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Fjällbacka Bil & Motor firar i år 10-årsjubileum med 
stor satsning på framtiden 

Interiör av hallen. Foto A. Torewi Exteriör av hallenJront mot vägen. Foto A. Torewi 

Brönerna Lar& och Alf Kristi.nasoR, vilka för tio år sed~ft övertog 
dåvar~nde Iva. Bergs Bilverk.tad. Bilförsäljaingea h~r under åren 
blivit det stora numret iDO~ rörelsen, och en .tor bilhall har i år 
up pförts. 
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Då den egna tomten inte gav några ~öjligheter till utvidgninp'en av 
Verkiiallhete., fick ett nytt område anakaffas. Detta område li~~er i 
aärheten mellan vägarna Tanum och Dingle. Den Nya bilhallen ger ut
rymme för ett tjugotal bilar &a~t kontor_lokaler, och har blivit ett 
vackert blickfån~ i &~mhällbilden. Kostnajerna för Halleos uppföran
de har på grund aV egen arbetsinsats kunnat hållas nere vid 300.000 
kr. Bilparken omfattar Mazda och Fiat och Lars Kristiansson avslö
jar, att till hösten kommer man att uppföra ytterli~are en bilhall 
intilL uen nuvarand •. Forsäljningen ko~mer att utokas med .tt nytt 
bilmärke och expansionen kommer att medföra nyanställnin~ar. 

H andikappsegling sid. 22 Johan Mjölner berättar 5id. 6 

Restaureri ngen Gatuomläggning 1879 
av Hva lö sid.4 i Fjällbacka sid. 10 
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Årsmöte 
Förenineen för Fjällbacka:s årsmöte 
kommer att som tidigare år hållas i 
För6amlin~shemmet. Mötet hålla fre
dagen den 9 juli kl. 19.30. 
på årsmötet komMer mycket viktiga 
frågor att behandlas, liksom nyval 
till styrelseplatser. 

FFF-festen 
.D.ordaa. i år på Stora Hotellet lö rdageD. den 24 juli k.l. 19.30 
aallla 801D. Ilya lledletllD.ar med pater är lIycket väUc.olla. till en 
trevlis- kväll. Vi !loppae .t t aå IIt\ag. eOIll !löjligt kan "lItälla upp" 
d.ena. kväll osb på aå via bedra föreningen likaoll avgående et y
relaeled. •• öter. 

Beatäl1 bord i god tid. Vi vet att det kOllIler att bli trånl't denaa 
kväll. Trevlig .uaik ocb god mat gör att atällniagea blir hög. Ring 
till Stora Hotellet om bord tel. 0525-31003. Palla. på och t.la 
lIIed hov.äat.rea. om bordplaceriag .1 blir detta proble. dli.dre på 
reatkyällen, och Ni rAr det bord Ni ön.kar. Mea 80111 aagt -RING I 
oon TlD - tel. ä. ea puS 0525-31003. Mycket välkollIna. 
Siat. al!ulälniagadA.!en oneda«ea den 21 juli. 
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Föreningen för Fjällbacka 

Postgiro 41 03 18-0 
Bankgiro 514-7228 

.Ordförande 

Alf Edvardsson 
Augustigatan 6 B 
41515 Göteborg N 
Tel. 031-46 50 71 

V. ordförande 

Algot Torewi 
45071 Fjällbacka 
Tel. 0525-310 71 

Sekreterare 

Francisca Lindberg 
Östermalmsgatan 65 
11450 Stockholm 

V. sekreterare 

Claes Kjellberg 
Hålegårdsvägen 
43300 Partille 

Kassör 

joh n I. joha nsson 
45071 Fjällbacka 
Tel. 0525-3 12 50 

Redaktionskommitte för 
Fjäl lbacka-B ladet 
Alf Edvardsson 
john I. johansso n 
Algot Torewi 

Medlemsavgift ink l. avgift för tidskri f
ten Fjällbacka-B ladet 50:- kronor 
per år. 

1/1 sida 700: -
1/2 sida 350:-
1/4 sida 175 :-
1/8 sida 90: -
1/12 sida 75: -

SYFTE: 

Fören ingen fö r Fjäl lbacka har till syite 
att främja näringsli vet på orten och 

värna om Fjällbacka som i ritid s· 
miljö 

att tillvarata medlemmarnas intres
sen och främj a deras till va ro i 
Fjällbacka 

att arbeta för for tsatt bibehållande 
och vå rd av de traditioner och 
den ku ltur som utgör en oersätt
lig tillgång för orten 

att genom kontakt och påverkan 
hos kommunala organ och an
dra beslutsfattare söka stöd för 
fö reningens strävan till insatser 

Fjällbacka-Bladet 

Små, små ord Lagfarter i norra 
Jag .. nl; börJa .. in a SIIIå ord, med att vanda .. ej till Samhällsföreningen. Bohuslän 
I foregaende numret av Fjällbacka Bladet räckte jag ånyo fra .. handen .. 
till ett samarbete ~ellan våra båda föreningar. Något gensvar tick Chr~s~1na Ra~mUBSOnt ?:e Avnue 
jag dock ej,och därför anser jag på vår förenings vä~ar, att det in- V~rgn1~nd Ma1son Laff1~te,Frank
te är sågon anle~ning att längre käbbla o .. samarbete. Våra föreningar r1ke pa Lersten Neder~rden 1:22 
får gå var sin väg och o .. det eventuellt blir så,att Ni ändrar åsikt KV111~,Tanum som ~on for 120 000 
är Ni vå~ko .. na. kr. kopt av Jan K1hlbaum 

Jag vill citera vår förste ordf. Harry Järunds ledare från 1958, där 
han skriver. FöreniGgen för Fjällbacka vill gärna arbeta för att å
stadskomma arbetstillfällen och företagsamhet i samhället. Det är 
vår innersta .. ening, att i den aån Yi kan arbeta härför. När jag i 
påSkas gästade s8Jllhället träffade jag en person, som kritiserade den
na vår inställning. Vederbörande menade att det var lönlöat att för
.Öka åstadkomma något. Detta är ju en mycket beklaglig ins tällning 
och är tråkig att träffa på. Glädjande nog är den ej så värst spridd, 
men finnea. 

Runt Fjällbacka finns ett utoaordentligt fritidsområde, som borde kun
na utnyttjas mera och längre. I stort sett har aan säsong 20 juni till 
20 augusti. Denna säsong borde förlängas. Våren och hösten i Fjäll
backa är många ~nger minst lika tjusig som somllaren. Med ökad fritid 
och bättre ekonomi har möjligheterna för samhället väsentligt ökats. 
D ~ t fordras dock iniativ för att gära Fjällbacka ännu mera tilltalan
de. 

Genom ökade framställningskostnader kommer vi på årsmötet framlägga 
förslag om att få höja medlemsavgiften. Hur det kommer att gå med 
lösnummerförsäljningen, får vi även ta upp till behandling. Prissteg
ringar är ju något .. an skulle vilja bekämpa, och vi har även gjort 
detta, men det går ej längre att komma ifrån den höjning vi ko .... er 
att föreslå . Vi hoppas på våra aedleamars förståelse, och vår avsikt 
är, att efter bästa förmåga och under de ekonomiska betingelser som 
kan framskapas, hålla tidskriftens nuvarande standard, eller att för
bättra 1ensamma. Detta nummer av tidningen har vi förenklat avsevärt, 
men detta är blott en engångsföreteelse. I fortsättningen skall vi 
återgå till tidigare utsee~de. Varför denna nödåtgärd kan man fråga 
s e j. Jo rörst var det för att få föreningens ekonomi på fötter och 
att vi kan börja arbeta med förslag, som tidigare fra .. lagts . Före
ningens framtid får ej endast vara att utge Fjällbacka Bladet utan 
även mera aktivt t a del av samhället. Allt beror ju på utvecklingen 
och om det nuvarande intresset står rast, tvivlar vi ej på en god 
fortsättning. Alf Edvardsson 

Litet kräftkåseri 
Kräftpremiären är snart i annalkande. Denna årliga augustihögtid sä
,ea vara den meat exakta, åtMiRatone kulinariakt sett. Detta beroen
de på myndigheternas bestämmelse att inga kräftor får fångaa i Sve
rige före fastställt datum (inajökräftor). Alltså inga tjuvstarter 
i likhet _ed julbord i november, ,ås i oktober och gräddsealor i ja
nuari. 

Kräftorna åtnjuter nuaera aed all rätt en "ådan grundmurad popula
ritet hos det syen.ka folket, att trots de stegrade priserna så ökas 
Arligen efterfrågan. så har förh&llandet inte alltid yar~. Kräft
ätande t som folksed är inte alla någon gamaal företeelse, aed undan
ta, för de svenska l300-tala klostarna där kräftor förekoma under 
deB köttfria fastetiden. 

Under tidigare lrhundraden lta kräftor aldrig av des svenska allmo
~n. Det kan ocksl nämnas att sa.aa tvek~n förellg beträffande vår 
fina skogas vamp. Men kanske kan den enkla förklaringen till detta va
ra, att den fordoa enbart kroppsarbetande allmogen krävde baatåntare 
och där.ed mera mättande föda. Det är först under Vasatidens 1500-
tal det ao. aeträtt lär ha förekoaait kräftor pi de avensks herre-
.. ännens bord. Enligt en änau pI l800-talet i Salland levande tradi-

Ove Gravbråten Kebberviksdalen 
66 Dram~en, på Jore 7:62 Kville 
som han fär 250 000 kr köpt av 
Ulf Runmarker 

Anne-Marie och Lennart Widelius 
Ödsmål Sörgård, Fjällbacka på 
Lången 8 Fjällb~cka so~ de för 
100 000 kr köpt av Viktor Wi
delius 

Lars Olsson, Fjärdhundragat. 50 
Enköping , på Bräcke Nedre 2 : 48 
Kville, SOM han för 400 000 kr 
köpt a v länsstyrelsen i Göte
borgs och Bohus län. 

Birgit Holmberg Harmonigat. 2 
Västra Frölunda, på Bräcke Ned
re 2:48 Kville, som hon för 
400 000 kr. köpt av Lars Olson 

Siv Svensson, Västra TOFggatan 
6 B Rörvik, på Kuttern 5, Fjäll
backa som hon för 340 000 kr 
köpt av Barbro och Helge Carl
qvist. 

Per Stensböll Roverud, Norge 
på Bräcke Nedre 2:27, Kville 
Tanum, som han för 150 000 kr 
köpt av Bygg-Ide Olauss o n & Lilja 
AB. 

Linda och Tobias Sj ölund, Hil
laredsgat. 4,Borås på Edsten 
Nedergården 3:71 Kville, 80m 

de för 196 000 kr köpt av Anita 
Kul. 

Sten Andersen, Box 9, Fjällbacka 
på Ejde Södra 2:185 ,Kville som 
han för 435 000 kr köpt sv Ture 
AbraharnsBon 

Leif Norin och Inga Johansson 
Pl. 88 Fjällbacka, på Fullrig~a
ren 4, Fjällbacka, som de för 
400 000 kr köpt av Torsten Norin 

l J1trW'I1J1i'1ga tr (W 

tavloy utföres! 

MATERIAL I LAGER -

AlQOT TOREWI 
FJÅ'UIACKA 

TelEFON 0525/31071 

tion, skulle kräftorna ha bliiit införds dit pi Gustav Vasas tid.Oa 
detta är rätt eller fel si är dock Salland -fortfarande Sveriges kräft-~-----------------------------4 
proviaa fraaför asdra. Men även i Upplsnd och Söraland tycke det ha 
fuanits kräftor för mycket länge sedan. Dokuaeaterat är t.ex. att pl 
Svartsjö slott lr 1566 avnjöts en alltid, vari ingick delikateasen 
"kreffater" vilka för "Kongl. Maj: ts behoff" leyererata frln Häriage, 
det nu.era Wenner-Grenska godset i Söder törn, soa då tillhörde Vaaa
ättea .. Erik XIV skulle alltal ha varit vår förate kände kräftäta,... 
på denna tid var dack kräftoraa pl den kungliga taffeln aeet före
kommande i fora av pastejer och aladåber. Att de kokta kräftorna a.d 
sin yackra röda färg även kan vara en sann njutning för ögat tänkt. 
maa ell iii te p&. 
"Kräftkultea" aoa folksed är alltså ej så gallmal soa lIån .... n tror, 
äyen om den beYisligen förekoallit pI de större slot~.n och herrgå:.
darna under sekler. För utlandsturisten tror jag kräftkalaset utgor 
en lika ursvensk företeelae eoa "annskt smörgåsbord, grAvlax,dala
hästar, saaer och aidnattsol". Den SAnne experten tycker.att vi ka~ 
äta kräf~eTna lika gärna varma SOIl kalla. Vi 1900-tals mann1ekor kan-
ner yarat för de läckra röda skaldjuren, Ilen vi vill ha dea kalla, 

iakalla. 

~]E '1' ''I' T~ ·~ L JI ~ ]}J)t-) 

l3A B l<:':RJ ~~ ~''TR, 

Egen (ilh·erkning av 

bAGERI och 

KONDITORIVAROR 

TEL. o~.'~ _. \ 102') 
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"Ile Hembygdsarkiv bedriver en 
aktiv verksamhet 
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Kville Sparbank 
Årsredovisning 1981 

INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN 

Iatåning från allmänheten, d.v.a. från alla andra kundgrupper än kre
ditinstitut och föraäkringsbolag, ökade under året med 6.241 tkr. eller 
8.7% och uppgick därmed till 77.574 tkr. 

Vid åreta slut gottgjordes allmänheten räntor med 7.772 tkr. Uttaga
överskott om 1.531 tkr. uppstod aåledes. Som jämförelse kan aämnaa 
att inlåningaökningen under 1980 uppgick till 13,1% och under den se
naate femårsperioden till i genomsnitt 9,5% per år. 

UTLANING TILL ALLMÄNHETEN 

Sparbaakens totala utlåning till allmänheten uppgick Tid 1981 åra ut
gång till 56.394 tkr aot 56.609 tkr. vid 1980 åra slut ocb min.kade 
därige~om med 0,4%. Antalet utestående krediter uppgick vid motava
rande tidpunkt 1.571 resp. 1.599. 

Värderegleringskonto rör utlåning uppgick vi~ lreekiftet efter bok
elutadiapo.itioner till 1.439 tkr, varigenom nettobokvärdet till 
54.955 tkr. 

Sparbaakena utlåaing till allmänheten 
går av nedanatående uppställning. 
Byggnadekrediter - prioriterade 

Fastighetskrediter 
Företagskrediter 

övri,;a 

rördelat på olika ändamål fr .... -

4.044 tkr. 7,2 % 
100 0,2 " 34.529 61,2 " 10.594 18,8 ~ 

Deltagare frå n årsmötet med Kvi/le Hemb ygdsarkiv, KonsuraUonskrediter 1.508 2,7 l' 
691 1,2 % Kommunkrediter 

Övriga krediter 
~~=?gdsarkivet höll sitt välbesökta årsmöte i Bibliotekslokalerna 
~ ~;ällbacka den 25 mars. Delta~arna hälsades välkomna av ordföranden Summa utlåning till allmänheten 
~~ f redlund. Styrelse och revisorernas berättelser godkändes varur 

4.928 

56.394 

8,7 % 

100.0 " 
~=gick att en aktiv verksamhe t hade bedrivits. Bal'ansräkning den 31 december, tkr 

~~. t bade deltagit eom medarrangör vid ett antal fotoutställningar TILLGÅNGAR 1981 1980 
::..1:a K .. ille härad. Under året had'e olika organisationer besökt ar- 94.016 83.763 

1979 
72.455 

~Te~ va runder en del bilder visats . Många bilder har under året SKULDER OaR EGET 
~ts till arkivet. Olika aktuella tidskrifter hade även utökat KAPITAL 94.016 83.763 72.455 
~ingarna. Arbetsutskottet ville tillönska styrelsen och övriga 
· ~3.!"betare ' ett lyckosamt kommande år. Ett särskilt tack fra'Dfördes 
~~ ! anums Kulturnämnd för allt värdefullt bistånd som kommit fö
:e~ingen Kville Hembygdsarkiv till del under året samt tidigare. 
~jutställningarna bar anordnats som ett förberedande till, och pro
:<'9"da för, den hembygdsbok som nu är under arbete. Hembygdsarki-
e~s ekonomiska ställning var följande. Räkenskaperna balan serade 

;3 kro nor 7.399:88 med en behållning av Kronor 5.797:98. Till st y
:.:se valdes Arne Fredlund ordförande och sekreterare, vice ordf. 
_~ Aro ns son, Kassör Östen Redenfjell, arkivföreståndare Alf Aron

'::0.=. och Nils Nilsson. Övriga ledalll ~ ; ter i styrelsen, Sven Johansson , 
~-~Da , Einar JOhansson, Hamburgsund, Nils F,riksson, Fjällba cka, 
~~ Ol sson, Hamburgsund, Erik Gustavsson, Rabb~lshede, Erik Ten~
~=g, Kville. Revisorer rors ten Hakeröd och Algot Torewi, Fjällbac~a. 
~~räffande arkivets öppethållande föreslogs en deltids arkivarie 
a=~ kun de hålla öppet från och med 7/4 - 21/4 - 5/5 - 19/5- 2/6 -
~- '5 - 16/6 - 30/6. Samtliga dagar kl. lO.00-12.00. 

?å ~ornMinneBföreningens årsmö t e frams tälldes frågan: Var finns 
I~ __ l e sockens gamls handlingar? Upplysning lämnades av Erik Hake
:3d att de finns i komMunalförrådet i Tanumshede. Då det väcktes 
:s..:..sstankar OrDf att handlingarna kunde kOlJll'la att överföras till Gö
; ~ borg, beslöts att hOB kommunalfullmäktige begära att handlingarna 
å:er!ås för att förvaras i det kommunal .. arkivet vid Kville kyrksko
:a . 
Åra:ötet avslutades med en tyst minut till minnet av framlidne st y
~e seledumoten Gustav Eriksson. 

7111 sist visade Allan Olsson bilder från gamla seglationen över 
kustens se gelfartyg. 

A.Torewi 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310157 

VINTERUPPLAGGNING OCH REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER MATERIAL 

Fastighetsinnehav 
Sparbanken äger fastigheten Banken 1:1 i Fjällbacka, Tanums kommun, 
taxeringavärde 1.675 tkr. bokfört värde 2.975 tkr. brandförsäkringa
värde 3.408 tkr. 

Likviditet 
Sparbaakens kassa och kaasareserv har per tert~alakiftena lagat 82,1% 
145,5% reap. 176,5" över kaesareservkravet enl~gt sparbankalagen. 

Likviditetskvoten uppgi~vid halvårsskiftet till 32,8% ocb vid åreta 
slut till 35,6%. Det av Ri~sbanken föreskrivna kravet utgjorde 32% 
reap. 33%. 

Filialnät 
Vid årets slut omfattade filiahnätet fyra filialer, nämligen Haa
bur,;aund, Gerlesborg, Rabbalahede och Kvil l e. 

Personal och löner 
Medelantalet anställda uppgick 1981 till 12 varav i aparbankatjänat 
11. Motav"rande aiHror för 1980 v"r 12 reap. ,Il. Totalt antal ar
betade timmar uppgick till 19.391. 
Löner och arvoden till styrelse och andra personer i ledande ställ
ning uppgick till 150 tkr och till övriga befattningshavare till 
731 tkr. 

1j~ ~ 8.tudt 
Kville Sparbank 

~ 
I a{[a bankärenoen vänd Eoer 

ti{[ sparbanken 

FJÄLLBACKA Tel . växel 31800 

Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 
Rabbalshede och Kville , 
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Va/ön - hjärtat i Fjällbacka skär
gård 

Den förutvarande kolonifastigheten vilken nu har inretts till Lägergård. 
Foto: A. Torewi 

Ett vackert omr åde där den gam l a Valö barnkolo ni är beläget, och 
som Tanums kommun är ägane t i l l . Genom intresse från de beslutande 
i kom.munen at t anläggn ingen skall dri-vaa vidare i kommunens regi, 
har den nu fått en genomgripande reparation av stora kolonibygg
naden samt eD 0111.- och t i llby,iSgnad av "Annexet", som skall bli ett 
båtvandrarhem. För at6 få detta tillstånd har ett team med repre
sentR. •• ter från Bosam, Landstinget och Länstyrelsens irivande kraft 
i skärgårdsfrågor Lars Carolus6on medverkat. 

Den gam.la koloni byggnaden har få t t en genomgripande repara tion 
och ekall användas tilllägergård för våra egna ungdomar samt lands
tingsområdet i första kand. I övervången blir det en större sovaal, 
och de mindra rummen blir sovrum, det "större rummet mot öster blir 
ttFjällbacka rummet" dit olika äldre möbler och andra intressanta 
föremål samlas. Bottenvåningen finne a matsal med öppen spi., samt 
köket får förbättrad inredning. Källaren användes gemensamt med 
Båtvandrarehemmet, 80m utrustas med tvättmaskin och duchrum. 

"Annexet" - eller Fjällback.askärgårdens första båtvandrarehem har 
fått en om - och tillbyggnad och plats för 20-tal sovplatser med 
alltrum och kök. Den tidigare bryggan har fått två flytbryggenhe
ter som förlängning, och med dessa insatser börjar vi med en in
vigning den 11 juni •• och då kosmerlägerverksamheten av olika slag 
igång. Vi hoppas nu att denna tillgång av Valöområdet är något för 
alla i kommunen - när Ni vill utnyttja anläggningen, här av Er till 
Fritidsnämnden - och vi skall göra allt för att Ni skall få använ
da Er anläggning. 

I Båtvandrarehemmet kommer turistande gäster att besöka osa från 
olika delar av landet. Vi hoppas att de kommer att hjälpa OB6 me. 
en trivsam samVaro under här l iga sommarveckor - och kanske långt 
frampå hösten •••• då den stora makrillen bara står och väntar på 
att dragas upp. 

Ja detta var lite om vad som har hänt, och kommer att hända vid 
Val öns f.d. barnkoloniområde. 

Sten Larsson 
Fri tidskon tore t 

En äldre taslighet vilken nu utgör personalbostad 
Fo to .' A. Torewi 

·.a-Bladet 

" 5i,MUlTI 
Det nyupptörda Båtvandrarhel11met vilket torde b ~ 

Foto: A To reH i 

Vägen t ill körkortet går genom 

Fjällbacka Trafikskola 
Elof Davidsson 

Tel. 0525-205 30 

Välkomna! 

Omdöme - Ansvar - Hänsyn 

Wide/ius Marin Service 
0525131033 Fjal/bscks 

Försäljning och service av: 
EVINRUDE, MARINER. VOLVO PENTA IN- och 

UTOMBORDARE 
Reservdelar till ALBIN MOTOR, YANMAR DIESEL, 

CRESCENT. JOHNSON m .fl. 
VINTERSERVICE • F()RVARNING 
DYKARBETE, DYKLUFT 300 BAR 

CRESCENT OCH REXCYKLAR OCH TILLBEHÖR 

I PRESENTBODEN 
hittar Ni trev liga presenter och minnessaker 

Stor sorter ing i porslin, keramik, trä och 

korgar . 

Ljus, ljusmanschetter och blommor i flera 

nyanser . 

Silversmycken . 

Välkomna! Tel. 0525-319 20 
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Fjällbackabranden 

Jag gAr här i trädgArden och pAtar i jorden och tycker att vAren 
är ovanligt vacker i år efter en mycket kall vinter. Men när jag 
tänker efter, så tycker jag nog att vAren är lika vacker varje år. 
Jag har nu upplevt vAren 54 gAnger i Fjällbacka och kommer plöts
ligt att tänka på min första vAr härstädes, det var i maj 1928,jag 
Var då bara åtta år. 

Vi hade bott i Fjällbacka bara ett par veckor, aär jag fick upple
va ett av mitt livs värsta dygn. Vi hade kommit till rjällbacka 
från Norge, enär det rådde ator arbetalöshet därstäde. i stenhug
gerierna. Pappa var nämligen atenhuggare och det yrket kunde han 
ju fortsätta med i Bohuslän. Han har varit med och huggit sten
knott till både LAngbacken och atrandgatorna. Jag minna hur fint 
vi tyckte ~torna blev, när kullerstenarna blevo utbytta med rik
tig gatsten. Ater till den ödesdigra vArdagen 1928. 

Vi bod~e pA Oxnäs. Grannpojkarna, mina syskon och ~ag lekte pA de 
fina hällarna ute på Oxnäs, när plötsligt en av pojkarna ropade. 
"Det brinner,det brinner" och pekade inAt Fjällbacka . Alla tittade 
vi åt det hållet, och där borta över badhusbron sAg vi rök och sto
ra lAgot alA upp. Vi akrek sA högt att de vuxna hörde Oss och kom 
springande, och aAg dA vad det var frågan om. En av dem, Karl Boh
lin sprang in efter ett horn och började tuta allt vad han orkade. 
så kom Johan Asberg springande med ett anaat horn och började tu
ta även han. ~rl Boblin 8a då att Johan lsberga horn var bättre, 
varför de tutade i det varannan gAng,Iär den ene var trött tog den 
andre vid. Det var brandsignaler så bra som nAgat. Jag tror aäkert 
att det hörde. lAng väg i den fina lördagseftermiddagen och .varna
de .ånga. 

Själv stod jag atorögd och tittade och lyasnade på de vaxaa. Jag 
hade blivit til18agd att stanna där jag var och skulle genast gA 

in till min 2 mAnade ra lillasyater, så fort jag hörde henne gråta. 
Det blev mitt jobb att passa smAay.kone,,- den natten. De aov väl li
te dA ocn då, själv aomnade jag inte förrän framAt morgonen. 

De vuxna bar möbler och såg ibland till barn och gamla. Alla vore 
vi vettskrämda. Jag minns, att jag stod i föna t ret med min lilla 
syster i arMarna och sAg de st ora lAgorna n"mma upp efter Vette
berget Där atod jag timme efter timme o ch såg på lagorna, aom 
ko~ alit närmare och lyste allt starkare, ju senare och mörkare 
det blev pA kvällen. Jag minna att jag stod och tänkte om och om 
igen, Gode Gud lAt vinden vända, för jag hade hört, att om vinden 
inte vände,så skulle hela Oxnäs stryka med. 

vid elva-tiden kom mamma och en av grann tanterna och hämtade OS8 
barn och ledde 066 upp till Kvarnberget, Bom då var obebott. Mel
lan stenar och slAnbärsbuBkar placerades vi ut, jag med den lilla 
i knäet och de andra sy.konen runt om mej. Där satt även andra 
barn pA filtar, några barn grät högt, nAgra BOV • . Jag var dock så 
modig .om jag kunde och grät inte, men var väldigt trött och rädd 

liksom frusen. Tanterna som kom och tittade till oss tröstade oss 
sA gott de kunde, men det var nog inte sA lätt när gnistorna flög 
öyer våra huvuden. De bjöd oss på bullar och talade med varandra 
om, att de antagligen mAate spränga telegrafen i luften för att 
atoppa elden. Vi kände oss nog lika ensamma och övergivna allesam
mans, när de gick ifrån 086 igen. Efter lAng väntan, 80m kände. 
80m en evighet, blevo vi hämtade.Några aY oss däribland mina sys
kom och jag kunde få gå hem och lägga OBS i våga egna sängar, men 
många fick gA till anälla grannar för att f A husrum. 

Ja det var Mitt största minne från min första vAr i Fjällbacka 
Bofast Fjällb~ckabo 
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Nyfiken på jesus? 
Kanak., kanake inte. Men är iu nöjd aed livet då? Eller är det kanak. 
dpt du •• knar? Mlnga IÖnnt_kor går idas och längtar etter livet ••• -
aiDg. · Dlgot tut att bygga aitt liv p,L I vArt land l.nr vi i .tt väl
atl.d aoa är fant •• ti.kt. Vi kan köpa, re •• och utbilda 08S. Vi flr tu
MIltala intryck geno. tidningar, radio och tv 08". Ken likväl tinna det 
en .erhörd 1änCta..n efter nlgot aer hoa d. fleata lIänniakor ••• 8.08 aåa .. 
UDP. tar deDDa längt •• och lI.eningslöahet uttryck 1 att .an .öker lyckan 
i bark och andra droger, ofta i BUlb.ad .ed religiös pAverklln från öa
terläniak .,..tUt. De fl •• ta a .... s är nog ganek. oltunnip -1 vad 80a aker. 
Ineen .et .ad d.t ek.ll sluta. Jag lä.te _Igonatan'- att .ar tredje akol
UAgdoa har pr(S.at pI. h •• ch nlgan gAng och knark i någon tor. tinna anart 
_gt att köpa pi varje akolgArd. 

Utyeckliapn Pr ej att atoppa aen längtan etter nlgot •• r än yttre yäl
atl.d tinDa hela tidea. Vad. är det far fr_tid Sverigea ungdoa bar? BOll 

YUXn& all •• i.kor tar ..... längtan aig andra uttryck. Gesena.at tör d. 
n •• ta är att _n .öker. efter nåset, aeD a.n vet inte vad lian .öker Qcb 
"pr iate prata så !lyeket aed andra Oll aina inneret. tunderinpr. K.änaer 
du igan dig? 

För lllage- een tanna en .aD aoa längtade etter n'!Ot .. er i livet. Han 
be,tt. aackeua. Ban y.r rik ocb levde i ett atort yttre välstå~d. MaIln.n 
Yar yän _ed .akthavarna 1 landet och hade ett eget bua. Men ban var iDt. 
glad. Han viast. att haD saknad. nlgnt. sl .R dag fick han höra tal .. oa 
att J.auII akulie ko .... till hans at.d.rolk bade berättat om Yad. Jellue: 
gjord. och ~ärd •• Nu Yille ban gärna veta yea- J.aulI var. I hemlighet h.
Il. h.D börjat hopp .. pi att oLeaus hade nlgnt att ge hofto ... Sack.us vill. 
ae J.aua. Ran vl11e veta yes denne siirklige aan var. Men det Var inte .1 
lätt etteraoa Saekeu. var kort i rocken och det tanns .111«& andra ao. 
Y.r nyfika ••• en på ett annat aätt. Sos du kanake ' ainlle klättrade hall upp 
i ett aullbäratikoD~räd och tiCk gOd ut&ikt ••• n han blev .äk.rt ockal 
uttittad .y tolket. TUII.anDen h.r klättrat upp i trädet." Hur tror du 
att han kitbd •• 1g där, .ed tolkete blickar på aig? Jag tror Sackeua kän
d. aig soa du akulle göra o .. du skull. f A tör dig att SI till kyrkan tvI 
söndagar pi rad."Vad akall tolk tro. Jag Yågar inte. Tänk os dOll tycker 
• tt jag blivit r.l1giö .. •• 
Mäaniakofruktan är ett av de etörsta hindren för att lära kännA Jesus och 
fl del a. den trygShet och Mening i livet 8011. bara han kan ge. 

Vad hände då när Sackeu. eatt i trädet? Jo, JeauB ko. fram till honoll.. 
a .. brydde a1g oa lIalLDeD 80m längtade efter sening i livet. De,t är ge
no.gåeade i hela hya teatasente_t att Jesus bryr eig 011:. Han tar sig tid 
för Sackeua. "Idag mlet. jag häLsa på i ditt hUs", eäger Jeeus. 

Mötet •• d Jeaua gör att Sackeu. rAr en helt annan inriktning p~.itt liy. 
Han tänker inte bara på aig själv utan vill hjälpa andra. Jesus be:friar 
lurendrejaren och gör honoll glad. Sackeus hopplösa och .eningslö.a liv 
blir plat.list lIeningatullt. Nu kunde ban föra Jeau kärlek och ostanke 
vidare till andra människor aOIl var i saua situation 80m han själv va
rit. SackeuB hade funnit det hg.n sökte. Han var frälst. 

v.s är då Jeaus, sota rörvandl.r människors liv, gör dera tri. och glada? 
Ockal du kan lära känna honos bara du flöker på rätt ställe. Du hittar 
honoa inte i kn.Ek och aprit, inte i prylar och statustänkande, inte i 
din längtan etter attrå aalter och ting aen du möter honoll. i hane o~d. I 
Bibeln talar JeaUB till dig och kan bli lika verklig sos han var for 
Sackeus. Han kan rör vandla även ditt liv. D.n stora frågan är. Vill du 
lAta honoll ge dig en ny inriktning på ditt liv och en stark tro Bom bå
de hAll.r att l ... och dö pl? 
J.aua tvingar ingen, Ilen han kallar på dig idag, 80m han kallade på 
Sackeua i träder. J.aus vill stilla din längtan. 

Ande ra O Johansson 
präst i Fjällbacka 

Kantor avtackad i fjällbacka 
I samband med högmässan i Fjällbacka kyrka p~ söndagen den 14/3-82 
blev kantor Margareta Tobin. Lyse avtackad av kyrkoadjunkt Anders 
O.Johansson och kyrkovärden Berti~ Nordeby. Kantor robin som nu 
skall flytta till Kungälv bar spelat i Fjällbacka Kyrka sedan i 
januari m~nad 1968. Kyrkoadjunkt Johansson framförde församlingens 
tack samt överlämnade en minnesglva i form av ett bokpaket fr~n 
församlingen. Kyrkvärden Nordeby överlämnade blommor Och frambar 
ett tack fr&n kyrkoråd .. t. 

Även i Svenneby kyrka blev Fru Tobin avtackad i 'samband .. ed hög
mässan. Ron har spelat i SvennJby Kyrka de senaste fyra åren och 
blev här avtackad av komminister Ake Karlsson som överlämnade ett 
bokpake t från församlingen samt blomIDor från kyrkoråde t genom ky rk
värden Elaa PersBDD. 

Vi lagerför 
Beckers 

Fiällbacka-Bladet 

Fjällbackakaptenens process mot 
ryska tsaren 
En berättelse av Johan Mjölner 

Att en s'lensk sjök.::lpten vågar öppna rättegång lIot själva kejsaren av 
R!.s8l~Dd och 8lutli~en lyckades vinna processen, det låter ju högst 
~~rkva~digt. Men det ~äller här ingalunda någon saga, utan är en sann 
b~Btor~a ur levande livet. Härom har de gamle berättat följande: 

Sjökaptene~ det bär gäller hette Lars BOhlin. född i Fjällbacka 1814. 
H.n blev t~digt faderlös i det att hans fader Reinhold Bohlin. född 
1780. akuile rå julaftons kvä~~ 1814. sedan hans huatru kokade julgrö
teD. gå ner pa s~n brygga ~ FJsllbacka och"slacka" (förlänga) akter
f~sten på ain båt. som llg förtöjd mellan bryggan och vragen. Härvid 
hande så olyckligt att han halkade på den isiga bryggan och kom med 
huvudet Töre i vattnet. Hans ena fot fastnade i en spik på bryggan 
och kunde ej f& den lös. varför han snart drunknade i det kalla vatt
net.Hustrun väntade på honOM .... d den färdigkokade gröten och trodde 
först att han gått in till någon granne. Men då han ej återkom gick 
hon och såg efter honOM och fann honom död vid bryggan. Reinhold Boh
lin bodde i .tt hua i Fjällbaeka. som var beläget där nuvarande Pump
huset nu står. Efter Reinholds död gifte hans änka om sig med Grim
berg på Veddö. så småningOM kOM Lars Bohlin att bamna på Muaön i Ta
nUMS socken. Här blev han gift Med en dotter till den burgne Johannes 
Bengtsson. Denne hjälpte Lars med inköp aven farkost med vilken han 
först fraktade aten från holmarna i Fjällbackaskären och s~lde i Fred
rikshavn i Dan .. ark. där det på 1840-talet arbetades med att anlägga 
en hamn. Senare köpte han i ko~pani ~ed intressenter en större far
kost med vilken han bedrev sjöfart på Östersjöhamaar. 

I augu8ti månad 1857 hade han så varit i Malaö och lastat mjöl som 
skulle lossas i Göteborg. på vägen dit blev han så i en kvällsskym
ning plse~lad av ett ryskt lustfartyg. Bohlins fartyg •• om var gam
malt och skröpligt. blev genast vattenfyllt. men flöt på lasten. Det 
såg icke ut 80m om lustfartygets besättning skulle bry sig om haveris
ten. Gott väder rådde och så småningom skildes fartygen från varandra • 
Det var troligtvis meningen att sammanstötningen ej skulle omtalas 
för lustfartygeta ägare. Boa h~lvBovande befann sig under däck. 

Emellertid blev kejsarinnan illamående - ty det var ryske kejsarens 
f~rtyg med honom själv och gemål o .. bord -. Kejsarinnan kom alltså upp 
på däcket. Ron fick böra k~pten Bohlins 12-årige son Reinhold. 80m 
var med sin far på denna resa, skrika och ropa på hjälp. Hon frågade 
därför de vakthavande. vad detta rop skulle betyda. Man .. lste då sä
ga sanningen. Kejsarinnan gav genast order att den svenska besättniBg 
skulle bärgas och att haveristen skulle tagas på släp in till någon 
hamn. så skedde även och rarty~et kom så in till Göteborg. 

Bohlin fordrade nu av kejsaren ersättning för reparation av fartyget 
samt skadestånd. Att reparera fartyget gick kejsaren med på, men nå
got ytterligare skadestånd var han ej så vidare hågad för. Bohlin tog 
sig då före, att stämma tsaren och hans gemål i vanlig ordning och 
krävde skadestånd. Proeessen fördes till att börja med inför engelskt 
forum i London. qättegån~en dro~ ut p~ tiden, och det ansågs, icke 
utan skäl, i hög grad osannolikt, attBohlins rederi skulle vinna må
let: Bohlin fick därför aina meddelägi<re i hrtyget att sälja sina an
delar till honom för mycket billigt pris. Sedan detta va r gjor t ut
verkade han .. tt rättegången blev förlagd till 'löteborg. 

Omsider blev det utslag och Bohlin vann målet. ~lla ryssars själv
härskare och lille far blev dö .. d att i skadestånd till Bohlin sätta 
fartyget i fullgott stånd samt att kontant utgiva till Bohlin 60000:
daler. (10000) riksdaler. eller jijmfört med våra mynt 10000:- kronor. 
en efter den tidens förhållande avsevärd förmögenhet. samtidigt dös
d •• lustfartygets hela vakt till vardera 40 par spö. därför att de 
tänkt att ej bärga be8~ttDingen. 

Att åse denna bes t raffning blev Bohlin inkallad. Bohlin berättade se
nare att det var det vsrsta han under sitt växlingsrika liv varit med 
oa. 

så småningom anlände från Petersburg 60000:-tusen daler i guldrubler. 
vilka av Bohlin hämtades hos dåvarande konsul Backelin i Fjällbacka. 
De gamle berättade att guldrubl'erna voro ataplade intill varandra så-
80m stänger. Bohlin sålde nu fartyget för ganska god betalning oeh 
blev efter dåvarande förhållanden. då pengarnas köpkraft var ungefär 
30 gånger större än nu, en förmögen och ansedd man, 80m mot ränta lå
nade ut pengar till mlnga behövande i kringliggand. bygder. 

Han dog 1870 ... en historien om hans process med ryske tsaren kommer 
länge att fortleva i bygden. 

Tel. 0525-31085 

färger och Internationals båtfärger. Övriga fabrikat tas snabbt hem på beställning. 

Välkomna! Kristina, Christer, Ulla och Laila 
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Fullriggaren i Fjällbacka kyrka 

Framlidne modeffbåtbyggaren, Johan Andersson, Korsö, som framskapade den 
vackra båten, vilken genom framlidne Johan Mjölners försorg, fick sin plats i 

Fjä(lbacka kyrka. 

Alla som besöker Fjällbacka Kyrka kan ej unclgå att se den vackra båt 
Bom hänger därstädes. Den är tillverkad av Johan Ande'rsson från Nord
Korsö (Johan på Korsö). Han bodde ~ed sin mor på Korsö, då hans far 
Hans Peter Yar död. 

~ 

Det blev sommaren 1 904 och då tyckte Johan ~tt'det ble~ för långsamt att 
gå hemma. Helt naturligt var det havet .som lockade oc,h Johan tog hyra och 
gick till sjöss. Johans mor Johanna kunde helt naturligt inte vara ensam 
efter det .att donen gett sej av utan min mor Gerda flyttade dit. 

Sommaren gick o~ det blev höst, men då blev Johanna mycket sjuk. Min 
mor: "kr e v då ,·till Johan och bad honom komma he11l. De t gj orde han och 
efter en tid . 4og Johanna. 

Det var mening~ att ~in mor Gerda skulle flytta från KoreÖ, men Johan 
bad henne att hon skulle stanna "över vintern .och de t gjorde hon. Det 
blev långa vinterkvällar och Johan hade inget särskilt att .. gi>ra. En dag 
yttrllde Johan till min mor,at 't hade jag bara virke skulle jag göra en båt. 
Om Joh~n går bort i vedbod'en; hittar han där ett vedträ, sem står i ett 
hörn. Jag satte det där i höst när jag stapplade in veden, det är slät 
och kvistrent. Johan gick ut i vedboden och hittade vedträdet och det 
verkade att passa hans lynne: 

Johan tillverkllde därAv ett båtskrov, 

riden gick och det är många rtejaljer , som hör till en båt. Det är många 
småsaker också t.ex. livbåtar,block o.dyl. Samtliga skulle putsas och 
lackas och 4et blev min mor Gerdas lott. p& våren var b!cen färdig och 
då flyttllde min mor från Korsö. 

Ar 1920 sålde Johan sitt hus på Korsö o c h köp t e hus på Fläskö och bå t en 
följde med till den nya bostaden. Min mor v~r då gift med Isak Larsson 
och jag Var ju stora tösen, hela 7 år. Ja~ minns så väl när Johan kom 
till Fläskö med den va c kra båten o ch placer~1e den på en hög chiffonje 
i rummet. Jag stod och beundr .. de båten, som s t og aå högt där uppe. Liten 
Va.,. jag till växten, då högre upp tyckte jag att båten stoL Jag tyckte 
de'" var så vacker och såg på den så . många,många gånger. 

I slute.- aV 30-talet flyttade Johan till FjällbIlcka. och tog med sej båten 
dit . 1951 dog Johan och då skulle det vara bouppteckning efter honom. 
J ohan Mjölner k ö p t e båten för värderin gspriset o ch s känkte den t i l l 
Fjällbacka *yrka, dä~ jen nu hän ger . 

Varje gång ja g besöker Kyrka n, söker sej mina blickar ti l l båten , Jag 
känner liksom a tt jag h~r en a nknyt n ing ti l l den. 

3ullan Eks tröm 

TANUMS TAXI CENTRAL 
SJUKBIL - HANDIKAPPFORDON - BUSSAR 

0525/29400 

Båten som hänger i Fjäf/backa kyrka. 

Behöver du hjälp med ditt 
nybygge 000 

ombygge 
tillbygge 

eller behöver du 
byggnadsmaterial o o • 

plåtslageriarbete 
eller bara ett gott råd 

så finns vi på 
Björkeiidsvägen 

John Granqvist 
Byggnadsfirma 

FJÄLLBACKA Tel 0525-312 30 

Besök Herrfriseringen Fjällbacka! 

Allt modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 31526 
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Några brev från anhöriga till omkomna tyska matroser åren 1916-17 

När jag i vAras höll på med att gå igenom gamla brev och papper ef
ter min far, Carl Norborg, Bom var präst i Kville och Fjällbacka 
1911-19. fann jag en del brev från 1916 och 1917. vilka rörde de 
i~~~~ .oldater, 80m flöt iland Tid kusten efter nordsjöslaget i maj 

Dessa brev talar egentligea för sej själva. Hustrur, bror, föräld
rar är tackaamaa för ett kort av graven på den fjärran ön, där de
ras kära flöt iland. De rAr aldrig veta hur hans sista stunder var. 
Hur läage fick han kiigDa innan det var slut? Låg han kanske döende 
på den öde stranden. 

Säkert .ände de ~nhöriga många tacksliJRDla tankar till de varsam.m.a 
händer, som lade de döda i jord och tog yara på deras namn. Anhö
riga kunde äadå få ett kort att se på. Hen otaliga andra fick ald
rig veta något om dem som försvann i djupet. Ingen klagan finns i 
breven. Bara en atiila resignation. En del meningar läser ~an nu 
efteråt •• d blandade känslor. Den stackars hustrun till eorch Foch 
är .tolt över sin ~an 80m käapat och dött för Tyskland. Det är som 
oa bOB satte upp detta 80m en sköld för sin sorg. Inte ett ord os 
att hela detta krig var helt meningslöst. 

Hur orkar mediciaalrådet Plinka tala om att besegra engelsmännen, 
.om han kalla, "det förljugna sällskapet". Har han ingenting lärt 
aV 80nens död? Det är skrämmande att märka hur krigspropagandan har 
trängt sA djupt ner i medvetandet, att ingen av de anhöriga vågar 
aäga ett ord i protest mot vanvettet. 

Ve. kunde tro att det skulle upprepas tjugo år senare? Har värl
den efter två Yärldskrig ingenting lär~? 

Blir det några kvar, som kan smycka gravar efter ett tredje världs
krig? Inger Rudberg 

De döda har !lytto.ts. 
Tyvärr är det ju så att alla dessa soldater både tyska och engelska, 
har flyttats ur de gravar, aom ordnades för dem på öarna, där de 
flöt iland, och även de som jordades på Stensholmen, där särskild 
kyrkogård ordnades och invigdes aV min far. ' pA Hamburgön låg tyskar 
och engelsmän aida vid -sida i en vacker backe, där kungsljusen tän
de sina gula spiror om aommaren. En kvinna som bor intill hade ta
git .o~ sin uppgift att vårda gravarna. Han tyc.er nog att det var 
nåsot av ett helgerån att riva upp dem, när traktens befolkning 
sed kärlek ~ch omtanke hade ordnat en viloplats för de okända från 
havet. 

Ur ett gammalt klipPt antagligen ur Bohus-Posten(tyvärr utan datum) 
läser jag följande notis. 

"Nordsj öslage te offer". 

Alltjä~t inströmmar rapporter o~ likfynd längs hela den bohuslänska 
kuatea. De i gårdagens nummer omnämnda talrika liken vid Hamburg
sund voro s&lI.tliga efter tyakar. en del från "Wiesbaden", andra 
från "Frauenlob". Ett livbälte var märkt "Brealau" . Samtliga dessa 

begravdes i går eftermiddag på Fjällb.cka kyrko~ård under stor 
tillslutning från ortsbefolkningens sida. Kistorna vora sm.yckade 
med blommor från ortens daMer. Kapellpredikant Norberg, som för
rättade den gripande akten, höll ett tal som ~jorde ett djupt in
tryck på de närvarande. 

Litet län~re fram i min fars klippblock läser ja~ 

Krigargravarna vid Fjällbacka och HaMburgsund iståndsatta. 

"Äfven i Kville bar man i Bommar- insamlat lI.edel för att sätta kri
gargrafvar.a vid Fjällbacka och Ha~burgsund i värdi~t skick. på ini
tiativ av kapellpredikant_n Carl Norborg ha kollekter för ändRmålet 
upptagits i Kville och Fjällbacka kyrkor aamt Hamburgsunds kapell. 
Tillsammans har influtit närmare 300 kr. 80m använts till mur omkrin~ 
grafven på SteDsholMen, där 13 utländningar ligga begrafna, aamt in
hägnad kring den gamla kolerakyrkogården på Hamburgön, där två tys
ka och två en~l.ka matroser hvila. Dessutom har grafven på Hamburgön 
försetts ~ed en enkel granitvård, och på kyrkogården i Fjällbac~. 
där elva krigare jordats, har rests ett träkors. Bland "de på Stens
holmen jordfästa krigarna märkes löjtnant Plinke, som under Nordsjö
slaget tjänatsjorde pA kryssaren ItWiesbaden". på bekostnad av fa
dern, mediciaalrådet Plinke i Hannover, har nyligen en vård rests 

In vigning av krigsk yrkogården på Stensholmen , Fjällbacka. I mitten pastor Carl 
Norborg. En grupp militärer de ltog. 

pA hana grafkulle. på de övriga tyska grafvarna i Skärgården, där 
vårdar icke redaD fin,es t komma enkla monument snarast möjligt att 
resas på tyska 8taten~ bekostnad, och förmodligen komma engelsmännen 
att vidtaga någon liknande &tgärd beträffande sina grafvar". 

Den 7 juli 1916 skriver ~iB far sÄ här i ett brev till sin mor: 
"Jag for tidigt ut i går .IIorse till de yttersta skären för att le-
ta eft~r vraKspillror efter de förstörda alasflottorna i Nordsjö
slaget och gjorde därvid 8.11& rynd, bl.a. en uniformsjacka, aom tro
ligen tillhört en tyak artillerisoldat och en låda med engelska flag
gan på". 

Brev från anhöriga. 
I _in fars göamor finner jag ocka& några bre v från anhöriga till en 
del av dessa ilandflutna man. Genom "ryska Kejserliga Konsulatet i 
Göteborg har de fått reda på min fars naan och adress. I svenska ö
yersättning lyder breven 80m följer. 

BREV FaÅN HUSTRU 

Det är från hustrua till den döde Oberheher Albert Keller 
XVIII Torpedoboots-Halbflotille 5.35. 
"Siogen, IIestfahlen 6/12 1916. 
Ärade Herr P.ator 
Jag vände aig för en tid sedan till Kejserliga ~yska Konsulatet i 
Göteborg beträffande min sana grav, och fick rådet att vänta med fo
tografier .av graven tills den är iordningställd. Jag akall alltså 
tåla mig till våra. och vänder mig nu med en bön till Er. Jag skul
le gärna vilja ha ett kort av den klippö eller av omgivningarna till 
ain ~ans grav och ber att Ni vara så vänlig att skicka .IIig ett sådant. 
Kanske är det möjligt för Er att meddela mig något närmare om min 
maDS begravning och huruvida han li~p;er på en kyrkogård". 
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Några brev från anhöriga 
forts. från sid. 8 

BREV FRÄN EN BROR 
Ett annat brev är från en bror och är daterat. 
"lfitxenhausen 2/2 1917 
Min bror torpedmatrosen Herman Domrich som omkom i Skagerackslaget, 
hittades i Kville socken och är begravd 23 juni 1916 på Hamburgön. 
(Infört i protokoll: Kville 25 j·uni 1916 under nr 25). Som jag nu 
fått höra ligger min bror i en gemene~. grav med en vise torpedel
dare Heinrich Anton Ardelmann. Jag ville härmed vänligen be Er med
dela mig i vilket skick min brors grav och eventuellt båda ~ravar
na för ögonblicket befinner .ig. Jag måste naturligtvis avstå från 
att upprätta en minnessten på grund av de höga kostnaderna. Jag ha
de tänkt mig, ifall detta inte redan skett, att låta plantera blom
mor, ev. atändigt gröna växter på graven, så att den inte förfaller. 
Om det fordras något bidrag till utsmyckningen från min sida, så 
låt mig veta kostnaden därför. Jag t~nker nämligen låta fotografera 
gravarna, sedan de blivit iståndsatta för att kunna förvissa mig om 
att dessa sista viloplatser är i gott skick. 

Vill Ni ha godheten att stödja mig med råd och dåd i denna angelä
genhet och tillåt mig att på förhand säga Er mitt hjärtligaste tack 
för Era bemödanden. Jag väntar ett snart svar och tecknar högakt
ningsfull t Robert Domrich". 

BREV FRÄN EN TAR 

Två brev finns från Mediciaairådet Dr Plinke i Hannover. 
Min far har strax efter jul skrivit till denne fader Dr Plinke,att 
hans sons grav smyckades till jul med grönt och blommor och hälsar 
honom välkol!lDlen nästa SORmar för att be.öka graven o~h säger, att 
han och hans mua då skall bli bemötta med gästfrihet och deltagan
de. Detta besölj blev också av som vi kan se av kortet frAn Stenshol
Ilen, troligen 1918. Dr Plinke '-skriver SOll svar: 
"Hannover 14 jan. 1917 
Käre Herr Pastor. Hjärtligt tack fq_r Ert aadra brev,· aärekilt för 
fotografieraa, SOll ,jag har överlämnat till vår svärdotter. Vi hade 
hoppats att kunna tå besöka vår käre sons grav denna höst. lien efter 
Ceatralmakternas (Tyskland,Österike,Uagern) avvisande av fredsanbu
de t, mås te Yi yäl tåla oss till år 1918. A t t vår käre dyre son in-
te har lidi t döden genom drunkning tror jag in te, drunkningsdöd kan 
inte fastställas genom yttre anblick av liket. Han torde, lied det 
räddningsbälte som han enligt föreskrift säkert har tagit på sig, 
först h. ryckts ned' i djupet aV virvlarna från den sj"nkande "Frauen
lob" och därvid fort blivit medvetslös och drunknat. Arade Herr Pas
tor, Ni får också en summa pengar. Jag ber Er därmed be8trid~ Era 
utgifter och underhålla vår käre Bons grav och smycka den. N~ har 
skänkt honom blommor och krans till jul, och för denna handling är 
vi Er särskilt tacka .... a. Jag slutar med en önskan att detta år 
skall bringa oss fred 'och med en bön ~tt Ni än en gång ~ille akriva 
några ord till mig. En särskild tröst skulle det vara for oss med 
några ord om hans begravning och hur man fann hans kropp. Er till-
gi YRe Kur t Pl inke • 

på höeten 1917 skriver fadern Dr. Plinke igen. 
"Ni har berett OS8 en mycket stor glädje genom att sända ett fotogra
fi av den kyrkogård, där vår älskade son har fått sitt sista vilopla~s. 
Vi tackar Er hjärtligt för det. Nu har vår käre pojke, trots det sto
ra avståndet kommit OBS närmare, och vi kan nu lied vårt krop?sl~ga 
öga dröja vid hana grav. Give Gud att Yi snart oOkså kan .. besoka den. 
Vi tackar Er också för uppsättningen av korset. Om den n~rm~re ut
smyckningen kan vi tala närmare vid vårt besök. Er Bymat~ for det 
tyrska folket och Er beundran för dess kraf~fulla dåd ~lader oss. Vi 
briagar hela ·sällskapet på knä trots dess forlJuganhet • 

BRE V FRÄN IJl)RCII! FOCHS MAKA 
Jag har ockaå hittat ett brev från Makan till den tyske dikearen 
Goroh Foch, vilket var hana författarnamn. Hans vanliga namn var 
Johann Kinau. Brevet lyder så i svensk översättning: 

Högt ärade, käre Herr Pastor (Oktober 1917) 
Varmt tack för bilderna. så glad jag blev för dem. Hans högsta öns
kanatt en gång få sin grav i vågorna gick inte i uppfyllelse, och 
dock är inte det också sjöaannens lott? Nu vilar han på en kyrko
!ård för hemlösa, vid havets strand. Över honom himlen och omkring 
honom klippor och sten. För några år sedan ~jorde min man en resa 
till Norge och blev också mycket förtjust i Sverige. Att han skulle 
få vila där för alltid en gång, att där få sin sista viloplats, det 
tänkte vi naturligtvis aldrig. MYCket har han upplevt och genomlevt 
under denna fruktbara del av sitt liv. Som stor fosterlandsvän drog 
han ut som landstormsman mot lyssland, mot Serbien, han var också 
i Frankrike och deltog i otaliga strider och närkamper. Sedän gick 
hans högsta önskan i uppfyllelse. Han kom till Marinen för att fyra 
veckor senare finna hjältedöden i vågorna. 

Jag skulle vara Er mycket tacks~, om Ni någon gång ville skri-
va till mig litet närmare huarman fann honom och om begr.vnin~en. 
Jag tackar Er innerligt för Er vänliga inbjudan. Ack, om det än
då vore så att jag kunde resa. Vill Ni vara vänlig och smycka gra
ven med blommor så ' ofta Ni kan, ty han älskade blo~or så mycket. 
J~g skulle vara tacksam att få ännu en bild av graven. Jag står 
för alla kostnader och meddela mig också vad det kostar att hål
la graven i Btånd. 
för ~llt Ert besvär tackar jag hjärtligt och förblir med hjärt
liga hälsningar Er tillgivna 
Roaa-Elisabeth Kinau 
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Från soldatlivet 
Soldaten var nä.t~n alltid född till fattigdom. Han förblev som regel 
alltid fattig hela livet igenom och dog fattig. 

Det var sällsynt att en tjän.t,~ör3.nde soldat ä'gde någon egen häst.Det 
förekom därelIot allteaellanåt, att den avskedade soldaten på sitt torp 
hade ett sådant dr.gdjur av sä~re beskaffenhet. Bryngel Grip på Krok
heden Ägde 1855 en gam.mal häst Bora värderades till 10 rdr banco. Hane 
övriga djur var en ko, "Bleka", värd 12 rdr, en ko, "Hc511a", 10 rdr, 
en röd kviga 6 rdr 8a~t en liten oxe värd 4 rdr. 

Ullsax, rlraax och diverse red.kap för ullens bearbetning fanns i sol
dattorpen, alaom kardor, spinnrockar och vävstol med tillbehör. När 
den i tjänst varande sold~ten skulle plöja och harva sin obetydliga 
åkerjord, fick han meat lita till hjälp från aina rotebönder, 'som an
tingen själva utförde' arbetet, eller lät soldaten låna dragare och red
skap för arbetets utrörande. 

Korpral Sved ägde år 1827 en spade, en torvspade, två jordhackor, två 
kornskäror, två koband, en fårsax och en linhäckl-a, men ägde varken 
harv eller plog. 

Avskedade soldaten Anders Björk ägde år 1838, dÄ han blev änkeman, en 
liten stuga 6 alnar bred och 9 alnar lång samt 6 omlag hög yärderad 
till 8 rdr. Hed omlag Menas stock varv, stugan var således timrad. En 
annan avskedad soldat WrAng var ägare till en gammal stuga värd 8 rdr, 
en sammal lada sed loge 4 ~dr och ett ga~~alt fähus värt 2 rdr. 

Guld nämnes aldrig i bouppteckningar efter soldater före år 1850. Även 
silver är sällsynheter i bouppteckningar efter sold.ter. Är 1827 hade 
en soldat ett gammalt böxeur i silver (fickur) värderad till 6 rdr 
32 skilling och ett aupestop. En anaan soldat Jonas Friberg hade år 
1828 ett par akospänne i silver värderade till 2 rdr och ett par skjort
knappar· värda 24 skilling. 

Möblerna i soldathem.en var enkla och f'taliga, nästan alltid fanns 
en väggfast säng och en ~äggfaet långbänk. De flyttbara möblerna ut
,jord •• av något bord, ett par stolar, kistor och skrin samt kanake 
en soffa. Enda Möbela hoa soldat Brink lB2l var en styrstol. Soldat 
Nöjd ägde 1827 en kista, tre gamla stolar och en spegel. 

Träbråte dOMinerar 1 bouppteckningarna. Tre små drickbollar av trä 
taana hOB soldat Strid 1808, vidare en liten öreepann, en kålbötta, 
en lågebötta, en liten anipeakål och två bogetunnor (tunnor av bokträ) 

1823 hade Andreas Rask en gaMmal grå klädning (kosty~) värd l rdr. en 
gamaal blå tröja (kort rock) värd 12 Skilling, två gamla väs~ar vär
da 12 skilling, en gång skor (ett par skor) 16 skilling och två skjor
tor värda l rdr 8 skilling. 

Någr~ bokaamlin~ar av betydenhet f~nn8 aldrig hos allmogen före 1850, 
och soldaternas bokförråd var genollgående ytterst torftigt. In~en bi
bel ~öter vi i bouppteckningarna från soldatheM i Kville här~d före 
1819.So1dat J.T.GrÖnsten hRde vid sin död detta år en gamllal bibel 
värd 24 skilling och en gam~al psalmbok värd 3 skilling. En enda bok, 
en psalmbok, fanns hOB Lara Strid 1~o8, ho. Olof SultRn 1822 och hos 
Hans Torin 1827. ~fter Lars Svärd fanns ingen bok. Nils Nöjd had~ år 
1821 en postilla värd l rdr, en psalmbok 12 skilling, en liten bön
bok 4 skilling samt "Den oskattbar a nådens tid" 8 skilling. 

Fjällbacka Pappershandel 

Störst i Fjällbacka 
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Arne Fred/und fick mottaga Tanums kulturpris 

Från väns ter: Kommunfullmäktiges o rdförande Uno Larsson , och kulturpristaga
ren Arne Ffed lund. 

Foto: A. Torewi 

Det rådde en högtidlig stämning i lokalen innan Hembygdsarkivets 
årsmöte började den 25 mars. Publiken gick och satt i väntan på 
att något skulle hända dessförinnan. Och visst skulle det hända 
något. För sitt stora intresse och nedlagda arbete inom kultur
vå rden skulle nu Fjällbackas egen son, Arne Fredlund, få mottaga 
kommunene företa kulturella pris för 1981, vilken han fått dela 
med sin kulturkamrat i Ta num. 

Ordföranden i kulturnämnden, Rolf Wallgren var först i hyllnings
kören. I sitt tal minde han om Fredlunda stora insatser, mångå
riga och oegennyttiga arbete i hembygdsrörelsen. Motiveringen ha
de följande lydelse. "Att med siktet inställt på framtiden alster 
och färdigheter från såväl gången tid som nutid är en livsnerv i 
all t kul tur arbe te. Äre ts pri'stagare är goda före trädare för vårt 
kulturbegrepp". 

Dessutom hyllnings talade kommunalfullmäktige styrelsens ordföran
de Raymond Hansson, Kommunal fullm·äk tige s ord förande Uno Larsso n 
samt kanslichef Allan Hagberg. 

Kul tur pris tagaren Arne Fredlund framförde sit t stora tack för 
utmärkelsen 

Aktuellt just nu 
seglarskor 
Färger: Vit, Blå, Brun 
20 - 47 från .. . .. 119:-

A.Torewi 

Träskor, svarta 

28 - 33 
34- 39 
40-46 

Stor sortering i naturfärgade 
träskor, Sandaler, Gummiskor 
Stövlar, Espadriller m.m. 

Välkomna in! 

49:75 
56:75 
59:75 

rJÄLLBACKA 
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Gatuomläggning i Fjällbacka 1879 
Hed anledning av den nu föreslagna nya gatuanläggningen väster om Häl
lesporten i Fjällbacka, enär risk förelig~r för ras från Veddeberget 
ne: på hua och ~å gatan, aom går fram alldeles under bergets stup, kan 
er~nras om.en t~dnin~BnotiB f:ån Fjällbacka, införd i Handelstidningen 
den 30 jun~ 1878. I denna not~s läses bl.annat följande: 

lInnehavarne av Carolussonska donationsfonden börjar nu tänka på för
bättring av gatorna, vilket och väl kan behövas. Ehuru fonden ej kom
mer att räcka till, bör man dock vara desse mijn tack skyldige ty be
hovet av ny långgata är stor och företaget just ej lätt att utföra med 
disponible medel. En liten förstärkning i en eller annan form . vore där
före ej ovälkommes. Lyktor finnas redan vid flera hus och giva genom 
sin storlek ett starkt sken". 

Den omskrivns gatuomläggningen to~ sin början 1879 och pågick i ett 
par års tid.Den s.k.gatan var före denna .omläggning på flera ställen 
bara en gångstig i sjöstranden, som under årens lopp här och var för
bättrats. Siata gåsgen gatan förbättrats till hela sin sträckning var 
i samband med vägförbättringen Kville-Fjällbacka omkring år 1817. på 
denna s.k.gata fick man gå och köra så gott sig göra lät. 

Nu omlades och stensattes med kullersten hela gatan fr~n Oxnäs till 
Sander Lundströms hus samt Långbacken och M~jorsbacken. Denna aträcka 
är cirka 500 meter lång. Bredden var ungefär 3 meter. Bergknaltar ki
lades bort, aand fylldes i hålorna och större stenar lades till mur på 
nersidan av gatan i sjöstranden där så behövdes. Kullerstenen togs på 
holmarna i skärgården och fraktades i land i större och mindre båtar. 
Varje huaägare var skyldig att gratis tillhandahålla så mycket sten 
80m åtgick för sättningen av gatan framför hans hus. Som stensättare 
tjänatgjorde Andras Bram, Petter Fjällström, Janne Killander m.fl. Des
aa hade betalt för kv~dratfamn och kunde på sin sättning förtjäna upp 
t ill 2 kronor per dag, en för den tiden stor betalning. 

Värsta arbetet var att få någon ordning på gatan över hällesporten. på 
denna hällås kilades och sköts så gott sig göra lät med den tidens 
hjälpmedel, så att gatan över denna ås blev betydligt bättre än vad 
den dittilla hade varit. Siat uppsattes järnstöttor i västra kanten 
av gatan över denna ås, mellan Christian Falcka hus och Hans Magnus
sona. Genom dessa järnstöttor drogs så en kätting, som skulle skydds 
för fall ut före stupet och ner i sjöstranden. 

En gånga tig gick ju även på nereidan Hällesporten i sjöstranden, där 
den nya vägen nu skall gå. Denna gångstig kunde dock endast användas 
i lågvatten, ty i normalt vattenstånd stod sjön över densamma. Denna 
väg kunde vid behov användas så sent som år 1909 då denna Btä~gde8 ge
nom byggandet aven mur på vilken mur det även uppsattes ett staket . 

Den i notisen omtalade Carolusaon, som skänkt pengar till denna ia
tuförbättring var född 1806 och dog 1869. Han var hemmansägare, kom
.unalmaa, häradsdomare, ägde en gård pI Borgane i Kville socken samt 
var änkling då han i slutet av 1850-talet gifte OM sig med änkan Ama
lia Ähaan i Fjällbacka, född 1809 och död 1893 och som ägde en gård 
på Lersten i Kville socken jämte 2 stora hus och 2 stora magasiner i 
Fjällbacka. Fru Carolussons förre man, som Var Fjällbackas förste hand
lare, faat hans officiella titel var Salteriidkare C.M. Ähman, född 
1804 och död 1843, hade aV egna medel förbättrat gatan häroch Var och 
nu ville Qhriatisn Carolusaon, 80m var förmögen och barnlös i aina 
båda äktenskap, ej vara sämre . Han doner3de därför en summa pengar 
till gatuförbättringen, vilka pengar efter hans död stodo utlånade 
mot 6% ränta, så att dessa vid arbetets början 1879 vuxit tillorakring 
1200 f-kr. 

tlaterialerna för arbetet koatade ju s å gott som intet, arbetsl önerna 
voro små och det ~ällta arbetet utfördp.s so~ tikop (gratisarbete), var
för hela omläggningen gick till omkring 2000:- kr. Av dessa måste 800:
kronor insa~laa på frivillighetens väg, varav konsul M. Backelin (flB18 
d.1888) och handlanden Gustav Andersson (f1815 d.1900) tillsköto det 
mästa. 

Det var ett gott arbete som härvid utfördes. Förut hade · vid högt vat
tenstånd sjön gått upp på gatan 'och anstijllt stor skada på densamma 
enär den ju ej Var stensatt. Vid högt vattenst~nd gick sjön fortfaran
de upp på gatan, men ej som förut, enär den på lågt liggande ställen 
blivit betydligt påfylld. Hus som låg på nereidan av gatan, såsom Aron 
Bruces, 3.~.Carlason, Jakob Hellberga, Christian Sannes, ChristiRn 
Bräcks ~. n. voro vid högt vattenstånd kringflutna som öar. !~ellali 
Lars Liljas hus och Christian Sannes gick ett stort öppet dike eller 
bäck tVRrs över gatan. Över detta dike var så några plankor lagda för 
gå- och körtrafik. 

Tvärs ö ver g~t~n Bom gick över Hällesporten uppsattes i början av 
1800-talet en port mellan Christian Falcks hus och Johannes Killanders. 
Denna port stängdes för trafik, isynnerhet vid oroliga tillfällen. 
Strax norr om porten låg ju den illa beryktade Bengt Munters krog om
kring 1830-1860 . Då det på denna krog ofta var bråk och slagsmål var 
stängning av porten ofta välbehövligt. 

Sedan 1880 har den~a gata förbättrats fler~ ~ånger, aiat 1936-1937, 
då den helt o ... atte'. med buggen gatsten. 
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Och Jlmm.ar bli va.. mån9Cl år : 
n,n enhl<tlu.!Sd<>.9 • 

b.u })1J"tner Dmo. 9Q.!UJq. år, 
6å. .50)~ .sönh.ers19 . 
men ~:t'U51# ör .DiR l~no. hår. 
Ocb Du. är $0& mol mi.9 . 

-J 0.9 har ~Jt bre\) Ql,) mor1l'Tor.s"hand. 
m4'-<i måns a ..5}aufe-l l. 
D u ..5:Rriver: "]0.9 blir (rött ibJand.) 
när värAen ..sölter i ;" 

E!§! ... . --- -_--o -

)nrin uoc'Ara m.ot"rnor fell ert <1a.9) 
ö ch ,'3 jv hcl.om.en bl~1) }-ung. 
hon Jås.D?7 9 r ;;'t,så.. HJUl Q~l) ..e. \)(4$ • 
- JlTlen )0.5 \)<lr tanp.lö.s} lJrt9. 

nu ä.r~.on ~ä.n9~.5e-d'an död., 
och gt>o.l:~mh m~r.-
J0,9 }rcr hon.. .l5tå.r jmor.,90Yfg]od 
f>å. himlen,s,shol1d och ler. 

J-!o." hor,sinfjna. 5per.sse~a.}eit) 
.sin .5UQrTa. ..sjd~n~"l. 
0(0 hård J:\l"U5or ...519.sd Jälr 
J )yim1~n.sbJåsl och~OJ. 

)lu har- ja9 fåTt Din vis.selrin9 
ocl,) ~aH. en :pärla. j . 

.D~n är<zft d'~rbQrr)äRta. tinS 
m~d hela. livet i. 

\,0 
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Kville Härads hembygdsbok 

Bildutställningen under kulturveckan i Håkebackens skola blev välbesökt. Del 
rikliga bildmaterialet representerade såväl landsbygden som skärgården /110m 

häradet. 
Foto: A. Torewi 

Ord f öranden i de tre hembygdsföreningarna i Kville, Svenneby och 
Bottna, s om t i llsammans utgör Kville hembygdsråd, hade kallat in
tre s sersde till en sammankomst i Fjällbacka bibliotek den 18 okt. 
1980. Anl edningen till sammanträdet Var en allmän önskan att få till 
stånd en hembygdsbok tör Kville här~d. 

Förläggare Carl Zak~riasson, Dals Ed som har erfarenhet av hembygds
böcker, redogjorde för hur man borde gå till Yäga vid frasställ
ningen aY nämnda böcker. 

De närvarande beslöt därefter att välja en redaktions- och en bild
kommitte. Vardera kommitten skulle bestå av sju ledamöter. 

Den 3.decesber samma Ar samlades de valda kommit teerna jämte övriga 
intresserade i Bottna sockenstuga för att föra frAgan os s.k. Socken
bok vidare. Det uppdrogs nu At ordföranden Allan Olsson, Kiddön ocb 
undertecknad sekr. att förhandla med Carl Zakariass~, Ed och bok
tryckare Ebbe Gustafsson, Munkedal, om upprättande av ett avtal om 
trYCkning, bindning m.m. aven bembygdsbok som behandlade Kville hä
rads bistoria. Vid sammanträdet valdes till kassör för bembygdsbo
ken Folke Andersson, Sandliden, 45071 Fjällbacka.Det beslöts vidare 
att anordna ea bildutatällnin~ i Kville kommunalsal vid påsktiden 
1981. 

Den 14 januari 1981 uppgjordes ett preliminärt aYtal sellan förläg
garen och bokbryckaren & ena sidan och de valda kommiterade.å des 
andra. Det beslöts nu att den kände hembygdsforskaren Sven Rydatrand 
i Bro, skulle medverka genom att göra utdrag ut Norrvikens Fögderi 
i domböcker trAn 1600 och 1700-talen. Vidare skulle Rydstrand skri
va om gård,rna i Bottna oc~ Svenneby socknar. 

Redan den 26/1 1981 samlades bildkom~itt8n för att ur Kville hes
bygdsarkivs bild8amlin~ar utvälja sådan bilder som berör glrdarna 
härue t. 

Samma dag den 26/1 1981 beslötKvil le hembygdsrad att godkänna det 
försl ag ti·n avtal mellan förläggaren-boktrycka"en och de valda kom
mitterade om framställning aven hembygdsbok för KYille härad(aock
narna Bottna,Svenaeby och Kville). Kommitterade fick nu i uppdrag 
att underteckna förslaget till avtal. 

Ann:mdag Plak den 20/4-1981 hade bi l dkommi t ten a nordna t en u ts tä~l
ning s v b ilder i Kville kommunalsal . En mängd bil der från hela ~a
rade t t rängd~ om utrymmet i lokal erna, med e t t stort anta l be s okare. 

Den 10 j uni 1981 hölls sammanträde sed redaktions - och bildkomait
teerna i Bogane sk ola i Svenneby. Därvid öve re ~dskoms vilka s om aku l 
l e erbjudas att skr i va om de ämnen s om sku lle f ore.komna i boken. Dess" 
äro i huvudsak f ölj a nde : 
Geologi For ntiden Hällristning" r , J ordb ruk ,Fiske oc h j a kt ,Kria teädos, 
Yolktro' Mede~tide~ .Krigshistoria, Gårdar från 1300- tale t t i ll 19 l . 
Tätorte~ och öar vid kusten,kommunikationer , Gästgive r i e r,poat, Tele-
raf och telefon,Fraktfart,Fyr-Lots och Tull väsen , Skolor,Ha nt ve rk , 

~andel Marknader, Gårdfarihandlande,Djurläkare , Sjukvårdsoldat er ,~ran
kokeri;r,Stenhuggerier och 8 t enkÖri~g,Boutredare. Auktion:Bte ~ t Ra t 
tegångar.DialektertBankrörelBe,FÖrscikring8bOlag tld ro~tsf~ren4ngar t 
Politiska samman61utningar t Fackf~reninga r ,Jordbruksforen~ngartMU
aikliv och speleMän,Brandväsen m.m. 

Bildutställningar hölls söndagen den 16 augusti 1981 sellan kl. 14.00 
och 18.00 å följande platser. 
Hogane skola i Svenneby socken 
Bottna sockenstuga i Borrna socken 
Håkebakkens skola i Fjällbagka, Kville socken 
Rabbalshede skola i Knaxeröd. 

I Hamhurgsund skola, Hamburgsund i Kville socken, höl l s bildutställ
ning den 27 september 1981 , varvid ett stort antal per s oner besökte 
utställningen. 

Den 14/11 1981 hö11a åter sammanträde ~ed de båda kommiteerna denna 
gång i Rabbalshede skola. Härvid beslöts att välja kommit teerna i 
de olika socknarna och fjärdingarna, vilka dels akulie mottaga skriv
na bidrag och bilder till boken. Dels även mottaga beställningar på 
densamma och slutligen skriva om de ol ika gårdarna inom häradet.Kom
miteerna skulle bestå av fyra personer i vardera fjärd~ngen eller 
socknen . 

I mars månad 1982 tryckte förläggaren och boktryckaren en Colder som 
gick ut till alla familjer ~ hela Tanums kommun. I denna Calder har 
enVar möjlighet att lämna bidrag om sin gård eller trak t i ord eller 
bild. Det visas hur boken kommer att se ut på pärm och ryg~. Vidare 
finns adresser och telefonnummer till de 24 personer som utsetts att 
fullgöra de uppgifter 80m Rämnes i föregående stycke. 

Innevaran de år 198 2 har bildutställningar hållits under Tanums kul
turvecka på roljande pla t ser och tider . 
Håkebackens skola i Fjällbacka d~n 20 mara 
Bor rna 8 ocken~tuga i Bottna den 21 mara 
lIo ga ne sk ola i Svenne by den 21 mars 
Hambur gsunds skola i Hamburgs und den 28 mars 
Vid alla dessa u t ställningar kom et t s t ort anta l bes öka re, s om med 
st o r t in t r esse tog de l a v de utställda bi l derna . 

Arbetet me d att få fr am te xt t ill hembygdsboken på går nu pA olika 
hål l och det ä r vÅr f örho ppn ing a t t ko r rektu re t s kal l vara klar t 
J ul en 1982 . 

f:A 

A.Fredlund· 

el )I 
OtO 

Brudpar - Porträttserier 
Reklam - Id - Pass 
Specialaffär i foto 

Affärsvägen 12, tel. 0525-20003 
45700 Tanumshede 

ROGERS EK~PER~NG 
Herr (]Jam och 13arn 

Bad och Fritidskläder i stor sortering. 

FJÄLLBACKA TEL. 0525 - - 31007 

ANNA=A \AJAS 
T. 1. 0 52 5/3 13 71 

FJALLBACKA 

.................... :.::.: 

:~ A· t • .r:::::i 
.... ............. :: ... 

JllaJ1 fI{ ak tur 

VA LSORTERAD Mi\NUFAKTUR
MODE - OC H SYB EH ORSA FFAR 
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Rekordvecka i Tanum 
8.500 besökte på de olika arrangemangen under Tanums kulturvecka. 
En fantastisk siffra. Tanum. kommun har omkring 11.500 invånare. 
Statistiskt sett har i det 'närmaste samtliga tanumsbor besökt ett 
av de 83 arrangemangen under de tio kulturdagarna. 

En verklig publikframgång, noterar en nöjd kulturchef Karl Axel 
Wikström. 

Föreställningen av Bröllopsbesvär med TaDums två ledande politi
ker samt ett flertal andra tanumsprofiler lockade mest folk: om
kring 800 personer. Den gammaldags högmässan i Grebbestads kyrka 
besöktes av nära 300 personer. Rolf Björling. konsert i Grebbestad 
lockade 250 personer. 

450 personer i 31 föreningar har engagerat 280 medverkande i de 
olika arrangemangen. 

Folkmängden i Tanums kommun 
Folk-

Födda Döda In!!. tJtfl. mängd 
31.12.81 

Bottna O 5 10 7 220 
Fjällbacka 4 9 51 36 861 
Kville 26 35 116 115 2519 
Lur 7 17 31 29 819 
Mo 2 9 14 9 372 
Naverstad 8 30 32 46 1255 
Svenneby 7 ' 12 47 28 663 
Grebbestad 20 27 88 64 1819 
Tanum 45 34 129 122 2938 

TANUMS KOMMUN 119 178 518 456 11466 

@röna L.ids 
Restaurang 

Barservering med Glassbar 12.00-18.00 
Bordsservering i 2 våningar 

från kl. 18.00-01.00 
Varje kväll sill och franska ostar 

Trubadurunderhållning och dans varje kväll 
Dining och Dancing 

Biograf 4 kvällar i veckan 
Fullständiga rättigheter 

Välkomna 

SIV AN OCH BERNDT 
Tel. 0525-310 41 

Minneslista Tanums kommun 
Telefon vx 0525-20460 
Telefonväxeln är öppen följande ti
der:måndag kl. 8.00-12.00,13.00-18.00 
tisdag-torsdag kl. 8.00-12.00,13.00-
16.00,fredag kl. 8.00-13.00. 
Expedition: 
måndag kl. 9.00-12.00, 16.00-18.00, 
tisdag-torsdag kl. 9.oo-12.Q6,fredag 
kl. 9.00-13.00. 
Byggnadsnämndens ordf. måndag 9.00-
12.00, 13.00-18.00 
Konslichef Ulf Björkman 
Kommunstyrelsens ordf.Raymond Hansson 
Drätselkamrer Bertil Joelsson 
Socialchef Leif Svegås 
Socialnämndens ordf. Anna Hansson 
Kommunalingenjör Bo Mossberg 
Va-skötare Fjä11backa,Ohrister Imming 
Hälsovårdskogsulent Bengt Samzelius 
anknytn. 62 
Hälsovårdsnämndens ordf. Erik Hakeröd 
anknytning 61 
Fritidskontoret: 
Fritidsintendent Sten Larsson,anknyt
ning 65 
Fritidsassistent Elsie Johannesson 
Anknytning 66 
Byggnadskontoret: 
Byggnadsingenjör Henry Berntsson 
anknytning 54 
Byggnadsingenjör Ove Henriksson ank
nytning 56 
Gatu- och Va-avdelningen: 
Ingenjör Bo Mossberg, anknytning 50 
Sam tliga här ovan träffas per tel. 
kl. 8.00-9.00 

13 

Hamnkontoret har nu öppnats i Fjällbacka, 
lokal gamla Konsum vid Torget. Hamnkontors
expeditionen är öppen måndag-fredag 
kl. 8.00-10.00. Tel. 0525-31169 
Hamnkapten för hela kommunen är Roy 
Ohlson. 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER. REPARATIONER. VÄRME OCH SANITET 

TEL, 0525/31267, 31296 
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Badliv 
och 
baddräkter 
genom 
tiderna 

Trodde Ni att bikinin är ett modernt 
påfund? Ånej. Den här romerska 
flickan avbildades omkring år 300 e. Kr. 

Vad är bad'? Svaret kan man rå 1 ett konversationslexikon trAn början av 

B.klet. Dltri gee en häpnadsväckande koneentrerad derin1 tion på detta. Kort 

och gott: med bad förstås en kropps nedsänkande 1 vatten. 

Den dag badbyxorna uppfanns lilr vara den 7 juli 1488. Prösterna 1 Ztlrlk 

sAg nämligen med stor indignation på nakenbadandet och badlivet hotades att 

helt förbjudaa. En arabiek fältskär började då tillverka min1'plagg tör det 

Tåta elementet. Han llävdade energiskt att ett par korta byxor borde uppfylla 

anständighetskraven, eftersom ju Gud ejälT en gAng hade kUnnat nöja 81g med 

några t1konlHT 8011 kl.li.deedrlUrt ,,, de törsta människorna på jorden. Hel t 810g 

emellertid inte bruket av badbyxor igenom i Schweiz. I den rörata utgi'nl& 

ai.bokea akriftr nllllipn 1538 tört'attaren att unga rlicko'r bar byxor då de 

badade ti11s&.mmana med pojkar 1II.edan de senare T&nligen badade helt nakna. 

ITyekland :törekom på 1700-talet också nakenba~ och Goete, som annars inte 

Tar pryd aT sig, stämplade sAd-.na 80m höjden av oanständighet. 

Under mitten aT 180o-ta1et utveckladel!!l .id de atora badorterna i Europa 

-.rcken elegans och betydlig extravagans i de kvinnliga baddrKkterna, l!!Iom nu 

bel!!ltod av möal!!la, blus, aportbyxor och skor. , I england blev :tCSr herrar år 1860 

l!!Iimbyxor obligatoriska Kven .vid bad i eiIl)hallarna, trots att ganeka säkert 

«e1ll.en8amhetsbad inte :tHrekom i de8sa .. Vid samma tid skyddades kvinn&n.8 an-

atKndighet på badstr-.nden effektivt genom fotSida, paraplyliknande badklän-

ningar. Inte nog med detta, hon drog. 1 badhytt ut 1 Tattnet till lämpligt 

djup för att där stiga J:).er i vattnet. På andra engelska stränder hade man 

anordnat långa slussar av 'mörkt kläde, genom vilka damerna gick 'bt i Tattnet. 

"I Ladys NeWlllpaper"är 1863 får man veta att åretl!!l u:t~st eleganta baddräkter 

eys upp 1 blå flanell och .tt dessa endast drar 6 m tyg. 

I landskapet Halland 1 vårt land hade lantbrukebetolkningen redan tidigt 

hi ttat på ett eärekil t knep att uppfylla anständighetSkraven. Efter arbetsda-

gen8 slut klädde flickorna av sig &11 t utom särken. Med denn& lätta klädsel 

stegade de ut i vattnet med en högaffel i handen" På länpligt djup satte de 

ner r.edl!i~~ i bottnen, hängde upp särken ·t!' : på detta och badade där-

l:tter i hildekolletage. De manliga arbetarna gjorde likadant med eina skjor-

tor. 

I STerige blev egentligen baddrKkt8rrågan aktuell föret i slutet av 1700-

talet dA li.JIkon.ten blSrJade utÖTal aT ml.nnen. Kvinnorna badade inte utomhus 
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!~rrlln o>lla'ing 18~O. De kUdde sig dA i lAnga kllldningar, vilka. kjolar så 

.mAnina:om krylItlll till Vida byxor. Men naturligtVie badade de olika könen 

Innu på betr"7ggande aVIItAnd trAn varandra. 

Hela 180o-ta1et: Tar .prK«lat aT en ganen märklig inatäilning till kvinnan. 

Villl!!lerligen staTade man 1 ek:ri:tt gärna kTinna med stort Q och vid högtidliga 

ti11:tl.llen hlS11 man tal till henne på verl!!l, men i dagliga livet var hon' klav

bwlden aT In JdD&d tördo.ar och skeTa uppfattningar. Blekao~en t .... . x ansåg8 

1n01ll. förn ... och kT'al!!li:törnJlma kretsar 80m en npin" kTinnlig sjukdom och damer av 

IItånd och borg&l"ll&lD8e111r förde helet ett stillasittande inne11v. Det ansågs 

inte alls pAllllandl att röra 111g bland populasen och att uppträda med några 

lSTl'lln.«&r eller rörelller som kunde viea en 8kymt av '!:lenen ovan1'ör nieten var 

hllt enkelt ot&nk:bart - långt mer dA. att vil!!la 8ig i simdrä.kt. 

Men .fter a1 tt en av 1800-talet gjorde sig Predrika Bremers emancipations_ 

.trävandl «.11an~e, Ilen det Tar endast ett l!I1cket begrän8at fåtal' frigjorda 

kT1J1l11ip ind\i'rider 80a vAgade bryta mot tfadi tioner och fördomar. Ännu 1 bör-

jan av detta l!!Iekel aktade 8ig de "fina damerna" :rör att bli solbrända. Sommar-

ter il rna til1bringadel!!l vid hälsobrunnar inne i landet med en krocketklubba i 

Ina handin ooh ett solparasoll i den andra. 

nen verkliga pionjlren för den ainnliga si~ngen 1 Sverige var Ossian 

Bor«, :tOrel!!ltåndare för Blind"'; och Dövstumsinstitutet Manilla 1 S tockholm. Han 

ordnade 1840 en 1!!11mkurs fCSr ineti tutete manliga elever och &oordnade den första 

promotionen 1842. Snart utsträckte Borg undervisningen ä.ven till sina fl i ck-

elever. 

Under 185o-talet startade i JlSnklSping den allra törsta fruntimmerssimskolan. 

1852 hölls där den första promotionen vari även flickor deltog. Snart följde 

Uppsala djärvt efter och hade 1858 sin första kvinnliga promotion med 8 ma

gietrar och 3 kandidater. Promotor var Herr Professor och Rid dare af Kongl. 

Nordstjärneorden Lare Predrik Svanberg. Detta var början till de n nu sA om-

tyckta l!!Iimsporten bland damerna i Sverige. Pör ose frigjorda männil!!lkor före_ 

faller det inte sA märkvlrdigt, men :rör den tidene tolk var det nära nog ett 

helgerån att fruntimmer v18ade 8ig oftez?\ligt i baddräkt. 

Föret n.Ir dATarande kronprinseasan Lovll!!1a 'började att dagligen ta ett kall

'bad i en nyupprättad liten trång och oanaenlig badinrättning tör t'runti_r 

vid Riddarhull8tra.nden gick det upp för Stockholms ärbara damer att man kunde 

bada kallbad trots att man "tillhörde det evagare könet. En B&m"t1da krönikör 

ekriTer att kronprinsessaD Lon.a "följdea aT mAnga aT hUTUd8tadenll daaer, nl

o. enart l&1"de sig ins. vilken nytta för hKle&na vArdande Tore med en .'dan 
inrättnin« förenad". 

I " Ny Illuarerad .Tidning ll 1866 .tod att lä.al lUlnekligheten kan indelaa i 

",vå aTdelningar eller raaer - den e:Qm badar och den Bom icke badar. 

En noti8 ur"WelJterTilte Weckoblad" den 7 juli 1855 lyder sA. hKr! II Den 27 

r8r1idne juni Tid middagstid, 8trax etter ångfartyget Cometens ankomst hi t, 

hade MIl hI.r 41n OT&n.1iP II,-nen aT ett 8illDll&D.de :rruntimmer - det Tar den nu 

hlretl.dll!!l anetl.llda 8imllrar1c.nan, l!!Iom så visade proT på sin ganlIka ·S.ITTlirda 

llticklighet. Det 1igglr ett eget behag uti att ee en dylik najad utföra s1n,a 

eTo1utionlr, _ra pikant 80111. en dylik syn al eK11an vankas". 

I elutet aT fHrra Arhundradet började borgarskapet upptäcka a\t Tatten var 

någontiD8 aOIl kunde använda. till att bada 1. Och med vatten menade man dA 

I!!Ijöar, hav och noder. SA. underligt det Kn kan låta var denna upptäckt faktiskt 

IlmAtt reTolutionerande. Dittills hade man anammat skrittens ord om att männi-

ekan var skapad at-l; leva på land och icke i vatten. Att bada i det tria Tar 

SYND,. Man f Ax dA tänka på att tidsandan Tar den pryda viktor1ane}ql-ollkari&nska, 

dir i varje tall tör kvinnorna blotta tanken på att låta ens den allra nneta 

hudyta exponerae för ett manligt öga var förskräckande. 

Men mot slutet av 180o-tal.et började man alltså leka med tanken att upp

söka det våta elementet. En mängd kallbadhus vä:J:te upp utefter våra kuster, 

men fortfarande badade damer och herrar var för sig. Möjlig", är att fr11u:rts-

forts. sid. 27 



Fjällbacka-Bladet 15 

Badlivoch baddräkter genom tiderna drllkt, tOrklarade de eveneka hopptlickorn~ indignerat med en mun: 

boppa 1 den dräkten, då ställer vi inte upp'" 

"Ska hon 

fo rts. från sid. 26 

måleriet tjänade 80m en pådrivande tB.kto~. Det var ju vi d denna tid soa Zorn 

bl:5rjade kommendera sina modeller ner 1 inejCSar och skogstjärn _ nakna t o m, 

vilket var något oerh CSrt chockerande. Solbaden blev inte moderna törrän vid 

gemensamhetsbadens införande ~ Sverige, Vi l ke t s ke dde 1910 . Denna bad form 

&1c~ lllnge under beteckningen "Bada MBlie", eft er den badort 1 Skåne, där man 

terat hade djärvheten att tillåta dennO&n8tä.nd1gheten~ 

D. fl •• ta . lIlenade, att _örat oeh f'riUut akull. män och kvinnor inte bada 

til11lJ&lD&B.8, Pör d"t andra - s& den 8tr~ .. moralen att kv1.nnan skulle gå ut 

1 Tattnet utan att någon, annat än med kikare ku.n.d.e sqmta de IDiYcket små par-

'\ieraa av mJlnn111kokroppen Bom de acepterade baddräkterna blottade. net sy:rtet 

!lådde .an bara genom att omkl.lldninghy't telm& k~rdes linda ut i nttnet, så att 

'"friaterna o_delbart .Tid nedstigningen i nttnet doldes tör protana blickar 

Ile" de' cIr~jd. inte lllnge tOrrIIn man b~r jade gOra avkall på prydheten. Tyg_ 

'''«Ingen blev mindre och mindre i baddräkterna, 80m all tsd blev lättare även 

oa 4e '\111 en bOrjan inte blev mindre heltäckande. Bläddrar man i samtida mode

journaler, .oa tareekrev hur e n dam." l la mode skulle vara utstyrd när hon träd

de i baljan, 81\ .er maa hur badpla.ggen låDgeamt Ilen suctrrS8'i:t krymper ~lltm.er. 

De tick mndre karaktär av dyk&rdrä.kt än av triluttsplagg. Här och var började 

t o. bar hud skymta traa. n.n lcTimlliga anatomin b~rjade framträda så emAtt 

pi badplatserna. MoralvlJcta.rnae obligatorieD ramaskrin uteblev naturligtrte 

ute. De :tGrebldade eyndaflodens enara ankomst och denna e1mlle i första hand 

drllDia de badande. 

Ea vanlig upptattning Tar " ocklIå att det Tar farligt att bada otta. Det la.

kade ur kroppen och skOljde bort vettet - ' tolk kunde bli konstiga tör mindre. 

Vi .enare tiders barn har väl svårt att törstå den i-ndignation som ·!iess. 

gell.enllUlhetsbad väckte. Det rOrde sig sannerligen inte om några lättklädda bad

nymter av nutida snitt. pet framgår av samtida fotografier. Damerna är rejält 

påb:rl tade i veritabla badko s tymer ,80m inte lämnar mAnga hudcentrmetrar av 

kroppen blottade. En del bar till och med korsetter. Lika anständigt är her-

rarna kllldda, för det mesta i hel täckande baddräkter. De"t populäraste tyget 

i deBila var tvlrrandi,t "trik.å, of t a i r ö t t och vitt eller helt evart. Men trots 

de verkligen döljande plaggen ondgjorde sig alltså de renläriga över detta 

eyndens nä.ete Mölle med dess törskräckliga gemensamhetsbad. Att tolks känsla 

:för det passande var så låg, at t män och kvi nnor kun de bada på et t och samma 

.tlllle tydde på, att världen s tod i nf ör sin undergång. Takt, blyg s amhet och god 

ton fanns tydligen inte mer. Herrar oc h da mer ba da d e i Mölle med d e n meet 

okon8tlade naturlighet, skreven korres ponde nt. Snart gick ryktet, att de ba

dande inte hade en trAd på kroppen. SA l Ang t var det nu inte gAnget , kunde 

"tidningen Halland inforaera eina lä.eare 1910 . För att inte Hi Ilarna ekall f A 

alltfer skev föreet.llning om detta kon t i nentala 81ltt att bada, bör upplY:8a., 

a"tt baddrl.k'\er Ar obl'igatorieka vid de s sa gemensa.mb.etsbad. Den :friaete tolk

ningen var då baddrllkter av genomskinligt tyg , vilken en gång våt, icke en. 

har tilconHSvete skylande egenskaper. En !lam ikl.l.dd en sådan baddräkt mOtte. 

Tid återkomsten till ei tt hotell av uppmaningen att omedelbart llmna Mölle . 

Angående sättet att byta till baddrIkt på stränderna skriver en annan re-

porter l "GraciO.t lossa damerna det ena plagget efter det andra tills endaet 

en IIkylande baddrllkt och ett par badskor återstår och Bå görs entr'n till ba.

det, ibland Dled badkappa som taller vi d va t tenbrynet. I vattnet plaeDs och 

simmas om varandra och solbaden på det t orra tages lika ogene,rat gemensal1t" 

Sedan den vackra engelaka simhopperakan Ben White år 19 10 vid en hopptäv

ling i Stockholm tr"amträtt i.en trikådräkt, slog denna badkostym igenom. De 

hoppande Ivenska d&l!erna var vana att tävla - i ett elag6 byxklädning med hög 

halslinning och ett eldlrp med långa prydnadsband. De v i da byxorna räckte till 

ever kn..l.lkålarna. NKr skön Bell dagarna före, tävlingen vi8ade eig i sin trikA-

Arransörerna av tävlingen tog stre jkhotet mycket lugnt, Tilket de 1>'dligen 

hade goda skäl tt11. Tänk ockeå vilken reklam ett meddelande 1 pressen om 

strejksn Bkulle ha varit. Då hade väl badet stormats av skAdelystna. Alla de 

strsjkhotands flickorna- inhandlade emellertid, varandra ovetande; var sin 

trikådräkt i vilken de uppträdde i tävlingen. By:z:klädp.j.ngarna törvisades ome

delbart. Episoden utgHr en slående bekräftelse av påståendet, att indignat i on 

ska man vara skeptisk emot. Den är mycket sällan riktigt äkta. För var j e steg 

på vägen mot de nuvarande diminutiva bad dräkt erna upphävdes ramas kr i n av ind i g

nation om. den lesliga moralen. 

1912 vid O S i Stockholm var företa gång en damer fick de ,l ta i de olymp.iska 

lekarna. Ingenting var då så angeläg e t som a tt i n i minst a detal j bestämma hur 

damern a s t ävlings dräkt er s kulle s e u t. Nu fick ma n l yd a Intern a tionell a S imför

bundets föreskrif ter som bestämde a t t dräktens fär.g skalle vara mörk. ärmarna 

fick e j vara urringade mer än 7" cm från armhålan, i haleen fick dräkten ej 

vara urringad mer än 5 cm från u::larnas"tvärlinje. Vidare skulle dambaddräkten 

vara rak i halsen samt vara försedd med minst 7~ cm långa ä.rmar och benen ekul-

le räcka ända ner till knäskålen. 

Det roligaste som hänt mänskligheten är som bekant när Adam upptäckte att 

Eva var en flicka. På grund aT vårt bistra klimat och skylande kl.der har den

na hlindelse otta hotat att talla i glömska hos 08S nordbor. Det var dA Vi till

grep badandet, glrna utan kl.der sA Ti kunde se det Carl Ton Linn' kallade våra 

fHrnl:!ijelselemmar. 

Rätt snart kom rt pA att vi skulle kurtna filma vArt badande. Dels tl:!ir att 

under de långa kalsongernae Vintern_att IIlinna. Ad.." upptllc)ct, dels tör at"t 

sAlja rubbet till dumma utll.nn1ngar. I film efter fil.lll har Ti badat oei8 igenom 

världen och blivit bedOmda som jordens starkaste fOlk. P'Oret kallbad och se<1 .. 

kä.rlek, vilken arvsmaBBa Tikingarna mAste ha lämnat etter Sig, sa en hlLpen 

:fransk antropolog. 

1922 var Greta Garbo, den gudomliga. 17 år och apelade badflicka i "Luttar-

Petter". De törsta 150m badade nakna i evenek film var Edvin Adolphson ooh IIl8a 

Tidblad i "SAngen om den eldröda blomman'. MAnga har blivit törtrollade av vårt 

uppfriskande badande och älekande. KanIlIke minn8 ni trAn TV spagettifabrikören 

1 Bolonga eom sett Ulla Jakobson bada naken i "Hon daneade en sommar' " Han 

for hit och gi~te eig med en svensk flicka. De har varit på återbesök femton 

1110mrar i rad och har femton barn som heter omvK.xlande Ulla och Folke. 

Evert Taube har skaldat. följande: 

Hej! Sund lir glädjen bland nudisterna 

lutt och eol utplånar brieterna 

itrån hjäsll&n ner till vrieterna 

att vara naken gör ditt sinne rent. 

I juli 1946 gjordes de törsta stora försöken med över och under vattenytan 

detoner .... nde atombomberna. Detta skedde på atollen Bikini bland Marsh&l.löarna i 

atiIla Havet. Efter den chockverkan detta åstadkom :fi ck nästa Ars vågade två-

delade baddräkt. som blev högs t a modet på Rivieran, s i tt n amn. 

Nu ekall man i ngalunda tro att bikini är ett modernt badplagg. Kans ke är det 

'rent av 6et äldsta i världen. I en mosaikaamling Bom finn s i en stor Villa i 

Piazza Armerina på C icilien - Bom var grekiskt tram till år 241 töre Kristus _ 

tinne en ung, 8pänetig motionerande tlicka avbildad i en djärv bikini. 

Etter 194 7-Ars bik1nimode var steget inte långt till monikinin eller 

vi kanske oftare säger till modell to~lees. 

Men i ndignati onen lever och trodas. Ännu s& sent 80m i Ar, alltså 1982, 

chockades svårt hela det engelska folket och inte minst drottning Elizabeth 

av f o t on t r å n Bahamas som visar IIvärdottern, prinsessan Diana, iförd bikini. 

Drottningen hävdar indignerat, .Itt kungliga damer överhuvudtaget iJ;lte skall 

viea sina magar o ch 1 synnerhet inte då de gAr i väntans tider. 

Maj Gustafaon 
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Marknad på 
"Valborg" 
•• • o 
aven I ar • • • 

Blåst och regn på valborgsmässoaftonen kunde inte skrämma bort marknads
be.sökarna i år heller. Tyvärr upprepade sig vädret från i fjol (då var 
det kanske kallare) men trots detta kam det ännu mer folk än föregående 
marknad. Stämningen Var hög hela tiden den pågiCk och kommersen AV korv, 
blommor, leksaker, ekor, lampor, ljusstakar, glass, bullar, gotter m .~ . 
blomstr.~de i ett par intensiva timmar från kl. 19.00- c:a 21.00. Stora 
Hotellet och Gröna Lid serverade som vanligt till "gamla" priser, tal 
hölls av kommunalnämndens ordf. ' Raymond Hansson. Hälsningsanförande av 
"marknadsgeneralen lf själv, Arne Lundahl, våreld på Gudmundskäret och 
raketer från Badholaen. Ett underbart fyrverkeri, aom satte punkt för 
detta års valborgsmässofirande i Fjällbacka. Allt fler av publiken är 
nu klädda i gamla tidsenliga kläder. Ett trevligt inslag i folkmassan. 
ritta på bilderna här intill och Ni förstår bättre stämningen. Stämning 
blev det även på krogarna, där det dansades till lÄngt fram på natten. 

Det är bes .ynnerligt. Detta med marknader. Det lockar folk från när och 
fjärran, nyfikna pÄ utbuden, på talen och elden och naturligtvis pI de 
trevligt klädda' människorna i gamla kläder. Det är som om lilOO-talet 
stod helt inpå 08S. Fn liten plata i Fjällbacka där marknaden går av 
sl.apeln är vriden 60-70 år tillbaka. HäddningsbÄten "LION" lÄg vid kaj 
och visade olika räddningsredskap. Försäljningen av lotter tillfaller 
olika föreningar i Fjällbacka. Häst med lövltlsdd "trilla" väckte stor 
upp~ärksamhet. Det var helt enkelt en mycket lyckad marknad. Vi stannar 
här och Ni kan själva göra Er en uppfattning om händelsen, om Ni bätt
re studerar bilderna. 

Väl .mött igen nästa valborgsmässoafton'i Fjällbaeka 
-Jin-

Överst irån vänster 

Kommunstyrelsens ord!'. Ra ymond Hansson håller valborgsmässotalet till de i 
regnet huttrande åskådarna. Talet värmde och han fick en kraitig applåd. 

Sture Strand och Kurt i Konsum ser till att kommersen är i iull gång. Sture sålde 
bullar och kurt korv. Strykande åtgång. 

Marknadsgeneralen själv, järnhandlare Arne Lundahl håller hälsningsaniörande 
och önskar alla besökare varmt välkomna. 

I mitte n irån vänster 

Ra ymond iklädd scenkläder från pjäsen "Bröllopsbesvär" där han !'.ö. gjorde en 
mycket t'ramträdande roll som "pudding" samtalande med Ingrid Johansson 

Tre trallande jantor fr. v. Creta Ahlzen, Ing-Britt Engberg och Inga Strömberg 
gjorde succe med gamla fina kläder, och korgar som de fyllde med marknadsva

ror. 

Försäljerskor på marknaden. Blommor denna gång Fr. v. Berit Karlsson, Tärn
ström och Kerstin Zwetsloot ser ut att verkligen ha trevligt. 

Underst ,'rån \'änster 

Närmare 400 besökare kom trots det dåliga vädret. Regn och blås t iörstörde 
mycket men inre det glada humöret som trots de yttre förhållandena var på topp. 

Dragspelande bröder; Lasse och Hasse Lundberg gjorde sitt till att hålla markna
den "igång". 

Ett jätteroligt inslag. Häst och lövklädd trilla fick besökarna att spontant applådera. 

Fjä llbacka-Bladet 
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Strandsittare, vad är det? 
Denna fråga ställer sig nutidens människor 

Ordet atrandsittAro är inte vanligt 1 n,ftid, men tör ca. 200..;3CO år till
b ... ka var det en vanlig benär'llnin .~ pi den kUl5tberolkning, till ator del 
fiskare, 80m icke hade äganderätt, endast ärftlig b.8ittnin~8rätt, till 
eina lä~enheter. 

Jsg har pI bifogat foto~rll!i&t.ol"l1 är ca. 55-60 Ar gam.:nalt utsatt olika 
hus med siffror l till 3. 0.8e& hua har tillkommit under åren Nr.l 1700-
talet, lir 2 l80C-to.let och lir 3 lqOO-tal~t. 

Om Jag gir tillbaka till l?OO-talets hUS, sA bodde där Olof H!lns6on med 
fru. Jag håUer pI att söka tillbaka i tiden, f Hr dot !!lå6te ha funnU. 
"'goD familj innan dessa, och dl är" jag nere på 1600-talet. Då~ atälDJ4er 
nämligen tiden när Mörhult började bebos. Denne Olof H3.nS80n va .. ,akall 
man sI kalla yrket, etrandkarl. Dette. var '.Din 2ormorsfarfRlr och han.s 
fru fIIorllloOfsfarmor, BOID efter ein död blev begrav:ipA Eneskär: 

Så kOrll!ler jag till l800 .. talet. Ruset 80m byggdes av min morfar. Fr'n , hane 
barndom klln jag berätta,att Johan 80~ han hette, vallade får i Nordb.)' 
och rQötte vid ett tillfälle en varg. De'tta ske:1de nAgan ;;&ng p9. 1850-
tlde t. !får han var 5 år fick han läsa vid hueförhör , och när han ~ick 
i a~olan bleV" han Ilonitör, d. v ••• han fick tijälpa sina lärare med att 
undervisa barnen. Mycket mer att berätta om denne lilan finns jet, ~en 

jag vill till slut dock berätta, att han gjorde sin militiir.~jijn6t. i 
Backamo och hör och häpna, tiden var fjorton dagar (14). Nar nutldens 
un~dofll l.olser dessa rader 'ror de att det inte ar sant, men så var det 
militärtjänstgöringen för min lSorfar vIlr fjorton daosr pI Back!l oo . 

Och. nu är v1 .1nne i vlrt sekel l'OO .. taleL Det huset Nr. 3 byggje Din 
'llo"rbror Karl, varetter hans Bon har övertagit dens'lrllma. Dessa. tre hus 
har sAledes gAtt trIn tar till aon 1 pneration efter generlltl.on och 
nu har ~.V,~ ,.~t~ . 4_'il'",W. -H~;. QJ&!01t ".(h~., totOgrafie t. tiUkorn.t.S~l!*'ie. 
4 ganorationer lI'. 4.o~1'b.lä.i1.at", ·. 1· IClh'h"lt, ett~r det att den ror.t~ 
5trand.eit'Eåt'en ko. d.lt· .: · t1t~Dttsr fotQgrat'iet finns aYen flera 4 geneaatl.oner. 

Mycket •. ~~" ,iI10 • . ~et . . ~~.~ b.'~tt. om Märhult och 8tran~Sil~tarni:1, mcn j:t8 
fIl" väl '~gtl' SOIl dn ... ~dr., elet tlt' "bli en annan ~ang 

Alf Edvardsson 

Välkommen till 

KONSUM 
FJÄLLBACKA 

~ 
MODERNT SNABBKÖP TIll EDER T JÄNSTIl 

BelAgen strax intill lAkarmottagningen. 
Goda parkerIngsmöjlIgheter . 

I sommar har vi öppet 9 _ 00-20 _ 00. Lördagar 9 _ 00-16 -00_ 
Söndagar stängt! 
Tel 0525-3 1141 
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FARMOR 
Farmor, du var någonting alldeles speciellt, 
någonting alldeles särskilt rart och fint och snällt. 
När mamma stökade och ej hade tid med mig, 
då kröp jag förtroendefullt upp i knät till dig. 
Där satt jag värnad av dina 9-rmar, tryggt och gott. 
Du tog dig alltid tid - hade aldrig nån'sin brått. 

Fast du hunnit bli både rynkig, gammal och grd, 
tyckte jag, just du var sötast av- alla ändå. 
Du läste sagor, och vi lade pussel ibland, 
vi lekte affär och bakade kakor av sand. 
Då jag gjorde mig illa, du blåste på såret 
ocn strök mig så ömt och tröstande över håret. 

Mina små gåvor 'togs emot; som vore de guld -
fast det var jag, som till dig stod i tacksamhetsskuld. 
Du förstod mig så väl, då jag var ledsen och grät. 
Gjorde jag någonting dumt, du mig gärna förlät. 
Små episoder om pappa fick mig att skratta, 
och att han varit din baby, var svårt att fatta. 

Du hjälpte mig att sy söta kläder å-t dockan, 
lärde mig även förstå siffrorna på klockan. 
Jag var hos dig, då min mamma for på semester, 
när pappa och hon gick på teater och fester. 
Jag minns, att du fanns alltid till hands-

aldrig du svek 
varken i allvar, glädje eller i barnslig lek. 

Min lilla barnhand vilade så tryggti din,
där j~g trippade vid din sida så glad i sinn. 
Du har gått ifrån mig nu, men jag är ändå rik, 
som en gång ägt din ömma kärlek - så sagolik. 
Nu är jag själv maka och mor - en vuxen kvinna -
som önskar mina små skall en slik kärlek finna. 

Maj Gustafsfm 

För hundra Ar aea hur var det då. 
Då mormors mor knappt var tödd till världea 
och farfars far kanske lärde gå 
den allom knaggliga först~ tärdea. 
Jo då 8tod allt på en anaaa skiva, 
80m jag här aedan t~nkte beskriva 

Då fanns ej skolor att läsa i 
med undantag utav stora 8täder, 
var pilt en läskarl ej skulle bli 
på landet blåste ej lärdoMsväder. 

MeD folkvett tick lilan ändå aig lära 
och Herren älska och Kungea ära. 

Anna 
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En tidning som utgavs för Fjällbacka för 50 år sedan, varav vi inom 
Föreningen för Fjällbacka lyckats erhålla nr. 1. 
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Arg. 1 C.~dande. O (7g:an 'tÖ(7 '.Badol'le.n 'Fjällbac.ka N:r 1 
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An mälan. 
När nu Fjällbacka Nyheter 

vätd;:mt nnmi'H2r .lin tillbivelse, 

betecknar detta, i mot~ats till an .. 

dra tidningars tillblivelse, ingen 

epok i världshistorien. 'Men det 

är en sa m!:lcket större händelse 
i F:älJbacka his.toria, ty samhäl-. ' 
let får nu sin Länge efterlängtade 

dagliga tidning, d. v. s. den blir 

egentligen dagligen bara en, högst 

tv~ g~nger om Aret ty flera 

brö.it och iöresåtta oss att i vår 

tidning oförtrutet kämpa för fri

het och rM och glada och soliga 

sommardagar i Fjällbacka .. Tid

hingen kOll1mer att innefatta de 

färskaste och mest sensahonel!& 
nyheter i.fr~n orten och den kring

liggande nejden. Vi stå nämligen 

oavbruten förbindelse med 

nyhetsbyråerna, del.i ner i hörnet 

utanföl' Karlssons Manufakturaf-

speci2.l1a medarbetare lyckats för

värva, bland annat h~mar1\.n· 

dreas och John Juel ,med flera 

skarpa pennor, kommer tydl1gen 

tidningen att bliva lä::.värd. Läg
ges härtill, att den, 'som . läser 

våra annonssidor. vinner en ick~ 

föraktfull kunskap om ortens in
köpskällor oc.h mÖjligheter, över

lämna vi härmed, med största 
förtroende och med risk att blini 

, 
... ~. ~~:: .. ' .#.: '~.: .. ' ':-: t'~~_"'_ ~;~#~~:}~': '~~~ " , .. . 

pti att snttas ihop i sommarvä,'

men. D2t är nämligen arbet3samt 

..!}.~'. :J~ -: ., .~ .d.c':'.". ,!;'i'~ .r;,::: .~~ ~'t~...!~ . . ~':..{-!l~. ~ 

salong~i', . vClrjämt· vi saiida SPl!- I' allm~hd:t:ns 
cblreportet"s li!! jjjJg bättre kaffe. 

~:.~'.::-~_~ ~~' ~~ J ' :\ • . • \:~ ~ • 

välVimfJoe ii~;i; ::..; : ·. 

(Jtt få ihop en tidning, qå den 1"7 

maj bjuder p'å 35 gr. i solen 

rep. Vi våga diirför påstå, att vi 
Hi1gaktrlingsfuII t 

Red. städse skola vara vJI underrätta-

Vi slå O.iS alltså fp:- vårt breda de. som vi dessutOm hava som 

:R..alls!,ze Vin modez7 s "lev uri.! 
min son" 

hade e.1Z annan nZf!ntn(J. -

13o{lla tl'ån hemmel en enSaJ.'l. 
{lllap 

del P[[ll ja atU paa dig. slf1idi2'L 
O[[U. 

Yvlen tÖl:' all nå Ull den f]iö(j.sle.s 
tl:'on 

IOl:'dpas jll död~ns l7enillg., 

oc.h Vu kap se(j.lat i säkel:' hamn, 

laslän Vin (j.l'avslen ej bäl:' 'Dill 
namn. 

Cu,·' ..ch.dberg. 
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F J Ä L L B A C,K A N V H E T E R 

f j ä II bachaalfabetet. 
alla som till Fjj!ilbacka komma för 

att bada 
böra vara glada \som Kalle och 

Ada. 

Bada bör man göra och baddräk1 
bör man ha, 

ty om man går utan är inte alltid 
bra. 

ealorik är punsch ,som bör ~ric-
I<as uti glas, ' 

dricker man ur byttor det bItr 
för fint kalas. 

Drottning har bina och drottninp 
har balen, ' 

men av dem den slita bLott kan 
lindra 'kärlekskvalen. 

Ecke han jobbar med sin verk~ 
,, ' ,stad O~l sT1il'~rar, 

iII(m~d STnå rucKar m~.j söta oN 
han' smickrar. 

Pjällbacka är dock den bästa plats 
på jorden, 

saken 'är säker fast stora låta 
orden. 

Grogg 'är en dryck utan con jak 
och vatten, 

som ej bör givas åt Fjäl!backa .. 
katten. 

,Hjälp-Edsten är ett förtjusande? 
ställe, 

att äta bär .kan man där få tfll~ 
fälle. 

Ivar Dorthe har anjovis och 
stil, 

som smakar bra med en dragnagel 
till. 

JOhn på Hotellet han sköter sina 
gäster, 

så att det bara är kalas och små 
fester. 

Strömllad. Tidn , Tr, I~:I:! 

-:: ---

Kamrerarekontoret iI' platsen dit 
man '~r; 

sedan man gratis på lördag dansa 
får. 

Laxar har Albert som ligga uti 
lådor, 

dom har va~it för ilada och det 
har slita vådor. 

Mannen och kvi ma,! på Valö sko~ 
la bata, 

blir det småbarn med, så b~i, 

~,äkertlbåd'l' glada. 

Näst3n allt är ~a:1t som'står i detta 
bladet 

finns där någ!'a !ögner så ,gå dorn 
bort . t badet. 

Olyckor på kvällen ju lättast 
pläga 'hända 

därför bör man ej -gå till smed
jan och vända. 

Posten här sköts aven fröken ~ 

ofta~tt rel<: hon åt ·'syndaren 
har. 

Quinna med q 'är här okänd 
person, 

Fjällbacka har ingen . jämvägs~ 
station. 

Rara äro Fjällbackaflickoma 
alla, -

i deras händer vårt väl vi be
falla. 

Sanne hos ·P.lbeO han säljer 
fisk, 

köp dig en .s.W, !51ir det ?Jtet 
disk. 

Tennis kallas -<len vita sporten, 
här finns i Fjällbacka rätta sorten. 

Ulkar äro fula djur, 
är ' du skönare ,har du tur. 

Wätteberget sade smack, 
blev så snopet så det sprack. 
Vatten är en .farlig dryck, 
njutes oftast efterzwyck. 

Xantippa var en elak käring, 
aldrig bjöd hon sin· man på för

täring. 

'Ymrigt ce:1 strål:ind~ ::ole:1 glö
der, 

över Fjällbackas ,systrar och 
bröder. 

Zebran sen gammaltf-tt ,randigt 
djur. 

Fj,ällbackabaden tar ränderna ,ur. 

Angra 'sig man bör ej göra 
glädjen kan det ~tt förstöraj 

Jllskling, nät· det väl är skumt, 
säger mången fort och dumt. 

Östen säljer bräder och plank, 
pappan regerar Fjällback83 bank. 

Sällskaps
resor i bil. 

Under b!1dsäso:1gen 1932, alltså 

innevarande sommar.. komme\ 
varie torsdag en sällskapsresa att 
~nordnas från Fjällbacka till Hal~ 

den i Norge; Resan anträdes 
.1 
alltså på torsdag morgon kl. 1:: 10 

med utgångspunkt S:ora Hotel1zt. 

Därefter går färdzn förbi Bulla

resjöarna till Halden, där Fre

drikstens fästning b~sökes och 
uppehåll göre.> omkring 3 timmar. 
Hemresan anträdes över Ström-, 

stad, med uppehåJt därstädes i 

2 tim. Lunch medföres. Hemkomst 
omkring kl. 8-9 på kvällen. Pri
set för hela resan är pr person 

10 kr. Anmälan hos vaktmästa~ 

ren på Stora Hotellet, senast kväl~ 

len före resdagen. Anmälan är 
bindande, utom vid sjukdomsfall. 

Största antal deltagare i varje 
resa 14 personer, minsta antal 

3. Färdledare medföljer. 
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FJÄLLBACKA NYl-lETER 

·SJÖFARTS. 
underrättelser. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kommer någon till Fjällbacka, 
och det gör någon, om han är 
en förståndig människa, då kom
mer också någon förr eller senare 
på d~n iden, att han skall ut och 
segla. Det första han då tänker 
på är - att skaffa sig en båt. t!:J 
att segla utan båt är mycket. be
svärligt, särskilt om det blåser 
hårt och är kallt. i vattn-et. Ar 
nan millionär köper man egen 
lustjakt, men nu är man ju inte 
millionär längre efter Kreuger
kraschen, . utan är hänvisad till 
att hyra sig en enkel men god 
farkost för seglatsen. Därför sö
ker . man upp någon ' av Fj.ällliackas 
tre storsegLare, kaptenerna Bror 
Bräck, Klas Berggren och Robert 
Al<erström. Efter diver~ . mycket 
fätta underhandlingar är · man 
för en kostnad av f,50....-2.00 kr. 
pr timma· i besittnIng av en far
kost. som kan bH ens trygghet 
uppå villande hav. Bräcks båt 
är förs~dd med motor och segtar 

. därfä:o - äVQn utan ~·ind. SA kan 
atltså seglatsen börja. Slutar gör 
den på ett av fötj.ande två sätt. 
Endera blir man sjö3juk;' innan 
man kommit i höjd med Gud
mundskäret; mår förskräcklig '; illa 
och vill begå. självmord' o:h lo
var, då rnan väl lyckats ta sig t 
land; dyrt och heligt, att aldrtg 
sätta · sin fot i ett sådant' otyg 
som en båt mera. Eller också tål 
man sjön och då brir det iindå 
värre, ty då är man fö~ '2vigt 
fångad av havets tjusning och 
seglar dädanefter så ofta en köl 
kan uppbdngås och vatten fin
nes att få under kören. Ar man 
nu en praktisk människa, så hyr 
man nog inte båten ensam, un
dantagandes om man är förlovad 
och söker ensamheten med sin 
själs älskade, utan man slår 
~ig ihop med ett gäng likasinna
de. ty då seglar man bIlllgarei 
Man kan då segla en hel dag och 
drIcka medhaft kaffe med viener
bröd till. allt för en summa av 
omkring 1 :00-1,50 kr. Båtarna 
rymma nämligen mellan 10-20 
personer och erfarenheten visat 
att 15-talet nästan är trev:lgaste 
antalet. Det ~hnes många ställe:] 
att segla till. Jätteturen utan kon-

gjällbacka-göken. 
Säg minns du. hup del gick i tiol, 

näp bopl i Sälvik 'g.öken gol '! 

:Jo, då (Jick :Jon:='PeC' bOPl. 

'Ce sÖdepg.ök 

äp dödep(Jök. 

och del (Jäp alltid topt. 

5'Yl.en näp han höjep upp sin pöst, 

däp inål landel. ull · ösl, 

del äp· en annan lål. 

'Ce ösle(Jök 
äp lpösle(Jök, 

som slillap sop(J och (Jpål. 

Om han på Va[ön klämmep i 
Ii:! äp (zn gUla] en::; ITleLoai .-

och del I1.P allpa bds~ 

'Ce oäsle(J6k 
äp bäsle(Jök. 

dd blip del säkepl läsl. 

Men spelap han i 5'Yl.öphuli opp, 

man vel ej oilkell sopls (Jalopp, 

d~n spjuoepn bjudep på. 

'Ce (Jök.. som (Jol, 

däl' upp i nol, 

kan ingen l'4ll tÖpslå. 

kurrens är Väderö-segling och dlJ 
kan alltid vara säker på att bliva 
väl mottagen av den hygglige lot
sen, som [ör tillfället sitter l ut
kiken därute. En annan tur är 
till Grebbcstad, köpingen strax • 
norr. Söder ut bär resan ofta till 
med · fördel till Bovallstrand. Nu 
skall jag inte trötta dig längre 
med mina råd och anvisningar. 

uant låta dig själv få erfara upp
täckandets tjusning. Lyd barb 
ett sista råd, sök upp någon av: 
de tre kaptenerna Bror Br!ck, 
som bor borta, Yid dansbnJ998J1, 
Klas Berggren, som bor vid Hå
kebacken. eller Robert Aker
ström, som bOr borta vid Dorthes. 
Vi ses ombord. 

Flygande hoUlndareil. 
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Sevärdheter • 
I Fjäll backa 

Det som först faller 1 ögonen, 

då man nalkas Fjällbacka, är det 
stora Vätteberget. Tii! att . börja 

med t~cker man, att det är likt 

alla andra gråstensberg i trakten, 

men man behöver bara ha varit 
l Fjällbacka någon dag, för att 
.ör:-tå, att' det ä~ något särskilt 

med det heliga · berget. Där bor 

nämligen goda makter, som hålla 

"in skyddande hand över de 

lustvandrande par, som under 

mån~kenskvällarna hamna i B0~ 

mans grottl hög t uppe på b'2rg:;~ 

toppen. Där uppe på' bt?rget 
blommar den vackraste av alla 
Pyrola-arterna, det un~erbara 

ögonljuset. Och där finnes tusen 

intressanta 'lppt~ckter att Föra 
och e·n . underbar uUkt att be5kå-

da. l berget finnes . även ett av 

vårt lands märkli~a;te nalur~o~

m:llioner den !:. k. I{:n~sklu : tan. 

''tur den tiilkommit därom finn2s 
många hl5torier. Den an' agJiga te 

jag hört är, att berget en. gång, 
då d2t hörde en ung man förklara· 

1 _ ung flicka sin kärlek uppe i 

Bomans grotta, blev så fullt i 

skratt, så det skrattade så det 

sprack. Jag vill dock inte ·gå i 
god för historiens sanningshalt. 

Ett mera allvarligt rriinn~smär

ke, från det stora världskrigets 

tid, ha vi i sjömansk~rkogården 

på Stensholmen. Här ligga ett an~ 

tal tyska och engelska sj·ömän 

begravda, efter att hava ,omkom

mit i det stora Nordsjöslaget. 

På öarna lite här och var fin~ 

nas jättegrytor. 

På Korsön finnes en bergsfor
mation kallad Korsö-k!lrka, vilken 
tjänar de sjöfarande som ,land

märke "och väl har gjort så 'så 

länge Kor::ö-kyrka stått och 

Fiäl'backa varit bebott~ 

Vill man se nåqontinq riktigt 
intressant. reser man ut · till I~k

sa1iohetzns öar, som Då ,kartan 

alt und.er namnet Väd er ös r mr:: 
Har man där tur kan man träf
fa själva lotsförmannen och . få 
sig en riktig skppparh\stoda 'tilP 

. livs. Ni; skall be' honem visa e
der d2n stmB liskseparatorn, som 

de ha på utkiken. Det är en ma

skin i vilken man pumpar · upp 

havsvattnet, med fisk och allting, 
och sedan separerar ,så att ~ isken 

kommer för sig och vattnet för 
sig. En i sanning högst märk~ 

värdig uppfinning. 

Ar man arkeolosiskt illt;~sserad 
bör ,man ej underlåta att av
lägga ett besök vid Greby grav
fält i närh(!ten av Grebbestad , 

Eller vid de intressanta hällrist

ningarna (i närhe~n av Tanwns 

k!:lrka. Vägen visas av chauffö
ren, som medföljer från Hotellet. 

Vill man göra några längre ut
flykter, har man lämpliga mål i 

Gustavsberg, badorten 

Uddevalla, Strömstad 
utanför 

beläget 
cirka 5 mil norrut, eller Halden,. 
dit sällskapsresor avgå . varje: 

vecka. I Halden besökes Fred-· 
riksstens fästning med dess Kart
XII:s minnen. Ar man b~logiskt. 

intresserad finnes ~många tillfllllen: 

till ~tt gå och leta efter sällsynta

blommor och fåglar och andra· 

djur. Söker man riktigt noga,. 

kanske man även kan hitta reda 
på sig själv i det himmelrike; SOIllJ 

. kallas Fjiillbacka och då har mall' 
hittat eq ganska viktig sak ibland. 

allt det andra. trevliga Fjällbacka:. 
har att bjuda. 

Förstående l>HckeD. 

Eva: Vad gråter Du föt 

A.bel? 
Ab:!l: - Usch, Kain har varit 

så elak. Han tog min fikonlöv$
baddräkt och gav mig en aV-

brännässlor i stället. 

StÖPPil ach 
m i n d p il tapll!(J. 
grundstötas fort, väl 
och . effektivt. Sön
dagsseglai e kappsej
sas och genomblötas. 
Reel behandling. 

Vördsamt 
SIdire' gudnnmd. 

:::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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SYl fl. ddfl.landfl. 
till badg.äslfl.p 

'Vapmbadhusl2.l 
hålles öppet frall kl. 8 fm. till 
kl. 20, ej söndagar. 

fR.allbadhusl2.l 
"-

trån 8 fm. till 20 ana dagar. 

~ennisplanen. 

Disponeras efter 'beställning, i 
biljettkontoret på Badholmen. 

Pris 2 kr. pr timma. 
Tennisturnering anordnas om

kring den 20 juli. 

'Dans. 
Tisdagar och lördagar i Gröna 

lids danssalong, från kl. 21 till 
23,30, fritt för inskrivna bad
gäster. 

'Dans på bl'{](j{)qn. 
OI1:idagar och söndagar från 
2 t till kl. 23. Spelmanspengar 

uppta~as;: I händelse <lV regn 
blir dansen ; å Gröna Lid. 

fRl2.daklöl'l2.lZS mottag~ 
ningslid: 

Träffas hiil1del~evis ibland på 
Rakstugan. 

11'"'~~}l~:?~~~i~;""1 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::::;::: 

'B ad[J l'iS 12. l' : 

Varmbad l\1ed nusch 
Tvålbad 

Gytt~ebad 

Tallbarrsbad 

Nauheimerbad 
Halvbad 
Dusch 

KaUbad. 

Il1skr. Ej 
badg. inskr. 

1,50 2,00 

1,75 2,75 

2,50 3,00 

2,50 3,00 

4,50 4,50 

1,25 1,75 

0,50 0,50 

InsleT. Ej 
bedg. inskr:, 

Säsongkort en person 5,00 7,00 

0:0 högst 4 personer 8,00 12,00 

D:o flera än 4 »10,00 15,00 

9nskl'ivntng.savgillI2.1': 

1 person 

2 personer 

3 personer 

4 eller flera 

I vecka I mån. Sä8on~ 
, 1:- 3:- 5;--

2:- 5:- 7;-

2:50 6:- 10;

~:"'""" 8:- 12;-

S'Ylal[Jl' isl!.l'.' 
Stora Hotellet: pr dag, tre mål, 

kr. 4. 

Gtt::na Lids Pensionat: pr dag kr. 
3:50. 

.andersson Pensionat: pr dag In. 

3,50, middag 1 :75. 

fRumsavgilll2.l' 
Enkelrum: 

God säng med linne 
Turistsäng »» 

God säng utan linne 

Turistsäng »» 

kr. 2:

lO 1 :75 

» 1 :75 

» 1 :50 
25 öres reduktion pr bädd vid 

flera än en _bädd i rum eller ev. 
dubblett. 

Dessa priser äro avsedda att 
gälla för vistelse under minst en 
vecka. 

'Poslslalionl2.n o. s. v. 
~stst .tionn ö;Jpen vardagar Id. 

9,30-12,30, 14;30-15;30. 

Söndagar 14,30-15,30. 

Telefonstation~n öp:Jet1 vardagar 

kl. 7-21. Söndagar 8-1Q 

13-16, 18-20. 

.apoteket öppet vardagar kl. 9-

19. Söndagar 10-1&. 

Banken Öppen kl. 10-13,30. 

s. J. Automobilleder. 
~~ u7J%'.'"$#u1'C,'Ja:'41r.t1t1W 

~jIiUbllchn. 

Buss avg .. 5,40 (dagligen). 

Buss avg: 9,50 (dagligen) 15/6:-
4/9. 

Buss avg. 16,55 (dagligen). 

Buss avg. 18,15 (Sön- och helg-
dag!!r). 

Buss ank. 11 ;05 (Sön- och helgd., 
Buss ank. 12,45 (dagligen). 

Buss ank. 18,58 (dagligen) 15/6 
-4/ 9. 

Buss ank. 19,50 (dagligen) 22;5 
-14 '6 samt 5/ 1932-14/5 
1933. 

Buss ' ank. 21,25 (dagligen) 15/6 
- 4/9. 

Godsl2.xpl2.diLionl2.n; 

Vardagar 10-10,30, 15-16,~O 
19-20. 

Sötl- och- heJgdagar: 10-10,30. 
16-16,50, 19,.30-20. 

, ~l'ovinsialläkal'ens 
mottagning: 

Vadagar: 10-12. 

5CDelagar: 10-10,30. 
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Legala notiser 

En del har sina knep. 
FÖDDA: 

1982-0}-06 Karl Petter O.lear, SOD. till 
Andera Oskar Johttneson och h.h. 'Karga
re t. Anna Maria t t. Göth. 

Go •• ebarn !. 1982-04-14, Son till Inga 
ICristina Johansson. 

DÖDA: 

John Algot Johane80D t. 1905-10-13 d. 
1982-01-28. . 

I var lU'iatofter Dorthe r. 1899-05-05 
d. 1982-02-17. 

S ven Gunnar KarlsBon r . 1907-05-14 d . 
1982-02-21. 

Margareta Aurora Ek..trö. r. JOh1rl80a. 
r. 1897-08-26 d. 1982-02-21. 

Karl Otto Hansson r. 1903-11-18 d. 
1982-03-09. 

Otto Georg Richardaaon r . 1891-03-05 
d . 1982-04-01-

Anna Axelia.& Lexi Anders.on f. Era_nuel
a o n f. 1909-03-17 d. 1982-04-05. 

Alvhilde Viola Sylvia HollJlberg f ,S_tth 
!. 1905-12-14 d. 1982- 05-02. 

Napoleon Collin Ek ! . 1899-12-10 d. 
1982-05-08. 

VIGDA : 

198 2-05-01 Al f Iva n JCr1et1aDS80n och 
Ann O:hriatina r . Sivere80n. 

PERSIENNER 
- tillverkas och uppsattes-

-- Även reparationer-

FIRMA---

-Z-E-R-V~A-
___ Håkan lilja __ _ 

FJÄLLBACKA Tel. 0525-31675 

Det är inte bara turen som bestämmer vem SOlU 

får upp de största fiskarna. Att veta och kunna en 
del om fiske betyder också mycket. 

Likadant är det med pengar. Har du planer och 
drömmar, och vill få fart på din ekonomi, delar vi 
gärna med oss av våra knep. Gynna 

annonsörer! 

o vara 
Kom in, bara! 

.GÖTABANKEN 

Ur Kville Häradsrätts Dombok 
av år 1816 
Kommisarie Engström hade tvist ocn stämning med övriga delägare i fis
kebåten HOPPET och ÄKERHEU:N om en sillvadlott. Det var inget sillfiske 
under åren 1808 - 1813, då det int.e hnns någon sill. 

Vadlaget bestod aV följande personer: 
Daniel. och Olof Bruce, Bengt Johansson, NicolauB Johanssont Anders Boh
lin, änkorna Marta Bonlin och Helena Gårvik, Carl Christenason på Fjäll
b ,~cka, Gabriel Olsson ocn Petter HedenIlark i Gårvik samt Jonannes Per
son i Hög-Edsten. Denna tvist belyser den svåra situation 80m fiskar
befolkningen kom att möta efter det stora sillfiskets slut. 

Axel Emanuek Holmberg säger om tiden efter 1700-taleta stora sillfiske: 
"Nu är allt rörändradt: endast sorglia rudera efter de otaliga byggna
derna qvarstå på de öde skären, och en dyster stillhet, afbruten endast 
af ajöfo~elna skrän eller årtsgen från någon ensligt frRmglidande !ia
karbå.t, hvilar nu öfver den hafsyta, der det lIest rörliga lir förr råd
de." 

AB Fjällbacka Värme & Sanitet 

Allt inom VVS-branschen 
Tel. 0525-31270 

Fjäll backa-historia 
Br1nk ... Benrik och Kyrktornett Brink gick en promenad och kom att gl för
bi klrk~n . Ban bl.v anropad trin tornet _a.tt komma upp och ge ett hand
tag, eftersom lian höll pi med någon reparation. Brink .:tnsl g emellertid 
att han gjort 8itt ~.h .ltakade pi huvu~e t. Anländ till Bor!.en. affär 
berät.tade hfln det b.ela rör att rörklara yarrör han ej hjälpt till. 
"Jä har •• jl;' pI bölja 1 40 Ar s1·u l j_j har klättra i mange master 
, droue i eå m.ange tou (tIg), al jä Ila' e je j nek tar". 
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Angela och Monica allt starkare Gåtfu II evighet 
Över hav och klippor 
vilar gåt full urtidsmystik 
Vågors brus aCk.ompanjera s 
a v måsens skrik 
Rungerskri 
genom blodröda dimGlor och öde sdis 
i aoluppgångens 
sista bortdöende mor gonb r is 

Har kanske all t en själ ,et t l iv 
ä ven hå rda s t enen, 
torr a f jolårsgräs et 
l i kso m vi nterkal l a grenen? 
Li vet r ull ar i si tt obrutna 
skapande k.ret s lopp 
Dag följ s av sörk natt, 
natt av nytt ljus och spirande hopp 

Mänskor dör, nya föds 
var minut, var timma, var dag 
Blommor vissnar, nya gror 
efter livets urgamla lag. 

En kort evighetsminut 
helt utan egen vilja 
vi s pe l ar vår roll 
på denna världsteaters lilja 
Undrande varifrån vi kommer 
och varthän vi går? 
men svaret dock aldrig 
i jordelivet 088 når 

Maj Gus tafson 

En vacker stilstudie a v systrarna Hansson. Storasyster Angela till vänster och Monica till höger. 

Vi har i nualler etter nu_er av Fjällbac::ka-Bladet "bahaadlat" S"8t
rara. Han •• olla f'raarart pi laea och pl , cykeln. De •••• yeket trevli
lP och .YlOpatiaka nickor gir fdn klarhet till klarhet. Förr var 
•• t klubbaä.ter.kap och "'SOIl .ln di .. triktaaä.ter.kap.Nu rör det 81C 
.. Göt.l.nda.ä.teukapell och 1.lldalagsuppdr.g. J. Ni läate rä t t. Stora
&y.ter Angola är nuur •• ed i det aYan.k. landslaget pl skrid.ko. 
( Ullgdo •• laaolalage t) och prester.r där tider .om gör ledare och trä
ure ."eket ko.funelerade. 

Hur ka. des.a td tUckor boende i 'jällb.ck. på "äatkuaten, där det 
iate finna .. are 81, i. eller akridakabana, vara .1 bra att städern •• 
epa uftsdo •• r Yllna •• d. och Yld fina förbålianden i fora av perfekt 
ta ocb fi •• banor fullatändist bleknar bort, alapa •• d atora •• rJ1.
aaler i .11. tävling .... och pl .11. diatanaer trb 500 till '000 .e
ter. V.i ärllellUghetea? Är iet tränaren .010 är al bra? J., .ycket lig
ger idett. platående. Vea är h.n? Jo, nickon ... papp •• Vell kan kän
.. ain. adepter bättre än een. papp.ll. Han vet eXAkt ud nickon. 
&Ar tör. V.r de atår koaiitionsaäaaigt, hur tekniken k.n törbättr •• 
ech hu. p.yket är "id olik. tidpuakter. Han töljer lied andra ord flic
korna .1 gott aoa blde da& och a.tt. Han ser hur de reaS'erar för hlr
ure träni.!,. för .er atyrketrÄniDS' och .tt iate träniagen blir tör 
hård eller kaaake även tör lätt. Han kÄnaer .tu nickor blde ut.n 
uh inn.n,och töljer dell pl träniag och tävlin/! .0" ea akugga .er och 
l y.anar till fel, aoa kan förbättra. och där.ed bättre ti.er, ocb el.t 
är ju d.etta ao. är huvud •• kea. Tiderna är doa 80. räk.n ••• Det gäller 
.tt pr •••• och pr •••• hundradelar, tiondelar och aekunder. Det är re
Bultaten aom räkaaa, 1ncet annat. Och doa ko •• er endast sed inte naiv 
och alllledveten träning. P.pp.n heter Bernt och lir även ledare i Ud-
d .... ll. IS ocll BohuslÄn-Dale akridskotörbund a.at tör en tid aedan ut
eedd till r_sioa.tränare. Det är starkt tör att bo och Yerka i ur 
akrian.r.ynpunkt lIycket lilla Fjällb.ck ... e~ desa riag. underlag tör 
Urin.iaS_ Vi Yi11 •• d des •• ord endast cratulera hoao. till denna 
tiD. fralOgAng •• d ailla tvl laadal.gslläsaig. döttr.r. Det Är .t.rkt 
g j ort, men nu ak"ll Yi övergå till niokoraa. 

Vi slut.de rörr. giagen .ell c,.kel och sk.ll i denn. artikel endaat 
koncentrera o .. på .kridsko. Det finne ju aå a,.eket a. de Dna vara när 
de t gäller Byatrarna Hansaon, al Yi date dela aY utryaaeeakäl kon-' 
centrera o •• pi de •• r framstående segrarna och bästa resultaten. Det 
började pI. ett törträttligt aätt. Vid Itarlatads nordisk. cuptävlingar 
tör ungdom toppade Angela och MORiea aina kl.sser total t . FeID gånger 
under ie dda dapraa bättr.de de på .ina per.onUc. record. 1'ider-
•• blev .1 tinå .0.: Aagela 500lleter 50,4 .. k. 1000 .eter 1.\4,9 , 
Monilta: 500 aeter 55,6 sek. och på 1000 Ileter 1.58,7. Senare har .y.t
raraa ytterligare presaat aift& bä8ta tider och har nu 80B bä.t. Anpla: 
500 aeter 49,4 .ek. och på 1000 lOeter 1.42,5.Hon h~r äyen tä"lat pl 
1500 .eter och tltt bäst. tidan 2.,8,6. h •• läng.ta distanaen '000 lIe
t er har hon pre.terat 5.51.4. Monica sthar med töljande bä.ta tider: 
500 meter 54.0, 1000 Ileter 1.52.4, 1500Meter 3.00.8 och på '000 me-
t er har hOIl tiden 6.19.6 som bäat. 
So. Ni ser, fina tider av de •• a unga flickor. Målet kommande 8äson~ 
är att ytterligare pressa deaaa tider och nå. alldeles intt.ll den BveDB
k'i eliten - 110m knappa tonårin~.r. Vad lI.ånde bliva •..•••••• 

Etter den tina upptakten i !Carlat.d vann ~ngela med sit t lag UIS sta
fetten i Tor Oup tävlingarna i Upp •• la. För övrigt hemförde systrar
na Hansson fyra segrar under 4e tre tävl i ngsdagarna. En del Sok. 811å

tävlingar följde, där flickorna gjorde rent hua. Det skulle ta för .yc
ket av den textsida vi har till förfogande,att räkna upp alla de seg-

rar aOIl togs. Vi inrikt.r oss p~ a t t nu är Anrela aed i U-landala
~et. Vid landslarautt.eningen till ~ngdo"81and.k .... pen mot finland i 
Orebro gjorde Ansela sin troligtvis bäat. tävling någonain. Det in
nebär i klartext tre av t yra gren.egr.r, total aeger 1 tlickor 8 
... t tre personlig. rekord, Oärlled hade Allgel. altt tvl .v ain. all 
tör aä.ongell, aä.ligen att gå under 50 .ekunder på 500 .eter. 13-1-
ringen tick nu 49,4, uat att all dg in i·lallcialaget. Monica höll 
&ig e.kal tint tra .. e genoll .tt bli td.a i tre grenar och tvåa to
talt i tlickor C. 

Ancela var allt.' hel t öyerläg.en i 8in kl a •• oCh trot • ..-tt lands
lag.uttaeningen gäll .. nickor 15-16 år kunde hoa knipa en plat. i 
l.get. I .kolungclo.a-SM, .010 aygjordea i Ström.und, knep Angela en 
ailver och en broDa.ed.lj på 500 och 1000 .eter, al.gen av ain vära
t. konkurent på bAd. distanserna M.rie Langqvht trån 1'rollhätt8Jl. 
Ungdomaland.ka.p .ot 'Fial.Dd "äntade för Angel. och blev där bäat • 
.venak. i .in l.nd.k •• p.kl .... St.rkt· gjort av Fjällback.-tlick.D. 
Nu är yi på A.gela igen. Sitt tör.t. SENIOR-DM tog hOIl den 7 febr. 
i I.r. HOIl vanll tre di.t .... er och bleY .ed detta totalaegrare. Här 
hacl. de. 13-&riga fjällback.nick.n att göra med k .. r.ter upp till 
zo-åu åldern. I Uaghll" SM tog Angel. guld på 1500 .eter och tyr. 
.ilur.ed.ljer. Lillas,.atern Mani •• gjorde ä .. " aycket fiat itrAa 
&ig ooh .. tte nytt "per." på 500 .eter. Approp& MOIlie. al ko. hon 
pI. en tin .ju_de pla t. i •• nior DM. 1I:n annan flicka trin ' våra "bredd
Irader" Ulrika Thureaaon k •• pi plat.en före Monica, _ä.lipn ajätte 
totalt. Itt bra t.cit .v de .. a ungdoll.r. I detta ••••• nh.ng vill vi 
rr.IlhAll. tölj.nd.: Tr.r IIi .tt det är b.r. Angel. och Monic. Han.
.on Ni rlr hör •• v i r.rtiättningeD? fel, IlU h.r lillebror Martin 
börj.t åk. skridsko ä,," han. Och vad IIlnde bli .... H.n atartade aia 
kariär .ed att pl 500 .eter vid tävlingar i Trollhättan tå tiden 
90,4. Han är 8 lr och jä.tör lian aed Ansel •• tid pl 500 vid denna 
llder 95 aekunder.Sl han har redan slagit storasyeter .. ed över 4 sek . 
Ran är·atark och .I.laedveten även han, så 'lägg nonet M:lrtin BanS80n. 
på .inaet. Han kOJl8er .tt hör. o.v .ig .. ar al aäker. f.ö. ha.r han re
dan put •• t aitt per.ollbä.t. pi 500 .eter till 84,2. Han .änkte d
ledea aitt "pers" .ed öyer 6 .ekunder' pl 500 •• t.,r. De Ni •..••• . 
Håller haD pi al aom h.n börj.t är h.a .n"rt nere pI. 40 blankt. 

~cket aer är att säga. oa desaa underbara ungdosar, sen vi måste 
.luta bär. Vi kan akriva spalt.eter oa olika löp ao. Allrala och M6-
aiee bar deltagit i, lI.en 80m sagt vi sl.te .ätt. punkt här. Det är 
eycket rolilt ,att få .kriva OEl ungdomar san tror pI. Förata artikeln 
i Fjällback.-Bl.de t ,örnlgr. Ar aedan spådde vi desaa en lyaande 
framtid, och..i har nu blivit sannapidda. A.ngel. är i svenska lands
laget och sätter record på löpande band. Monica ko_er etar.,.",t Wlder
itrln oen pre •• ar även hon eina tider. Om inte alla tecken alår f~l 
kosse"r även hon att bli aktuell tör atora uppdrago Nu k •• ser Martl.D. 
och ställer till proble. rör syatrarna. aan är mycket atark ~eh 80a 

pappa 8ernt .äger _ Hall blir "grys" .,ad liet lid.,r. Full av al..u 80a 

han är. APpropå Martin, det finos en änD.u .i~dre li~lebr~r TOlJlaa. 
Han akall ocksl lied .äger Bernt. Liten knubb1g och tu!! ger god. Il 
förutsättningar rent fYBiakt. Enyls .011 •••• 0. och lied "fötterna p 

jordeD" ger bra payke. 

If· hör Ni au är det &lut för denna gång. Vi har kommit in pi. tölje
t:~g, aen det är så spännande och roligt a~t töl~a de •• Till alst 
os denna tidning av nAgot skäl sku lle upphora. Lags nasne~ Ansela, 
Monica, M"rtin och Tosas Hanaaon 9' minnet. Ni f~r aplednl.ng att se 
och höra av dem i atora !lycket stora s81'11manhang 1. fra.tiden. 

- Jin -
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Fjällbacka seglarskola 
fyller 15 år 

,.. ·_1U1!!f 

Fjällbacka-Bladet 

Schack med Camilla och Veronica 
I Fjällbacka-Bladets förra sommarnummer presenterades de två unga 
schackgenien, Camilla och Veronica Franzen. Och det ä~ glädjande att 
nu kunna konstatera att de fortfarande utmärker sig i sin förnämli
ga tankesport och därmed hedrar sin hembygd. 

Deras ledare är som tidigare Hats Andersson o~h han har lämnat föl
jande uppgifter. Bland 35 st. startande yngre juniorer (födda 1967 
och senare) från vårt landskap, tog Camilla hem titeln Bohusmästare. 
I samaa tävling deltog även lillasyster Veronica och gjorde den fi
na prestationen att kamma hem en sjundeplacering. 

Veronica som ännu tillhör de yngsta (födda 1971 och senare) kom 
ocksA tvAa bland 28 deltagare i Västergötlands Distriksmästerskap. 

Senaste Skol-SM hölls i Stockholm aed mellan 900 och 1000 deltaga
re. I detta deltog båda flickorna Franzen med heder. Camilla som 

~~ ,~ " ~~' här flyttats upp i en högre klass kom på 42 plats i sin grupp av 

Bland de i segelsporten aktiva damerna var i tidens början skådespelerskan Ing
rid Bergman en av de första. På bilden ses hon flankerad av tvenne andra damer, 

al/a ivriga under förarbetet med båtarnas utrustning. 
Foto: A. Torewi 

Jag minns hur det var när vi började ute i Säl vik. Klasse Möllberg 
och jag började tidigt i juni, långt före skolorna hade slutat, att 
snickra till en bry.ga för att köra seglarskola. 

Äret var 1968 och sommaren dessförinnan hade jag själv under 2 veck
or kärt några kurser tör att utröna intresset tör en permanent .ko
la. I en liten julle med utombordsmotor for vi runt i skärgArden 
och samlade vrak virke. Det blev knappast någon vacker brygga, men 
det blev i alla fall en brygga. Vi jobbade fram ett träningsprogram 
som vi trodde på, skaffade fram några båtar och satte igång. 

Red~n frAn starten blev skolan populär. Det nymornade intresset för 
segling i slutet på 60-talet gav oss en finfin start. Jag tror att 
Yi första året hade 30 elever. Seglarskola var något nytt. Många 
rynkade på näsan. Inte beböver man g& i seglarskola för att lära 
sig segla •••• Men tillräckligt aAnga ins~g att det nog inte skada
de att lära sig seglar på riktigt. 

1969 svängde det det till ordentligt. Ingrid Bergaan anmälaea sig 
80m elev, och med henne kom hela svenska pr •••• a. I ett nafe hade 
vi mer elever än vi kunde ta hand om, och vi gjorde vårt bästa för 
att göra bra kurser. Tidigt gick vi in för att tjejer skulle lära 
sig segla, och inte bara åka med. så började Ladies Week. 

Lasse Berghagen gjorde underhållning i - TV från bryggan i Sälvik 
som 1970 blev permanent. 1969 kom Klas och Janne Hellgren dit soa 
elever. I flera år gick de pA skolan, och när vi inte hade mer att 
lära ut till dem, började de som instruktörer. 

Tillsammans ~ed Asa Hammarström fick massor av både unga och gam
la sina första kunskaper under Janne Hellgrens ledning. Det slås 
knopar,läses sjökort,kappsejaas och seglas, alltid full fart •••• 

I år är det 1982. 
Vi kommer säkert att f A se både Janne Hellgren och Åsa Haama8ströa 
ute på seglarskolan då och då, men i år kommer huv~dan8v~ret att o 

ligga hos Peder Sandel in. Peder har redan jobbat nagra ~asonger pa 
skolan och kan jobbet frAn grunden. Tillsammans .skall .~~ nu fort
sätta den fina tradition vi byggt upp, vilket gJort FJal~backa 
seglarskola känd och respekterad i vida seglarkr~tsar. ror oss pA 
skolan kommer alltid eleven och kunnandet att sta i centrum. 

på seglarskoL,n har vi ock:så sedan 3 Ar tillbaka kurser i Vind
surfin~. En särskild instruktör jobbar separat med detta och ser 
till att ge nybörjaren den rätta starten ~ den m~nst s~gt ving
li~a debuten på böljan den blA. 

~ Segladhälsning Lasse Lundberg 

JÄRNBODEN FJÄLLBACKA 
Tel. 0525-31780 45071 Fjällbacka 

Järnvaror - Husgeråd 
Fiskeredskap - Verktyg 

Gasol - Dieselolja - Lysfotogen 

148 ungdomar och Veronica på 28 plats bland 137 tävlande. Mycket 
Yförnämliga placeringar. 

I Halden spelade Veronica i Arvid Karlssons Minnesturnering och 
lyckades placera sig som trea bland 33 norr.än och svenskar. I 
juni skall båda flickorna på ett 4 dagars träningsläger i Skara, 
anordnat av Västergötlands Distrikt. 

Även i stora SM, som i år ~lles i Bollnäs, skall Camilla delta. 
uppmuntran kommer hon av Tanums Schacksällskap att erhålla ett 

bidrag till denna resa. 

önskar Camilla och Veronocs lycka t~ll och hoppas med dem på 
framgAngar bAde här hemma och på bortaplan. 

Kuser sommaren 1982 
Segling-navigation-båtvett 

Samtliga kurser börjar måndagarll kl. 09.00 
och pågår dagligen till kl. 15.00. På freda~. 
efter kursens slut, hålls avslutning för resp. 
kurs. 

För " nybörjarkurserna och .. Ladies week", 
krävs inga förkunskaper. Varje elev skall dock 
vara simkunnig samt inneha flytväst2). 

1) Kurs nr 2 börjar söndag 20/6 och avslutas torsdag 
24/6. 

2) Flytvästar säljes eller uthyres genom oss 

1. 14/6- 18/6 Nybörjarkurs 
2. 20/6-;14/6 Nybörjarkurs 
3. 28/6-2/7 Nyb.+forts.kurs 
4. 5/7- 9/7 Nyb.+Ladles week 
5. 12/7- 16/7 Nyb.+forts.kurs 
6. 19/7-23/7 Nyb.+forts.kurs 
7. 26/7-30/7 Nyb.+forts.kurs 
8. 2/8-6/8 Nyb.+forts.kurs 

Eleverna bör medbringa fullt ombyte kläder, 
och vid regn nödiga regnkläder. 
Kursavgiften är 495:-. Anmälningsavgiften 
145:- insändes samtidigt med anmälan medan 
restavgiften betalas vid kursstarten. 

Fjällbacka Seglarskola 
Box 28, 450 71 Fjällbacka 
Tel. 0525/310 40, 315 60 

Postgiro: 872760-4 Bankgiro: 195-9006 

VALKOMMEN 

Milj Gustafson 

Kurser sommaren 1982 
lär Dig vindsurfa 

På Fjällbacka Seglarskola driver vi också 
kurser för blivande vindsurfare. 

Du som inte tror Dig ha förutsättningar för 
att bli en duktig vindsurfa,e kommer att bli 
förvånad efter vår 5-timmarskurs. 

Du som kan lite grand kommer at.t känna 
Dig helsäker även när det blåser i ordentligt. 

Kursen är utarbetad av International vind
surfer seools experter, och Du börjar så 
vackert på landsimulator. 

Vår instruktör vet Dina problem, och kom
mer att se till att Du så fort som möjligt lär 
Dig den griJndteknik som är så oumbärlig för 
en vindsurfare. 

Vill Du ha några enstaka lektioner går detta 
också bra. 

Ring till oss och prata med Ingela eller Lasse 
så bokar vi tid för Dig. 

IWS-kul"$ 5 timmar 
Privatlektioner 
Vindsu rfcertifikat 

275:-
75:-/tim. 
75:-

VÄLKOMMEN TILL 

FJÄLLBACKA SEGLARSKOLA 
0525/31040.31560 

'6;// kUYlden1as IjäYlsl! 

BAGERi = CHARKUTERI = SPECERI 
GLAS och PORSLIN m. m. 

Välkomna! EVA:s 
Tel. 0525/31014, 31252 



Fjällbacka-Bladet 

Handikappade fångas av 

Det är oberoenoet, 
känslan av att kunna klara av 

got själv utan hjälp. Det är 
friheten som 'gjort mig SA tänd 
pi segling. Det säger Göran 
Sjöden som under ett par 
dagars tid deltagit som instruk
tör fOr handikappade _ som 
prövat pi segling i Fjällbacka. 

Göran är rullstolsbunden. Till
sammans med tjugo handikappa
de kamrater har han under fyra 
dagar deltagit i seglarlägret för 
bandi':appade som Lions arran
gerar i Fjällbacka. Intresset är 
-to rt för verksamheten. 

- Iden håller på att sprida sig 
till USA, säger Jens Läckberg 
frå n Lions. 

En annan av, eldsjälarna 
akom lägret i Fjällbacka är Las

se Lundberg, konstruktör av båt
typen som deltagarna seglar med. 

- Det är en lättseglad båt med 
öp'pen akter. Den är styv och 
rymlig och dessutom lätt att ta 
sig i och ur, säger konstruktören. 

- Vad som framförallt kan 
ännas svärt och besvärligt för en 

rörelsehindrad är fi;)rflyttningen 
från rullstolen som känns säker 
och stadig till båten som hela ti
den rör sig, säger Göran Sjöden. 

- Upptäcker den rörelsehind
rade att detta går och dessutom 
att ha,n eller hon klarar att segla 
si ttande, då är den rörelsehindra
de fast vid seglingen, lovar Göran 
Sjöden. 

:- Det handlar inte om att göra 
deltagarna i lägret till fullfjädra
de seglare, betonar lensLäck
berg. Istället vill vi ge de handi
kappade ytterligare liv9.ivalitet. 
Det enda Nom fordras är lite styr
k~ i armarna. 

- Ofta tror de handikappade 
att de inte klarar av att segla 
båten, fortsätter Jens Läckberg. 
Vi vill ge dem en möjlighet aU 

seglingens tjusning 

- Det är käns14n a" frihet oclt oberoentk som är skönast, tycker 
Göran Sjöden, rllllstolsbllnden oclt segelbiten till tllsen. 

upptäcka att de faktiskt kan - Men det är inte så viktigt att 
klara av båten. lära sig vad alla snören heter. Det 

Inte bara rörelsehindrade del- viktigaste är' att det är roligt, 
tog vid årets seglarläger, som är betonar Göran Sjöden. 
det andra i ordningen. Ä ven' svårt - Och att segla är r.oligt, säger 
synskadade var med och seglade Göran Sjöden. 
under de fyra dagarna. Teori var-
vades med praktik. 

Allt inom modern hårvård 
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Idrott 
rjällbackabor deltog i Göteborss.arl'et 
ea. bal .. lIlaratol1tä'f'liDS= 2 mil, l km, 
cen 9?,5 aehr. Ca. 8.000 del tagare 
atartade eed atart och .11 i Slott.k.
gen i Göteberg lördagen den 15 lIaj-82. 

16-åringar 
frearl.k Erik •• on lied en tid ltill.5å1n 
och 46 •• k. 
25-}O lr 
Per-Olot Karlden l till.lt9 11111.38 aek. 

över 55 lr 
Bengt Riebareeon 2 tia.Ol ain.50 sek. 

>< 
Då lärkan pl lä Hll vingar 

sig högt uti rymden svingar 

Ooh jublande sjunger: nu är det dr 

DI -bäckarna glittrande porla 

Och ·viskande aak. ta sorla 

Dl all ting i blomming stlr. 

Alf Edvard990n 

>< 
I iIlClrka.- dagar 6ch ljusa 

en Moders kärlek är jämt aig lik, 

den är i alla skiften 

a& outgrundligt rik. 

D~t · finna ej i vida världen 

en mera ~rygg och säker hamn' 

än vid en Modere hjärta 

än i en Moders famn. 

Alf Edvardsson 

SCHEWEN lUS' 
TRYCKERI AB 

MUN KEDAL 

0524/10077 

Fjällbacka Damfrisering 
Kerstin och Nisse 

Tel 0525-311 25 

Tobak - Cigaretter - Tidningar - Kon/ektyrer - Frukt 

Läskedrycker - GB-glass - Mjukglass - Varm korv 

Souvenirer m, m. 

.f' oa (Ich )3eHgl l-<icharcl,50H 
Telefon OS 2 S - 3 13 27 
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SSSN:s klubbhus 
Tack vare en fantastisk slutspurt nu på våren aY våra medlemmar är 
vårt klubbhus funl-:tionsfärdi!t. I sommar kom.,er det aUtså att va
ra möjligt att använda både toalett och dusch. 

Vaktmä"tare. 
Frln maj mAnad har SSN fått en vaktmästare, Gunnar Magnusson. Han 
kommer att sköta om både klubbhuaet och oas medlemmar. Hos Gunnar 
kommer man att kunna köpa tröjor och dekaler, nyra våra opti.iater 
och hyra båtuppläggningaplata, bli medlemmar och .yeket annat amått 
och gott. Gunnar kommer gärna att hjälpa till. 

~. 
Förhoppningsvis kommer vi att få telefon inkopplad i vårt klubbhu~ 
till aommaren med telefonnummer 31850. 

Till sist vill vi rikta ett varmt tack till alla de medlemmar, som 
ställt upp och la!t ner mycket av sin fritid för att vårt klubbhus 
skulle bli färdigt tills i sommar. 

SSN:s arrangemang 1982 
Kattegatt Snipe-Cup. 

SSSN:s förata arraagemang för året genomfördea den 8-9 maj. I denaa 
aegling deltog ett atort antal snipes. 

Rögsommarre ge t tan . 
seglas sondagen den 11 juli. Samling vid Badhol •• n resp. klubphuaet 
i Säl vik. Anmäler dig gör du anarast 7 juli till Berit Strömberg, 
Norr Edsten, 450 71 Fjällbacka. Tel. 0525/31701 . 

Augua t i re gs t tan 
lär av stapeln den 31 juli. Anmälan till Berit Strömberg aenaat den 
27 juli. Tel.0525/3170l. 

Väderöarna Runt . 
En rolig segling där första båt i mål också är seglingens segrare. 
I år se~as Väderöarna Runt den 14:e augusti och är öppen ~ör alla 
kölbåtar. A~mäl dig senast den 9 augusti till Berit Strömberg. Tel. 
0525/31701-

Klubbmästerskap och träningsseglingar. 
Under sommaren kommer vi traditionsenligt att ha måndags- och tors
dagsseglinger. I början av augusti kommer kl~bbmäster~kapet att läg
gas in _ .närmare information komrIer .. tt anslas dels Vl.d vårt klubb
hus och dels vid FIK:s klubbhus. 

SSN:s optimist jollar 
är till för dem som vill pröva på aeg
ling men ännu inte kiinner sig mogen för 
eller har pengar till en egen jolle. I 
sommar komme r vi a t t hyra u t dem rör en 
vecka åt gången. 50:- kostar det för he
la veckan och det väl att jämföras lied· 
t.ex. att hyra 8kidutrustnin~ under en 
rjällv.cka. Du !!låste förbinda dig att 
ersätta det du ev. gör sönder. Men jol
larna är robusta och gre jorna håller or. 
du anvilnder del!!. oå ett nor:nalt sätt. Vi 
har fem jollar o~h vi räknar med att de 
kommer att vara full tecknade större de
len av 801'D!!laren. När du vill boka in 
dig för en vecka kontaktar du Karl-Erik 
Uttgren tel. 31487 på Tallgatan eller 
t ill Gunnar M,3.gnu68on tel. 31850 r ör när
mare be ske d. 

SSN:s styrelse för 1982 
Ordf. Gunnar Seden, Karlagat. 36 
41661 Göteborg, tel. 031-194190, 
0525-12150. 
v. ordf. La8se Lundberg, Torget, 
450 7l P'jällbaelta, 0525-31040 
Sek.r . Astrid Granqvist, Syrenväg 
13, 450 71 Fjäll baclta 0525-31230 
Kassör Beri t Strömberg, Domare
dansen 4, 43139 Mölndal 031-410403 
0525~31701 ' 
Segla nämnd.ens ordf. Stegan Ström
berg, se ovan 
Övr. ledaMöter Arne Sandelin, Tall
gatan 450 71 Fjällbacka, 0525-31523 
Urban Jansson Pl 7, 450 7l Fjäll
backa, 0525 -31057. 

STORA HOTELLET 
FJÄLLBACKA 
Tel. 0626-31003 

Vintertid öppet endast för 
beställningar och konferenser 

Sommartid 15/6 - 20/8 öppet varje dag. 

Två matsalar med fullständiga rättigheter. 

Uteservering Cocktailbar Dans 

Fjällbacka-Bladet 

Vita Frun 
Jag tror att de flesta av osa hört talas om Vita Frun. Jag menar nu, 
det andeväsen eller skall vi säga spöke, som i sägner och folktron 
är så känd i vår bygd, men vem var hon? 

Jag skall här försöka besvara denna fråga, men först skall vi höra 
yad Johan Mjölner 8a om Vita Frun. Han hade hört att år 1850stranda
de ett stort tyskt fartyg, Yid namn GÖTA i närheten ay Vedholmen. 

K~jutan skulle ha drivit iland på ett skär vid Vedholmen, som idag 
b~namnet K~juteskär. Enligt Mjölner så omkom besättningen, och sed 
ombord på GOTA yar Vita Frun, som då inte alls var någOt spöke utan 
en ung Yacker flicka. 

Traditionen säger att hon var ute på sin bröllopsresa. Fiskare hit
tade liket och begravde henne på Getryggan. 

Mjölner berättar också att han hört, att omkring 1860 skulle ett 
par fiskare från rjällbacka fått en peng.pung på backan. De fick 
upp den till bAten, aen fick aldrig in den i båten. Påsen med peng
arna slog mot blten, varvid påsen .prack och pengarna rann ut i ha-
yet. Man trodde att pengarna kom från d.t tyska fartyget. . 

Jag har sökt efter denna förlIsning, och tror aig med säkerhet ha 
hittat nämnda förlisning. Enligt samtida handlingar var fartygets 
namn inte GÖTA utan GOTHE och var hemmahörande i Danzig. 

rörlisningen skedde natten till den 5 noveaber 1850, vidare fram
går att skeppet GOTHE av Danzig, fördes av kapten J.Rammar, på re
sa från London till Danzig med järn. Grundstötningen skedde i Söd
ra Väderöarna. 

Vid förlisningen omkom kaptenen samt hans dotter och 12 man av be
sättningen. Tre man lyckades rädda sig upp på ett skär, varifrån de 
påföljande morgon bärgades av Preybåtsbefälhavaren B.Rydberg med 

stor fara för eget liv. Skeppet sjönk sedermera utanför Dyngö lots
plats . 

Vid förlisningen omkom aåledes 14 personer, och enligt vad man kan 
föratå så slog farty~t botten ur aig i Väderöarna och drev sedan 
över Väderöfjorden. Som det också fr~mgår var Vita Frun kaptenens 
dotter. 

Med tiden lormades legenden om Vita Frun. Vita Frun, som var en sjö
kaptensdotter med efternamnet Hammar från Danzig, fick så genom ö
dets nycker sitt sista vilorum på holmen Getryggen i Fjällbacka Skär-

gård. Allan Olsson 

MAZDA 
I FJÄLLBACKA 
Kom in så får VI värdera 

Din bil medan Du prov
kör en n y Mazda eller 
Fiat 

Mazda - och Fiat-service Reservdelar Bilbärgn in g 

Kiosk Bensin Oljor Tillbehör 

Fjällbacka 
Bil & Motor 
Tel. 0525-310 96 Bost 317 96, 317 86 
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Gamla tider 
I fl era lr har jai forskat 
under detta a ökaade funn1t 
hia t orier. Nu är det inte 
fo akn i ng utan berätta, Yad 
300 lr tillbaka. 

våra förfäder. histor ia och 
en del tänk vär da och roliga 
lIia .ening att · gå in pi 8lä kt 
aOIl. utspann aig för ca 200 _ 

Jag ha r leta t i kyrkoböcker , hi stori ska berätte l s e r aa. t 
ur hembygde na bok, en del aanna be rättelaer _ an dra lIindre 
t illför li tliga . 

Mycke t aom v1 ida , anaer ..,m ou';bärligt, var okänt för 
,lagna tidera ~nniakor. De t ta gäller i synnerhet yis
aa kulturella företeelaer alsoll radie, TV, filll, tid
akrifter och böcker. Via.erliren hade man på ~en t1den 
bibel., paalmboken och al.anackan, Ilen läskunnigheten 
.ar llngt ifrån .llllän. 

Det är därför •• turligt, att aaror och aäcner, efta lied 
(ragning At det övernaturliga hållet, flitigt berätta
des under de llnga YinhrkvällarDa. Det Yar på al aätt, 
aOIl berättelaerna ,p.ck frln lIun till ,"un· och förde •• i
dare från generation till generatioa. Givetvia har alnga 
detaljer i berättelaerna förändrata genoll tiderna och 11-
Yit upphov till aln,a yarianter, Ilen i atort aett bar nog 
deraa uraprungliga karaktär bibehållits. 

Åtsk illiga hundra år tillbaka var det .ycket vanligt att 
tro och tala o. troll. 

Det var pi ett .tälle so. trollen alltid brukade våld
pata. När 'Ian på gl,.dell hade bakat, infann sej alltid 
trollen pi natten, för att ateka korv och fläak p& den 
ännu .arma ugn.härden. En dag dl det hade bakats, kom 
pI kvällen en .an, .edförande en bJörn ocb begärde logi 
tör .ej och björnen över natten. Hussodern svarade då, 
att det kunde han inte få, för det hnna inget annat rUII 
än köket att li,ga i. I natt kOlImer trollen so. vanligt 
tör att ateka •• 1 där kan ingen människa vara. Men vand
raren atod på sej och avarade. " '11' jag bara ligga i 
köket, sl ut jag rId med trollen." När han var al mo
dig, aå tick han gärna ligga i köket.' Fram på natten 
kom trollen för att ateka. De fick arbeta o.törda än-
da tilla de stekt ett par plåtar. Då blev trollen al 
vänliga, att de abaolut akulie ge ~eD stora katten 
( björnen) ett par Varma korvar, men då var det slut på 
.ämjano Björnen ruaade upp när han brände sej i munnen 
och jagade ut varenda troll. Sedan dess bar trollen 
aldrig mer besvärat den gården, utan flyttat därifrån, 
för de var 8å rijdda rör den stora katten. 

Tomten var i de t rör gångna en .. ycke t omtalad gestal t. 
Det berättas att man på ett stä.lle, sekelskiftet 1700 -
1800-talet en .. ånljus kväll satt inne i "töstmörket" 
( utan att ha ljus tänt) . Hos grannen hade man kalas O~h 
san kunde tydligt höra hur man stojade och glammade dar. 

Bä.t 80m man satt där och lya~.ade och tittade ut Qver 
~lrden, fick Ila,n se en liten, liten gubbe komma fram 

ur en springa i stenfoten på laduglrden. Han ställde sej 
tätt intill atenfoten och lyssnade också på atojet hos 
grannen. Haa hade en röd och blå byxa oeh var inte större 
än en literbutelj. så öppnade lian en dörr ho. grannen, 
men di blev oväsendet al atarkt, aå to .. ten förs.ann. 

Hin egen flor har berättat för .ej om ttJonarna". Dessa 
.älUliskor Va·r m.ycket illa beryktade. Speciellt gällde 
det .önerna , i familjerna, 80S inte drog sej för varken 
atöid, rån eller knivdåd. Ja de beskylldes t.o .... för 
mordbrand. I en kyrkobok frin 18~8, som jag har stude
rat atår det oekså a"tecknat "ihjälslagea" aOIl döciaor
aak. För en ann •• aom aog 18~3 anses dödaora.ken vara 
"feber" . ED .ycket .ärkvärdig feber. I huaförhöraläng-
4en berätt •• bl.a. 011. de ••• nJonarna". 

En fa.ilj och deaa bedrifter, har trots den relativt kor
ta tid, aom förflutit frå" vår tid gett upphov till en 
rik flora av berättelaer, vilkaa a.nning.h.lt inte all
tid är lätt att bedöa •• Praktiskt skulle denna "Jonnar
naa släkt" yarit delaktig. i brotten. Pojkarna at.l och 
flickorna gömde tjuvgodsen. 

Vid ett tillfälle akall fadern och aön(rna blivit åtala'0 inför tinget. DOlIaren frlgado tadern hur han uppfost
rat ai"a barn oeh tick aom SVar. "Jag har uppfostrat dea 
i Herroaa tukt och förmaning". Under de ,"ortsatta för
handlingarna aäga det att dOll&ren har yttrat. "Ni borde 
dömaa till döden". SVAre t kall anabbt. "Jag är beredd att 
dö". sl sd.ningom blev det e_llertid för mycket för do
sareD t 80m utbraet. "rör ut .. äDllen". De atinker inför 
aina ögon. Senare blev de enligt denna tradition döda
dÖllda, varefter de aenare blevo benådade. Det torde e
mellertid Vara helt !elakti((t att ",[onarna", som de kal
lades blivit dö~da till döden. Däremot blev efter närma_ 
re efterfoakningar hela familjen häktad. Enligt Yid tra
ditionen föraäler fördea do i öppen v~gn till häktet, 
lIännen röraedda aed handbojor. De blev naturligt unSer 
denna färd föremål för gellene lIana apott och ape. Häkt
ningen ocn fängelaeYiatelsen skall bli. skett efter brand 
ao~ de anlagt. När man sedan gjorde husesyn hemma hoa 
"Johanarna" hittade aan lIängder aV tjuvgods under golvet. 

Klädmodet sekelskiftet 
1900-ta/et 
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Två Fjäl/backaflickor från Märhult som fäljde modet i klädväg 
sekelskiftet 7900- 797 O. Dessa flickor är min mor Hanna och 

moster Alma . 
Alf Edvardsson 

Överfall på vägfarande var i glngna tider betydligt van
ligare än i nuförtiden. Det var isynnerhet postskjutsar, 
SOM man ville I1t, men även vanliga "körare" (hästskjut
sar) blev ~ntastade. Det finna ~åDga historier om dessa 
överfall. Här är dock en som är sann. 

Det Var en bonde, 80m varit inne i stan och sålt Varor. 
på återvägen dök det upp två karlar, av vilka den ene 
tog tag i häatens betael och den andre under hotfulla 
åtgärder bad att fä åka med. · Men bonden låtsades om ing
ting och undr~de i stället om inte de tilltänkta passa
gerarna ville ha en sup, innan de satte sej upp i kijrran . 
Det Var männen gärna med på, och den närmaste karlen tog 
genast hand om. den fr qmsträckta "loll.lI.eflaskan tt t 80111 all
tid brukades medföras på stadsresor. ryen andre mannen 
släppte taget i betslet, och kom för att få sin del aV 
flaskan. Men då gav bonden hästen att krafti~t rapp med 
piskan och lyckades undkomma ranarna. 

Det finns åtskilligt mer att berätta o •• En del his
toriska uppgifter och · tilldragelser är kanske inte så 
tillförlitliga. 

Här är dock en av de händelser SOIl hör till de tillför
litliga . Då venderna år 1135 hade·föratört Kongahälla , 
blev en del männiakor kvarl ... nade där. De bosatte aig 
i denna jämförelaevis avlrtillgängliga terrän" 80m då 
troligen Yar Yild_rk. Det tinna ättlingar av dessIl 
vender i denna bygd. En yttre likhet f i nn. aellan denna 
befolkaing i Behualä. och befolkningen i den del av 
Tyakla"d varifrln de härsta ... r. 

Nog berättat o. troll •• h apöken aamt historiska aäsner 
för denna gång. 

Alf Edvard s son 
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JAIRUND 

I NVE NTJ NG 
AKTIEBOLAG 

Fjällbacka-Bladet 

Jag är trött på. 
Ja.9 är trött på vdr Stat'WI 
och allt vad den innebär. 
Den gör mig enbart fattig 
och min egenart förtär. 
Vem har sagt, att jag vill ha 
just precis vad grannen har? 
Nej, hellre vill jag ha 
personligheten kVllr. 

J ag är trött pd Streue'n 
och delS krävcmde tribut. 
Llingtar bara eft.r frid, 
längtar till naturm ut. 
Vill söka livets lycka 
på mitt eget lilla vis. 
Vägrar helt blankt, 
att betala nutidens gängse pris. 

J ag är trött på Tuffheten, 
på våldet och på brotten. 
Har länge hoppats pd, 
att allt skulle nd sin botten. 
Det måste väl ändå 
bli en ändring en vacker dag? 
Bli en snar revolution 
för sund mänsklig rätt och lag. 

. . 

MAJ GUSTAFSON 
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CAMPINGPLATS 

BADKONTOR 

BIBLIOTEK 

POSTEXPEDITION 

APOTEK 

FJÄLLBACKA KYRKA 

MINIGOLF 

BANKER 

TANDVÅRD 

FRILUF'rSBAD 

SIMSKOLA 

'rENNISBANA 

BIOGRAF 

Minneslista 1982 

Sälvik. Gillis Sahlberg, tel. 0525-31490 

Badkontoret hålles öppet alla dagar utom 
lördag o. sönda& kl. 17.00-19.30. Bad
kontoret beläget i Konsums gamla ra.t~g
het sed ingång på framsidan. Tel.0525-31060 

Nya lokaler vid torget. Öppet aåndag och 
onsdag kl. 15.00-19.00 samt fredag kl. 
17.00-19.00 

Öppen vardagar såndag-fredag kl . 9.00-11.30 
14.30-17.00. lördag 9.30-13.00 

Vardagar kl. 9.00-13.00, 14.00-18.00 lördag 
9.00-12.00 

Gudstjänsttider-se sommarprogrammet. 
Pastorsexpeditionen hålles öppen för folk
bok!öringsärenden torsdag kl. 10.00-12.00 
Pastorsadjunkt A.Johansson är anträffbar 
utan tidsbegränsning i personliga angelä
genheter. Tel. 0525-31034 

Läkaraottagningen i Fjällbacka öppen varje 
dag kl. 8.00-16.00 -

Öppen från den 7/6 - 17/8 kl. 11.00-23.00 

Kville Sparbank. Tel.växel 0525-31800.Öppen 
vardagar utom lördagar 9.30-15.00. Torsdagar 
kvällsöppet kl. 16.30-17.30 
Götabanken. Tel.kamrer och utlåning 0525-
31027, kassa och inlåning 31427. Exp,tid 
vardagar utom lördagar kl. 9.30-15.00. 

Tandläkare, Stiftelsehus E, Tel. 0525-31700 
Mottagning dagligen. 

Säl vik och Mörhult 

Simskolan börjar den 5 juli och slutar den 
30 juli. Simlärare vid Sälviksbadet;Christina 
Olausson, Göteborg och Maria Kristianssoft, 
Hamburgsund. 

Oppen hela dagen från kl. 07.00. Tel 0525-31713 
Tennistävlingar 12 t.o.m. 19 juli. Anmälnings
tiden utgår den 30 juni kl. 20.00 

Gröna Lid, dans 2 till 3 kvällar, trubadurun
derhållning 4 till 5 kvällar i veckan. 
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20/5 Kr. Hillf.d 11.00 Johansson 
23/5 6. e Påsk 11.00' HHN Johan sson 
30/5 . Pin~stdagen 14.00 Johansson 
31/5 Annd.Pingst 11.00 Block 
6/6 Hel. Tre! • dag 9.15 Holtsen 

13/6 l. e Tre!. 11.00 Johansson 
20/6 2. e Tref. 11.00 HHN Johansson 
26/6 Mida.dagen 9.15 Johansson 
27/6 3. e Tre f. 11.00 Johansson 
4/7 4. e Tref. 9.15 Johansson 

11/7 5. e Tref. 11.00 HHN Joha'Bson 
18/7 Mis8ionsdagen 9.15 Johansson 
25/7 Kr. Förkl.dag 11.00 Johansson 
1/8 8. e Tre!. 11.00 HHN Johansson 
8/8 9. e Tref. 9.15 Malmgren 

15/8 10. e Tref. 11.00 Malmgren 
22/8 11. e Tref. 9.15 B1Qek 
29/8 12. eTrar. 11.00 HHN Holtsen 
5/9 13. eTrar. 14.00 Block 

Fjällbacka: Konfirmation lörda~ 22/5 kl • . 15.00 Johans8on 
Helgmålsbön lördagar kl. 20.00: 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 
31/7, samtliga Johansson, 7/8 Block. 
Aftonbön tor8da~ar kl. 20.00; 24/6, 1/7, 8/7, 15/7,22/7, 
29/7, Johansson. 
Friluftsgudstjänster söndagar kl. 17.00: 11/7 Dyngö, 
18/7 Kalvö, 25/7 Vetteberget samtliga Johansson. 
Konfirmation lörda~en 31/7 kl. 15.00 Johansson. 

Schewenlus, Munkedal 1982 


