november  Ernst Rudolf Martinsson 97 år
4 december  Marny Valdner 90 år
13 december  Gunnar Magnusson 67 år
23 februari  Henry Wulcan 81 år
6 mars  Majken Nilsson 75 år
1 april  Ingeborg Strömberg 86 år
1 april  Karl-Emil Bohlin 80 år

Legala notiser kommer i fortsättningen i 
sommarnumret. Endast uppgifter kända för 
pastorsexpeditionen har kunnat tas med.

Från grannorterna

Bullaren: Regnbågslaxodlingen i södra Bul-
larsjön gick i konkurs efter beskedet att all 
lax måste slaktas pga att laxparasiter drabbat 
odlingen.

HamBurgsund: Den 25 januari invigdes den 
nya brandstationen. Den kostade kommunen 
5,8 miljoner.

Tanum: Ett nytt varuhus med billiga varor 
från Kina skall byggas i Tanum. Investerare 
är kineserna Jingchun Li och James Shi.

greBBesTad: En ny marinlinje inrättas på 
Grebbestads folkhögskola.

Måsar vållar besvär, anser en del fritidsboende 
och anser att kommunen skall riva måsbon 
på en fastighet i närheten. Kommunen avslår 
begäran.

Anders Järund

Intresset för bredband är av naturliga skäl 
stort i Fjällbacka, vilket framgick av Gotanets 
informationsdag den 23 nov.

Kommunen anser att Persgrund bör inven-
teras ur natur- och fiskesynpunkt och klassas 
som värdefullt utsjöområde.

Kommunen behöver planera för ny industri-
mark i Fjällbacka och Hamburgsund.

Antalet båtplatser vid Veddö har minskats 
från 120 till 30. Därmed minskar också anta-
let parkeringsplatser, vilka också utnyttjas av 
reservatets besökare. 

Starten för laxfiske har flyttats från 1 mars 
till 1 april.

Kommunen har beslutat att godkänna detalj-
planen för 35 villor på det nya området på 
Veddeberget. Beslutet har överklagats.

Strandstädningen i kommunen sker delvis 
med frivilliga insatser.

Parkeringsövervakningen utökas under 
semesterveckorna.

Vattnet i Idefjorden har åter försämrats.

Kommunen  är skeptisk till att klassa fler 
”sjöbodar” som kontor.

Fiskarter som torsk och plattfisk är så gott 
som slut i kustnära vatten.

Formplast köper 1500 m2 för att utvidga 
och investera i en ny formspruta.

Kommunen har beslutat att riva den gamla 
kyrkskolan och sälja marken till Tanums 
bostäder, som vill uppföra 15 nya hyres-
bostäder på området. Några få protester 
har framförts mot att den 125-åriga skolan 
rivs. Däribland från Inger och Johannes 
Rudberg.

Fjällbackas befolkning uppgick den 3 maj i 
år till 993 personer. En minskning med 17 
från ifjol. De många bortgångna det senaste 
året och bristen på bostäder för unga familjer 
kan vara orsaken. (Uppgiften från kom-
munen genom Peter Berndtsson och Nils 
Kristensson i Nordby.)
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Apropå att den ”gamla” välsignelsen 
inte får läsas eller uttalas över barn och 
unga som deltar i en skolavslutning i 
en kyrka. 

En fågels bön
Gud, välsigna fälten, ängarna och skogen, 
Marken som syns långt under mig. 
Tack för luften som bär mina vingar. 
Tack för alla andra varelser som Du har skapat. 
Välsigna både människor och djur. 
Både de som är tacksamma över Din godhet 
och de som inte vill eller kan se den. 
Bär mig hela dagen, fyll luften med mina vänner 
så att vi kan flyga i vackra plogar  
och trumpeta högljutt för att tacka dig 
AAMMEEEN!!!

(Hämtad ur Barnens stora bönbok)

Tack alla frivilliga goda krafter som håller 
ut. Ni är värda en blomma, bok 
eller annat ibland som uppmunt-
ran. Utan er klarar jag mig inte.

Ett tips om en födelsedags-
psalm: Nr 24 i 1986 års- och 
523 i 1937 års psalmbok.

Herre, 
förbarma dig över oss!

Så känns det hälsar  
Margaretha Berndtsson

FRÅN KYRKTRAPPAN

Foto: Hans Schub

Sitter på övre våningen och ser ut över 
vreda vågor och en färgsprakande skiftande 
solnedgång. Min horisont har smalnat, jag 
inser min begränsning, men det var mycket 
roligare när kamplusten fanns. 

Varje människa behöver någonstans att fly 
undan till, någonstans att hämta kraft ifrån. 
Så långt tror jag att de allra flesta är överens. 

Vissa personer kanske aldrig hittar det där 
rätta stället som de behöver och jag tror 
att det gör dem osäkra och otrygga. Sådana 
människor har vi gott om i vårt land. För 
dem måste all styrka och trygghet komma 
ur det materiella, nöjen och ett jagande efter 
vind. Om inte detta tillfredställer oss så jagar 
vi vidare – men – allt kan köpas, utom tid. 

Från min horisont

Förlora en timme på morgonen och du jagar 
den hela dagen.

Hela familjen behöver helas i vår tid. 
Vad menar jag med familj? Det utreder jag 
inte denna gång, men jag önskat att alla 
generationer och alla ensamma fick betyda 
något för andra. Det är väldigt lätt att 
känna sig ensam, både i en församling och 
i privatlivet.

Det pågår en ständig maktkamp också 
hos oss som vill följa Kristus och det är 
naturligtvis förödande. Själv misslyckas jag 
ständigt och behöver mycken förlåtelse och 
upprättelse. Ändå måste jag få berätta att 
jag vid 60 års ålder denna vinter mer än 
en gång har upplevt hur mina tankar har 
gått till kampsångens ”Människovärdet vi 
fordra tillbaka”.

Vår kyrkomusiker är tillbaka och jag 
hoppas att många inser vilken bra kantor 
och körledare det finns här och att du som 
kan sjunga kommer till körerna.

Musik i sommarkväll
Onsdagar kl 19.00
10 juli Ragnhild Pettersson orgel och piano.
17 juli Maria och Helena Henriksson sång 
och fiol, Per Weist piano.
24 juli Cecilia och Cristine Sävervall sång, 
Carl Emil Lindberg gitarr.
31 juli Stråkkvartett med medlemmar ur 
hovkapellet framför musik av Gershwin 
och Taube.

Lördagar kl 18
Helgsmålbön med orgelmusik av Per Weist. 
29 juni, 13 juli, 27 juli

Ögudstjänster
6 juli lördag Korsö, i samband med Skärgår-
dens dag.
21 juli söndag Dyngö, klockan 18.00. 
Sjöräddningens båt kör ut intresserade och 
avgår klockan 17.00 från hamnen.



�   • Fjällbacka-Bladet • Juni 2002 • Nr 92 •

SAMHÄLLSFÖRENINGEN
Under våren har vi haft två stora möten för 
att avhandla de viktiga frågor som ligger 
framför oss.

Kajen och översiktplanen
Det första mötet handlade om kommunens 
revidering av sina översiktsplaner. Samhälls-
föreningen har för Fjällbackas del funnits med 
som remissinstans under de snart två år som 
arbetet hittills pågått. Nu görs en fördjupad 
översiktplan för Fjällbacka. Vi återkommer 
i ärendet. Diskussionerna rörde sedan kajen 
som nu är i ett så dåligt skick att den är delvis 
avspärrad. Enligt Kultur- och Fritidsnämn-
dens förvaltningschef Anders Eklund har 
kajens tillstånd utretts av Skanska. Kajen 
kan förbättras i tre steg, ett akut och två 
förebyggande alt en totalrenovering. Kostnad 
från 2-8 miljoner kronor. I sommar kommer 
dock ingen förändring att ske. Vi anser att 
frågan bör utredas vidare vad beträffar behov 
av utlastning, vägar för tunga transporter, 
småbåtshamn utanför mm. Samhällsfören-
ingen tycker också att det är viktigt att ta 
med området kring kajen i resonemangen 
i syfte att skapa en trivsammare totalmiljö 
i området.

Campingens framtida utveckling
På det ordinarie vårmötet uppehöll vi oss 
i huvudsak med en fråga, campingen och 

dess framtid. Anders Eklund redovisade de 
argument som ligger till grund för att utveckla 
nuvarande camping. Dagens storlek ger 
inte en positiv driftekonomi. Campingen 
erbjuder i dag, beroende på bland annat 
brandskyddskrav, endast ca 100 platser. 
För att få en lönsam camping erfordras 
en utbyggnad upp till minst 400 platser. 
Preliminära beräkningar visar att detta medför 
en investering för kommunen på ca 11 
miljoner kronor bl a inkluderat inlösen av 
mark och VA samt vägar.

Ny detaljplan behövs
Uppdraget från kommunstyrelsen till Kultur- 
och Fritidsnämnden är att ta fram en detalj-
plan för en utvecklad camping. Elin Anders-
son, kommunens stadsplanerare, presenterade 
förslag på ny plan för en större camping. En 
nyckel i detta är en ändrad tillfart. En 
rondell vid utfart Tallgatan bedöms som det 
mest lämpliga. Kjell Jonasson redogjorde 
för sina åsikter om hur han vill utnyttja 
Sälviksområdet. Han ansåg att området, 
förutom att användas till camping, är mycket 
lämpligt för exempelvis restauranger och 
båtplatser. Han har också svårt att se att en 
nedfart vid Tallgatan skall vara ett problem 
och det ska inte styra campingens utveckling. 
Rolf Hermansson, ordförande i Miljö- och 
Byggnadsnämnden, menade att ett problem 

som finns är att vi i dag måste ta en överdriven 
hänsyn till de krav som olika kulturbevarande 
intressen ställer. Detta kommer att hämma 
utvecklingen av våra kustsamhällen. Bernt 
Hansson menade att man borde förlägga 
campingen utanför hästhagen. Hans Bjerk-
linger efterfrågade alternativ för beslut om 
campingen och menade att det är viktigt att vi 
har en långsiktig planering på de beslut som 
tas. Man bör med nuvarande stora behov 
av bostäder se över att man även når ett 
attraktivt boende som möjliggör en expansion 
av samhället. Bertil Engdahl, ordförande i 
Kultur- och Fritidsnämnden, svarade att det 
uppdrag som man fått bara innebar att utreda 
en utveckling av nuvarande camping. Anders 
Torevi menade att man inte borde belasta 
kommunen med investeringen av en ny 
camping, utan att här borde privata intressen 
kunna komma in. Campingen bör vara kvar. 
Lars-Göran Olsson, ordförande i FIK, de 
som i dag arrenderar campingen, ansåg att 
man först måste köpa in marken för att sedan 
börja se på detaljlösningarna. Han föreslog 
att man för att dela upp investeringarna bör 
fördela dessa etappvis. Rolf Hermansson 
informerar att nämnden är beredd att fortsätta 
planarbetet. Det betyder start för investeringar 
tidigast om tre år.

Hans Schub, ordförande
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Det är inte första gången de senaste åren som 
idéer om bostäder i fd Kyrkskolan funnits. 
Olika privata intressenter har tidigare visat 
intresse för fastigheten. Kommunen, som ägt 
fastigheten, har av olika anledningar valt att 
inte sälja tidigare. En anledning har säkert 
varit svårigheten att styra boendet till ett 
året-runt-boende, en önskan som delas av oss 
som bor i samhället. Nu blev det istället det 
kommunala bostadsbolaget TBAB som i april 
gavs klartecken att köpa fastigheten. Redan 
i december tog bostadsbolaget en första 
kontakt med samhällsföreningen för att 

Kyrkskolan blir bostäder
Under vintern och våren har planerna på en ombyggnation av den gamla Kyrkskolan 
till bostäder vuxit fram. Fastigheten såldes i april till det kommunala bostadsbolaget 
Tanumsbostäder AB (TBAB.)

informera om planerna. Man redogjorde då 
för nödvändigheten att riva husen och uppföra 
tre stycken nya bostadshus. Motivet är att 
den stora fd skolan är mögelskadad samt att 
det är dyrare och svårare att göra funktionella 
lägenheter i en gammal fastighet. Detta har 
väckt oro hos vissa, medan de flesta verkar se 
med tillförsikt på en nybyggnation.

Det är ett klassiskt ställningstagande; 
utveckling kontra bevarande. Som alltid verkar 
det svårt att förena de två, men signalerna 
till TBAB och dess arkitekter så här långt 
från politiker, samhällsförening och andra 

intressenter är att hålla en öppen dialog 
mellan företrädare för utveckling respektive 
bevarande.

15 lägenheter
Det är Bright Arkitekter i Strömstad som 
fått uppdraget att rita husen. De betonar 
värdet av att en rätt utformad nybyggnation, 

med genomtänkta funktioner, 
kommer att tillskapa Fjällbackas 
centrum en naturlig, levande 
miljö. I dagsläget (maj 2002) finns 
förslag till exteriörer (se skissen) 
och planlösningar. Bright och 
TBAB kommer nu i dialog med 
Länsmuseet att arbeta vidare med 
ritningarna så att de får just den 
utformning som kan accepteras 
av så många som möjligt. Totalt är 
det alltså tre hus som ska uppföras 
på tomten. Sammanlagt är de 
tänkta att rymma 15 lägenheter. 
Storleken kommer att vara 2- och 

3 rum med kök i varierande storlekar. För att 
lösa problemet med parkeringar är tanken att 
gräva ut ett parkeringsdäck under knappt halva 
tomten, dvs något större än den befintliga 
skolan. Endast två gamla platser på asfaltpar-
keringen behöver tas bort för att ge utrymme 
åt garagenedfarten.

Ungdomsgården behöver ny lokal
Det är emellertid som alltid en lång väg från 
idéer till färdig produktion. En detaljplan 
för området ska upprättas och i det arbetet 
kommer alla synpunkter att beaktas. Inklusive 
eventuella överklaganden är en trolig tidsplan 
för hela projekteringen 2-3 år. En sak som 
måste lösas snarast är ny lokal för ungdoms-
gården. Efter att Fjällbacka varit utan en sådan 
under flera år, är sedan ett år en verksamhet 
igång varje onsdagskväll. Gården är välbesökt 
och omtyckt av våra unga, samtidigt som det 
glädjande nog vuxit fram ett engagemang 
från ungdomarna. De är givetvis oroade över 
att eventuellt komma att stå utan lokal, men 
det finns en stor vilja bland politikerna att 
lösa frågan.

Hans Schub

Skiss från Bright Arkitekter AB
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Så länge vädret var hyggligt och landresorna 
en, eller någon gång två, i veckan, var det 
inga större problem att klara mathållningen. 
Inköpen fick naturligtvis planeras för minst 
en vecka framåt. Sämst var det med mjölken. 
På sommaren höll den sig högst två dagar. 
Sedan sattes en del till filbunkar och resten 
kokades upp. Då höll den sig ett par dagar 
till, sen var den i allmänhet slut. Torrmjölk 
hörde jag aldrig talas om. Men det fanns 
små flaskor med kaffegrädde. Utspädd med 
vatten dög den också till gröt, i nödfall. 
Andra färskvaror, främst kött, fick ofta lagas i 
två omgångar. Köttbullar och annat stekkött 
bryntes och stektes så mycket att det höll sig 
i matkällaren tills det skulle ätas. Då blev 
det färdiglagat. Kokkött kunde behandlas 
på samma sätt. Ofta blev det dock kött på 
bordet dagen efter en landresa. Fisk köpte 
vi nästan aldrig, den fanns i havet runt ön. 
Främst plattfiskar gick bra att ha i sump, 
det var bästa sättet att bevara dom färska. 
Vi åt ofta fisk.

Men det gällde också att ha beredskap 
för en längre tid, särskilt höst och vinter. 
Jag minns en gång, det var i november, då 
stormarna avlöste varandra så att det inte 
gick att lämna platsen på hela tre veckor. 
En isvinter kunde medföra ännu längre 
isolering. Med mjöl och gryn, socker, salt, 
torkad frukt, ärtor, bönor kaffe, te, kakao 
och andra hållbara varor var det inga större 
bekymmer. Av sådana varor fanns nästan 
alltid rejäla lager hemma. Mjöl köptes 

säckvis. Jag vill minnas att vetemjöl såldes 
i säckar om 100 kilo. Karlarna måtte varit 
starka, som kunde hantera dom. Säckarna 
var av bomullsväv och kunde användas till 
bl.a. lakan och oljekläder. Ett bekymmer 
var jäst. Den hade begränsad hållbarhet. 
Om den packades ner i ett glas så att luften 
bara kom åt överytan klarade den sig något 
bättre. För att ändå klara behovet av bröd 
köptes, förutom knäckebröd, också en sorts 
stora rågskorpor. Bagare Ragnar Setterlind 
gjorde sådana på beställning. De kallades 
knallar och var stenhårda. Man fick blöta 
upp dom i kaffe eller annan varm dryck för 
att rå på dom. Smör packades i krukor och 
saltlake hälldes över. Ägg lades också i stora 
stenkrukor varefter utspätt vattenglas slogs 
på. Äggen höll sig några månader.

På hösten köptes potatis för minst 7-8 
månaders behov samt stora påsar med 

morötter och kålrötter, oftast direkt av någon 
odlare. Några kålhuvud brukade höra till. 
Lite senare på hösten köptes en halv eller 
en kvarts gris av någon bekant bonde, samt 
några kilo kalvkött. Grisen styckades och 
togs tillvara på olika sätt. Stek- och kokfläsket 
saltades i ett laggkärl. En del köttigt fläsk 
kokades till sylta och lades i saltlake. En 
pressylta av gris - och kalvkött brukade det 
också bli. Kotletter, fläskstekar och köttbullar 
stektes och konserverades i glasburkar. 
Sedan var matkällaren laddad för höst - och 
vinterisolering.

Matkällare för alla hushållen fanns under 
fyrmästarbostaden. Källaren var byggd med 
murade valv ungefär som en gammaldags 
jordkällare. Vartannat valv var spänt över 
husets hela bredd, vartannat hade ett upplag 
på mitten. Jag har aldrig sett någon liknande 
konstruktion.

Matsedeln
Men som matkällare var den bra. Under 
andra världskriget var den också tänkt som 
skyddsrum. I sjöboden fanns dessutom varje 
höst en balja eller tunna salt makrill samt 
salt berggylta och ibland salt torsk. 

Hur kunde då matsedeln se ut efter några 
veckors isolering ? Frukosten var nog inte så 
olika andra människors. Kaffe och hembakat 
bröd eller knalle för de vuxna, kanske ett 
ägg. Choklad på kaffegrädde och vatten till 
barnen. Någon gång gröt med lingonsaft, 
ibland välling. Söndag middag togs kanske 
en konservburk ur källaren. På vardagarna 
förekom då och då ”makrill på potetera”. 
Oskalad, men väl renborstad potatis fick 
koka halvfärdigt i rätt mycket osaltat vatten. 
Salt makrill tvättades och lades ovanpå. När 
potatisen var kokt var makrillen också färdig. 
Den mesta sältan hade då gått ur makrillen 
och potatisen var lagom salt. Serverades med 
smält smör. Salt makrill kunde också fileas, 

Att växa upp på en fyrplats Del 2

Albert Waldners berättelse om sin uppväxt på Väderöbod fortsätter här. Mat och 
dryck är det stora ämnet i detta avsnitt.

Foto: Arkivbild

Skiss av matkällarens konstruktion

Ia (sjöhävning) i Kranhålet. Ingen enkel tilläggningsplats.
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vattnas ur och stekas på samma sätt som 
salt sill. ”Speggemakrell”, spicken makrill 
kunde också ätas till kokt potatis. Enkelt, 
men kanske inte direkt någon barnmat. 
Salt, urvattnad berggylta var närmast en 
nödlösning. Färsk fisk var svår att komma 
åt utan båt i sjön. Spöfiske från land var 
omöjligt vid storm. Det gick förresten bara 
sommar och tidig höst efter berggylta. 
Berodde isoleringen på is var det inte lika 
omöjligt att få en torsk på pilken.

Sluring och ålekråka
Av det saltade fläsket kunde det bli både 
stekt fläsk, ärtfläsk och ingrediens i sluring. I 
sluringen kunde också ingå 
fläskkorv, kålrot, morötter, 
någon potatis, havregryn 
och annat enligt Kajsa Vargs 
recept. Sluring var populärt 
och gott. Ibland fick vi kon-
serverat argentinskt nötkött, 
corned beef, eller konebiff, 
som vi sa. Jakt på sjöfågel 
kunde ge ett tillskott av färskt 
kött. Ejderjakt var tillåten 
bara under vintermånaderna, 
medan ”ålekråka”, (skarv) 
och alka kunde jagas även på 
hösten. Var det bara någor-
lunda svalt höll sig köttet 
i skjuten fågel rätt länge. 
Fjäderdräkten isolerade tyd-
ligen. Var tillgången riklig 
togs bara bröstet och låren, 
annars lite mera. Sjöfågel 
helstektes aldrig, då smakade den tran.

Torkad blandad frukt var en välsignelse. 
Det blev ofta fruktsoppa till efterrätt. 
Katrinplommonen ansågs finast och delades 
därför ut lika på tallrikarna. Men så upptäckte 
vi att päronhalvorna var nästan ännu godare. 
Då blev päronen också uppdelade. Men 
huvudsaken var förstås att det blev en god 
och förhoppningsvis hälsosam avslutning 
efter en kanske något salt och fet förrätt

På kvällarna var det ofta pudding på 
majsflingor. Jag vill minnas att den kunde 
lagas utan mjölk men med ägg. Hackad 
mandel och russin satte ytterligare smak 
på puddingen. Gärna saftsås till. Gröt och 
välling fick också gå utan mjölk. Pappa 
gillade inte gröt, han åt hellre stekt potatis 
och fläsk. När salt fläsk skulle stekas började 
man med att koka ur saltet. Alltså först 
vatten och fläsk i stekpannan, sedan stekning 
på vanligt sätt. Salt makrill, urvattnad och 
inlagd som sill dög bra både som pålägg 
på smörgås och som sovel till en kall kokt 
potatis. Vi klarade oss alltså rätt väl även 
om landresorna dröjde. Den ibland lite för 
salta och ibland också lite för feta maten 
bekom oss tydligen inte så illa. Möjligen med 

undantag för pappa, som var mycket förtjust 
i fet mat. Men mager kost och fleromättat 
fett var liksom inte uppfunnet då. Fram till 
början på 1920-talet hade alla fyra familjerna 
på Väderöbod var sin get. Det hjälpte förstås 
upp mjölkförsörjningen. Getterna var trevliga 
djur, lekfulla, snälla och lite okynniga. Men 
det var också en hel del arbete med dom. 
De var inte kräsna, potatisskal och andra 
matrester åkte med. Det bete som fanns på 
Väderöbod åt de med god aptit, även mossor 
och lavar. De var duktiga att klättra i bergen, 
men det hände att de hoppade ner på någon 
berghylla för att komma åt några grässtrån 
och sedan inte kunde ta sig därifrån. Då 

fick karlarna dit med rep och hjälpa dom. 
Ibland fick getterna gästspela på någon av 
småholmarna i närheten för att beta av någon 
gräsbacke. Det blev bara på dagtid mellan 
två mjölkningar. För vinterbehov fick allt 
foder köpas hem.

Linolja, en de likatess
Getterna åt inte bara sådant de borde äta, 
enligt människans sätt att se. Bomull och 
linne var tydligen gott. Tvätt fick därför 
hängas utom räckhåll. Och en get som står på 
bakbenen når rätt högt. Stortvättar torkades i 
allmänhet över ”Gröna backen”, en gräsbacke 
i en sänka strax intill fyrmästarbostaden. 
Där fanns fästanordningar för klädstreck i 
bergväggarna runt omkring. Man streckade 
slakt så att strecken kunde nås från marken, 
sen klämde man upp det hela med träsaxar. 
Då blev tvätten oåtkomlig för getterna. Men 
det skadade inte att hålla ett öga på vad 
som hände. 

Papper var också ätbart, åtminstone om 
det gick att stjäla det. Spik i papperspåsar 
kunde få fötter. Sprack sedan påsen på något 
”lämpligt” ställe i en stenmal kunde den 
dagen vara förstörd, utom för geten. Hon 

ställde sig på lagom säkerhetsavstånd, lugnt 
tuggande på påsen, och tittade på medan 
spikarnas ägare låg med ändan i vädret för 
att rädda vad som räddas kunde. Linolja var 
en delikatess. Det gällde att passa burken om 
en get kom och ville hjälpa till med jobbet. 
Att få nyoljade rundhult renslickade var 
kanske inte så svårt att reparera men ändå 
förargligt. Mera oförargligt var om geten åt 
upp spånen efter skrapningen. Vår get hette 
Topsy. Jag kunde få rida på henne ibland, om 
pappa höll i mig. Själv höll jag mig i hornen. 
Topsy knallade på en stund, sen ruskade hon 
på huvudet och reste sig på bakbenen, så att 
jag gjorde sorti akteröver. Fallet blev inte så 

högt, så jag slog mig 
aldrig. 
En gång om året 
hämtade karlarna en 
bock i land och tog 
ut till getterna. Om 
getterna var snälla 
och sällskapliga, så 
var bocken riktigt 
otrevlig mot oss barn. 
Åtminstone var vi 
rädda för den. Vi 
hade väl inte fått 
någon undervisning 
om blommor och 
bin, så vi begrep inte 
vad bocken hade på 
Väderöbod att göra. 
Att getterna ville ha 
sällskap godtog vi 
inte. De var ju fyra 

stycken och behövde inget mera sällskap. 
Och rakt inte av en otrevlig bock. Om 
getterna hade aptit på en del otrevligt så 
var bocken än värre. Dels nådde han högre 
och dels hade han ännu värre aptit. Färsk 
målarfärg kunde han slicka i sig. Han stal 
salt makrill direkt ur tunnan om han kom 
åt. En gång gjorde han om fyrmästare Hults 
oljebyxor till shorts, när de råkade hänga 
lite för lågt. Vi drog en lättnadens suck när 
bocken fraktades iland igen.

Ibland fick getterna killingar. Bäst minns 
jag Topsys sista killing, han hette Laban och 
var väldigt lekfull. Men så kom det ut en 
elak farbror från Fjällbacka och slaktade alla 
killingarna på en gång. Jag minns ännu att 
vi grät när mamma kokade Labans huvud 
och ögonen tittade på oss. Vi barn ville inte 
äta Laban-köttet, men i vilken form det 
serverades för att lura oss, minns jag inte. 
En klen tröst var att Laban kunnat bli en 
otrevlig bock om han fått leva. Det kunde 
väl finnas snälla bockar också. Topsy rönte så 
småningom samma öde som Laban.

Väderöbod med gamla fyren Foto: Gunnar Rasmusson

Fortsättning på nästa  sida
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Inget grundvatten
Till mat och dryck hör också dricksvatten. 
På Väderöbod finns inget grundvatten, 
åtminstone inget ”sött.” Går det att hitta 
något är det bräckt av salt. Vi fick i stället 
använda regnvatten. Det togs från taket på 
det största bostadshuset. Men det fick inte 
vara salt eller förorenat av fågelspillning 
eller av sot från skorstensrök. Det måste 
därför regna tills taket var rent innan 
vattnet kopplades till brunnen. Kopp-
lingen bestod av en rörbit, som sattes på 
stupröret, så att vattnet rann över i en 
gryta med perforerad botten. Från grytan 
rann vattnet genom ett sandfilter till 
en gjuten bassäng, brunnen, som rymde 
några kubikmeter.

Att sätta i rörbiten var nästan som en 
liten ceremoni. Det skulle vara fyrmästa-
ren eller fyrvaktaren som gjorde det. Först 
provsmakades vattnet. Med en skopa togs 
ett prov under stupröret. Sedan följde ett 
lukt- och smakprov. När allt var som det 
skulle, kopplades rörbiten in. Och ur igen 
när det blev uppehåll.

Det fanns en reserv också. Det var en 
vanligen proppad ledning från ”Stora 
Dammen”, som via ett sandfilter gick till 
brunnen. Men vattnet i dammen kunde 
bli förorenat av salt och annat. Så ibland 
tömdes dammen och borstades ren. Mesta 
vattnet kunde tas med hävert, men på 
slutet blev det hinkar och trärännor. 

Vattnet från brunnen fick bara användas 
som dricksvatten och till matlagning. Till 
tvätt och disk med mera fick vattnet från 
dammen duga. Allt vatten fick bäras in 
och så småningom ut i slasken.

Att bada varmbad var en stor apparat. 
Pappa gjorde ett badkar av oljehärdad 
masonit och trä. Botten var av spontade 
bräder med invändig segelduk. Masoniten 
var fästad vid träbottnen på samma sätt 
som lädret på en träsko, alltså med en 
längsgående tråd och krampor. Fast kraf-
tigare än träskons. I båda ändar var 
det nästan som stävar på en båt och över-
kanten var nära lik en reling. Hela karet 
var vitmålat. Det var ett fint badkar och 
det fungerade utmärkt. Vattnet värmdes 
i stora tvättgrytan i tvättstugan. Precis 
som till tvätt, föll det på min lott att bära 
vattnet från Stora dammen till tvättstugan. 
Jag vill minnas att jag hade ett öre span-
nen. Jag höll noga räkning på antalet. 
Så värst många gånger på året blev inte 
badkaret använt. Vi badade desto flitigare 
på sommaren. 

Artikeln fortsätter i nästa nummer

Fortsättning från föregående sida
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Som maskiningenjör har Kjell-Erik ett 
genuint intresse att bygga, skruva, svarva 
och trimma allt som snurrar och rör sig. 
Bilarna byggs upp från början med att man 
gjuter ett aluminiumchassi för att sedan 
fästa axlar, kraftöverföring och motor i det 
gjutna aluminiumet. Motorerna varierar i 
storlek från 1,5 till 10 cc (kubikcentimeter). 
Det är försedda med avstämda ljuddämpare 
och varvar 45.000 varv/min. En liten 1,5 
cc motor är mindre än en knuten hand 
men lämnar trots det över en hästkraft 
(som en moped). Det är riktiga krutpaket 
vi snackar om. 

I Sverige finns det tre banor, i Örebro, 
Gävle och Göteborg. En tävlingssäsong 
består av ett tjogotal tävlingar i bl.a. Italien, 
Baltstaterna och Ryssland. Ryssland, världs-
ledande inom dessa små motorer, är för 
övrigt ett land Kjell-Erik känner väl till. 

–Under arbetet med att bygga upp en 
Volvoverkstad i Moskva fick jag klart för 
mig vilken status modellbyggarna hade. Där 
var det framstående ingenjörer och tekniker 
som byggde sina egna motorer och jag lärde 
mig mycket under den tiden.

Kjell-Erik Odelius –  
Världselit med modellracerbil

VM i USA
Tack vare en silvermedalj i SM med 247,2 
km/tim (Kjell-Erik kör i klassen 1,5 och 2,5  
cc) blev det landslaget med EM och VM 
i fjol. VM gick av stapeln i New York och 
efter det att ett kugghjul i växellådan hade 
rasat på träningen såg allt nattsvart ut. Men 
med hjälp av en svets och ett evigt filande 
gick det dock till slut att komma till start. 
Till amerikanernas häpnad fick ”Mannen 
med filen” till ett par bra körningar med 
224 km/tim som bäst. En bra bit ifrån vad 
bilen kan men det räckte i alla fall till en 
fin åttonde plats. 

–I denna sport kan man inte köpa sig till 
framgång. Man måsta lära sig att justera alla 
små detaljer och enda sättet att nå framgång 
är erfarenhet, säger Kjell-Erik. 

Detta bevisas tydligt av att han träffade 
VM-segraren på tävlingsbanan redan 1955. 
I fjol vann han sitt första världsmästerskap.

Fantastisk samling 
Kjell-Eriks modellhobby handlar inte bara 
om racerbilar. En enastående samling av 
modellmotorer ryms hemma i hobbyrum-
met. 400 motorer i alla storlekar och 

Det finns många olika grenar inom modellbilsvärlden. I en fästs en wire, dels i sidan 
av bilen och dels i en centrumpinne. Bilen skall sedan köra så fort som möjligt åtta 
varv runt en 500 m lång slät cirkelbana i cement. Kjell-Eriks ”värstingbil” gör 260 
km/tim i snitt på de åtta varven.

former fyller flera glasmontrar. Därtill 
har han i samlingen ett tiotal av nämnda 
racingbilsklass. De äldsta är fantastiska 
samlarbilar från 50-talet. Även modellbåt-
sport i klassen FSR-V är ett intresse och 
ser man sig omkring hittar man bortåt 
tio av dessa radiostyrda tävlingsvidunder. 
Flygplan, speedbåtar som gör 40-45 knop. 
Ja, allt inom modellhobbyn finns i Kjell-
Eriks residens. Stoltheten är en radiostyrd 
bil på närmare metern. Bilen är försedd med 
en fungerande amerikansk Conolly 4-takts 
V8-motor på 32 cc, med glödstift, vat-
tenpump och kylare, allt i miniatyrformat.

Till sist måste jag nämna hur tagen Kjell-
Erik var sedan han åter landat i Sverige efter 
New Yorkäventyret. Strax efter landning 
fick han höra kusliga saker på radion. Det 
var den 11 september och hans plan lyfte 
från New York, kvällen före attacken mot 
World Trade Center.

Text & Foto: Anders Torevi

Kjell-Erik med två av sina samlarrariteter från 
1950-talet. En 10- och en 2,5 cc bil.

En liten del av samlingen på mer än 400 
modellmotorer.
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Min farfar Johan Fjällström, f. 1876 och 
d. 1949, påbörjade fraktfarten i Fjällbacka 
med styckegodstrafik Fjällbacka - Göteborg. 
Johans söner, Axel och Ragnar, blev direkt 
efter konfirmationen påmönstrade. Min far 
Axel berättade, att farfar låg och väntade på 
honom konfirmationsdagen innan jakten 
avgick till Göteborg. I släkten Fjällström 
har följande jakter ingått: SVANEN 1, 
HILDUR, ALFA, MONA, SVANEN 2, 
FRAM. Axel Fjällström, f.1908 och d. 
1988, köpte tillsammans med svågern 
Carl Sandberg år 1932 jakten Mona, då 
det ansågs att två jakter behövdes. Efter 
en tid övertogs Sandbergs del av Ragnar 
Fjällström, f. 1911, (still going strong ännu 
vid 90-års ålder). Johan Fjällström tillsam-
mans med sönerna uppehöll fraktfarten 
mellan Fjällbacka och Göteborg. Även 
avstickare gjordes till Hamburgsund, Greb-
bestad och de året runt bebodda öarna i 
Fjällbacka skärgård (kol och koks) m fl orter. 
I stort sett allt gods som transporterades 
till och från Fjällbacka transporterades på 
Fjällströms jakter under en lång följd 
av år. Frakterna benämndes styckegodstra-

En svunnen epok
Rolf Fjällström berättar här om släkten Fjällströms fraktfart med jakten MONA under 
början av 1930-talet; turer som mestadels gick mellan Göteborg och Fjällbacka.

fik och bestod i huvudsak 
av spannmål både i säck och 
löst i lastrummet och även 
på lastluckan (s.k. bunke) i 
säckar. Spannmålet (vete, råg, 
korn, havre) lämnades in av 
bönderna till Centralfören-
ingen i Fjällbacka och Greb-
bestad i jutesäckar som kunde 
väga upp till ca 110 kg.
Vi fraktade allt som salu-
fördes i speceriaffärerna och 
järnaffären. Bensin, brännolja 
och smörjolja. Men också 
melass, koks, sten från brot-
tet i Heestrand, fiskrens i 
tunnor till guanofabriker längs 
kusten, järnvaror, tomburkar 
och lock till konservfabri-
kerna, ansjovis och annan 
sill i burk och i fat. Vidare 
fraktades hem från Göteborg 
allt foder (mat till djuren) 
till lantbruket, flyttlass vår och 
höst och på släp efter jakterna 
mindre båtar, som sommar-
gästerna förvarat ”hemma” 
under vintrarna. På ”lediga 
stunder” utförde man dess-

utom pålning av bryggor och s.k. vragar 
som bl.a. jakterna låg förtöjda vid på 
redden. Ragnar Fjällström höll ut längst 
som befraktare med jakten Fram som såldes 
till Stockholm år 1956, där den gjordes om 
till ”lustfartyg”. Jakten har besökt Fjällbacka 
efter ombyggnaden och ägaren var mycket 
belåten med sin jakt. Fram har senare 
tyvärr förlist på sydligare breddgrader enligt 
Ragnar Fjällström. 

En arbetsvecka kunde se ut så här
Under gång användes seglen så gott som 
alltid. Speciellt under kriget då det var 
mycket ont om olja. Ankomst Fjällbacka 
från Göteborg med fullastad jakt skedde på 
lördag - söndag. Måndag morgon var det 
förhalning av jakten till de olika bryggorna 
i samhället, där allt lossades under 2 till 
3 dagar, varefter nytt gods lastades för 
transport till Göteborg. Ofta påbörjades 
resan till Göteborg under söndagen så att 
lossningen av godset kunde påbörjas måndag 
morgon. Avståndet Fjällbacka - Göteborg är 
ca 72 nm (sjömil) och tog med Fram ca 10 - 
11 tim beroende på väder och vind.

Bestod lasten av löst spannmål i rummet 
gick lossningen vid kvarnen Tre Lejon vid 
Eriksberg i Göteborg av 70 - 75 ton på ca 
5 tim, om vi inte behövde ligga på törn 
och vänta på vår tur. I slutet av 1940-talet 
lossades spannmålet även en bit upp i Göta 
älv, Agnesberg. Ett elevatorband med skopor 
fördes ned i rummet, djupare allt eftersom 
nivån av lasten sjönk i rummet. I slutet av 
lossningen fick skyfflarna tas fram för att fylla 
skoporna. Därefter påbörjades lastningen 
vid olika kajer längs Göta Älv. Styckegodset 
lastades ombord vid Stora Hamnkanalen 
innanför bron vid Stenpiren. De sista åren 
var tilläggsplatserna för jakterna vid Lilla 
Bommen.

På styrhytten till SVANEN i början av 1930-talet framför 
landshövdingens residens i Göteborg. Från vänster: Axel, Johan 
och Ragnar Fjällström.

Fram var för djupgående för kanalen 
så lasten togs då emot utanför bron vid 
Stenpiren. Där kom då lastbilar och längre 
tillbaks hästdragna vagnar med varor från 
bl.a. Aportekarnes och Pripps samt Vin & 
Spritcentralen. Vi ombesörjde även inköp av 
starka drycker för privatpersoner i Fjällbacka. 
Det var ju på ”bokens” tid. Resväskorna 
kunde bli ganska tunga att bära ända uppi-
från Drottningtorget och ombord inför 
årets högtider. Sista lastningsplats var 
Sockerbruket och på Hisingssidan Gulf, 
ungefär där Älvsborgsbron är belägen. Hann 
vi inte ut till Gulf före stängningsdags, bad vi 
Gulfs personal rulla ut de fat med oljor 
som skulle ombordtas. Vi lastade dessa 
själva på däck där de restes på högkant och 
stöttade eventuell last på lastluckan. Därefter 
påbörjades hemfärden ofta sent på kvällen. 
Vi gick så länge vi orkade och vädret tillät, 

Exempel på inkomster Göteborg - 
Fjällbacka tur och retur.

Första turen Göteborg tur och retur 1 september 1932 
inbringade brutto kronor: 188:19
Avgifter: Smörj- och brännolja 43:-, hamnavgift kvar-
nen Tre Lejon 9:-, telefon ca 5:-, assurans, presenning, 
lossning- och lastningshjälp summa kronor: 77:00. 
Netto kronor: 111:19

Underhåll till jakten Mona = 1 del (part) 
2 mans besättning = 2 delar 
Ger ca 37 kronor/del

9:de turen (sista 1932) med Mona t.o.r. Göteborg 
1 dec 1932 gav brutto 
kronor 256:85 
Inseglat år 1932 brutto kronor: 1855:86, netto kronor: 
1222:00

Avgifter: 
Hamnpengar 46:16, Bränn- och smörjolja 442:70, 
Underhåll jakt 50:00, Underhåll motor 95:00, Summa 
avgifter: 633:86
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ibland ända hem till Fjällbacka efter en lång 
arbetsdag och avlöste då varandra vid rodret 
och såg till motor och hylsa med jämna 
mellanrum medan en man vilade sig ett par 
timmar. För det mesta bestod besättningen 
av 2 men vissa perioder av 3 man.

Vid solens nedgång sattes stång med 
lanternskärmar upp på bägge sidor av 
fartyget och lanternorna fylldes med fotogen 
och tändes. Topplanternan hängdes upp 
i fockfallet och akterlanternan i fäste på 
styrhytten akterut. Nästan alltid hade vi 
ekan på släp eller liggande tvärs på räckena 

Hamnen i Göteborg i början av 40-talet. På insidan bron, vänster sida syns jakten Bella. 
Fotot tillhör fam Fjällström.

akterut. Om vädret ej hindrade lade vi till i 
Fjällbacka dagen efter. Vid lossning av jakten 
användes en handdriven vinsch placerad 
akter om masten. På en axel fanns vevar, som 
var löstagbara, en på varje sida om masten. I 
lastrummet lades säckar och annat gods i s.k. 
längor som sedan hivades upp på lastbilar 
och kärror. Som ärade läsare förstår behövdes 
på den tiden inga gym. 

Så pågick befraktningen år ut och år 
in, vinter som sommar. Några besvärliga 
passager hade vi att ta hänsyn till som Mar-
strandsfjorden, Hjärteröfjorden, Kråksunds 

Gap, Islandsberg, Malmön Drag och, före 
år 1936, den fruktade Sotenfjorden, Valö 
Huvud och utsidan av Hornö. Vinden kom 
oftast in tvärs men med hjälp av stöttesegel 
och sjömanskap och ibland tur gick det alltid 
väl. Resorna företogs ofta nattetid både i 
fyrledda leder och där inga fyrar fanns.

Som alla förstår var det arbetssamma år 
under fraktfartens tid. Men alltid eller så gott 
som alltid, trivdes vi med detta levebröd. Jag 
glömmer aldrig de stunder, då jag som liten 
fick följa med jakten till Göteborg, och det 
på kvällarna ombord på Svanen samlades 
några män från jakterna Nora och Bella i 
skansen och jag låg i kojen och lyssnade på 
alla möjliga och omöjliga historier.

Undertecknad har skrivit i vi-form, men i 
sanningens namn har jag inte varit påmönst-
rad längre tid än sammanlagt ca ett år.

Med en varm och högtidlig återblick

Rolf Fjällström

Köpekontrakt till jakten MONA med  
bl. a. följande innehåll:

Köpekontrakt upprättat och undertecknat  
25 aug. 1932 för motorseglare LL 819 KVICK 
av Gravarne.

Säljare:
Henrik Gross, Wilhelm och Svante Henriksson.

Köpare:
Axel Fjällström och Carl Sandberg.

Nytt namn:
MONA av Fjällbacka. Pris 5250 kronor 
kontant till säljaren.
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Vad händer i 
Håkebackenskolan?

Något av det allra nödvändigaste i ett samhälle är att skapa arbetstillfällen. I små 
samhällen som Fjällbacka är det än viktigare att värna om och skapa grogrund för 
nya etableringar. 

Detta ligger till grund för mycket av den 
övriga utvecklingen exempelvis skola, omsorg 
och övrig samhällsservice. 

Vår omsorg om turistverksamheten är en 
viktig del av denna utveckling, men vi måste 
också se till att vi kan vidareutveckla och 
skapa förutsättningar för våra etablerade 
företags utveckling likaväl som att förnya 
företag och idéer. Denna utveckling får inte 
hämmas av att vi inte har klara planer för hur 
vi kan möta företagens behov av expansion.

Tanums Inovationcentrum (TIC)
Ett lysande exempel på hur kommun och 

samhälle kan agera för att se till att förut-
sättningar skapas för dem som vill försöka 
förverkliga sina idéer är det arbete som 
bedrivs i Håkebackskolan. Här har skapats 
en möjlighet att under stödjande former 
kunna utveckla och få sina idéer synade, men 
också att få hjälp med praktiska detaljer som 
kanske inte är det första som idéekläckaren 
koncentrerar sig på. Initiativet till denna sats-
ning är en följd av Fjällbacka Samhällsfören-
ings projekt Fjällbacka 2000. Projektet fick 
namnet TIC (Tanums Innovationcentrum) 
och drivs idag av Tanums kommun och med 
medfinansiering av EU och VG-regionen.

Magnus Danielsson vid konstruktionsdatorn. 
Foto: Hans Schub

Under den period som gått från projektets 
start har tre nya företag startat och bedriver 
nu verksamhet i byggnaden. Inkluderar 
man Nyttodata, så finns alltså fyra företag 
på plats. 

Danielsson Industriteknik är ett företag 
som främst arbetar inom området konstruk-
tion. Man konstruerar och ritar lösningar till 
bilindustrin exempelvis SAAB och Scanrotor. 
Företaget sysselsätter idag två personer.

Här finns också en filial till den kända 
komponentfirman K.G Knutsson. Denna 
filial leds av Steve Stensson och har som 
huvudmål att serva västra Sverige med 
marina applikationer.

Vidare hyser företagshuset även ett företag 
inom husförsäljning under ledning av 
Peter Brorsson, som i dag sysselsätter två 
personer.

Det största företaget i dag är Nyttodata 
Väst AB, som är ett företag med mål att vara 
helhetsleverantör till företag och kommuner 
inom IT. Man arbetar även som stöd till 
företag vid utveckling av kompletta IT- 
lösningar.

Det som jag beskrivit ovan är en satsning 
på att utveckla näringslivet i Fjällbacka. 
Förhoppningsvis leder det till att hela 
samhället utvecklas och att fler arbetstillfällen 
skapas.

Hans Bjerklinger 
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Bertil Quirin är för Bohuslän vad Sune 
Jonsson är för Västerbotten. En fotograf som 
med oändligt tålamod och djup förtrogen-
het kartlägger landskapets förvandlingar 
under det förra seklet. Båda kan kallas 
kulturhistoriker och folklivsforskare, som 
berättar i bilder men också i återhållsamt 
precisa texter om den oundvikliga moderni-
seringen och det pris vi betalat för den. 

Quirins nya bok är gjord efter en lika enkel 

Vackrare förr
som effektiv idé. I ett bokverk av yppersta 
tekniska kvalitet har han ställt samman dåtid 
med nutid och vi kan på en och samma 
sida fixera kustsamhällenas människor och 
arkitektur sådana de var och som de blev. 
Med hjälp av bl. a. vykortsfotografen C. 
A. Träffs negativsamling eller med Emil 
Almqvists fotos, som i den storslagna bilden 
ovan på Fjällbacka från 1909, har han 
återgett Bohuslän före 1950 med dess vägar, 

enstaka bilar, kustkultur och glest bebyggda 
samhällen. Så har han sedan sökt upp dessa 
miljöer och riktat sin egen kamera mot 
samma landskap och orter från samma 
bergknallar eller utsiktspunkter och under 
samma ljusförhållanden. Vi känner igen oss 
och ändå inte. Där har tätnat i samhällena 
och på vägarna och där har sprängts för att 
räta ut och lägga till. 

Jag följer samhälle för samhälle i Quirins 

Denna panoramabild är en hämtad ur Bertil Quirins nya bok. Fotona ägs av Västra 
Götalands Museum och är hopmonterade samt retuscherade av Bertil. För den som vill 
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bildsviter och ser hur husen blivit fler och 
dominerar platser där de tidigare var varsamt 
infogade. Det var sämre förr, tänker jag. 
Men vackrare. 

Quirins bok hör till de oumbärliga vitt-
nesmålen om vår 1900-talshistoria. Köp 
den hos Berith i Järnboden! Den håller 
livet ut.

Tomas Forser

P. S. 
I Quirins övriga produktion kan nämnas

 böckerna:

     • Gösta Johansson - båtbyGGare 
     • stenhuGGare 
     • Fiskare

Han ger ut sina arbeten på eget förlag. 
Inget av våra stora kommersiella förlag skulle 
ha råd att göra så utsökta och genomarbetade 
böcker! D.S.

ha en fin bild där hemma går det att klippa ut och skarva de bägge delarna till en. Små 
skärmärke finns att gå efter. 
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En resa till Fjällbacka från Partille var i slutet 
av 1930-talet, åtminstone för mig, nästan 
snudd på ett äventyr. Men att resa ensam 
med min fästman till hans ”sommarland” 
och gamla mormor var helt otänkbart. Hans 
mamma, senare min rara svärmor, ställde 
snällt upp som förkläde.

Med talrikt och omfångsrikt pick och pack 
stretade vi iväg till järnvägsstationen för resans 
första etapp till Göteborg. Där bytte vi tåg 
och resan gick vidare till Dingle.

Bussen, som väntade för att slutligen ta oss 
till Fjällbacka, skrämde mig något. Den var, 
som jag minns den, kort och hög och gav 
mig en känsla av att när som helst kunna 
tippa över och slunga oss ner i diket, trots att 
farten ingalunda var särdeles hög.

En varm sommardag kunde färden bli både 
dammig och svettig. Vid regnigt väder tvärt 
om. Då hände det ofta, att vårt fortskaff-
ningsmedel bokstavligen måste plöja sig fram 
genom vattensamlingarna på den översväm-
made vägen i Dingle, strax efter man korsat 
stora vägen.

U n d e r  d e n 
fortsatta färden 
blev det många 
stopp. Resenä-
rer skulle stiga 
på och av. Paket 
och annat gods 
skulle avhämtas 
eller skickas. Vid 
den lilla lanthan-
deln i Kville by 
skulle en post-
säck bland annat 
lämnas, vilket 
också tog sin 
rundliga tid.
Så småningom 
rullade dock vår 
buss in till änd-

stationen i Fjällbacka, vilken var belägen på 
platsen nedanför gamla skolan. På andra sidan 
gatan bodde mormor Augusta Carlson med 
sonen Gustaf och hans hustru Harda, som 
då drev manufakturaffären, som svärmodern 
startade redan 1888 och 
som nu heter Lisbeth´s.

Kakorgier hos 
systrarna  Stubelius
Vi blev alltid hjärtligt mot-
tagna. Jag trivdes från allra 
första stund med mina bli-
vande släktingar. Huset hade 
tre stora utrymmen med 
snedtak, mysigt inredda till 
sovrum, och ett av dem fick 
jag disponera.
Jag bekantade mig också 
med min fästmans moster 
Ingrid Krantz och hennes 
gästfria familj, men det skall 
jag berätta om en annan 
gång.

Fästmöresa på 1930- talet
Maj Gustafson, en välkänd skribent för våra läsare, inleder här en serie minnesbilder 
kring sin första tid i Fjällbacka. Hon är nyförlovad med Erland och året är 1938…

Fjällbacka busshållplats vid ”Planarne” på 1920-talet. Bakom bussen går i 
dag Trappgatan upp till Badis. Foto: William Larsson

Under mina tidiga fjällbackavistelser besökte 
jag och blev presenterad för många av famil-
jens gamla goda vänner. Särskilt kommer jag 
ihåg kaffekalasen och kakorgierna hos de tre 
systrarna Stubelius i deras hemtrevliga lilla 
hus. Flera gånger hälsade vi också på Bengt 
Olofssons föräldrar, som vid den tidpunkten 
ägde Fjällbackas välsorterade järnhandel.

Ett besök hos tant Alma på Trädgårdsgatan, 
strax efter hennes make Carl Larssons frånfälle, 
har särskilt etsat sig fast i mitt minne. De 
var föräldrar till Sylve Larsson och Östen, som 
senare tog namnet Hedenfjäll. Tant Alma 
pekade på en väggklocka, som stannat exakt 
i det ögonblick, som hennes älskade make 
drog sitt sista andetag. Ung och känslig som 
jag var, kände jag hur kalla rysningar ilade 
utefter ryggraden. Jag kommer också ihåg, att 
tant Alma hade en mycket småvuxen underlig 
man, kallad lille August, som hjälpte henne 
med varjehanda.

På den tiden fanns det en tennisbana på 
Oxnäs. Där började jag att spela och blev helt 
biten av den vita sporten, som har givit mig 
stor glädje under alla år.

Ålfångst i nattmörker
En sensommarkväll skulle åltinorna vittjas, 
vilka vi tidigare lagt ut vid Planarne. Jag 
var nog lite tveksam. Tyckte dessa havets 
invånare påminde för mycket om ormar 

för att vara ett attraktivt 
byte. Tyckte rent ut sagt, 
att de var motbjudande. 
Den ena tinan efter den 
andra landade emellertid 
drypande på land. Just 
som min fiskekompis ska-
kade ut vår ganska rikliga 
fångst släcktes till vår stora 
förargelse den svaga gatu-
belysningen. Men då tog 
girigheten överhand. Allt 
äckel var som bortblåst. 
Handlöst kastade jag mig 
oförfärad över de krä-
lande stackars ålarna, som 
instinktivt och desperat 
sökte sig tillbaka till sitt 
rätta element. Men de 

var helt chanslösa i sanden och kämpade 
förgäves. I vår stora korg hamnade de 
obönhörligt och min inställning till dessa 
havets ”reptiler” hade i en hast ändrats 
radikalt. Men när de sedan skulle flås, 
höll jag mig dock på behörigt avstånd 
och sympatiserade helhjärtat med de arma 
varelserna.

Detta var några av mina tidiga min-
nesbilder från Fjällbacka och kanske får jag 
en annan gång berätta flera.

Maj Gustafson

Maj och Erland Gustafson.



�0   • Fjällbacka-Bladet • Juni 2002 • Nr 92 •

Fjellbacka Delikatess-Ansjovis

Minns ni Janssons frestelse? Man varvar strimlad rå potatis med lök, ansjovis med 
spad, grädde och litet smör, skorpsmulor. In i ugnen ca 60 min. Gott och enkelt, fast 
ansjovisen är ju inte så billig. Vi tror att Gustaf Andersson var först i Sverige med 
fabrikstillverkning av ansjovis. Här något ur tryckta och otryckta källor om denne 
driftige och framsynte man.

Gustaf Andersson (1815-1900)

Vem var Gustaf Andersson?
De flesta Fjällbackabor har hört hans namn 
och vet att han började tillverka ansjovis. 
Han var dock inte född i Fjällbacka utan i 
Göteborgs Gustavi församling 1815. Han 
var son till mätaren Eric Andersson och 
Catharina Sjögren och vid dopet finner 
man gedigna köpmän med sina fruar och 
mamseller, en klart borgerlig miljö.

Gustaf gifte sig 1841 med Helena Wilhel-
mina Ebbens f 1815. Hon var dotter till 
en kofferdikapten Ebbens och Ulrika f 
Wetterman (1790-1863), troligen änka 
sedan 1820-talet. Svärmodern och en 
syster till Gustaf, också änka, finns 
med i hushållet, när det nygifta paret 
med det första barnet flyttar till 
Fjällbacka 1843.
Från början bodde familjen i det  
s k Åhmanska huset, nr 43 på 
Framstranden, ett rymligt tvåvå-
ningshus, tidigare ägt av köpman 
Carl M Åhman ( 1804-1843), 
nu av änkan Amalia f Engström 
(1809-1893), som flyttat in i land. 
Här i den s k Åhmans sal hölls en tid 
skola, innan Kyrkskolan byggdes 1876. 
1850 har Gustaf köpt en egen fastighet, nr 
70 på Framstranden. Här byggde han eller 
övertog ett stort magasin där ansjovistillverk-
ning bedrevs. På gamla bilder syns detta 
magasin i raden av de gamla sjöbodarna 
som brann 1928. Familjen Ebbens hade 
skeppartraditioner och Gustaf skaffar sig 
först skonaren Johanna på 38 läster.

Men var fick han receptet ifrån?
Johan Mjölner, vår gamle historieskrivare, 
har inga klara besked om tillverkningen, 
utan säger att ”en del av de gamle sa att 
receptet kom från Norge, andra att det var en 
prästdotter, släkting till bagare Lindboms fru 
(f 1813), som lärde ut det.” Denna släkting 
har jag inte lyckats hitta än. 

Men receptet fanns och användes tidigare, 
då tanumsprosten J Ödman skriver redan 
1746, alltså 100 år innan Gustaf började, 
att ”ståndspersoner brukar sylta in skarpsill 
i krukor”, en inläggning som prosten finner 
lika god som ”den utländske”. -Vad menas 
då med ”den utländske”?

Säkerligen menar Ödman den metod som 
var känd i våra östersjöprovinser, nuvarande 
Estland och Lettland eller Livland. Ödman 
jämförde ”den utländske ” ansjovisen med 
den som lades in hemma hos ståndspersoner 
i Bohuslän. 

Till de svenska östersjöbesittningarna, där 
Riga blev svenskt redan 1621, kom många 
rikssvenskar, t ex adelsmän som officerare 
under fälttågen , studerande, ofta teologer, 
till universitet i Dorpat (Tarttu), grundat 
1632 och ämbetsmän till hovrätten där 
grundad 1630. 

Det är inte otroligt att någon adelsman 
eller präst, som efter fälttåg eller studier 
återvände –varför inte till Bohuslän- redan 
på 1600-talet tog med sig receptet hem. Ja, 
en del hade också sina fruar och barn med 
sig där borta.

Kemiprofessor i Åbo skrev recept
Ett säkrare dokument har vi från Finland, 

som ju var svenskt till 1809 , och där det 
fanns livliga förbindelser till Sverige liksom 
med österjsöprovinserna.

Kemiprofessorn Pehr A. Gadd har gett 
en noggrann beskrivning, tryckt i Svensk 
Hushållnings-Journal 1777:

” Man utväljer den minsta höst-och vin-
terströmming, som får ligga orensad med 
litet salt ett dygn. Därefter får den rinna 
av, torkas på ett linnekläde, läggs på rygg 
varvtals i en ekkagge och saltas på nytt med 
blandning av Lyneburgersalt, kryddpeppar, 
origanum, nejlikor. Man lägger på en sten 
till tyngd som tas bort efter 3-4 dygn och 
locket läggs på. Denne slags ansjovis har 
en ganska angenäm smak och brukas som 
handelsvara i åtskilliga städer i Estland och 
Lifland”. I ett senare nummer har han ett 
något annorlunda recept.

Export till Syd-Afrika
Gustaf Andersson kom till Fjällbacka i en 
svacka mellan två sillperioder: 1747 - 1808, 

trankokeriernas tid, och den sista som 
började 1877. Det var då genialt att 
ta till vara skarpsillen, som väl ansågs 
rätt värdelös.
Han kom 1843 och troligen började 
han tillverkningen ganska snart, ev. 
redan samma år. En tradition säger 
att första början var i magasinet 
som låg framme vid Galärbacken, nu 
indraget på Nisse Frisörs tomt. I varje 
fall är fabriken igång 1850 i magasinet 
vid hus nr 70. Ansjovisfabriken var 

framgångsrik. 1863 exporterades 60 
kaggar om 40 skålpund till Durban i 

Syd-Afrika till ett pris av 1 pund per 
kagge, vilket seglades dit på skepp från 

Fjällbacka.
Andersson deltog i utställningar i Malmö 

1865 och i Boulogne1866. Redan 1868 hade 
han fått efterföljare från bl a J J Hallgren 
på Gullholmen, som var först med att 
lägga in ”skinn- och benfri ” i hermetiskt 
slutna bleckkärl i stället för träkaggar, vilket 
Andersson tog efter.

1871 redovisas inte mindre än nio ansjovi-
sinläggare i Fjällbacka, där man kombinerar 
med annan köpenskap t ex Johannes Falck, 
fru Johanna Gerle och postföreståndare O. 
Widgren. Också kapten P A Johansson på 
Florö och G. Kristiansson på Valö hade 
ansjovisinläggning. Andersson själv står 
för handel med spannmål, kläden, ansjovis 
och rederi med briggen Svalan och slupen 
Elminde.

Högreståndshem  – 
spännande bouppteckning
Andersson blev änkling på 1850-talet och 
svärmor Ulrica Ebbens dog 1863. Gustaf 
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Gustaf Anderssons guldmedalj för ansjovisin-
läggning vid världsutställningen i Paris 1878. 
Medaljen förvaras i Kville Hembygdsarkiv.

Annons ur Lunds Weckoblad från 1865

gifte om sig med Wilhelmina Gyberg (f 
1834) från Åmål. Ca 1870 flyttade Gustaf 
med familjen till gården N. Ödsmål nära 
infarten till Fjällbacka österifrån. Liksom 
sina föregångare som storföretagare, Olof 
Falck d ä och Mathias Backelin, insåg han 
att jorden var en säkerhet om fisket svek. 
Utom på N. Ödsmål hade han jord och djur 
på Vidingen i Kville (tidigare också del i 
andra gårdar).

Bouppteckningen efter Gustaf Andersson 
år 1900 är en fascinerande läsning, där jag 
bara får plats med några glimtar av detta 
dyrbart inredda hem på N. Ödsmål, ett av 
de få verkliga högreståndshemmen i Kville 
då. Redan uppräkningen av rummen: salen, 
kainettet, förmaket, matsalen, sängkam-

fanns: en karriol, en åksläde, 
en gigg, en trilla, en heltäckt 
droska, som kanske gjorde turer 
till Uddevalla eller Strömstad. 
Bland Anderssons personliga 
ting nämns: ett guldur med 
kedja, en guldmedalj, en mynt-
samling.

Sandel, kanel, peppar, nejlikor….
Hela fabriken värderas till 3 500 kr. Alla 
maskiner är väl idag svåra att tolka: bot-
tenpress, bettelmaskin, rundmaskin, knäck-
maskin osv. Intressantast är kanske kryd-
dorna till ansjovisinläggningen: 2½ tunna 
sandel, 1 låda kanel, 3 säckar peppar, 1 säck 
nejlikor, 10 hl salt. Till förpackning finns 

2000 tunnor, 19 lådor dekorerad 
plåt, 4500 burkar, 300 d:o för 
benfri. Till beredning finns 10 
st bord, där väl mest kvinnor 
arbetade.
Rolig är också listan på ford-
ringar, tydligen mest små- leve-
ranser till privatpersoner över 
hela landet, men även större 
poster. Här nämns platser från 
Ronneby och utefter hela Norr-
landskusten till Haparanda och 
Övertorneå. Som tillgång finns 
även aktier i sillolje- och guano-
fabriken på Korsö. Anderson 
hade dock ett par lån i banker. 
Fabriken övertogs av sonen Wil-

helm Andersson som överlät den till Christian 
Dorthé. 

Badbassäng och stensättning
Gustaf Andersson var inte enbart drivande 
affärsman. Han tog också goda initiativ 
för det lilla fiskeläget som visar att han var 
före sin tid och verkade för det allmänna 
bästa. Redan 1858 annonserade han om de 
stärkande och salta baden i Fjällbacka med 
en ”flytande Bassin vilken i anseende 
till platsens sunda 
läge och friska hafs-
vatten kan rekom-
m e n d e r a s” .  He l a 
tanken på  bador t 
blev troligen bort-
glömd när sillruschen 
satte  in 1877.  På 
1870-talet satte han 
igång med stensätt-
ning av de små sti-
garna mellan husen, 
där pengar som blev 
över vid skolhusbyg-
get användes. Kul-
lersten togs från sten-
malar på öarna.

Porträttet av Gustaf Andersson visar en 
man med klok beslutsamhet och viljestyrka. 
Personligen får jag ett spontant intryck av 
en sympatisk person, vars drag präglas av 
välvilja och i bästa mening kultur.

Till sist. Var fick han egentligen receptet 
ifrån?

En vädjan: Har någon minnen eller foton 
av sonen Wilhelm Andersson (död 1929) 
eller av hustrun Anna Dynesius från Piteå 
(död 1941)?

Allt mottas med tacksamhet för kommande 
artikel.

Inger Rudberg

Källor:
Johan ödman: Bohusläns Beskrivning. 1746
knuth hansson: Bohusläns konservindustri. 
(Vikarvet 1974-75. Tidskrift för Bohusläns 
fornminnessällskap)
J mJölner och s. stubelius: Fjällbacka förr och 
nu – FjBl nr 23.7
alGot torewi: En prästfru eller prästdotter 
lärde Fjällbackas förste inläggare av ansjovis – 
FjBl nr 47.16
maJ GustaFson: Fjällbacka 125 år som badort 
– FjBl nr 54.12 
Målning av c F von salza (med beskrivning av 
husen sid 26 efter Mjölner) – FjBl nr 71
GustaF Johansson: Fjellbackaansjovis exporte-
rades – FjBl nr 60.28 
Johan mJölners anteckningar (i Kville Hem-
bygdsarkiv)
Per-henrik och kerstin adrian tackas för god 
hjälp med uppgifter från Göteborgs Landsarkiv 
om Anderssons familj och bouppteckning.

”Losebokte till gamla ångbåtsbryggan”. Målning av konstnären C. F. 
von Salza 1882. Magasinet nr 4 fr höger började Gustaf Andersson 
på 1840-talet att använda som ansjovisfabrik.

Gustaf Andersson hem på N. Ödsmål idag vid södra 
infarten. Dinglevägen 24. Foto Anders Torevi

maren, flickornas rum, mellanrummet, 
Gustafs rum, gästrummen, korridoren, 
pigkammaren - ger en bild av herrskap.

Här finns överflöd av stolar.Vidare 
spelbord, silverstakar, tavlor. En mängd 
bestick i nysilver där allt vittnar om fina 
middagar:raguskedar, smörgåsknivar i silver, 
toddykanna,vinkaraffer. För gäster fanns 80 
par lakan och 34 st täcken. I hemmet på 
N. Ödsmål fanns bokskåp med böcker – 
troligen mest praktiska handböcker. Kanske 
frun och döttrarna läste någon roman av 
Emelie Flygare-Carlén? På gården spatserade 
10 st påfåglar bara till prydnad. För åkturer 
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I förra Fjällbacka-Bladet skrev vi om Skär-
gårdens dag den 7 juli och kallade den en 
kultursuccé bland holmarna. Vi hoppades 
då på en upprepning av arrangemanget i 
något ändrade former redan denna sommar. 
Det såg länge ut som om vi inte skulle 
kunna samla de arbetsinsatser som krävs, 
men nu verkar det som om vi gör ett försök 
igen.

Men vi skall nog inte räkna med Åsa 
Fång den här gången. Hon har som fram-
gått i medierna den här våren haft stora 
framgångar med sitt Edith Piaf-program, 
som hon gett på GöteborgsOperans lilla 
scen och som när detta skrivs är på väg 
ut på turné i länet. Vi minns henne i 
eftermiddagssolen på Dannholmen.

När jag skrev om evenemanget i decem-
bernumret gjorde jag en tabbe. Jag tackade 
de Fjällbackakonstnärer som visade upp 
sina verk på Dyngö men missade att bland 
dem nämna Monica Holmberg. Nu vill 
jag därför komplettera förra artikeln 
och berätta, att också Monica hörde till 
dem som generöst öppnade sjöboden för 
skärgårdsgästerna och visade sina akvarel-
ler. 

Vi glömde...

Som många vet är Monica Holmberg 
en av de färgstarka kvinnor som sett till 
att könsfördelningen bland Fjällbackas 
näringsidkare inte är den gamla vanliga. 
Född på Dyngö och dotter till fiskaren 
Hugo Holmberg är hon förstås väl förank-
rad i den kulturen. Men hon har gått andra 
vägar. Kosmetolog, rammakare, florist 
och akvarellkonstnär skulle hon kunna 
sätta som titlar på visitkortet. Skärgårdens 
klippor gör hon mjuka och inbjudande i 
sina akvareller och genom åren har hon 
haft flera uppskattade utställningar. En del 
av hennes bilder kan man stå och titta på i 
hennes blomsteraffär medan man väntar på 
att de andra kunderna skall handla klart. 
En utmärkt affärsidé!

När det blir sommarkonst på Dyngö 
härnäst hoppas vi att Monica Holmberg 
öppnar sjöboden igen. Då kommer vi!

Tomas Forser

Det gångna verksamhetsåret har för Fjäll-
backa brandkår inneburit en hel del arbete. 
Bl.a. flera utryckningar.

Den 26 maj 2001 kl 13.40 uppstod en 
bilbrand vid Källviks hamn. Det brann i 
motorrummet i en Saab. Intillstående bilar 
var hotade. Branden släcktes snabbt av 
Fjällbacka brandkår. 

Den 12 augusti kl. 14.15 uppstod en 
mindre glödbrand på ZanZi-bar (gamla 
Gröna Lid) när en spot-light hamnat snett. 
Fjällbacka brandkår släckte snabbt.

Den 16 november kl. 21.42 upptäcktes 
att det brann i en av containerarna utanför 
brandstationen. Fjällbacka brandkår var 
förstås först på plats och hade släckt då 
Hamburgsunds brandkår anlände.

Den 3 december kl. 19.45 upptäcktes 
en brand i en fura nära skolan. Fjällbacka 
brandkår var snabbt på plats, men det var 
också Hamburgsunds brandkår, som hade 
övning samma kväll och kom så snabbt att 
de kunde få se Fjällbacka slutföra jobbet.

Den 3 januari uppstod en allvarlig lägen-
hetsbrand på Björklidsvägen. Branden 
upptäcktes av Per Olof Berg, som larmade 
SOS klockan 13.03 och därefter Fjällbacka 
brandkår tel. 32333. Klockan 13.11 var 
Fjällbacka brandkår på plats med fyra 

Flera jobb för Frivilliga Brandkåren

man, och började förbereda rökdykning 
och dra fram slang. Eftersom kåren inte 
har rökdykningskapacitet, fick man sedan 
invänta Hamburgsunds brandkår, som 
anlände kl. 13.23, och kunde starta rök-
dykningen omedelbart vid framkomsten. 
Lägenhetsinnehavaren var då död, och hade 
troligtvis varit död länge.

Den 28 januari kl 17.15 anmäldes en 
skorstensbrand i Nordby. Fjällbacka brandkår 
kom först, men Hamburgsunds brandkår 
kom strax efter och kårerna hjälps åt med 
branden.

På årsmötet den 12 mars valdes Torbjörn 
Gustavsson till ny brandchef efter Lennart 
Fredlund, som avsagt sig omval. Kåren 
har regelbundna övningar c:a 4 gånger per 
termin. Därutöver skall de nya brandmän-
nen få särskilld utbildning arrangerad 
av kommunen. Allt för att upprätthålla 
kompetensen. Materielen har kompletterats 
efter hand, bl.a. har de flesta brandmän fått 
nya uniformer.  

Vill du stödja vår brandkår genom att 
bli medlem, ber vi dig skicka in 150 kr på 
bankgiro 5181-8482.

Anders Järund

fjallbacka.com – Fjällbackas hemsida, har nu passerat en kvarts miljon besökare med 
ett snitt på dryga 200 besök om dagen. Inte illa tycker vi.
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Söndags eftermiddag och kväll var i min 
barndom tid för släktbesök. Sommartid 
kunde det bli fråga om långa färder, ända till 
Hamburgsund, där min far hade en kusin. 
Dit seglade och rodde vi. Under mörka 
delen av året var det släkten på Mörhult, 
som fick besök, i 
första hand min 
morfar, Johan 
på Hôven. Besö-
ken där hade ett 
praktiskt syfte: 
moster Hilda, 
som hushållade 
för morfar, fung-
erade som väder-
lekstjänst. Hon 
hade  ”väder -
fläckar” i huvu-
det och kände 
om det skulle bli 
storm och dåligt 
väder. För min 
far, som fiskare, 
var det viktigt att veta hur vädret skulle bli. 
Söndagskvällarna var också berättarkvällar, 
då händelser i gången tid återgavs. När det 
mörknade, tändes inte fotogenlampan, utan 
man satt och berättade i skymningen. Det 
kallades ”ugga skymning”. Skymningsdunklet 
gav sin speciella karaktär åt berättelserna, som 
då ibland berörde det övernaturliga.

Lönne-Kalle
En kväll 1903 skulle min morbror Karl 
(kallad Kalman) gå ner till Fjällbacka men 
kom strax tillbaka igen. Han var alldeles vit 
i ansiktet. Min mormor frågade: ”Vad är det 
med dig, pojk?” och Karl svarade : ”När jag 
kom till slutet av Hallebacken, kom Vilhelm 
upp ur sjön med oljekläder på. Han gick 
förbi mig men sa ingenting”. (Vilhelm – 
kallad Vilhelm i Halla – var morbror Karls 
bäste vän. Han hade gått till sjöss.) Det var 
alldeles klart att morbror Karl sett en vålnad 
och att Vilhelm hade drunknat. Någon tid 
därefter kom meddelande om att ett skepp, 
där Vilhelm var jungman, försvunnit med 
man och allt. Var och när visste man inte. I 
församlingsboken står antecknat: död 1903? 
drunknad.

Min mormor hade en syster: Amalia (moster 
Mali), som var gift med sjökaptenen Carl 
Lund (Lönne-Kalle). Han var kapten på en 
bark. På Nordsjön i hårt väder siktade han ett 
fartyg, som låg och drev. En skeppsbåt sattes 
ut och fartyget bordades. Det var övergivet, 

den. Så försvann gubben ner i jorden vid en 
av stenarna och hjorden följde efter honom. 
Morbror Karl kom hem djupt besviken över 
att han inte fått fram sin fickkniv. Det var 
ju trollboskap han såg. Hade han kastat stål 
över hjorden, hade den blivit verklig och han 
ägare till en stor kohjord.

Ernst på Hôven
Mörhult på 1920-talet och början av 
1930-talet var en värld utan el, radio och 
TV. Men där fanns människor som kunde 
berätta. Vi barn fick lära oss att sitta och 
lyssna. Och vi fick vara med om märkliga 
upplevelser. På vårvintern omkring 1930 
under backefisket hände följande i mitt 
föräldrahem på Varvet. Det var på kvällen 
vid åttatiden. Min far hade just slutat ”ägna” 
(sätta agn på) ett tusen krok. Vi väntade på 
Ernst på Hôven, Sko-Johns far, som fiskade 
tillsammans med min far. Han brukade 
komma en stund varje kväll för att diskutera 
nattens fiske. Vi hörde honom komma. Hans 
trätofflor klampade mot vägen fram till vårt 
hus. Vi hörde, hur han passerade husknuten 
och kom upp på stenläggningen utanför 
ytterdörren. Sedan hände ingenting. Min 
far gick ut för att se var Ernst tagit vägen. 
Men där fanns ingen. Tio minuter senare 
hände samma sak. Vi hörde samma ljud från 
trätofflor fram till ytterdörren. Denna gång 
kom Ernst in. Vi var fyra som hört honom 
komma två gånger, men han hävdade, att han 
bara kommit en gång. Vi var alla övertygade 
om att vi varit med om varsel.

Holger Benettsson 

Vålnader, varsel och annat 
övernaturligt

Vi ”uggar skymning” tillsammans med Holger Benettsson, som berättar om 
oförklarliga ting, varsel och vålnader för drygt hundra år sedan och ett par årtionden 
in på 1900-talet. Det är bara att stänga av TV:n och radion och tända ett levande ljus 
och gärna läsa högt d.v.s.” ugga skymning”.

ingen fanns ombord, men när Lönne-Kalle 
kom in i kaptenens hytt, fann han där en 
man som satt och skrev i loggboken. Det 
var en vålnad.

Lönne-Kalle blev med tiden kapten på 
barken Carl Johan från Fjällbacka. Hans son 
Karl Andreasson var styrman. En natt i början 
av november 1904 vaknade moster Mali och 
såg ett underligt sken över Fjällbackafjorden. 
Hon uppfattade det som ett varsel om att 
något olycksbådande hade hänt. Någon dag 
senare fick hon meddelande om att Carl 
Johan gått under med man och allt norr om 
Saggö i Ålands hav. Den natten förlorade hon 
både sin man och sin äldste son.

Trollboskap
Morbror Karl var synsk. Han såg inte bara 
vålnader utan också andra märkliga väsen. 
En dag hade han varit till Bräcke. På väg 
hem, då han kom till gravfältet vid Monarna, 
fick han se en kohjord, som vaktades av 
en liten gubbe. I början av 1900-talet, då 
detta hände var Monarna en hed. Tallskogen, 
som nu finns, planterades under första 
världskriget. Morbror Karl gömde sig bakom 
en av gravfältets stenar och studerade kohjor-
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Hur kommer det sig nu att en tysk läkare vill 
komma till Sverige? Är inte lönerna bättre 
i Tyskland. Dirk svarar att det kan kanske 
vara så, men man måste också arbeta hårt. 
En allmänläkare måste sätta upp en egen 
praktik. Till det krävs först tillstånd, därefter 
måste man investera i utrustning och lokal 
och sedan måste man arbeta så mycket man 
kan för att få allt att gå ihop. Det kan ta 
tid innan man tjänar pengar. Dirk började 
som kirurg, men också som anställd får man 
arbeta hårt med obekväm arbetstid, vilket 
går ut över familjen, och lönen som anställd 
skiljer sig inte så mycket. 

Dirk vill kunna tillbringa någon tid med 
familjen när barnen växer upp. Dirk och 
hans hustru Ursula har lite av äventyr i 

Ny läkare från Tyskland
Läkarbristen på mottagningen i Fjällbacka har äntligen fått en lösning. Detta sedan 
en tysk läkare Dirk Gross har anställts, Erland Svensson kommit tillbaka och Karin 
Eriksen fortfarande är kvar. 

Dirk Gross. Foto: Anders Torevi

blodet och ville gärna pröva på något nytt. 
Det hade kunnat bli Kanada, men Sverige 
lät som ett bra alternativ. Svenska lärde de 
sig i höstas på Folkuniversitetet i Göteborg 
tillsammans med 10 andra läkare, som 
rekryterats till Västsverige och framför 
allt NU-sjukvården. Lärarna var mycket 
skickliga, så det var lätt att lära sig. 60% av 

alla svenska ord har tyskt ursprung, vilket är 
till stor hjälp. Dirk talar svenska så gott som 
flytande. Läkarparet ville ha ett hus med 
trädgård, vilket inte var lätt att hitta. Men de 
fann slutligen ett på väg mot Havstensund. 
Ursula arbetar som fritidspedagog i Hogane 
i Svenneby. Hon har tidigare varit lågstadie-
lärare. Barnen är 4 och 6 år och går på 
dagis och förskola. De har lärt sig svenska 
och skiftar obehindrat mellan tyska och 
svenska. Dirk och hans familj trivs mycket 
bra. Personalen och folk är vänliga och 
trevliga. Familjen kommer nog att stanna ett 
bra tag. Det hoppas vi också.

Anders Järund

Missa inte 
skärgårdens 

dag!
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Jag kunde inte ge klart besked på den punkten 
- trots att jag hört Stellan Johansson tala om 
Florö som en av förlagorna till Hemsöborna. 
Den uppgiften skall man emellertid ta 
med minst tre nypor salt. Hemsöbornas 
skärgårdsförlagor heter Hemsö och Dalarö 
och också på Dalarö fanns det en krog, där 
det gick hett till.

Jag vände mig till den förnämliga avdel-
ningen Språkdata vid Göteborgs universitet, 
knappade in Strindbergs brev och sökordet 
”Fjellbacka” och fick på sekunden upp det 
brev som hade lästs upp i radion. Det är 
som framgår skrivet 1890. Strindberg hade 
återvänt till Sverige 1889 och satt sig i 
Stockholms skärgård för att skriva det nya 
prosaverket I hafsbandet. En ruskig historia 
om intelligensaristokraten Axel Borg som ger 
sig ut till de yttersta skären för att lära folket 
fiska vetenskapligt. Den boken blev han 
klar med på försommaren 1890. Han ville 
sen fortsätta med möten mellan ensamma 
individer och naturens element. Som ett 
slags maktkamp. Han närmar sig nu snabbt 
det som i Strindbergslitteraturen kallas 
Infernokrisen, och det är en uppriven förfat-
tare som hösten 1890 jagar runt på resa efter 
nytt material om svensk natur och svenska 

Strindberg i Fjällbacka?

folket. Men som nu i oktober 1890 hoppas 
på frid och nya kunskaper i Fjällbacka.

Men Bengts fråga då? Jag vet faktiskt inte. 
Det finns de som säger att han besökte 
samhället. Forskningen behöver kompletteras 
på den punkten! Än så länge får vi nöja oss 
med det här återgivna brevet - och med ett 
annat till samme von Steijern (chefredaktör 
på Dagens Nyheter). Också det skrivet 
hösten 1890, något senare. Där berättar 
Strindberg att han ångade upp med båt till 
Marstrand och Lysekil, ”åkte skjuts för att 
se hur Bohuslän såg ut inuti, seglade vidare 
norrut med kosterbåt (25 Kronor utom 
drickspengar och brännvin) till Grebbestad; 
åkte till Hällristningarne; for ångbåt till 
Strömstad, vidare in i Svanesund och 
Fredrikshald för att se baksidan av gränsen; 
rasade ner igen genom Dalsland till Väners-
borg åkte till Halleberg som jag besteg 
2 gånger; for på smalspårig bana till 
Håkanstorp, där jag fick vänta 2 timmar på 
en bondstation och erhöll lus”. O s v , men 
alltså inget Fjällbacka.

Så här lyder det brev som Strindberg sände 
till Fredrik Vult von Steijern den 7 okt 1890 
från Lund:

Bengt Olofsson tänkte sig att vi kunde 
göra en dekal med texten ”Gör som Strind-
berg - se västkusten i Fjällbacka” eller något 
ditåt. Det är en rolig idé men det är alltså 
en tveksam uppmaning. Men vi kan tipsa 
våra grannar i Grebbestad!

Tomas Forser

P. S.
Strindberg var en motsättningarnas man. 
De bilder han ovan ger av sig själv på 
resa kan lämpligen jämföras med den som 
Bohusläningens korrespondent ger den 
18 okt 1890 och som Gunnar D Hansson 
saxat i sin intressanta och mättade skildring 
av Bohuslän i ord och bild i boken Ärans 
hospital. Där läser man: ”Den berömde 
författaren August Strindberg vistas f.n. i 
Lysekil. Man har sett honom dessa dagar 
kuska kring på våra gator i en fin kalesch 
samt åtföljd af en livré-klädd betjänt. 
Han har rakat af sig helskägget och bär 
endast mustascher. Utseendet är fint och 
intressegifvande.” D. S.

Käre von Steijern,

Efter att ha varit på väg bli utan middag i 
det rika Göteborg och utan att ha uppnåtts 
af dina tröstens ord, som först nu hittade 
mig i Lund den 7 Oktober, der jag haft 
både goda och hårda stunder, efter att 
ha vigilerat till dygnets tre obligatoriska 
måltider i tre dagar är jag redo resa norrut 
igen. Jag mins icke huru långt du var med 
mig men från Vermland störtade jag ner 
genom Dalsland, såg Göteborg och kom till 
Halmstad der jag på exkursion vid kusten 
såg Hallands rysligheter, anlände Lund, 
genomgick till fots och skjuts Ringsjöns 
herrligheter, egde lyckan i Söndags med 
botanici och geologer vandra i Skånska 
slättens åkrar 5/4 mil - Känner mig 
ofantligt rik, började beherrska det oerhörda 
materialet. Reser i morgon till Blekinge, 
upp genom Småland till Kolmården, angör 
Omberg, Taberg, Svältorna och är åter i 
Göteborg der jag sätter mig en månad i 
Fjellbacka för att se vestkusten och Sillfisket 
- och dermed har jag tagit första öfversigten 
öfver Svealand och Götaland (undant. 
Öland Gotland) Skrifver nu till Wall 
sjelf och ber dig vara ostörd i din hvila 
vid solskenet, tills vidare, tackande dig 
på nationens vägnar att du lät detta 
lofvärda företag komma till stånd genom
 
Din vän 
August Strindberg

Det var Bengt Olofsson som frågade mig en dag på Evas. Strindberg, sa han, besökte 
han Fjällbacka? Bengt hade hört ett brev läsas upp i radions serie häromåret 
som tydde på det.
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Övre delen av nya Vettebergstrappan under konstruktion i maj

Under de senaste femton åren har vi pratat 
om man bäst skall ta sig upp på Vetteberget. 
Allt från Lasse Lundbergs vildsinta vision om 
en begagnad skidsittlift från Badholmen eller 
en hiss från Torget, till en vanlig trappa upp 
i Kungsklyftan. Föreningen för Fjällbacka 
har under flera år fört en dialog med Tanums 
Kommun om en sådan trappa och till vår 
stora glädje fick vi i höstas meddelande om 
att man avsatt pengar för ändamålet. Efter för-
handlande med berörda parter stod det dock 

Ny trappa upp till Vetteberget
Visst är det fantastiskt att vandra på Vetteberget, bara man vet var man kan gå 
upp. En uppgång i närheten av Ingrid Bergmans Torg har vi önskat i många år och 
äntligen…

klart att dom kom-
munala pengarna inte 
skulle räcka. FFF gick 
då tillsammans med 
Köpmannaklubben 
in med en ansenlig 
summa vilket gjorde 
att trappan nu i vår 
stod klar. Trappan 
går, som flera av er 
säkert sett, upp vid 
den södra ingången 
till Kungsklyftan och 
är p.g.a. bergets form 
uppbyggd av ett stort 
antal sektioner. Vid 
uppgången stupar 

berget nästan rakt ner, vilket gör en vandring 
upp till en kittlande upplevelse.

Vandringsled över berget
Väl uppe finner man en vandringsled som 
tar vid. Denna led tar besökarna den knappa 
kilometern över Vetteberget via ett antal 
sevärda platser och utsiktspunkter. Nedgång 
sker sedan i en av ravinerna vid Lunnemyren. 
Initiativtagare till vandringsleden är Torbjörn 
Kaldén och Urban Jansson. Torbjörn är en 

hängiven orienterare 
och ligger även bakom 
den orienteringskarta 
som finns över Vette-
berget. Ingen kan nog 
bergets alla buskar, sjöar 
och skrevor bättre än 
han. ”Urban på Varvet” 
har, tillsammans med 
fadern Bror, sågat till 
stolpar som fungerar 
som ledmarkeringar 
och dessa kommer 
under försommaren att 
bultas fast i graniten 
så att ingen går vilse 
och missar upp- och nergångarna. Tanums 
Kommun har även lovat ett par bord med 
bänkar vid trappans topp där man med en 
vidunderlig utsikt i väster skall kunna avnjuta 
medhavd fika. 

Vid denna tidnings utgivning har förhopp-
ningsvis även tre nya lampor kommit upp, 
som belyser Vetteberget vid uppgången till 
Kungsklyftan. Två på toppen, vid norra 
ingången, samt en vid trappornas början. 
Dessa bekostas dels via en donation av 
Scomber Scombrusis (VM i Makrillmete) 
och dels av Köpmannaklubben. Visst jobbas 
det med att förädla berget och klyftan och 
nog hade det varit läckert att gå igenom en 
upplyst Kungsklyfta en mörk kväll. Kanske är 
det bara en dröm men trappan står ju färdig, 
så varför inte?

Text & Foto: Anders Torevi
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Jag sitter på Kurs- och tidningsbiblioteket 
i Göteborg och letar efter en viss litteratur-
recension men finner t. ex. i stället en artikel 
om Fjällbacka. Härförleden stannade jag 
upp vid ett öppet brev från landshövdingen 
Oscar von Sydow till Göteborgs Handels- 
och Sjöfartstidning om branden 1928. 
Handelstidningen hade tagit initiativ till en 
insamling till förmån för de brandskattade 
i Fjällbacka. Efter ett sammanträde i gamla 
skolan som öppnats av municipalstämmans 
ordförande, komminister Adiels, vände sig 
von Sydow den 15 maj -28 till tidningens 
läsare och gav på så sätt insamlingen ett 
officiellt stöd. Jag citerar ur den kunglige 
befallningshavarens brev: 

De mindre bemedlade
”Vid eldsvådan nedbrunno 22 boningshus 
jämte en mängd uthus och sjöbodar; mer än 
en tiondel av samhällets byggnadsbestånd blev 
lågornas rov. 78 personer eller omkring en 
sjundedel av befolkningen ha blivit husvilla, 
om de än nu lyckats för tillfället skaffa sig 
tak över huvudet. 

De ekonomiskt någorlunda väl situerade 
hade sin egendom försäkrad till belopp, som 
tämligen motsvarade dess verkliga värde. Men 
de övriga, de fattiga - ensamstående kvinnor, 
fiskare, grovarbetare och hantverkare, flera 
med minderåriga barn - hade sina byggnader 
försäkrade endast till belopp mellan 1.000 
och 3.000 kr. Det blygsamma lösöret var 
antingen oförsäkrat eller försäkrat endast till 
ringa del av anskaffningskonstnaden. En änka 
och en grovarbetare hade för övrigt varken 

Branden 1928 
Att i forskningssammanhang använda sig av dagstidningar som källmaterial har sina 
sidor kunde man säga. Det är både lustfyllt och tidsödande. Man finner inte bara det 
man letar efter utan också en mängd andra artiklar som drar ens uppmärksamhet 
från det man borde ha för ögonen.

hus eller bohag försäkrat. 
De flesta av dessa mindre 
bemedlade hade icke haft 
andra tillgångar än sina 
byggnader och sin lösegen-
dom; flera hade dessutom 
skulder.
En med ledning av de 
lämnade uppgifterna av 
mig i samråd med kommi-
nistern och landsfiskalen 
(Ahlenius) gjord, natur-
ligtvis högst approximativ 
uppskattning ger vid 
handen, att den kategori, 
varom jag nu särskilt talar, 
vid branden lidit en av 
försäkring ej täckt förlust 

av lågt räknat sammanlagt 50 000 kronor.” 

Det hörde inte till vanligheten, att de höga 
ämbetsmännen visade sådant känslomässigt 
engagemang för de obesuttna. Men så var 
också branden i Fjällbacka en katastrof som 
bl. a. blixtlikt belyste uppdelningen mellan 
dem som haft råd att gardera sig ekonomiskt 
mot olyckan och dem som saknade medel att 
försäkra sig mot den och därför drabbades av 
den än hårdare. Totalt uppgick försäkrings-
summan för de härjade fastigheterna till 214 
000 kronor. von Sydow uppger att 22 hus 
brann ner. Sverker Stubelius anger antalet 
till 23 och talar dessutom om 25 magasin 
och sjöbodar med tillhörande bryggor och 
fiskeredskap. 

Tomas Forser

Ofattbara skador längst Framstranden Foto: Hembygdsarkivet

På resa i höstas kom jag till Brasiliens 
huvudstad, Brasilia, mitt inne i det gigantiska 
landets hjärta. Den första person jag mötte, 
inne i flygterminalen, var en ung vacker 
mörkhyad flicka. Hon hälsade välkommen 
och räckte mig, tillsammans med en bro-
schyr, en liten Tetra Pak med apelsinsaft. 
Jag tackade och antog naturligtvis att det 
handlade om reklam för innehållet. Men 
ingalunda. Det visade sig i stället vara en 
veritabel lovsång över emballaget. Den rosade 
Tetra Paks kvalitet och alla dess snillrika 
egenskaper. Försäkrade att alla drycker som 
safter, teer, läsk och kokosmjölk behåller sin 
färskhet och smak oförändrad. Broschyren 
slutar med: Tetra Pak är en 100 % säker 
förpackning, som skyddar dig och din 
omgivning. Glöm inte att Tetra Pak är mer 
än emballage. Mina tankar flög naturligtvis 
blixtsnabbt hem till lilla Fjällbacka. Inte 
utan att jag kände mig en aning både rörd 
och stolt, att ha slagit ner mina bopålar just 
där. Ja, till och med vara litet bekant med 
Harry Järund, upphov till denna genialiska 
uppfinning, välkänd över stora delar av 
vår värld.

Maj Gustafson

Tetra Pak –
ett andra fruktskal
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Min morfar, Johan på Hôwen, ägde en 
halvdäckad kosterbåt, en så kallad kultebåt. 
Han var en av de första i Mörhult som 
skaffade sig motor i båten. Denna besjöngs 
av Mörhults ungdomar: ”Johan på Hôwen 
har köpt sig en motor”. Melodin var ”Johan 
på Sneppen har köpt sig ett klaver” (Klaver 
har betoningen på sista stavelsen, så motor 
blev motór). Johan på Hôwen hade en kusin, 
som hette August Gabrielsson. Morfars båt 
låg uppdragen på stranden nedanför Hôwen, 
medan motorn installerades. Många kom 
dit för att beskåda underverket, så också 
August. När han fick se propellern, sa 
han: ”De va slevar”. När man fick se något 
nytt och ovanligt föremål, sa man: ”De va 
slevar”.

Holger Benettssons serie om tale-
sätt i Fjällbacka fortsätter här med 

”De va slevar” 
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Gunnar Magnusson som många av oss minns 
honom. Sittande utanför stugan arbetande 
med nyckelringar, kisthandtag, drevsuddar 
och andra sjömansarbeten. Foto: Magnus 
Engström

Det känns väldigt tomt efter Gunnar trots att 
jag inte kände honom mycket nära. Denna 
känsla beror kanske på att han var ett äkta 
original – fast förankrad i Mörhult. Jag tänker 
på hans en aning anarkistiska och inte alltid 
så vänliga inställning till samhället och till 
jäktade medmänniskor. Eller på hans intresse 
för gamla crazyfilmer av Bröderna Marx och 
Jacques Tati (där hade vi samma intresse och vi 
talade flera gånger om att ordna en ”Mörhult 
& Tati-filmfestival”) och på hans fantastiska 
och science fiction-liknande detaljerade 
planer på aktiviteter i Mörhult. T. ex. hans 
långtgående idéer om kollektiv utspisning, där 
vi skulle turas om med att jobba: ”det finns så 
mycket porslin här i husen som inte används 
och så många kvinnor som är specialister på 
bak och maträtter”. Allt var planerat i detalj 
- parkeringsplatser, guidning till oreparerade, 
fallfärdiga stugor osv. Gunnar var Konstnär 
med stort K. Musikaliskt stor: bl. a. en mycket 
duktig basist och en stor jazzkännare. Men 

Gunnar Magnusson
– minnesord

han var också konsthantverkare och gjorde 
mycket fina makraméarbeten, som han delade 
ut till höger och vänster men inte gärna ville 
sälja. (Gunnar avvisade alla mina försök att för 
Bladet plåta kollektionen och göra intervjuer.) 
Gunnar trivdes när han fick briljera på tunet 
eller på ”Service” och berätta om gamla tider 
och om sina visioner. Han höll igång trots att 
lungorna knappt orkade ge stämbanden luft 
de sista åren. Tack vare fantastisk hjälp från 
vännen Riber med bl. a. dagliga besök kunde 
Gunnar bo kvar i Mörhult tills den sista 
sjukhusrundan tog vid. Det sägs att Gunnar 
innerst inne var djupt religiös. Det skulle 
kanske kunna förklara en del lätt udda drag 
hos honom. 

Ett av många projekt
Jag vill gärna avsluta dessa minnesord med 
att redovisa ett typiskt Gunnar-projekt. Väl 
känt i Mörhult och avsett för att försörja 
åretruntboende Mörhultare: ”Mörhultaren 
ringer en sommargäst under vintern och 
erbjuder sig att reparera sommargästens tak, 
eftersom flera tegelpannor blåst ner under 
senaste stormen. Sommargästen blir glad 
och tacksam och lovar skicka pengar för 
reparationen. Mörhultaren plockar sedan 
taktegel från granne nummer två, också den 
en sommargäst, och lagar ettans tak. Därefter 
ringer mörhultaren tvåan och rapporterar 
om nedblåsta takpannor. Tvåan blir mycket 
tacksam och skickar pengar om mörhultaren 
vill vara så bussig att laga taket. Det gör 
Mörhultaren gärna och ringer sen grannen 
nummer tre om stormskador. Och så vidare 
så länge husen har samma typ av taktegel...”, 
sa Gunnar och log i sitt stora skägg. Gunnar 
Magnusson dog den 13 december 2001.

 
Hans Odin

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

eller via: www.fjallbacka.com/fff
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Visst skulle det kunna vara helt naturligt 
med en alpintävling i Fjällbacka. Namnet 
och rediga backar till trots är det dock ett 
problem som överskuggar. Snöbrist.

Inget kunde dock hindra ett gäng glada 
utförsåkare som lördag 9 mars gjorde upp i 
Galärbacken. Inte ett snökorn, men en bra 
preparerad bana. Musik och speakerröster 
så det ekade mellan husen, ja allt var precis 
som i alperna. 

Tävlingen avgjordes i parallellslalom och 
vann finalen gjorde Susanne Granqvist, där 
hon slog Bengt ”I Krokbräcke” Olofsson. 
Eftermiddagen avslutades sedan, som sig bör, 
med After-Ski på Galären. Förhoppningsvis 
kan detta bli ännu en happening och nästa 
år locka både många deltagare och en stor 
publik.

AT

Segrarinnan Susanne Granqvist ger seger-
intervju hos konferencier Örjan Torstensson.
Foto: Hans Schub

Fjällbacka Ski-Star

Långfredagslaxen i
annorluda tappning
Årets fisketävling på långfredagen fick ett 
annat upplägg än tidigare år då laxpremiären 
var flyttad till 1 april och påsken i år låg i 
mars. En ”Catch-and-release” tävling med 
utgångspunkt på Torget lockade ett 70-tal 
fiskare trots råkalla dimmoln. Visst hade 
vi hoppats på gott om fisk, men det är 
väl ett gissel för oss sportfiskare. Goda 
förhoppningar och klena resultat.

Alla fiskar skulle i år mätas, antecknas 
och släppas tillbaka och den sammanlagda 
längden fisk vann. Nu blev det som ni säkert 
färstår inget stort fiske utan segern gick till 
Thomas ”Slangen” Nilsson med en enda 
Hornsimpa (ulk). Bättre lycka nästa år.

AT

Under hösten 2001 bildades Fjällbacka 
gårdsråd på Fjällbackas fritidsgård. Detta 
gjordes i samverkan mellan projektet 
”Ungdomsprojekt i Norra Bohuslän” och 
ungdomar ifrån Fjällbacka med omnejd. 
Gårdsrådet består av 8 stycken tjejer 
som tillsammans driver gårdens frågor. I 
november deltog representanter från rådet 
på Fjällbacka Samhällsförenings höstmöte. 
De framförde då önskemålet att få hjälp 
med att skaffa ett pingisbord till gården.

Tursamt nog så var det en familj som 
ville skänka sitt pingisbord, och redan 
veckan efter kunde man spela pingis på 
gården. 

I januari deltog tjejerna på Ungdoms-
styrelsens seminarium i Örebro. Där träf-
fade de ungdomar ifrån hela Sverige. Under 
helgen diskuterades demokratifrågor och 
de fick ta del av många intressanta ämnen, 
däribland barnkonventionen.

Fritidsgården har sina lokaliteter i Kyrk-
skolan. Under våren har lokalerna också 
använts som replokaler för unga lokala 
musiker.

Gården har öppet på onsdagskvällar, och 
det är ca femtio till sextio ungdomar som 
regelbundet besöker gården. 

Frågan som alla ungdomar nu ställer sig 
är: Vad händer med fritidsgården eftersom 
den befintliga lokalens framtid är oviss? 
Detta är ett problem som hela samhället 
måste hjälpas åt att lösa. Vad har vi för 
lokaler som kan rymma alla dessa ungdo-
mar, pingisbord, biljardbord, soffor, TV 
och musikinstrument? Gårdsrådet tar 
tacksamt emot förslag på lämpliga lokaler.

Rebecca Trehammar

Fjällbacka Gårdsråd

På förmiddagen 1 april nådde oss sorgebudet 
att Karl-Emil hastigt avlidit på Uddevalla 
lasarett. Han blev nära 81 år.

Nästan alla Fjällbackabor och många 
delårsboende kände väl Karl-Emil, som 
bodde i det gråvita tegelhuset vid brofästet 
till Badholmen. Det är många som haft 
förmånen att kunna köpa färsk fisk och 
skaldjur av honom. För fiskare var han, en 
mycket skicklig kustfiskare, som kände vår 
skärgård i minsta detalj.

Vissa tider, när fisket var dåligt, arbetade 
han på Dorthés Konservfabrik och som 
byggnadsarbetare. Han var Fjällbacka trogen 
hela sitt liv.

Karl-Emil var en trofast vän och en upp-
skattad arbetskamrat till många fiskarekol-
legor. Han fattas oss, verkligen!

Bo Reichenberg

Karl-Emil Bohlin, Oxnäs 
avliden

Fotot tillhör familjen Bohlin
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Så var det sommar och golfarna invaderar 
återigen Fjällbackas golfbana. Egentligen 
har aldrig säsongen legat nere, för under 
vinterhalvåret har de sanna entusiasterna 
kämpat sig runt, oavsett väder. Vid fruset 
underlag har noterats åtskilliga utslag på dryga 
300 meter. Ofta spelas med gula och röda 
bollar som syns bättre i den snö som då och 
då fallit över Fjällbacka. Mycket intressant 
har inträffat under vinterhalvåret.

Ny klubbchef
Nils-Lago Lengqvist har lämnat oss för 
motsvarande uppgift i Ekarnas GK. Nu har 
Patrik Bogren, 33 år tagit över ansvaret. 
Patrik bor i Grebbestad med sambo och två 
barn, har 14 i hcp trots väldigt lite spel under 
senare år. Patrik har gedigen bakgrund inom 
sportbranschen, har dels varit egen företagare 
och dels jobbat för Tanum Strand.

Nyheter på banan
En ny bro är på plats mellan 3:e och 16:e 
hålen. Den gamla har gjort sitt och nu kan 
banpersonalen ta sig ut på ön med tunga 
fordon utan att riskera livet.

Samtliga träd bakom 6:ans green är nu borta. 
Denna green har alltid varit sent igång på 
grund av det skuggiga läget. Nu får vårsolen 
chansen att värma på lite tidigare.

Det långsiktiga arbetet med att förbättra alla 
grästees fortsätter. Under säsongen öppnas 
10:e hålet med nya grästees för både dam 
och herr.

Samtliga bunkrar har nu fått den nya finare 
bunkersanden. Detta är mycket positivt då 
sandkvaliteten tidigare växlat mellan olika 
bunkrar.

Driving Rangen har fått en ny bollautomat 
med större kapacitet och möjlighet att även 
betala med kort.

Tävlingsnytt
Bohulsän-Dal har indelats i olika golfpooler. 
Varje pool har en gemensam tävlingsdag där 
alla kan starta utan att betala greenfee. För 
Fjällbackas pool gäller följande: 28/4 Sotenäs 
GK, 1/6 Fjällbacka GK, 3/8 Färgelanda GK 
och 1/9 Torreby GK.

Hans Lundberg/FjGK

Årets seglingssäsong började för SSN:s del 
den 14 maj med skoldagen, då alla barn i 
Fjällbacka skola fick komma ner till klubben 
och prova på att segla. Skolan kom ner 
klassvis och SSN ställde upp med båtar 
och ledare. Som instruktörer fungerade 
våra tävlingsseglare och seglingslärare. Efter 
seglardagen startar en optimistskola, med 
Ellen Torstensson och Kristin Ulfstad som 
instruktörer, som pågår varje lördag fram 
till den 8 juni då den ordinarie seglarskolan 
börjar.

Ytterligare en tävling i år
Tävlingssäsongen innehåller förutom våra 
traditionella tävlingar, också ett Regionkval 
för Optimister den 7-8 september, då vi 
räknar med att det kommer ett 50-tal opti-
mistseglare till Fjällbacka för att göra upp om 
platserna till rikskvalet. Vi får då åter möjlig-
het att trimma vår tävlingsorganisation i en 
lite större tävling, samtidigt som vi hoppas 
att det skall öka intresset för kappsegling hos 
våra egna seglare.

HögsommarregaTTan den 7 juli är den täv-
ling som brukar dra mest tävlande, kanske 
för att den också ingår som deltävling i två 
serieseglingar. Dels är den en deltävling i 

Atlantica Cup, som arrangeras av Västkus-
tens seglarförbund och dels en tävling som 
ingår i Nolhõtteserien, en seriesegling för 
klubbarna i Norra Bohuslän som SSN tagit 
initiativet till.

FjällBackalyseT den 3 augusti är en täv-
ling där alla båttyper tävlar mot varandra. 
Kölbåtar för sig och jollar för sig i två olika 
deltävlingar. Att kölbåtar tävlar mot varandra 
med inlagda respittider för olika båttyper 
är mycket vanligt, men för jollar är denna 
tävlingsform inte helt vanlig. Här tävlar 
Optimister, Laser Standard, Laser Radial och 
E-jollar mot varandra på en lika lång bana, 
där totaltiden räknas om och jämförs med 
ett för båttypen bestämt mätetal

väderöarna runT den 11 augusti är en 
distanskappsegling för däckade kölbåtar med 
start och mål vid Badholmen i Fjällbacka. 
Banan är en kombination av skärgårds- och 
havskappsegling och har en längd på ca 25 
distansminuter. Starten är av typ ”jaktstart”, 
vilket innebär att man får en starttid i förhål-
lande till båtens s.k. lystal och första båt i mål 
vinner. På 70- och 80-talet var deltagarantalet 
på denna tävling ofta över 70.  År för år har 
dock deltagarantalet minskat och i somras 
startade endast 8 båtar. Med så lågt deltagar-
antal är det inte särskilt roligt att kappsegla. 
Vi som arrangerar tycker heller inte att det är 
särskilt trevligt och det har med all rätt höjts 
röster i styrelsen för att lägga ner tävlingen, 
men vi vill ge tävlingen ytterligare en chans 
och hoppas att med lite nya grepp och bättre 
information kunna locka fler deltagare i år.

Åke Billberg/SSN
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Flickor 10 – Bakre raden: Sara Norén, Tina Fjällström, Ann Gravander (tränare), Ida 
Benjaminsson, Erica Plate, Helen Karlsson (tränare), Maria Toreld, Malin Wetterlind. 
Främre raden: Lisette Aronsson, Emma Norén, Linda Gravander, Caroline Alfredsson, 
Louise Benjaminsson, Diana Svanberg. Liggande: Charlotta Klevedal målvakt. Foto: 
Gunilla Svanberg.

Visste du att...
VM-aktuella landslagsmålvakten Magnus Kihlstedt spelade sin första seniormatch i 
Fjällbacka, mot FIK. Året var 1987 och Magnus, som ju är från Munkedal, var endast 
15 år gammal. 

Pojkar 12 – Bakre raden: Peter Brandt (tränare), David Hansson, Mathias Hansson, Alfred 
Sävervall, Caroline Juliusson (tränare). Främre raden: Daniel Axelsson, Daniel Andersén, 
Jonas Plate, Rasmus Brandt, Andreas Ekström, Joel Torstensson, Alexander Ekström. 
Liggande: Tim Fjällström målvakt. Foto: Lennart Juliusson.

Kommunmästerskapet 
2002

Här ser ni ett av Fjällbackas lovande ungdomslag, 
P12. Dom gick vidare som grupptvåa till 
semifinal där man besegrade Bullaren med 1-0. 
I finalen väntade Tanum och det blev en mycket 
jämn historia. Efter full tid stod det 0-0 och det 
blev en mållös förlängning. Matchen avgjordes 
därför på straffar och där drog Tanum det 
längsta strået. Det blev ändå en mycket god 
andraplats.

Lennart Juliusson/FIK

Ungdomsfotbollen i 
Fjällbacka

Det var längesen vi hade så många ungdomslag 
som i år. Om vi någonsin haft det? Vi har idag 
14 ungdomsledare som lägger ner mycket av sin 
lediga tid på FIK och fotbollen. 

Det är numera inte bara killarna som älskar 
fotboll, det är även många tjejer vilket gör att vi 
har tre rena flicklag. Lagen i år: Pojkar 9 (mixat 
med tjejer), Pojkar 10 (mixat med tjejer), Pojkar 
12, Pojkar 14 i samarbete med Rabbalshede, 
Pojkar 16 i samarbete med Hamburgsund, 
Flickor 10, Flickor 14, Flickor 16. I juli kommer 
Flickor 16 att representera Fjällbacka i Gothia 
Cup.

Vid Kommunmästerskapet i Tanum i februari 
blev Pojkar 16 Kommunmästare!

Yvonne Ekström/FIK



Sigge Polsson har vänligen ställt en karta över Fjällbacka från 1687 till vårt förfogande. Vi återger 
den här tillsammans med citat ur en större text av Holger Benettsson om Mörhults tidiga historia.   
I Holgers skrift framgår även att Mörhults gräns till Fjällbacka, på ”Karta över Ödsmål 1694” av  Erich Knuus, gick vid 
”Svarte Häller”, nuvarande stenpiren i Källvik och Rabekôllen, det höga berget öster om Kyrkogården.

Mörhult är i dag en del av Fjällbacka. Så har det varit i 
endast 70 år. När jag var barn var Mörhult ett eget samhälle 
med egna seder och bruk. Det är inte många kvar i livet 
av dem som bodde där när Mörhult var ”självständigt” 
och som minns vad de gamle berättade om Mörhult 
från förr.

I Mörhult bestod bebyggelsen fram till 1600-talet av 
bodar. Den del av Mörhult, som ligger vid Anråsälvens 
mynning, kallades för Bustöt (= platsen för bodar). Möjligen 
var namnet Bustöt ett namn på Mörhult  vid 1600-talets 
början. I Bohusläns första fullständiga extraskatteman-
talslängd av år 1610 har antecknats två strandsittare, 
som kallades Boffuen och Haga. Jag anser att detta är en 
felläsning och föreslår i stället Bustöt och Howen (= den 
höga platsen) eller Hawen (= Hagen).

Både Howen och Hawen ligger strax söder om Bustöt. 
Hawen eller bättre Buhawen var en åker, där fiskarnoma-
derna odlade rovor och som senare blev potatisåker. 
Howen är det södra bosättningsområdet i Mörhult. 
Uppräkningen av strandboplatser i 1610 års mantalslängd 
går över Grebbestad, Veddön, Kidön (= Stora Köttö) till 
Fjällbacka. Mellan Kidön och Fjällbacka anges Boffuen 

och Haga, vilket talar för att Mörhult avses.
1610 anges alltså två strandsittare i Mörhult. 1639 års 

skattelängd noterar, att två personer på Mörhult betalar 
skatt. Mantalslängden för 1669 upptar inga boende där, 
medan en karta, upprättad av Fälterus år 1673, markerar 32 
hus i Mörhult. Möjligen avses härmed antalet bodar eller 
också är det en markering, som betyder ungefär ”några 
hus eller bodar”. I Kville härads domböcker - ting den 11 
november 1686 - nämns en Bengt Olsson från Mörhult och 
hans hustru Groo Bengtsdotter. På en karta över Ödsmål 
av år 1694 markeras två hus på Mörhult. 

1734 dömdes Chatarina Olsdotter från Mörhult strand 
till åtta dagars arrest på vatten och bröd för att hon vid 
kyrkobesök i Kville burit en gul tröja av halvsiden!

Förklaring av Johan Pettersson:
strandsittare är en person utan egna odlingsmarker, som 
bor i en stuga vid stranden (ofta på ofri grund) och lever 
av fiske, boskapsskötsel fraktfart etc.

Mantal (eller hemmantal) anger storleken på en gård 
(helt, ½, ¼) som underlag för beskattning. Jämför: man-
talslängd.

Tryck: Munkreklam AB, Munkedal 2002


