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Fjällbacka hyllade 
Ingrid Bergman 

På förmiddagen lördagen den 4 juni fann Ingrid 
Bergman sin sista vila, när hennes aska spreds för vin
den över havet utanför Dannholmen. 

- Så fick hon stanna på den plats som blev kärast i 
livet, sade teaterförläggare Lars Schmidt i sitt tal på 
eftermiddagen, vid avtäckningen av den minnesbyst 
av Ingrid Bergman, som han skänkt till samhället. 

Bysten är placerad på hamnplanen, numera Ingrid 
Bergmans Torg. 

Från familjen närvarade förutom Lars Schmidt, 
också barnen Ingrid och Roberto Rosselini. Vid 
Robertos sida fanns hela tiden prinsessan Caroline av 
Monaco. 
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Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Pg410318-0-Bg514-7228 

Föreningen för Fjällbacka har till syfte 
att främja näringslivet på orten och 

värna om Fjällbacka som fritids
miljö 

att tillvarata medlemmarnas intres
sen och främja deras tillvaro i 
Fjällbacka 

att arbeta för fortsatt bibehållande 
och vård av de traditioner och 
den kultur som utgör en oersätt
lig tillgång för orten 

att genom kontakt och påverkan hos 
kommunala organ och andra be
slutsfattare söka stöd för förening
ens strävan till insatser. 

FFF:s STYRELSE 
ARBETSÅRET 1982-1983 

ORDFÖRANDE 
Alf Edvardsson Augustig. 6B, 415 15 
Göteborg 031/465071 
Sommaradress: Mörhult 281, 450 71 
Fjällbacka 0525/313 12 

VICE ORDFöRANDE 
Arne Carlsson Bruggev. 5, 828 00 Eds
byn 0271/210 84 (hem) /225 30 el. 
/23000 (arb) 
Sommaradress: Skolgatan 376, 45071 
Fjällbacka 0525/316 39 

KASSAFÖRVALTARE 
John I Johansson Solrosv. 6, 450 71 
Fjällbacka 0525/312 50 (hem o arb) 
Sommaradress: Mörhult, 450 71 Fjäll
backa 0525/317 56 

SEKRETERARE 
Gunnar Fredriksson Virve1vindsg. 12 B 
417 14 Göteborg 031/22 4205 (hem) 
031/235010 (arb) 
Sommaradress: Långesjö 2402, 45071 
Fjällbacka 0525/12398 

ÖVRIG LEDAMOT 
Anders Järund Mörhult 339, 450 71 
Fjällbacka 0525/31916 

SUPPLEANTER 
Lars Sjölund Hillaredsg. 4, 502 30 Bo
rås 033/155240 
Sommaradress: Edsten, Nedergården 
45071 Fjällbacka 0525/319 40 

Inger Rudberg Persikev. 81 , 233 55 
Lund 046/144535 
Sommaradress: Torp, Sorgården 450 71 
Fjällbacka '0525/3 53 77 

Ebbe Gustavsson Hededalsv. 8, 455 00 
Munkedal 0524/112 01 (hem) 121 19 
(arb) 
Sommaradress: Fjällbacka 0525/310 32 

En ny 
sommar 
Vi bor i ett långt land. När vi skriver detta, så är det allt
jämt vårvinter för våra nordligaste medlemmar, medan 
naturen står grön söderut. I Fjällbacka pågår helgbesöken 
från de lyckliga, som bor på litet lagom avstånd därifrån. 
Man tar ofta varje chans till en ny kontakt med stugan och 
skärgården. 

Och alla förväntar vi oss en ny härlig sommar. J a, vad vän
tar vi förresten av den? Är det baden, är det seglingen, 
golfen eller andra friluftsaktiviteter, som vi väntar mest 
på? Eller är det kanske mest ATERSEENDET. Aterseen
det av vännerna och av allt det vi vant oss vid i det lilla 
skärgårdssamhället. Det där återseendet, som gör hjärtslagen 
snabbare när vi ser kyrktornet dyka upp från infarten. 

Visst väntar vi på båtturerna ut till holmar och kobbar, 
torskpilkningen, kvällspromenaderna på kajer och bryggor, 
lata dagar med bara sol och stressfri tillvaro hos våra nära 
och kära. 

I sommar ska vi återuppleva bryggdansen. Visserligen bara 
på onsdagskvällarna, men ändå en böljan. Vi kan kanske 
bättre än tidigare ta vara på och utnyttja båtturerna med 
Munken. Ljugarbänkarna kommer, men tyvärr inte i som
mar. Så spara de bästa historierna till nästa år! 

Shoppa gärna i Fjällbacka. Våra sommarköp hjälper till 
att bibehålla kvalite och service för dem som bor här året 
runt. Biblioteket går framåt - sommarläsandet av böcker 
ökar. Det är positivt. Och naturligtvis skall vi gå till kyrkan 
när storstadens musikanter och sångare kommit dit och 
serverar sitt välljud. Det är högtid. 

Vad ska vi göra mera? Jo, vi ska vara rädda om miljön och 
traditionerna. Och kanske fördjupa vårt kunnande om byg
dens kultur. Där finns mycket intressant. 

Ha en skön sommar alla medlemmar och läsare av vår tid
ning! 

Styrelsen 

ARBETSUTSKOTT 
Alf Edvardsson , Gunnar Fredriksson, 
Arne Carlsson 

REDAKTÖR 
Magnus Lindström 0- 2- 10679 
PI 363, 45081 Grebbestad 



Välkommen till Fjällbacka ! 
- Den som en gång fastnat för den 

speciella bilden av de höga branta klip
porna som smyger intill stranden och 
sedan mjuknar av utåt fjorden - den 
har nog svårt att tänka sig något annat 
än Fjällbacka. 

Raymond Hansson, kommunstyrelsens 
ordförande, blir nästan lyrisk när han be· 
skriver Fjällbackas speciella kvalitt:~er. Han 
försöker värja sig med att man som kom· 
munbo blir nästan blind för traktens för 
tjänster, men det var inte svårt för honom 
att hitta orden för att beskriva Fjällbacka. 

- Men vi är många som har fastnat för 
Fjällbacka. Väldigt många. Turismen har 
naturligtvis en oerhört stor betydelse för 
orten. Den är med och puffar på utveck
lingen och är ett mycket värdefullt komp
lement till den övriga näringen. Det kom
mer den väl med all sannolikhet att förbli, 
tror Raymond, framför allt för den kom
mersiella sidan. 

- Ibland kan man kanske tycka att det 
till och med är för många som fastnat för 
Fjällbacka, menar Raymond. - Jag hör till 
dem som hjälpt till att omvandla åretrunt
boendet, men jag tycker att det är synd att 
den gamla kärnan står mörk så lång tid un
der året. De som skall bosätta sig här har 
inte haft någon chans. 

- Som planerna lades på 50-talet höll 
hela Fjällbacka på att snöras av. Då hade 

man fritidsplaner tätt inpå samhället. Det 
hade varit dödsstöten för Fjällbacka om 
den utvecklingen hade fått fortsätta. 

- Nu finns det inte fritidstomter plane
rade på närmare håll än ute vid golfbanan. 
För övrigt finns det bara några strötomter 
kvar där ute och vid Skeppstad. 

- De fritidstomter som skall komma vid 
golfbanan hade jag helst sett blir dubbelut· 
nyttjade genom någon form av stugbyan
läggning. Både för att få fart på det rörliga 
friluftslivet och för att ge samhället en extra 
resurs för speciella tillHillen. 

- Jag tycker att det är slöseri både med 
privata och allmänna medel att bara bygga 
privata fritidshus, säger Raymond. 

När det gäller åretruntboendet håller 
situationen på att lösas. Fjällbacka har den 
största tomtkön i kommunen, men det 
kommer att krympa åtskilligt nu när snart 
två områden är fardigplanerade. Främst 
gäller det Kullenområdet sydost om Vette
bergen , som beräknas fardigt om ett par år. 
Men också Lidenplanen innehåller utrym
me för bostadsbyggande. 

- Dessutom finhs det fortfarande ut
rymme för mer byggnation i Falkelidsom
rådet där etapp två på projektet ännu inte 
har startat. Det finns fortfarande fyra osål
da tomter idag på första etappen. 

- När det gäller industrimark är det ingen 
ko på isen, menar Raymond. - Dels har vi 

en del uppe vid det nuvarande industriom
rådet på Bräcke, och dels äger kommunen 
en hel gård nere vid transformatorstationen, 
där vi kan ta rediga bitar om det skulle be
hövas. 

- Men det är ju det knepiga med Fjäll
backa att trots att det är en viss undersys
selsättning så ökar industrisysselsättningen. 
Kärnan har ju länge varit Inventing, men nu 
kommer också Axioma starkt med sin intres
santa produktion och Lerstens kvarn utökar 
ju betydligt just nu. 

- Tillsammans blir de två lika stora som 
Järund Inventing. Det passar Fjällbacka 
samhälle bäst med den här småskaligheten 
på industrin, liksom Tanums kommun i 
stort, menar Raymond. 

- Oerhört viktigt för sysselsättningen 
och strukturen blir naturligtvis landstingets 
satsning med sjukhem och vårdcentral i 
Fjällbacka. Därmed har vi fyra starka en
heter i samhället som sammanlagt kommer 
att sysselsätta 150-200 personer om ett 
par år. 

- Det bästa är att kommunen har plane
neringen med sig när det gäller bostäder t ex. 
Landstingets satsning ger liv åt samhället 
året runt. Nu är det kanske för tyst vinter
tid. Fjällbacka ligger ju på sämre pendelav
stånd frän centralorten än vad t ex Grebbe
stad gör. 

FORTS S. 4 
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FJÄLLBACKA BLADET 
Gamla nummer av Fjällbacka Bladet ut
försäljes för 10 kronor per styck. Passa 
på! Försäljningen sker på Biblioteket. 

HJÄLP OSS SÄLJA! 
I sommar skall vi sälja lotter i samband 
med bryggdansen. Vi skall också aktivt 
sälja tidningen till båtfolk, campare och 
andra. Vi behöver hjälp av några ung
domar, som tycker det är roligt att an
vända sina säljtalanger! 
Hör av er på telefon tillnågon av oss! 
0525/10679 Magnus Lindström 
0525/31312 Alf Edvardsson 
0525/31639 Arne Carlsson 

DET V AR MENINGEN 
att detta nummer skulle ha innehållit 
en artikel baserad på ett föredrag av 
Inger Rudberg om författaren Hilma 
Angered:Strandberg, som kom till Fjäll
backa för 100 år sedan . 

Tyvärr blir det ingen artikel denna 
gång. Den som är intresserad av att lyss
na till Inger Rudbergs föredra&kan vän
da sig till Fjälibacka bibliotek, där det 
finns på band. 

Den som hört talas om Hilma Strand
berg eller hennes man Hjalmar Angered 
och har kommentarer kan höra av sig till 
Inger Rudberg (adress se sid 2). 

ÅRSMÖTE 
Föreningen för Fjällbacka håller ordina
rie årsmöte i gamla Konsum fredagen den 
22 juli kl. 19.30. Såväl gamla som nya 
medlemmar hälsas välkomna! 

BLI MEDLEM I FFF! 
Du som är fast boende i Fjällbacka, du 
som "bara" är fast sommarboende och 
du som gärna vänder tillbaka hit med det 
rörliga friluftslivet: Du skall bli medlem 
i FFF och därigenom stödja både dig 
själv och föreningen . 
Årsavgiften är 60 kronor och då får du 
tidningen två gånger om året. 
Använd nedanstående talong! 

Till Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Undertecknad önskar bli medlem i föreningen 

Namn: .... .. ... . . , .... . ... .. . 

Adress: .. . . .. . .. .. . .... ... ... . 

Postadress: 

Du kan också lämna talongen till Göta
banken eller Sparbanken i Fjällbacka. 
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- Det är viktigt att ha företagen samla
de geografiskt, då kan de komma att dra 

, .nytta av varandra ,utan större hinder, menar 
Raymond. 

- Det finns ju alltid folk som är ute och 
tittar på orter för utökning och nyetable
ring, men under de senaste årens återhåll
samhet har det varit dåligt med det. Sam
mantaget för Tanums kommun som helhet 
har jag en försiktig tillväxtbedömning, säger 
Raymond. 

- Det är i stort ingen industriflyttning 
i Sverige idag. Det är bara nytt som kan 
komma. Efter 85/86 när landstingets an
läggning står klar kommer nog förhållande
na att vara konstanta för Fjällbackas del 
fram emot år 2000, tror Raymond. - Men 
det går inte att programera innovation, och 
det är många faktorer som spelar in. 

- Om vi ser på vår samlade åldersfördel
ning så behöver vi tillskott på unga män
niskor för att inte t ex underlaget för sko
lorna skall urholkas. Det ger också ett hårt 
tryck på den sociala sidan att skapa förut
sättningarför ett drägligt socialt liv. 

- Här kommer service boendet med i bil-
, den, menar Raymond. - Det kommer att 
överta allt mer av ålderdomshemmens roll 
i framtiden. Det är många som skulle må 
bättre aven sådan boendeform. För Fjäll
backas del blir det ju speciellt bra, genom 

samplanering av servicehuset med lands
tingets bygge. 

- Det jag gläder mig mest åt i Fjällbacka, 
är, atL vi trots att det såg mörkt ut på 50-
talet har lyckats så väl, säger Raymond. 
- Det enda som fanns då var Inventing. 
Fisket dog. Då i början på 50-talet var det 
21 trålare som landade fisk i Fjällbacka 
Nu är det tre. 

- Samtidigt kan man ju glädjas åt att ut
vecklingen i Hamburgsund gått någorlunda 
åt andra hållet. Men det är synd att bilden 
försvinner helt i Fjällbacka. Fisket har inte 
bara gett en utkomst. Det har också gett 
karaktär åt samhället. 

- Men det som allra mest gläder mig är 
att vi kunnat öppna bostadsområdena. Det 
har, varit oerhört besvärligt att få fram bo
stadsområden, framför allt genom den snör
ning av samhället som fritidsplanerna ut
gjort. 

- Men nu har vi dels avloppstunneln , 
dels Bolsjövattnet och dessutom bebyggel
sen säkrad. Nästa sommar har vi Bolsjövat
ten också i Fjällbacka. 

- Basinvesteringarna är gjorda nu. Det 
är huvudsaken och förutsättningen som ger 
möjlighet för byggen och industrietable
ringar. Nu är det upp till andra krafter att 
genomföra utvecklingen. 

- Här är de personliga kontakterna 
utomordentligt viktiga. Företagare, afnirs
män och samhällsbor måste ta tag i möjlig
heterna och saluföra samhället så att det 
blir känt. 

Från kommunalrådets kontor i Tanumshede styr Raymond Hansson Tanums kommun. 
få väggarna har han naturligtvis Fjällbackamotiv. 

Välkommen till 

Galleri Havsviken L / 1 
vid Jore, mittemellan Fjällbacka och Hamburgsund. 
Vi öppnar åter den 1 juli. . "'-= rr.t-~. iiiII! 
Konst av bohuslänska konstnärer. iiiiIIIo. " ~ 
Antikviteter. Allmoge. r n ~, Kaffe och hembakat bröd i trivsam miljö. ~ 

Öppet onsdag-söndag 14-20. 
,. 

I , 
Galleri Havsviken, Holmegärdet, pi 3419,45071 Fjällbacka. Tel. 0525/ 33594 



(Foto : UNO KARLSSON) 

SILL 
Dyning. 

Eko'odet surrar som en spinnande katt 
och 'ispar med klorna konturer på remsan. 
Motorn morrar och fräser ut sin diseldoft. 
Strålkastaren bländar vattnet och de tusentals 
sillarna i gamet väller in över däcket 
som en silverflod av liv . 

Röster talar i radiotelefonen och skepparen 
pressar upp båten med sin vilja mot vinden och strömmen. 
Tråden, det tunna gamet skär in i händerna, 
och fingrarna går knappt att böja i sina ishandskar. 
Den råa havsdoften av ruttna musslor och tång 
blandas med söndertrampad sill och måsskrik. 

I lä. En god kopp från den rödvita, spruckna 
termosen med det alltid kladdiga handtaget. 
Två smörgåsar, Konsums kärnmj ölkslimpa. 
Den ena med hushållsost och den andra med 
prickig korv, smörpapperet kletar sig fast 
vid oljebyxorna innan det blåser i havet, 
Småpratet och värmen. Det ljusnar. 

Man talar med DE ANDRA på radion ochjämför 
fångsten , 

- Vi satte rätt inatt. Hon gick in, mot strömmen, 
Plockar, kröker ryggen och sorterar. 
Sanningen om livet är en halvfull sillback på ett båtdäck, 

BJÖRN SANDMARK 
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Valö succe från start lika gärna ha försnillat själva, skrattar 
Sune. - Det var ett läger här med ung
domar som faktiskt hade sönder en del 
i lägergården men det fick de betala in
nan de åkte härifrån. Det gick på en tu
senlapp extra för dem. 

- Samma lägerdeltagare var jag tvungen 
att hålla kvar så att de fick städa upp efter 
sig. Det var lite si och så med ordningen där. 
Båten fick ligga och vänta ett par timmar 
innan . jag kunde släppa iväg dem. Men det 
är enda undantaget från regeln. 

Förutom läger som arrangeras av olika 
institutioner inom Tanums kommun, har 
det varit olika organisationer och institu
tioner utifrån som besökt ValÖ. Förra året 
hade man t.ex. naturläkare från hela Europa 
samlade på ett seminarium. De kommer 
tillbaka i år, liksom flera andra. 

Grebbestads IF, Fjällbacka församling, 
fri tidsgårdar , daghem och skolor har alla 
haft läger på Valö. Och det är inte att 
undra på att de söker sig hit. 

Sune Wetterlind trivs som värd på Va/ö, hans gäster trivs där också. 

Redan i början av maj visar Valö sina 
vackraste sidor. Backen upp mot husen 
är fylld av gullvivor och längs stigen till 
badstranden har de sällskap av både blå
sippor, vitsippor och vårlök. Valö lägergård och vandrarhem har 

blivit en succe från första början, där
om råder inga tvivel. Utan reklam 
var lägergården upptagen tio veckor 
av sommarsäsongen förra året. I år 
är det i början av maj redan full
bokat i ytterligare . ett par veckor. 

Vandrarhemmet hade också hög 
beläggning förra året, utan annon
sering, och årets bokningar har re
dan börjat strömma in en månad 
innan säsongen kommit igång. 

Elsie Johannesson, fritidsassistenti kom
munen och den som initierat hela projektet, 
är klart nöjd med hur det utfallit hittills: 

- Både när det gäller lägergården och 
vandrarhemmet har vi fått många bevis på 
gästernas uppskattning, säger Elsie. - Bara 
det att många från förra året kommer till
baka i sommar är ett gott betyg. Dessutom 
har vi fått vykort i vinter från fjolårets gäs
ter där de skriver och tackar. Sådant är ro
ligt. 

Det är Elsie som tar emot bokningarna 
under vinterhalvåret, medan Valö är stängt. 
Eftersom byggnaderna inte är vinterbonade 
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Fjällbacka Fiskaffär 

Dagligen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 
0525/31046 

är anläggningen öppen bara under sommar
en. Från första maj till mitten på septem
ber är det dock fritt fram - om man är ute 
i god tid med bokningen förstås. 

Redan i april är emellertid värden på Va
lö, Sune Wetterlind, på plats. Det är han 
som sköter stället, och tar emot bokningar 
och gäster under sommaren. Det är ett jobb 
som han verkar klippt och skuren för; un
der det år han skött om Valö har det blivit 
ännu finare än när det startade, både inom
hus och utomhus. 

Han röjer upp runt omkring, sätter istånd 
bryggor, båtar och stigar, han målar hus och 
möbler, snickrar, murar och renoverar. Han 
t.o.m. stärker gardinerna som han hittat 
bland linnet som var kvar från Valös första 
start som barnkoloni i början på 30-talet. 
Han trivs med jobbet som värd på Valö: 

- Jaa, jag kan inte klaga, säger Sune. 
- Det är klart att det är en hel del jobb 
med stället. Men det är ju tacksamt när 
folk uppskattar det. Och jag tror att om 
man håller snyggt så tycker de som kom
mer hit också att det tar emot att skräpa 
ner och förstöra. 

- Efter förra säsongen hade vi inte en 
grej som försvunnit på vandrarhemmet. 
- Jo fyra kaffeskedar, men dem kan vi 

•• 

Det är nästan så man beklagar att inte 
just fler än Sune får njuta av det. Men det 
är honom väl unnat. Som det ser ut kom
mer inte Sune att få så värst många lediga 
stunder i sommar. 

- Nej, här finns det jobb så länge man 
orkar hålla på, säger Sune. - Det är inte 
att tänka på några åtta-till-f yra-tider pre
cis, speciellt inte på högsommaren. 

- I år kan det nog blir det nog ännu 
större beläggning på vandrarhemmet också. 
Valö är med i STF från i år, så det kommer 
ju att bli mera känt. Dessutom är vi med i 
kommunens nya turistbroschyr och i den 
information som Sveriges Turistråd ger ut. 

- Vandrarhemmet har två tvåbäddsrum 
och två fyrbädds. Blir det fullt där kan vi 
alltid hysa in några gäster i smårummen 
på lägergården. 

Förbindelserna med fastlandet kommer 
troligen Stig Tore Berg att sköta om. Han 
har hand om posten i skärgården och kan 
kombinera de turerna med en linje på Valö. 
Annars finns det en plastbåt med snurra att 
hyra om någon t.ex. skulle behöva kontakt 
med fastlandet. Men den blir nog inte 
mycket utnyttjad i det syftet. Det är väl 
sörjt för att gästerna ska trivas på Valö. 

JARNBODEN 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525/317 80 

Järnvaror - Husgeråd 
Fiskeredskap - Verktyg 

Gasol - Dieselolja - Lysfotogen 



"Tack alla Fjällbackabor 
för lugn och ro" 

I 2S år var Dannholmen och Fjällbacka den plats på jorden där Ingrid 
Bergman kunde få vara alldeles ifred. Till Fjällbacka återvände hon varje 
sommar, också den sista, bara en vecka före sin död. I vinden över havet 
utanför Dannholmen spreds askan efter hennes kropp, precis som hon 
själv önskade. 

- I Fjällbacka slapp hon uppleva kändisskapets avigsidor. Därför vill jag 
tacka alla Fjällbackabor, för att ni vill hedra hennes minne på detta sätt, 
sade Lars Schmidt vid den ceremoni där minnesbysten över den stora skåde
spelerskan avtäcktes. 

I en lätt förmiddagsvind, med bara famil
jen och de närmaste vännerna närvarande, 
spreds Ingrid Bergmans aska från en snipa 
utanför nordsidan på Dannholmen, lör
dagen den 4 juni. Med i båten var Lars 
Schmidt, Ingrid - den ena av tvilling
döttrarna, svenske prästen i London, Len
nart Sjöström, och Lars Lunqberg, vän i 
familjen_ 

Samtidigt som askan spreds över havet 
stod resten av sällskapet på en klippa vid 
stranden. Till tonerna av Duke Ellingtons 
Come Sunday på Tom Hård av Segerstads 
saxofon, strödde familjen och vännerna 
stora fång av strandgosse och liljekon
valj i vågorna. 

Blommorna och askan blandade sig med 
varandra och spreds i vattnet, och som en 
slu tlig oregisserad klimax kom en ensam 
fiskare i en båt och drog upp sin hummer
tina bland drivorna av blommor. 

Ingrid Bergman hade fått sin önskan 
uppfylld, och alla som såg det var överens 
om att det inte kunnat ske vackrare_ 

Efter detta den närmaste kretsens 
sista avsked av Ingrid Bergman for sällska
pet in till Fjällbacka. Där samlades man 
tillsammans med övriga inbjudna, för att 
inviga en fotoutställning över Ingrid Berg
mans liv på Dannholmen. 

Värd för mottagningen på biblioteket 
och en av dem som organiserat hela dagen 
var Lasse Lundberg. Med var också bl.a. 
kommunalrådet Raymond Hansson, kul
turnämndens ordförande Rolf Wallgren 
och bibliotekets föreståndare Ella Persson. 

Klockan tre på eftermiddagen hade mel
lan 500 och 600 personer samlats utanför 
biblioteket, där de stod och väntade när 
celebriteterna kom u t och avtäcknings
ceremonin vidtog. Ceremonin inleddes 
med ett par korta anföranden av Lasse 
Lundberg, som hälsade välkommen, och 
Raymond Hansson, som tackade å kom
munens vägnar för minnesbysten. Han 
hoppades att den skulle påminna alla 
om den stora kulturpersonlighet som 
genom dagens händelser för all framtid 
knutits till samhället. 

- Ingrid Bergman faste sig genast vid 
platsen när hon kom hit första / gången 
1958, berättade Lars Schmidt bl.a. i sitt 
tal. - Hit kom hon sedan varje sommar 
för att vila upp sig. På det här sättet kom-

mer hon att få stanna för alltid på den 
plats som blev kärast i livet. 

Därefter avtäcktes bysten av Ingrid 
Bergmans barn, Ingrid och Roberto Rosse
lini. Den är skänkt av Lars Schmidt och 
gjord efter ett orignal från 1965 av konst
nären Gudrnar Olavsen, verksam i Paris och 
bl.a. belönad med franska akademins stora 
pris. Så småningom skall den få en perma
nent sockel av sten från Dannholmen. 

Under hela ceremonin stod prinsessan 
Caroline av Monaco obemärkt bland pub
liken. Kändisfotograferna upptäckte henne 
inte förrän hon klev ombord på båten för 
att återvända till Dannholmen. På ön 
stannade hon till onsdagen veckan därpå. 
Efter vad hon själv sade var det inte sista 
gången hon besökte Fjällbacka. Hon räknas 
närmast som en medlem i familjen på Dann
holmen. 

Allt i modern hårvård 
får ni i Fjällbacka 

Prinsessan Caroline tittar i Ingrid Bergmans 
memoarer tillsammans med Roberto och 
hans kusin Fiorella. 

BENGTS HERRSALONG 
0525/31526 

DAMFRISERINGEN 
Kerstin & Nisse 

0525/311 25 

Välkomna! 
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Ingrid Bergman 

Den 9 mars 1958 mötte Fjällbacka för första gången Ingrid Berg
man. I första ledet bland de välkomnande Fjällbackaborna stod na
turligtvis autografjägarna. (Ovan tv) 
En av dem som lyckades tränga sig fram mellan andra öronlappar 
och vinterjackor vågade nästan inte ta sitt autografblock tillbaka av 
pur blyghet. (Ovan th) 

Första sommaren var hela Fjällbacka på benen när Ingrid Bergman 
kom på besök. Nyfikenheten lade sig så småningom men glädjen 
och stoltheten över att ha en av världens största filmstjärnor, 
Ingrid Bergman som sommargäst, kände alla Fjällbackabor. (Tv) 

På shoppingrond med dottern Pia i början av sex tiotalet. (Nedan) 



i Fjällbacka 
1"1 

När lille Tomas var ute och cyklade en dag, fick han en pratstund 
med Ingrid Bergman och Pia. (Ovan tv) 

Tomas hälsade också artigt på Lars Schmidt . .. (Ovan th) 

... och tackade med att visa hur duktigt han kunde cykla. (Th) 

Ingrid Bergman lärde sig snabbt att känna igen Algot Torewi, en 
av hennes flitigaste fotografer i Fjällbacka. Här vinkar hon till 
Algot från 'My Fair Navy", båten som Lars Schmidt köpte för 
en del av pengarna från My Fair Lady. (Nedan tv) 

Främst bland de Fjällbackabor som Ingrid Bergman hade att 
göra med stod Vicke Widelius och Lasse Lundberg. Vicke (tv) 
har tillsammans med sin fru skött om Dannholmen sedan Lars 
Schmidt köpte ön. Ingrid Bergman lärde sig segla i Lasses seg
larskola 1969. Bekantskapen gick med åren över till att bli mer 
personlig. Bilden tagen på Dannholmen i början av 70-talet. (Ne
dan th) 

-. 
'l 
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Det började med hälsobrunnar 
Flera av de stora och mera ansedda 

badorterna på västkusten började 
egentligen som brunnsorter. Lej on
källan i Strömstad till exempel var be
kant redan på 1780-talet för sitt häl
sobringande starkt järnhaltiga vatten. 
Ett annat exempel är Gustafsbergs 
Baggetofta hälsokälla, känd sedan 
1720-talet. 

I en förteckning från 1770 nämn
des 334 svenska hälsobrunnar. De 
flesta av dessa låg i inlandet och ofta 
handll!de det om urgamla heliga käl
lor. Vattnet i dessa troddes bota sjuk
domar såsom reumatism, lamhet, 
epilepsi, rakitis och nervsjukdomar 
m m. 1700-talet brukar betecknas 
som brunnsorternas århundrande. 

Så småningom betvivlade man, att det 
var så undergörande att enbart dricka vatt· 
net som man tidigare trott, och man börja· 
de tro mera på gyttjebad, slangdusch och 
salta bad. Så ingick 1800·talet som blev bad· 
orternas sekel. Den första tidens badorter 
på västkusten uppsökte man knappast för 
sitt nöjes skull utan enbart i hopp om att 
kunna förbättra sin hälsa. I anslutning till 
de ursprungliga brunnshusen byggdes nu 
varmbadhus. 

Att bada varmbad var accepterat av de 
flesta människor, men ännu nöjde sig emel· 
lertid en del med det så kallade julbadet. 
Kallbad antogs däremot mycket långsamt 
och med stor tveksamhet och misstro. Såda· 
na ansågs rentutav hälsofarliga av många av 
den tidens människor. 

Tidigt sökte sig även de kungliga till de 
större badorterna på västkusten och gav 
glans och popularitet åt dessa. I juni 1804 
tillbringade den fyraårige kronprins Gustaf 
20 dagar vid Gustafsberg, där han fick salta 
varma karbad. Sommaren 1814 vistades i 
Uddevalla Carl XIII med drottning och 
kronprins Carl·Johan och dennes son, prins 
Oscar och naturligtvis besökte de också 
Gustafsberg. 

Badorten Strömstad hade sitt första 
kungliga besök 1835. Oscar I, vid den tiden 
kronprins, besökte staden i sällskap med 
gemål och deras fem barn : Carl, Gustaf, 
Oscar, Eugenie och August. 

Klen till hälsan sökte Oscar I 1857 bot 
på badorten Särö. Med sig hade han drott
ning Josephine och barnen, prins August 
och prinsessan Eugenie. Prinsen återkom 
1866 då i sällskap med sin gemål, prinsessan 
Theresia. Längre fram i tiden blev Särö 
Gustaf V:s favoritort på västkusten. 

Till Marstrand kom första gången Oscar 
II på 1880-talet och återvände dit varje 
sommar i tjugo år med undantag av två 
säsonger. 

Innan ångbåts- och järnvägslinjernas tid 
var de enda kommunikationerna som stod 
till buds att färdas med hästskjuts eller med 
segelbåt. De senare ägdes av större handels
hus för sina frakter mellan Göteborg och 
Bohusläns hamnar. Avstånden tedde sig då 
mycket stora och de dåliga vägarna gjorde 
resorna med skjuts både tröttsamma och 
strapatsrika. 

Båtar utan maskinkraft seglades endast i 
dagsljus. Fyrar var sällsynta på västkusten. 

Varför slösa egen dyrbar tid 
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- när du i ett slag kan få 
hjälp av oss 

John Granqvist Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/32030 

Före 1841 fanns . endast en enda kustfyr. 
Den var uppförd under 1700-talet och be
lägen på Marstrands fästning. Vingas första 
fyr tillkom 184l. Hållö fyr 1842 och Nord
kosters fyrar 1850. Vingas andra fyrtorn 
sattes upp 1854 och Väderöbods fyr 1867 
- samma Heidenstam-fyr som nu finns be
varad på hembygdsmuseet i Fjällbacka. Led
fyrar fanns endast för Göteborgs inlopp. 

Redan 1848 gick ångaren Union under 
vackra sommarveckor turer ända till Ström
stad, som man då tyckte låg nära nog vid 
världens ände. Ångaren avgick från Göte
borg på torsdag morgon och anlände till 
Strömstad på fredag kväll, för att vända 
tillbaka på måndag morgon. 

Ångbåtarna gjorde vid denna tiden mel
lan tio och tolv knop och man tyckte att 
de flög fram över vattnet och kurorterna 
blev lättare tillgängliga för främlingar. 
Med hästskjuts tog det cirka två dygn mel
lan samma städer, så inte blev väl tidsvins
ten så överväldigande stor men man slapp 
ju de dammiga krokiga vägarna. 

Dåtidens svenska folk var just inga sol
dyrkare . Ombord på ångaren gömde man 
sig, väl påbyltade , under soltältet och fram
kommen till sitt mål sökte man skydd på 
verandor, under markiser, i tält och lust
hus. 

Järnvägslinjen mellan Göteborg och 
Strömstad blev inte helt färdig förrän så 
sent som 1909. 

Vid 1800-talets mitt fanns på västkusten 
sex större badorter: Strömstad, Lysekil , 
Gustafsberg, Marstrand, Särö och Varberg. 
De stora badorterna växte ut allt mera. Re
dan som enbart brunnsorter hade anställts 
läkare som gav råd och anvisningar och 
präster att predika för besökarna. Nu bygg
de man också musikpaviljonger, lusthus , 
socitetshus och man anlade gärna en park 
för gästerna att spatsera och rida i - ett 
hektiskt socitetsliv utvecklades. 

Under seklets andra hälft ökade antalet 
med omkring trettio smärre badorter. Man 
började vid fiskelägen och småsamhällen 
utefter kusten uppföra badhus och andra 
inrättningar i syfte att locka sommargäster. 
I början togs badgästerna av ortsbefolk
ningen emot med misstro men samtidigt in
såg de att gästerna gav en väl behövlig extra
inkomst. Det var värt uppoffringen att för 
den varma tiden tränga ihop familjen och 
bo litet provisoriskt. 

Sol- eller luftbadets pionjär på västkus
ten sägs vara doktor Fredrik Lindskog, född 
i Uddevalla 1870. Han var friluftsmänniska 
och ' stor naturälskare . Under hela sitt liv 
ägnade han stort intresse åt massagebehand
lingar och sjukgymnastik. Han predikade 
bland annat nyttan av att gå barfota och 
han hade den smått revolutionerande åsik
ten att solsken var hälsa. 



stamtavla. På en sekund hade hon flängt 
av engelsmannen hans kalsonger, sedan 
hällde hon en spann varmt vatten över 
en träbänk för att den skulle bli behagli
gare att sitta på och kommenderade så 
Marryat att ta plats där. 
När han hade placerat sig på bänken, 
förgäves letande efter den nödlögn som 
skulle frälsa honom från den föreståen
de persen, började hon klena över honom 
med den grågröna smörjan, och medan 
hon med denna täckte hans lekamen från 
huvud till fot, grinade hon uppmuntran
de liksom en gammal badhäxa när hon 
skall locka ett förskrämt barn till dess 
första dopp. 

Lundströms varmbadhus i Fjällbacka. Malin Lundström närmast kameran. 

- Fin gyttja det här, skrockade hon. 
Och nog var den fin, tänkte offret - kvin
tessensen av ruttna ägg och all världens 
äcklighet. 

Dr Lindskog tog initiativ till havskur
anstalten på Käringön där han som badlä
kare verkade somrarna 1897-1900. På Kä
ringöns sydspets utsågs några släta berg
hällar där man kunde solbada i ostörd ro. 
Klockan 12 till 14 var det herrarna som tog 
platsen i besittning för att sedan lämna klip
porna åt damerna för två timmar framåt. 

Men dr Lindskog var ingalunda den förste 
"luftbadaren" på västkusten. Redan 1862 
såg en skeppare en helt naken man som låg 
och solade på en klippa vid Marstrand och 
han var fullt övertygad om att han framför 
sig hade ett ur havet uppstiget sjörå. Detta 
"sjörå" visade sig senare vara en engelsk 
turist. 

Ar 1844 byggdes ett varmbadhus i Greb
bestad. Initiativtagaren till badinrättningen 
var handlaren AJ. Lundblom, som själv led 
av olika krämpor. Han hade funnit vattnet 
och gyttjan där mer välgörande än på andra 
platser vid västkusten. Denna undergörande 
gyttja "exporterades" tidvis till Varbergs 
Badanstalt. Senare utvidgades badinrätt
ningen men på 1870-talet började badlivet 
i Grebbestad att sakta tyna bort. 

Märta Edqvist berättar i Göteborgs-
Posten den 31 juli 1942 följande: 

"Badgäster i ordets egentliga mening, så
dana, som kommo hit uteslutande för 
baden, utgjorde i den längst avlägsna pe
riod jag minnes, i rätt stor utsträckning 
av den kringliggande landsbygdens befolk
ning, som under tiden mellan höbärg
ningen och skördetiden eller efter den 
sistnämndas avslutning i de berömda 
gyttjebaden söka bot för "reumatismen". 
Det var allvarliga bondhustrur i svart 
kyrkstass med sidenschalett och deras 
likaså helgdagsklädda män , som tagit sig 
några veckors ledighet i hopp om att 
tack vare behandlingen kunna orka fort
sätta sitt arbetsfylIda liv". 
Man betalade ofta efter råd och lägenhet 

och obemedlade fick humant nog ibland si
na bad helt gratis. 

Som ett exempel på gyttjebad vill jag 
återge engelsmannen Horace Marryats skild
ring av ett sådant. Han kom till Bohuslän 

sommaren 1860 och hörde talas om gyttje
baden som hade en sådan underbar verkan 
mot reumatism och andra krämpor. En del 
hävdade att gyttjan bildades av förmultnade 
växtdelar, andra att den bestod av rutten 
fisk och åter andra att det helt enkelt rörde 
sig om trangrums. Vad den nu bestod av så 
var det en odefinierbar, grön äcklig massa. 

Marryat hade länge tvekat, men då han 
kom till Grebbestad beslöt han sig för att 
ta ett "gyttjebad". Om denna skräckupple
velse skriver Claes Krantz följande: 

"Han visades in i ett rum där han skulle 
klä av sig, men när han hunnit så långt, 
att han hade bara de onämnbara på 
sig, kände han sig en smula blyg och slog 
sig ner på en bänk i väntan på fortsätt
ningen. 
Då inmarscherade en sextioårig häxa, 
rynkig och flinande, följd av sin spiritus 
familiaris, en gul hundracka av tvivelaktig 

Så fattade gumman en borste, skrubbade 
den slemmiga massan väl in i huden, 
hoppade därefter upp på en plattform, 
grep en slang, siktade på delinkventen 
och pumpade vatten på honom som om 
han hade varit ett brinnande hus, alltme
dan han tillsades att oavbrutet rotera 
framför henne. Ovanpå detta ledsagade 
hon honom nådigt till badkaret, levere
rande ännu en borstning och till sist en 
kall dusch. Så packade hon in honom i 
handdukar samt torkade och klädde ho
nom. 
All hans kraft hade gått av honom när 
käringskrället slutade exercisen. Han 
stack till henne en riksdaler, därav fjär
dedelen var drickspengar, och hon tacka
de med ett gastgrin och en lång rad nig
ningar. Marryat flydde därifrån, fylld av 

. skräck och vämjelse över svensk gyttja 
och svenska trollpackor." 

MAJ GUSTAFSON 

MODERN FAMILJECAMPING INTILL FJÄLLBACKA SAMHÄLLE 

FIN BAS FÖR UTFLYKTER BLAND ÖARNA 

Kommunal badplats 

Att hyra: STUGOR - BATAR 
HUSVAGNAR·CYKLAR 

Livsmedelsbutik 

Tel. Sommar 0525/31490 
Vinter 0300/629 15 
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Fjällbacka 125 år som badort 
Följande tillkännagivande kunde 

läsas i tidningar 1858: 
"I FJ;fLLBACKA, som är beläget en mil 
söder om Grebbestad och en och en halv 
mil från allmänna landsvägen och gäst
givaregården Rabbalshede, är denna dag 
utlagd en större ändamålsenlig och till 
alla delar comfortabel fly tande Bassin, 
vilken i anseende till platsens sunda läge 
och friska havsvatten kan rekommende
ras som högst gagnelig och nyttig för 
badsökande. 
Angfartyget Strömstad underhåller kom
munikationerna med stället 2:ne gånger 
i veckan. 
Rum för respektive Badgäster finnes i 
överflöd och till billig avgift och kan 
såväl härom som om badtimmar korres
ponderas med undertecknad. 

Fjällbacka den 13 juli 1858 
Gustaf Andersson. " 

Denne Gustaf Andersson var sam
me man som några år tidigare startat 
den svenska konservindustrin genom 
att lägga in anjovis - "FjäIlbacka 
Delikatess-Anjovis" . 

Ingen hade förut vågat sig på försöket 
att locka badgäster utan att kunna bjuda 
dem varmbad med tillhörande tång och 
gyttja. Den iMrike Gustaf Andersson pröva
de emellertid sin ide' med framgång. Tjugo
fem öre fick man betala per bad. Barn under 
tolv år betalade halv avgift och senare ingick 
efter badet även dusch. Redan året efter 
starten anlöpte ångaren Strömstad Fjäll
backa brygga fyra gånger i veckan. 

På själva lusseaftonen 1877 började dock 
en ny sillperiod och fjällbackaborna fick 
annat att syssla med än badgäster. Gustaf 
Anderssons bassäng lämnades utan tillsyn 
och förföll med tiden. Då den värsta sill
rushen var förbi återvände intresset. 

En äldre ortsbo har berättat att Gustaf 
Anderssons sonhustru, Anna Andersson, lät 
lägga ut en bassäng i Källvik vid Svarta Häl
ler. Bassängen liknade en flytande låda och 
där badade såväl damer som herrar - själv
klart vid olika tider. 

I slutet av 1880-talet öppnade tre sys
kon, Malin, Johan och Carl Lundström, ett 

Kallbadhusen på Planarne byggdes på 1890-
talet. 

varmbadhus i sin stora sjöbod som var belä
gen där nu fiskaffären ligger. Under yrkes
kunnig betjäning kunde nu serveras alla sor
ters bad. Johan var massör och badmästare, 
Malin baderska och Carl eldade bland annat 
under den stora vattengrytan, pumpade 
upp saltvatten och hämtade sötvatten. Bad
karen var av trä. Tång och gyttja hämtades 
längre ut till havs. 

Ä ven sjukgymnastik och brunnsdrick -
ning infördes i Fjällbacka. Troligen hämta
des detta "brunnsvatten" från Ränna, en 
brunn vid Vettebergets fot. 

I slutet av 1880-talet fanns således i Fjäll
backa både kall- och varmbadhus. Fjällbacka 
hade blivit en badort på riktigt - dock utan 
societetsliv och inskrivningsavgifter. 

På 1890-talet bildades ett slags bolag 
och man byggde ett kallbadhus med bassäng 
på Planarne . Troligen under första världs
kriget tillkom ännu ett, också med bassäng 
invid det förra och därmed hade damer och 
herrar fått var sitt bad. Avgiften var fort
farande tjugofem öre per bad liksom på 
Gustaf Anderssons tid . 

Samtidigt uppträdde den förste kände 
sol- eller luftbadaren i Fjällbacka. En orts
bo hade lagt märke till en främling och frå
gat sin granne, om han visste vem mannen 
var? Svaret blev, att han bodde någonstans 
i Källvik och han nog var litet konstig, för 
han klär av sig naken och går ut i vattnet 
och sedan går han upp och sätter sig i solen 
på en sten - dom kallar honom "Badgästen'~ 

Restaurang och diskotek 
med ful/ständiga rättigheter 

ÖPPET VARJE DAG FRÄN 17.00 

Bordsbeställningar tel. 312 08 

Välkomna Lars-Erik Thomas Gun ter 
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Till Fjällbacka kom liksom till Grebbe
stad även traktens lantbefolkning för att 
söka lindring för sina krämpor. En del bod
de då i Malins hus där de hade självhushåll. 
Hemifrån hade de med sig både bröd och 
smör, ost och potatis. Fisk, kött och mjölk 
fanns att få i samhället. Av ett brev från 
sommaren 1914 framgår att priset för in
ackordering per natt var kr 1,50 men man 
lyckades pruta ner till l kr. Linne skulle 
gästerna själva hälla sig med. 

Vid ett tillfålle hade vid Lundströms 
badhus anställts en baderska från Grebbe
stad. Hon hette Karolina och var ovanligt 
småväxt och fantastiskt rynkig i ansiktet 
- "som en filbunke", sade en liten dåtida 
oskyldig flicka, vilket åsamkade henne en 
risbastu. 

Sommaren 1887 fick Fjällbacka kunga
besök. Oscar II lade med kungaskeppet, 
Drott, till vid stora ångbåtsbryggan. Han 
kom dock inte som badgäst och hans besök 
blev kortvarigt. Ett bestående minne finns 
ändå kvar efter denna eminenta gäst. Kung
en skrev sitt namn uppe i Ramleklåvan som 
med anledning därav döptes om till Kungs
klyftan . 

Första hotellet i Fjällbacka ägdes av 
mamsell Hanqvist. Det låg på framstranden 
i det så kallade Aman-huset. Hon sålde den
na fastighet till sin före detta dräng, Carl 
Aman, därav namnet. I förbigående kan jag 
nämna, att denne Aman var den förste i 
Fjällbacka som fick handelsrättigheter. Ty
värr gick huset upp i lågor vid den stora 
branden 1928. 

Ar 1830 byggde och startade mamsell 
Hanqvist Stora Hotellet, då ett relativt litet 
hus som 1911 påbyggdes till det dubbla. På 
1920-talet kom Strandpaviljongen till, 1926 
Gröna Lid och Fjällbacka Havsbads restau
rang 1938. 

Ar 1925 byggdes varmbadhuset på Bad
holmen, vilken förut hetat Fiskholmen. Dit 
ut kom man då över en träbro från hamnen. 
I detta badhus kunde man njuta både tång
och gyttjebad och senare även bastu. Ett av 
de båda gamla badhusen på Planarne flytta
des till Badholmen och användes som kafe
byggnad. Numera står det som sommarbo
stad i Saltkällebukten på Valö. Varmbad
huset var i drift till på 1970-talet. 

Ä ven ett kallbad ordnades på Badholmen 
med omklädningshytter och ett högt plank 
som separerade de båda könen. 1980 revs 
dessa gamla förfallna hytter och nya bygg
des. Glädjande nog håller man just nu ock
så på att bygga ut och sätta i stånd varm
badhuset och redan i sommar väntas det att 
kunna fungera som servicehus för såväl orts
bor som turister, med duschar, bastu och 
tvättmaskiner. 

MAJ GUSTAFSON 



Hej Turist! Vad är du för en? 
Vad är du för slags turist? Är du 

en vräkig stugbybo eller hotellgäst? 
Eller är du den sparsamma typen 
med släkt och vänner att hälsa på, 
eller kanske du t.o.m. är så snål att 
du har egen sommarstuga? 

Det går numer att göra sig en ganska 
klar bild av vem du är, bäste bohuslän· 
turist, bara genom att se efter hur du tu· 
ristar. Förra sommaren gjorde nämligen 
Bosam, Bohuslänskommunernas samarbets
organ, en rätt så detaljerad intervjustudie 
av olika turisters "utgiftsprofiler" . 

Resultaten finns presenterade i ett 
rutnät av siffror, som dock inte helt för
mår skyla de tydliga personligheter som 
skymtar strax under den knastertorra 
ytan. Här följer en liten vägledning för 
den som vill lära sig lite mer i turistana
lysens svåra konst. Men också den som 
söker sin image som turist kan ha en del 
att hämta. 

Den i särklass mest spendersamme 
turisten är den som bor på hotell. Inte 
nog med att han betalar 80 kronor på 
hotellet, nära dubbelt så mycket som 
för något annat logi. Han lägger dessutom 
mest pengar av alla på restaurangbesök, 
nära 40 kronor. Därmed slår han den 
närmast konkurrerande kroghabituen, båt-

turisten, med nära två hästlängder. 
Hotellgästen går också gärna på kondis, 

för mer än sex kronor om dagen. Samman
lagt gör han av med 162:70 per dygn (i år 
blir det plus inflationen förstås). 

Vill man inte vara fullt så generös med 
slantarna, men ändå turista i ekonomisk 
särklass, väljer man att bo i stugby. Man 
gör då av med tre tior mindre än hotell
gästen, men ligger ändå nära femtiolappen 
över näst dyraste varianten - att hyra hus 
eller lägenhet. Men som stugbybo löper man 
förstås risken att bli betraktad som en mat
och dryckesglad godisälskare. 

För ingen lägger ner mer pengar än stug
bybon i livsmedelsaffåren - 35 kronor 
dygnet, i kiosken - 10 kronor och på 
systembolaget - 8 kronor. Dessutom be
talar han mer än dubbelt så mycket som 
någon annan för "aktiviteter", nära sju kro
nor. Sammanlagt rinner 134 kronor och 50 
öre iväg Ur stugbybons portmonnä varje 
dag. Dessutom kostar huset 2.135 kronor 
per år. 

Mer än dubbelt så dyrt är . det att ha 
egen sommarstuga, 5.695 kronor för att 
vara exakt. Det kanske är en förklaring 
till varför sommarstugeägare n är den mest 
sparsamme turisten av alla, om man bort
ser från endagsbesökaren som ju inte be
höver betala någon sängplats. 

På kondis räcker inte 40 öre om dagen 
långt, så i den mån sommarstugeägaren fi
kar, gör han det hemma vid stugan. Det 
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SOMMAR- KALENDERN 
On15 

To 16 
Fr 17 

Lö 18 
Sö 19 
On 22 
To 23 

Fr 24 

Lö 25 

Sö 26 

JUNI 
Fjällbacka-Bladet utkommer. 
Seglarskolan börjar 
Sommaren börjar 
Kyrkan: Aftonbön 20 Johansson 
Gröna Lid: Disco blandat med 
Woodos 60-talsmusik 
Golf: Volvo Cup 
Kyrkan: Högmässa 11 Johansson 
Gröna Lid: Dans 
Fotboll: FIK- Rabbalshede 
Badis: Club Academica 
Kyrkan: Aftonbön 20 Johansson 
MIDSOMMARAFTON 
Dans kring midsommarstången 
och Tivoli 15-20 på kajen 
Badis: Disco 
Gröna Lid: Dans 
MIDSOMMARDAGEN 
Kyrkan: Högmässa 9.15 Johansson 
Tivoli 15-20 
Gröna Lid: Dans 
Kyrkan: Högmässa med nattvard 
11 Johansson 

Ti28 
On 29 

To 30 

Badis: Club Academica 
K ville hemb ygdsarkiv öppet 
10-12 
Gröna Lid: Dans 
Badis: Temakväll 
Församlingsafton 19 Benettsson 
Badis: Club Academica 

Fr l Galleri Havsviken: Vernissage 14. 
Fotboll: FIK-Lysekil 
Gröna Lid: Dans, Monaco Blues 
Band 
Badis: Disco 

Lö 2 Golf: Anråspokalen 
Kyrkan: Helgmålsbön 20 Johans
son 
Gröna Lid: Dans 
Badis: Disco 

Sö 3 Kyrkan: Högmässa 9.l5 Johans
son 

Må 4 Simskolan börjar 
Badis: After Sea - premiär med 
mängder av kända och okända 
artister 

Ti 5 Badis: Club Academica 

BRYGGDANS 
Alla onsdagskvällar i juli anordnar 
föreningen bryggdans · i Fjällbacka 
mellan kl. 20.30 och 23.00. 

On 6 Bryggdans 20.30 
Gröna Lid: Dans 
Badis: Temakväll 

To 7 Kyrkan: Aftonbön 20 Johans
son 
Badis: Club Academica 

Fr 8 Tennis: Fjällbacka Tennisvecka, 
KM 08.00 
Gröna Lid: Dans 
Badis: Carnevalsorkestern med 
Klasse Möllberg och Magnus Gran
hed. 
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GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GU 
1 Musö. Ytterst på en klippa vid vattenbry

net ligger ett stort flyttblock av rombpor
,fyr, en mörk bergart, och balanserar. 

2 Dannholmen, "Ingrid Bergmans ö". 
3 Porsholmen. Bad-ön framför andra. Jät

tegrytor och den mäktiga gången av romb-
porfyr, det "blåa berget". Strandkål, strand
råg och marviol, strandvallmo och ostron
ört. En stor idegran, "barlind", är fridlyst 
som naturminnesmärke. 

4 Valö. Den stora gången av rombporfyr 
går också genom Valö och bildar i norr ett 
rikt förklyftat parti med väldiga block, de 
s.k. Normansstenarna. I snäckskalsbanken 
vid Gorrvik vilar en subfossil bardvaL Ide
gran.Bukten mot Hjärterön tidigare mer 
bebyggd. På 1700-talet fanns här tranko
kerier och sillsalterier, vid sekelskiftet 
ansj ovisfab rik. Vandrarhem och lägergård. 

5 Hjärterön. Rik vegetation . . Sjökaptens
gård med stora magasin från sillfisketider . 
Bebodd. 

6 Kyrkogårdsö med gammal begravnings
plats vid bukten på norra sidan. 

7 Fläskön har egendomliga lämningar från 
äldre tider vid Kungsen: ett antal kretsar av 
stora stenblock. 

8 Dyngön lockade med sin goda hamn ti
digt till bebyggelse. Under ISOO-talets 
rika sillfiske hade Osloköpmän stora maga
sin på ön. F.d. lotsstation och kustposte
ring. Bebodd. 

9 Korsö är mest känd för sin "kyrka", ett 
väldigt pyramidformat block inne på ön. 
Vid sundet mot Kalvön låg vid senaste sill
fiske perioden en sillolje~ och guanofabrik. 

10 Florön hade sin storhetstid på 1800-
talet. Byggnaderna som är kvar påminner 
om både sillhandel och krogrörelse som 
bedrevs här. En del av scenerna i "Ett köp
manshus i skärgården" spelades in här. 

11 Kalvön har eil god hamn. Öns högsta 
punkt domineras av ett bror,såldersröse. 
Bebodd. 

12 Stensholmen hyser fyra bronsåldersrösen 
och en kyrkogård från första världskriget, 
där bLa. den tyske författaren Gorch Fock 
vil~r. 

13 Rågö är geologiskt intres~ant med en sam
ling jättegrytor på västra sidan, samt en 
port eller brygga i berget. "Blå berget" 
drar sitt band också genom Rågö. 

14 . Hästvåm har en bebyggelse som vittnar 
om den förutvarande tullposteringen. Be
bodd . 

15 Gåsön. Resterna av grundmurarna kan 
ge en föreställning om hur 1700-talets tran
kokeri var inrättat. 

16 Getryggen. "Vita fruns grav" ligger i en 
bergsskreva åt nordväst. Vita frun var en
ligt traditionen en ung kvinna som omkom 
på sin bröllopsresa, när makens fartyg för
liste ute bland skären . Enligt andra och till
förlitligare uppgifter var flickan dotter till 
kaptenen på en båt som förliste natten 
till den S november 18S0. 
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17 TrinissIa var under ISOO-talet plat
sen för ett helt fribytarsamhälle . 
"Vilda" fiskare exporterade sillen di
rekt utan att betala den föreskrivna 
höga tullen till danske kungen. Ett 
tjugotal husgrunder och en nu delvis 
demolerad begravningsplats vittnar 
om deras liv och död . 

18 Vedholmen,Skutholmen och Hamn
holmen är en urgammal hamnplats. 
På de äldsta sjökorten är hamnen 
upptagen under namnet Nooder-

00 
~ 

~ 

(:) 

wijksholm. Många namn, bomär
ken och årtal är ristade på Hamn
holmens hällar. Två begravnings
platser fmns på Vedholmen. 

19 Galgeberget, fick kanske sitt namn 
på grund av brantens utseende och 
förknippas med olika legender om 
f0rntida hängningar. En berättar 
att en incestfamilj från orten hängts 
där, en annan att fogdarna från 
Hornborgs slott låtit förrädare dingla 
i galgen på denna ö. 



E GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE 
1 Golfbanan 311 50 
_ Tennisbana, minigolf 317 13 
3 Tandläkare, Stiftelse hus E 317 00 

Nya Badis, Restaurang 31208 
Pastorsexpeditionen 310 34 

6 K ville hembygdsarkiv 310 80 
(Arne Fredlund) Böcker, handlingar, foton 
m m som behandlar KviUe härad. Öppet 
10-1229/6,13/7 och 27/7 
Post 31013 
Brandstation 311 05 

9 Fjällbacka Bil och Motor 31096 
Biluthyrning el. 318 20 

O Båtshopen 310 40 
Uthyrning av motorbåtar, segelbåtar och 
brädor. Seglar- och windsurfmgskola. 

1 Turistinformation och 
rumsförmedling 310 60 
Ingrid Bergmans Torg 

13 Hamnkontoret 8-10 31169 
Bibliotek 314 53 
öppet må och ons 15-19 fre 17-19 
Stora Hotellet 31003 
Götabanken 31027,31427 
Gröna Lid, Restaurang 31041 
Apotek 310 04 
Distriktsläkarmottagning ' 318 57 
K ville Sparbank 318 00 
Nestorsgården 310 71 
(Algot Torewi) Kville hembygdsförenings 
museum. BI a gamla jordbruksredskap och 
överdelen av Väderöbods fyr. 
Kungsklyftan längd ca 200 m, bredd 
2-3 m, höjd ca 20 m. Fick sitt namn vid 
Oscar II:s besök 1887. Ursprungligt namn 
Ramleklåvan. 

_3 SSN:s klubbstuga 31850 
_~ Säl vik s Camping 314 90 

I direkt anslutning till sim- och seglarskola, 
Båt- och stuguthyrning. 
Idrottsplats 316 18 

BRA ATT VETA 
Båtutflykter 
Gustav Sörensson 
Gunnar Sörensson 

31431 
31288 

Flytvästar 
Fritidskontoret 20527,20460 

Havsfiske 
Alfons Bohlin 
Gustav Sörensson 
Torbjörn Järund 

Båtkranar 
Fiskarföreningen, 3 ton. 
(Karl-Olof Alden) 
Bror Janssons varv, 6 ton 

Vandrarhem 
Valö Skärgårdsvandrarhem 
Solgårdens vandrarhem 

Dykare 
Widelius Marin Service 

311 14 
31431 
31253 

31704 
310 57 

31234 
301 Tt 

310 33 

FJÄLLBACKA 

4~ - ) 

C7 

UDMUNDS 
KARET 

Båttillbehör Båtar Båtuthyrning Seglarskola 
Presenter Kläder Windsurfing 

finner Du hos Inge la och Lasse 

I BATSHOPEN 
tel. 310 40 
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FORTS FRS 13 
Lö9 

Sö 10 

Må 11 

Ti 12 
On 13 

To 14 

Kyrkan : Konfirmation 15 Johans
son, Helgmålsbön 20 Johansson 
Gröna Lid: Dans 
Badis : Disco 
Kyrkan: Högmässa med nattvard 
11 Johansson 
Högsomrnarregattan 
Dyngö: Friluftsgudstjänst 17 Jo
hansson 
Fotboll: ÖlS- FIK 
Badis : Af ter Sea - mängder av 
kända och okända artister 
Badis: Club Academica 
Kville hembygdsarkiv öppet 
10- 12 
Bryggdans 20.30 
Gröna Lid: Dans. Show: Don't 
Stop the Music 
Badis: Beatles-afton med Liver
pool 
Kyrkan: Aftonbön 20 Block 
Badis: Club Academica 

Fr 15 Tennisveckan avslutas 
Gröna Lid: Dans 
Badis : Disco 

Lä 16 Golf: Kräftslaget 
Kyrkan : Helgmålsbön 20 Block 
Gröna Lid : Dans 
Badis: Disco 

Sö 17 

Må18 

Ti 19 

On 20 

To 21 

Fr 22 

Lö 23 

Kyrkan: Högmässa 9.15 Benetts
son 
Fotboll: TV-laget- FIK 
Badis: FIK abonnerar och säljer 
biljetter 
Badis : After Sea - mängder av 
kända och okända artister 
Kyrkan : Bibeldag 19 
Badis : Club Academica 
Galleri Havsviken: Vernissage 14 
Kyrkan : Bibeldag 19 
Bryggdans 20.30 
Gröna Lid: Dans 
Badis: 70-talskväll med Anders 
Hatdin 
Golf: KM Old Ladies, Oldboys 
Kyrkan: Bibeldag 19 
Badis : Sveriges Radio direktsänder 
i samsänding med Norge. Rock'n 
roll 
Golf: KM Juniorer, Old Ladies, 
Oldboys 
Kyrkan: Bibeldag 19 
Årsmöte 19.30 Föreningen för 
Fjällbacka 
Gröna Lid: Dans. Nordiska Vis
fyren , Sid Jansson m. fl . 
Badis: Disco 
Golf: KM Seniorer, herrar och 
damer. 

DE VIKTIGA TELEFONNUMREN: 
Tanums kommun 204 60 Kulturkontoret 291 30 
Kommunstyrelsens ordförande Ray
mond Hansson 
Kanslichef Ulf Björkman 
Drätselkamrer Bertil Joelsson 
Socialchef Leif Svegås 
Hälsovårdsinspektör Bengt Samzelius 
Fritidsintendent Sten Larsson 
Fritidsassistent Elsie Johannesson 
Byggnadsinspektör Henry Berntsson 
Byggnadsinspektör Owe Henriksson 
Kommuningenjör Bo Mossberg 

Kulturchef Karl-Axel Wikström 

Hamnkontoret 311 69 
Hamnkapten Roy Ohlson 

Polis 20410,0526/125 30 
Läkare 31857 
Veterinär 200 77 
Försäkringskassa 29070 

Till kartorna på mittuppslaget 
finns fler upplysningar! 

Wide/ius Marin Service 
0525131033 FjiillbBckB 

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

Reservdelar till ALBIN MOTOR, YANMAR DIESEL, CRESENT, JOHNSON mJI. 

VINTERSERVICE • FÖRVARING 
DYKARBETE,DYKLUFT300BAR 

CRESENT OCH REXCYKLAR OCH TILLBEHÖR 

Sö 24 

Må 25 

Ti 26 
On 27 

To 28 

Fr 29 

Lö 30 

Sö 31 

Må 1 

Ti2 
On3 

T04 
Fr 5 

Lö 6 

SÖ 7 

Må8 

Ti 9 
On 10 
To Il 

Fr 12 

Lö l3 

Sö 14 

Kyrkan: Helgmålsringning 20 Jo
hansson 
Gröna Lid : Dans 
Badis : Disco 
Kyrkan: Högmässa Il Johansson 
Kalvö: Friluftsgudtjänst 17 Jo
hansson 
Badis: After Sea - mängder av 
kända och okända artister 
Badis: Club Academica 
Kville: Hembygdsarkiv öppet 
10-12 
Bryggdans: 20:30 
Gröna Lid : Dans 
Badis : Calypsoafton 
Kyrkan: Aftonbön 20 Block 
Badis: Club Academiea 
Simskoleavslutning 
Gröna Lid: Dans 
Badis: Diseo - "med traditionell 
repris". 
Golf: Färgklicken 
Kyrkan: Helgmålsbön 20 Block 
Gröna Lid : Dans 
Badis : Diseo 
Kyrkan: Högmässa 9.15 Block 

AUGUSTI 
Badis: After Sea - mängder med 
kända och okända artister 
Badis: Club Academica 
Galleri Havsviken: Vernissage 14 
Gröna Lid : Dans 
Badis: Countryafton med Country 
Road 
Badis : Club Aeademiea 
Gröna Lid: Dans 
Badis: Disco 
Golf: Poängbogey 
Augustiregattan 
Gröna Lid : Dans 
Badis: Diseo 
Kyrkan: Högmässa med nattvard 
Il Fehn 
Badis : After Sea - mängder med 
kända och okända artister 
Badis: Club Academica 
Badis: Temakväll 
Gröna Lid: Dans 
Badis: Club Academica 
Kulturveckan börjar 
Gröna Lid: Dans 
Badis: Diseo 
Golf: Fyrboll bästboll, poäng
bogey 
Väderöarna runt 
Gröna Lid: Dans 
Badis: Disco 
Kyrkan : Högmässa 9.15 Fehn 

Tel. 0525-310 85 
VÄLKOMMEN TILL BUTIKEN MED FÄRG OCH FRÄSCHA PRESENTARTIKLAR 
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Badgäster anno 1914 
Strax före midsommar år 1914 kom ett 

stort ressällskap med ångbåt från Göteborg 
till Fjällbacka brygga med otroligt mycket 
pick och pack. Det var min farmor Helena 
Norborg, då i femtioårsåldern , änka sedan 
sju år efter komminister Lars Norborg i 
Haga, Göteborg. Min far , Carl Norborg, då 
27 år och nybliven präst i Fjällbacka hade 
bjudit sin mor och alla syskonen att bo hos 
honom i den rymliga prästgården hela som
maren. 

De tio syskonen var Rut , 29 år, lärarin
na; Henrik 23 år, hade redan tjänst som 
präst; Sigfrid, 21 år, teol. stud. sedermera 
prost i Ö. Karup; Anna 19 år , sedan mis
sionär i Indien och därefter prästfru i Haga; 
Knut, 17 år, gymnasist , sedan prost i Halm
stad och utgivare av Julboken och Stifts
krönikan; Sigrid, 14 år, sedan prästfru i 
Vem dalen och Sundsvall ; Karin 12 år, sedan 
student och folkskollärarinna; Erik, 10 år, 
sedan prost i Slöinge; Brita, 8 år, sedan präst
fru i Långeianda. En trogen jungfru, Hedvig, 
var också med. 

Den näst äldsta system Martha, 25 år, 
hade vari t i Fjällbacka tidigare men måst 
resa hem till sina små barn. Hennes första 
barn hade dött som l-åring. Hemma hade 
hon två små pojkar, Sven född 1911 och 
Lars född 1913. I september väntade hon 
sitt fjärde barn. 

J ag har i min ägo några brev som min far
mor skrev till sin nära 80·åriga mor i Mal
mö, där man får en god bild av deras Fjäll
backavistelse . Det är enkla , okonstlade brev, 
men de speglar rätt mycket av både lokal
och personhistoria från den tiden. 

I första brevet berättar farmor att de två 
äldsta, Sigfrid och Anna, rest i förväg för 
att ordna allting och att Knut kom efter på 
cykel från Göteborg. Att äga en cykel var 
en stor sak på den tiden. Hon beskriver sjö· 
Hirden så: 

"Resan från Göteborg var alldeles för
tjusande skön i det härligaste väder utan 
någon tillstymmelse till sjögång. Man 
har på flera ställen öppet hav och den s k 
Soten är allmänt omtalad som fruktans 
värd i storm. ~ Vi var framme vid 4-ti
den." 
Från första stund är min farmor så för

tjust i all ting . I prästgården får de bra plats. 
Hon själv och den minsta flickan har sitt 
rum ' innanför matrummet , och ändå har 
Carl sitt sovrum och arbetsrum för sig själv. 
På vinden som är stor och ljus ligger de tre 
pojkarna bakom ett förhänge, och i ett stort 
trevligt gavelrum bor de fyra flickorna . 
Glasverandan är deras gemensamma sam
lingsplats. 

"Utefter stranden ha vi våra badställen, 
men dit är det omkring 15 min. väg. 
Kyrkan ha vi alldeles bredvid oss och lä
kare , apotek, post , telefon och handels-

Barnen Norborg. Främre raden: Brita, 
Erik, Karin, Anna. Bakre raden: Sigrid, 
Sig/rid, Ruth, Henrik, Kurt. 

bodar av alla slag ha vi på få milluters 
väg ifrån oss. Fastän vi äro så långt borta 
är här daglig post och så gott som alla 
dagar ångbåtsförbindelse med Göteborg. 
Församlingen har beslutat att telefon 
skall införas i båda prästgårdarna och 
det blir nog redan i sommar. 
- Men det finns också besvärligheter. Vi 
får bära allt vatten ca 5 minuters väg. 
(Tänk på disken till tolv personer, tvätt 
och städning!) Mjölken hämtas morgon 
och afton. Kvällsmjölken tas från en 
gård, dit det tar en och en halv timma 
att gå fram och tillbaka och därför har 
vi engagerat en pojke , som hämtar den 
för 50 öre i veckan. Mer än tio liter kan 
vi inte få köpa och det tycker jag är väl 
litet. " 

Sommaren 1914 var tydligen en idealisk 
sommar: 

"Vi har det härligaste väder man kan tän
ka sig. Vi har tillgång till två segelbåtar. 
I den mindre gör vi kortare turer och 
fiskar. - Här är mycket fisk och skönt 
att kunna fiska till husbehov och slippa 
köpa." 
Ibland köptes dock till ett middagsmål, 

och Sigfrid som nu är 82 år minns att mak
rillen kostade 25 öre/kg. 

"Alla är friska och njuter av att vara i 
den härliga naturen och att få leva i ett 
fullkomligt oberoende av de band som 
man alltid mer eller mindre får ha vid 
andra badorter." 
Helena tycker att det är så skönt i Fjäll

backa att hon i breven till sin mor flera 
gånger skriver att hon vill bjuda sina två 
systrar i Malmö på en tids uppehåll här. 
Hon hör sig för och finner "en liten 'bra 
dublett" där hon nu prutar priset från 1 :50 
per dygn till 1 kr, men då får de ha säng
linne själva. "Värdinnan var snäll och väl
villig" . 

Hon hade gärna velat ha dit sin mor ock
så om hon bara hade trott att hennes gamla 
mamma skulle orka med "dessa oländiga 
vägar över klippor och backar". - Modem 
levde tjugo år till, tills hon blev 99 och ha
de nog klarat Fjällbacka. 

Den 9 augusti skulle det bli biskopsvisi
tation i Kville . Biskop Rodhe skulle samti
digt installera kyrkoherde Paul Berg. Helena 
nämner att biskopen också skulle komma 
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Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 

FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-316 83 
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till Fjällbacka och Bergs hade bett att få 
logera in 3-4 präster i Fjällbacka prästgård 
under visitationen och dessutom var det 
meningen att också biskopen skulle ligga 
där en natt (så blev det dock inte). Men 
Helena som var van att klämma in folk till 
det otroliga skriver hurtigt till modem: 
"Det skall nog gå". 

Till Helenas upplysningar vill jag lägga 
ett inbjudningskort som jag har från Paul 
Berg till min far, där det meddelas till alla 
gäster: 

"Tåg går från Uddevalla 7.24 och är i 
Rabbalshede 8.57 där skjutsar möta. För 
resande reserveras frukost i Prestgården 
kl. 10. Extra tåg afgår från Rabbalshede till 
Uddevalla på qvällen". 

Kyrkoherde Bergs hade lovat bjuda hela 
Norborgska familjen med på biskopsvisita
tionen, men vid närmare eftertanke fann de 
nog att den stora skaran skulle ta upp för 
många platser och i stället bjöd de dem 
särskilt en dag på middag. Helena skriver: 

"Vi skola begiva oss man ur huse, dels 
gående, dels åkande, dels även cyklande." 
Man kan gissa att min far skjutsade Helena, 
kanske tillsammans med de minsta sysko
nen. Han brukade låna häst och v,:agn i Ler
sten, när han behövde och var mycket road 
av dessa turer till häst i socknen. 

Helena ger också en träffande karakte
ristik av Paul Berg och hans fru: 

"Han är en man på 57 år, något originell 
men mycket snäll och fin i sitt uppträdan
de. Hans fru, omkring 40 år, är en distinge
rad dam med ett fint och nobelt uppträdan
de." 

Helena berättar också att de två flickor
na Berg, 16 och 13 år, bor i Fjällbacka hos 
fru Bergs syster och svåger, som är badgäster 
där - detta för att flickorna skall få bada. 

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

Hon meddelar också att Carl och kyrko
herde Berg skall fara till Hamburgsund, "en 
plats som skall vara mycket vacker. Guds
tjänster hållas i skolhuset, men där skall 
uppföras ett kapell." 

Men sommarens höjdpunkt blir en ut
färd till Väderöarna i slutet av juli, något 
som de talat om länge och sett fram emot. 
Det regnade och åskade på morgonen, men 
på förmiddagen blev det klart väder och de 
kom iväg. Kyrkoherde Berg med fru och 
döttrar var också med jämte en gästande 
kandidat från Skåne, en väninna till flickor
na Berg och en pastor S. Lundgren (sedan 
kyrkoherde i Tossene). Det blev tillsammans 
nitton personer plus skepparen och hans 
son. (Kan någon i Fjällbacka tala om vem 
som var skepparen?) 

För Helena - stadsbarn från Malmö och 
alla ungdomar från Göteborg - var detta 
säkert en enastående upplevelse, Helena 
skriver: 

"Det var en däckad motorbåt och när vi 
kommo ut på stora havet gingo böljorna 
rätt höga. Ä ven på havet var värmen rätt 
tryckande emellanåt. Framkomna funno 
vi en förtjusande plats in mellan bergen 
där vi dukade upp matsäcken och kokte 
kaffe och åto oss_mätta." 
Termos var inte vanligt ännu och hade 

inte förslått. Kan någon husmor föreställa 
sig denna matsäck för tjugo personer? Hele
na fortsätter: 

"Därefter skildes sällskapet åt och bada
de var på sitt håll (Ja, gemensamhets
bad var det inte fråga om, ens i ett slutet 
sällskap) och sedan foro vi med båten 
till en annan ö, där lotsarna bo och blefvo 
där på det hjärtligaste mottagna av lots
förmannen och hans hustru hvilka und
fägnade oss rikligen. Tänk att bo så två 
mil ut i hafvet, sommar och vinter, och 
vara nöjda och glada." 

, Träskor, svarta 

28- 33 
34- 39 
40-46 

49:75 
56:75 
59:75 

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

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 Välkomna in! 
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Det var hos Nestor och Lovis Nordblom 
som familjen Norborg gästade. I gästboken 
som nu finns hos Gunvor Johansson f. 
Nordblom, då bara 7 år, står alla namnen. 

"Det var också märkvärdigt att höra om 
lotsarnas hjältebragder, huru de med 
döden för ögonen räddat många män
niskor från död och undergång. - Ändt
ligen foro vi därifrån ännu en halv mil 
längre ut till fyren som vi voro uppe i 
och hade en ofantlig vidsträckt utsikt. 
Fyrmästaren vill även haft oss in till sig, 
men då himlen började mulna och vi 
kunde frukta ett oväders utbrytande 
ställde vi kursen på land och efter en 
och en halv timmas förtjusande resa nåd
de vi lyckligt Fjällbacka vid åtta-tiden 
efter en mycket angenäm dag. - Sedan 
voro Bergs inne hos oss och drucko te 
på kvällen." 
Det är skönt att tänka på att min farmor 

Helena kunde få uppleva en så fin och har
monisk dag med alla sina ungdomar friska 
och glada på det solglittrande havet. 

Men värre åskmoln än dem som tornade 
upp sig på sommarhimlen tornade upp sig i 
Europa. Samma brev avslutar Helena så här: 

"Det är lättsinnigt att kunna sitta så här 
och pladdra om sådana här saker då så
dana stora världshändelser tima. Vi har 
ännu ej fått någon tidning som bekräftar 
att kriget brutit ut, men vi har ju sett 
hur det står i alla fall. Hur skall det bli 
och hvad skall framtiden föra med sig? 
Det ser förfärligt ut. Vi väntar med störs
ta spänning på tidningarna som komma 
om ett par timmar." 
En vecka senare skriver hon ett kort 

brevkort: 
"Vi har beslutat hastigt uppbrott härifrån 
emedan ångbåtarna upphöra att gå. 
Skickar mitt hushåll i morgon, hoppas 
Själv kunna komma efter på lördag. Carl 
ännu ej inkallad." 
Ja, så slutade den lyckliga sommaren 

med krig i Europa. På öarnas stränder utan
för Fjällbacka skulle döda män kastas upp. 
Sverige kom undan med inkallelser, ranso
neringar, knapphet på mat, undernäring 
och spanska sjukan i släptåg. 

INGER RUDBERG f. NORBORG 

BAGERI 
CHARKUTERI 

SPECERI 

GLAS och PORSLIN m.m. 

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



STEN SAKNAS I KYRKAN 
Va - är det någon ;. dessa vandali

seringens tidevarv som håller på att 
förstöra Fjällbacka vackra kyrka? 
Denna byggnad som stått som ett sjö
märke för båtfolk i snart hundra år! 
Det är då förskräckligt vad folk tar 
sig för nu för tiden! 

Nej , så illa är det inte. Fjällbacka kyrka 
springer man inte omkull i första taget. 
Den är bokstavligen grundad på hälleberget, 
så den kommer förmodligen att stå många 
år till . 

Men det är något som är mycket värre. 
För många är kyrkan ett monument över 
en gången tid, då svartklädda människor 
gick till kyrkan varenda söndag om de ville 
eller inte . Kyrkan är inte bara en byggnad. 
Ordet kyrka betyder "det som tillhör Her
ren". Kyrkan är församlingen , dvs en sam
ling människor som tillhör Herren, de krist
na. De kristna kallas i Nya testamentet för 
'e tt heligt tempel, en Guds boning". Hur 

hänger det ihop? 
Jo, i Gamla Testamentet är templet i 

Jerusalem Guds boning på jorden. Kung 
Salomo byggde denna byggnad för att Israels 
folk skulle ha någonstans att möta Gud. 
Templet blev den plats där man offrade till 
Gud och där Gud uppenbarade sin helighet. 
I och med att Jesus kom i världen och off
rade sig själv för våra synder spelade alla 
gammaltestamentliga offer ut sin roll. Den 
sortens gudstjänst behövs inte längre. Temp
let miste sin funktion och förstördes av 
ro marna år 70 e. Kr. 

Templet i Nya Testamentet är inte byggt 
av sten utan av levande stenar. Aposteln 

MAZDA 

Paulus beskriver det nya templet så fint i 
Ef 2 :19-22. "Alltså är ni nu inte mer gäster 
och främlingar utan äger samma medborgar
skap som de heliga och har ert hem hos 
Gud. Ni har fogats in i den byggnad som 
har apostlarna och profeterna till grund och 
Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom 
honom hålls hela byggnaden ihop och växer 
upp till ett heligt tempel i Herren; genom 
honom fogas också ni samman till en andlig 
boning åt Gud." 

Den andliga byggnaden, som du alltså 
kan vara en sten i, är tänkt så här: Jesus är 
den första stenen, hörnstenen som allt är 
byggt efter. Den anger riktningen för huset. 
Apostlarna och de nytestamentliga profe
terna är första varvet, som grundlade läran 
om vem Jesus är. Sen fogas sten till sten , 
människor som vill följa Jesus och vara 
hans lärjungar är betydelsefulla stenar i 
Guds boning på jorden. 

Den här byggnaden häller fortfarande på 
att byggas , och blir inte fardig förrän Jesus 
kommer tillbaka. Men ännu fattas det 
många stenar i Kristi kyrka. Du kanske är 
en av dem? Herren själv inbjuder dig till 
den kristna gemenskapen . Men han tvingar 
ingen. Han bjuder dig till fest för att kunna 
visa dig sin kärlek. 

Du behövs i kyrkan. 
Evangeliet om Jesus är det mest radika

la av alla fredsbudskap . Om alla tog Jesus 
ord om fred på allvar skulle det inte finnas 
några krig. "Detta är den seger som har be
segrat världen, vår tro. Vem kan besegra 
världen utom den som tror att Jesus är Guds 
Son", står det i l Joh 5 :5. 

I FJÄLLBACKA 
Ko m in så få r vi värdera 

Din bil medan Du prov
kör en ny Mazda e ller 
Fiat 

Mazda- och Fiat-service Reservdelar Bilbärgning 

Kiosk Bensin Oljor Tillbehör 

Fjällbacka 
Bil & Motor 
Tel. 0525·310 96 Bost. 31796, 31786 

Alla är vi ense om att vi behöver fred, men 
jag tror att vi behöver börja hos oss själva, i 
vårt förhållande till varandra och framförallt 
i vårt förhållande till Gud. 

Vi behöver en stark kyrka . I Polen har 
det visat sig att kyrkan och de kristna har 
betytt mycket i kampen mot det onda, men 
så finns det också många kristna där. Du 
behövs i församlingen, en stark kyrka är ett 
vittnesbörd om att Herren lever och verkar 
på jorden och det skyddar oss från mycket 
ont. 

Du behöver också kyrkan . 
I kyrkan lever den kristna gemenskapen. 

Det är svårt att leva som kristen på egen 
hand. Vi behöver varandra för att stärkas i 
tron, för att kunna leva ut tron på Jesus i 
goda gärningar. Är du en äkta kristen så 
kan du inte vara utan gudstjänstgemenska
pen, där du får föda för ditt andliga liv. 

Denna kyrka som idag består av männis
kor som fått sina synder förlåtna av Jesus ; 
är Guds boning här på jorden. En fantastisk 
tanke. Tänk att få vara en levande sten i 
den byggnad där Gud bor! Du kan få vara 
det om du tar emot Jesus i tron. För det är 
endast genom tron på Jes.us som vi kan 
komma nära Gud. 

Av levande stenar som först slipats till 
Gud nu förena och bygga vill 
sitt heliga tempel med återsken 
av klippan Kristus där Gud tagit varje 
sten. 

ANDERS O JOHANSSON 
Präst i Fjällbacka 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 12 
45700 Tanumshede 

0525-20003 
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Hamnen blir bara bättre! 
I sommar är hamnen i Fjällbacka 

ännu bättre! Piren har förlängts med 
en 30 meters vågbrytande ponton
brygga och fått nytt erosionsskydd 
på utsidan. Det nyrenoverade och till
byggda badhuset har dusch och toa
letter serviceöppna dygnet runt. 

Hamnmästaren i Tanums kommun, Roy 

Ohlson, är ganska nöjd med hamnen i Fjäll
backa. Med 200 "tänjbara" gästplatser 
täcker hamnen behovet väL 

- Men det som står närmast i tur nu 
är att ytterligare förbättra servicen i ans
lutning till gästbryggorna, säger Roy. -
Hamnstyrelsen vill så fort som möjligt ha 
till stånd en utbyggnad av huset där hamn
kontoret ligger för att täcka in behovet av 

Hamnmästare Roy Oh/son är ganska nöjd med Fjällbackas hamn. Men ännu bättre skall 
det bli. 

Berätta otn dina drötntnar 
redan idag! 

Du når dina drömmars mål bra mycket fortare. 

.GÖTABANKEN 
"Ge oss en chans att säga ja!" 
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duschar och toaletter under den intensi
vaste högsäsongen. 

- Vi måste kunna serva 21.000 gäst
nätter på en SOmmar. Som det är nu så har 
vi haft köer från morgon till kväll här vid 
hamnkontoret. Badholmen innebär natur
ligtvis en avlastning, men den är inte till
räcklig. Tyvärr blir en utbyggnad inte av i 
år. 

Förra året hade Fjällbacka strax under 
7 .000 övernattande gästbåtar i hamnen. 
På grund av det vackra vädret föredrog 
många att ligga ute i skärgården, men 
minskningen stannade vid nio procent 
för Fjällbackas deL I Hamburgsund var 
samma siffra 40 procent och för hela kom
mt!nen drygt tolv. 

På Badholmen gör det nygamla badhu
set sin första säsong. Efter att ha varit 
stängt i flera år har det nu fått nytt innan
mäte och dessutom en tillbyggnad. Där 
fmns duschar och toaletter med mynt
automat tillgängliga dygnet runt. Där 
finns tvättmaskin och en bastu, som till 
fjällbackabornas glädje kommer att vara 
öppen hela året enligt planerna. 

Från och med nästa år kommer de båt
ägare som har fasta båtplatser i kommu
nens hamnar att få sina båtar registrerade. 
Strömstad har tillämpat systemet i tre år 
och så småningom kommer alla kommuner 
från Stenungsund och norrut att ansluta sig. 

Den segslitna striden om differentierade 
båtplatsavgifter i Tanums kommun har än
nu inte avgjorts. Ärendet ligger i regerings
rätten för närvarande, så ännu dröjer det 
innan det definitiva utslaget kommer. 

STORA 
HOTELLET 

0525-31003 

Öppet för beställningar 
och konferenser 

Sommartid öppet varje dag 

Två matsalar med fullständiga 
rättigheter 

Uteservering. Cocktailbar· Dans 
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dyraste han köper i kiosken är en halvstor 
glass för 2:50, och han sätter inte in tion
delen - 80 öre - av stugbybons insats i 
systemet. En nykter, sparsam och hemkär 
stugsittare som det ser ut. Skr 43 :25 slin
ker i alla fall ut vaIje dag ur det bestämda 
greppet om plånboken. 

Det finns en del människor som envisas 
med att inte investera i eget hus eller stuga 
i stugbyn, de vill inte campa och de tål inte 
sjön. Trots dessa begränsningar kan man 
mycket väl vara turist och har två alter-

Inte bilfritt 
Kommunens förslag till ett bilfritt 

villaområde inom Kullenplanen syd
ost om Vettebergen möttes inte av 
någon större entusiasm bland sam
hällsborna vid samhällsföreningens 
vårmöte den 21 april. 

I Kullenplanen är ett område med 26 
hus planerat med gemensamma parkerings
ytor och garage. I planen ingår därutöver 
40 hyreslägenheter och ytterligare ett 
område med 14 traditionellt planerade 
småhustomter. Tore Axelsson var en av 
dem som höjde sin röst mot gemensam
hetsparkeringen : 

- Det är ju meningen att det ska vara 
självbyggartomter. Då är det väl naturligt 
att man vill ha garage på tomten också. 
Kommunen borde ha hört efter vad de 
presumtiva köparna har för åsikter innan 
den börjar planera en sådan här sak. 

Kommunens arkitekt, Henrik Falken
berg, trodde dock att det skulle gå att ord
na vid tomtindelningen så att garagen ham
nar där folk vill ha dem. 

Henrik Falkenberg visade också andra 
planer och ideer för Fjällbackas planering. 
Lidenområdet med det projekterade sam
bygget kommun-landsting, kommer tro
ligen också att innefatta en ny låg- och 
mellanstadieskola, förskola och ett mindre 
antal småhustomter. 

För centrala Fjällbacka finns det planer 
på att låta de två återstående tomterna i 
kvarteret Strömmingen behålla rätten till 
uppförande av sjöbodar, men däremot inte 
nuvarande rätt för bostadshus. 

Ideer finns också att ändra på parkerings
platserna vid Ingrid Bergmans Torg så att 
man kan få en fortsättning på det gång
stråk som påbörjats längs kajen. Henrik 
Falkenberg trodde att det kanske skulle bli 
aktuellt att fortsätta ännu en bit längre 
norrut med ett sådant gångstråk. 

I samband med diskussionerna kring 
centrum meddelade Klas Lundblad, sam
hällsföreningens ordförande, att försöken 
att få till stånd ytterligare permanenta båt
platser vid inre delen av F-bryggan strandat 
på en granntomtägares vägran att medver
ka. Det hade annars gett ett tillskott på 
åtta platser. 

nativ att välja mellan om man vill stanna 
fler dagar än en. 

Det absolut billigaste är att se till att 
man har en tillräckligt nära vän eller släk
ting strategiskt placerad, dvs. så att man 
kan reda sitt nattläger under dennes tak. 
Sådana kvarter brukar värden inte ha vett 
på att ta betalt för, vilket genast visar sig 
i släkt- och vänbesökarens räkenskaper. 
Noll kronor för logi och 44:15 totalt per 
dygn ger en lätt semesterkassa att resa med. 

Det andra alternativet för den investe
ringsobenägne är att bo på vandrarhem. 
Det kostar lite mer, allt som allt 57:- prick, 
men å andra sidan får man som motståndare 
till bilismen (?) glädjas åt de obefintliga 
utgifterna för bensin och bilreparationer. 

De kan annars springa upp i nära tre 
kronor dagen om man har oturen att vara 
hotellgäst. Men det är förstås en strunt
summa i det sammanhanget. Är man i stäl
let t.ex. släkt- och vänbesökare behöver 
man inte lägga ut mer än tio öre dagen på 
bilreparationer. Så det är ett billigt alter
nativ också ur den synpunkten. 

Vill man förresten göra av med mest ben
sin av alla turister, skall man ägna sig åt s.k. 
genomfartsresande eller endagsbesök. Men 
på de 10 kronor och 60 öre som står till 
buds får det bli korta räder. 

Den som har natthärbärget med sig -
camparen och båtturisten - är en typisk 
Medel Turist Svensson, om man ska tro den 
här undersökningen. För camparen går det 
åt 71 :50 om dagen och för båtturisten 
83:65. 

Det som främst skiljer de båda turisterna 
åt är att camparen slipper bekymren och 
utläggen för båtreparationer. Dessutom 
kommer camparen mera sällan iväg på 
restaurang än båtturisten. Det går inte 
många krogbesök på 2 kronor och 50 öre 

om dagen, som för camparen. 
Räknar man däremot med att lägga ner 

ungefär 14 kronor och 15 öre på dylika 
utsvävningar så platsar man fint som båt
turist. Annars samsas de båda turisterna 
fint i kioskkön, där de står med sina 
sju-åtta kronor i handen varje dag. 

I systemkön syns dock camparen 
mera sällan. Näst efter stugbybon är båt
turisten den törstigaste; 6:50 om dagen 
betalar han i sina försök att få alkohol och 
sjöliv att gå ihop. 

Vill du alltså vara den idealiska turisten 
sett ur den karga bohuslänska ekonomins 
synVInkel, så bör du bo på hotell och upp
föra dig som hotellgäst på restaurangen, i 
konditoriet och på bilverkstaden. I kiosk
kön, livsmedelsbutiken och systembolaget 
gör du klokast i att solidarisera dig med 
stugbyborna, likaså när det gäller att kon
sumera "aktiviteter", som det heter på 
Bosam-språket. 

Steget till att göra av med bensin som en 
genomfartsresande är inte så långt, om du 
ändå är i farten med att agera hotellgäst. 
Du behöver bara gasa lite extra så knappar 
du in de 1:15 som fattas. 

Problemet är hur du ska hinna spendera 
något på båtreparationer, men är du med 
så här långt klarar du nog den detaljen 
själv. Eftersom du tycks ha god råd kan du 
ju satsa på sommarstuga också. 

Är du däremot själv begåvad med den 
karga bohuslänska synen på tingen, så har 
du säkert redan räknat ut din drömexistens 
som turist: bo som släkt- och vänbesökare, 
köpa livsmedel som hotellgäst, gå på restau
rang som campare, nyttja konditorier, 
kiosker och systembolag i sommarstuge
ägarens hovsamma utsträckning, hålla ak
tivitetsbidragen på genomfartsresandenivå 
och ha vandrarkostnader för bilen. 
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SETTER LINDS 
BAGERI EFTR. 

Egen tillverkning av 

BAGERI- och 

KONDITORIVAROR 

Tel. 0525-31029 

UGGLAN ÄR 
ETT KONSTIGT DJUR. 

PÄ DAGEN SER DEN INGET, 

MEN PÄ NATTEN SER DEN 

LI KA BRA SOM PÄ DAGEN 

Välkommen till 
, 

Fillllbacka 
Pappershandel 

Affären med öppna ögon 

@rönaL.ids 
Restaurang 

Barservering med Glassbar 
12.00-18.00 

Bordsservering i 2 våningar 
från kl. 18.00-01.00 

Trubadurunderhållning och dans 
Dinning och Dancing 

Fullständiga rättigheter 
Välkomna 

SIVAN OCH BERNDT 
Tel. 0525-31041 
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Sjukhem 
+ vårdcentral 
+ servicehus ! 

Landstingets sjukhem och vård
central kommer att samplaneras med 
kommunens servicehus i Fjällbacka. 
Under sommaren och hösten kommer 
landsting och kommun att undersöka 
närmare hur en sådan anläggning ska 
se ut och hur samarbetet ska fungera. 

Redan nu är emellertid klart att anlägg
ningen kommer att omfatta 30 vårdplatser 
på sjukhemmet plus en avdelning för dag
vård, servicehus med 15 lägenheter och 
dagcentral, vårdcentral med två läkare, 
mottagning för distriktsvård, distriktstand
läkarmottagning och möjligen också apotek. 
Utöver apoteket beräknas projektet ge ca 
50 nya arbeten till samhället. 

För att landstingets ursprungliga planer 
på att ha vårdcentral och sjukhem färdiga 
till hösten 1986 ska hålla, måste projek
teringen vara färdig senast våren 1984. En 

samprojekteringsgrupp bestående av politi
ker från båda parter ska leda arbetet. 

Genom samplaneringen når man förde
lar såväl praktiskt som ekonomiskt och 
socialt. Flera funktioner kan vara gemen
samma som t.ex. den tekniska försörj
ningen, kök, personalutrymmen, uppehålls
utrymmen, bibliotek och terapilokaler. 

Ledningsgruppen får bl a ta ställning till 
om det behövs ytterligare mark för att ge
nomföra bygget. Det ska uppföras på den 
tomtmark som föreslagits i den ännu inte 
fastställda Lidenplanen. Från början var 
landstingets anläggning planerad för 50 
platser, men med den reducering som nu 
beslutats och genom att kommunen kom
mer in med servicehus i anslutning, kan 
det bli aktuellt att se över markbehovet. 

En annan sak som gruppen får ta i be
aktande är behovet av vårdplatser för hem
sjukvårdspatien ter. 

Representanter från Tanums kommun 
i ledningsgruppen är Alf Jonasson, Ray· 
mond Hansson och Nils Olsson. Från 
landstingets förvaltningsutskott ingår Er· 
ling Andersson och Lars Block, och från 
Norra Bohusläns hälso- och sjukvärds
direktion Carl-Magnus Brorström, Karl
Olof Johansson och Betty Bengtsson. 

ALLT I BLOMMOR 

. . 
•
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FJÄLLBACKA 
BLOMSTERAFFÄR 

0525-3 1049 

JAIRUND 

AKT~EBOlAG 

interflora 



Systrarna Hansson 
Skridsko- och cykelsystrarna Hans

son har inte lagt av om nu någon 
gon trodde det. Det är bara Fjäll
backa-Bladet som har rapporterat 
lite dåligt om dem på sistone. An
gela, 14 år, och Monicka, 13 år, lig
ger fortfarande på topp nationellt 
i sina idrottsgrenar och förbättrar 
hela tiden resultaten. 

I år har de hunnit med bl.a. två skridsko
landskamper, mot Norge där Angela blev 
tvåa och Monicka trea, och mot Finland där 
Angela också tog en andraplats. 

Inför SM var båda flickorna sjuka i in
fluensa, men lyckades trots en i det närmast 
helt utebliven träning placera sig så bra som 
sexa totalt för Monicka och etta-etta-tvåa 

för Angela på 500, 1000 resp. 1500 meter. 
Monickas personbästa ligger för de aktuel
la sträckorna på 51.01,1.45.30 och 2.41.5. 
Angelas tider är 47 .89,1.38.53 och 2.33.7. 

I sommar ska flickorna konfirmeras vil
ket för med sig att de missar en stor cykel
täviing, 6-dagars i Hökensås, där de senast 
blev 3:a och 5 :a, även där med storasyster 
i täten. Till ungdoms-SM i Åstorp i augusti 
önskar vi dem lycka till. 

PS. Nu är Angela inne i cykellandslaget 
också! Efter att hon sopat rent i OBS-täv
lingen i Kungsbacka under Kristi Himmels
fards-helgen , försvann tydligen också den 
sista tveksamheten hos uttagningskommit
ten. Landslagscyklist och landslagsskrin
nare vid 14 års ålder! 

Vägen till körkortet går genom 

Fjällbacka Trafikskola 
Elof Davidsson 

Tel 0525-205 30 

MC - BIL - TAXI - BUSS - LASTBIL 
I NTENSIVUTB I LDN I NG 

Omdöme - Ansvar - Hänsyn 

Välkomna! 

ANNA-MAJAS 
Manufaktur 

VÄLSORTERAD MANUFAKTUR

MODE- OCH SYBEHÖRSAFFÄR 

.... 
'-' ............... . 

Tel. 0525/31371 

FJÄLL BACKA 

Bygdens egen bank 

Kville 

Sparbank 

I alla bankärenden vänd Eder 
till Sparbanken 

FJÄLLBACKA tel. växel 31800 

Filialer i Hamburgsund, 
Gerlesborg, 

Rabbalshede och Kville. 

Cen trumkiosken 

Tobak - Cigaretter - Tidningar 

Konfektyrer - Frukt - Läskedrycker 

GB-glass - Souvenirer m.m. 

Tar emot film 

för framkallning 

Eva och Bengt Richardsson 
Telefon 0525- 313 27 
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TV-LAGET KOMMER IGEN !!! 

Lars-Gunnar Björklund: Gardera med tvåa! 
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HUGO ANDREASPN 
AKTIEBOLAG 

FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER 
REPARATIONER 

VÄRME OCH SANITET 

TEL. 0525/31267, 31296 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 

Vecka 28 blir en fin vecka för fotbolls
vänner. Den 13 juli kommer allsvenska 
Örgryte IS till Fjällbacka för ett tre dagar 
långt träningsläger. Man inleder lägret med 
match mot ett förstärkt Fjällbacka IK. ÖlS 
ställer upp med sitt bästa lag, dvs. bl.a. 
Sören Börjesson, Glenn Martindahl, Peter 
Dahlqvist . Onsdag den 13 juli alltså. 

Söndag den 17 juli kommer det kanske 
ännu finare , åtminstone roligare främman
de på besök, nämligen det omåttligt popu
lära TV-laget med Bengt Bedrup, Lasse 
Åberg, Per Ragnar, Lars-Gunnar Björklund, 
Ardy Strliwer, Jörgen Edman osv. osv. Det 
ryktas även om ett par världsnamn från 
engelska ligafotbollen. Den som lever får se . 

I dagarna för denna tidnings presslägg
ning har det även kommit förfrågning om 
match för inga mindre än Blåvitt, alltså 
IFK Göteborg. 

Årets säsong i Bohusserien verkar bli 
mycket intressant ur Fjällbacka IK:s syn
punkt. Laget har imponerat i tränings
matcherna och en så bred A-trupp som FIK 
förfogar över i nuläget har vi aldrig haft. 

Hans Wedberg har gått till Torslanda 
men i gengäld har FIK fått tillbaka Billy 
Jönsson från Stenungsund, Jonny Larsåsen, 
ex-allnorsk från SKI, Sten-Håkan Karlsson 
från Frändefors, Urban Tärneld från Greb
bestad samt Glenn Rödin, målvaktslöfte 
från Hällevadsholm. 

Det skall bli intressant att se, om nye 
lagledaren Fred Nyman kan lotsa fram laget 
till topplacering i femman. Det började bra , 
seger med 5- 3 borta mot Herrestad, där 
Dan Karlsson gjorde fyra vackra mål. Vi 
håller tummarna. 

OSKAR 

Anmäl dig i god tid 
till sommarens golf! 

Ska man vara med och spela golf i 
Fjällbacka golfklubbs tävlingar måste 
man vara ute i god tid med anmäl
ningen. Till förra årets Hummergolf 
var deltagarlistan på 240 spelare full
tecknad redan tre månader i förväg! 
Intresset visar inga tecken att avta i 
år. 

Under den intensivaste sommarsäsongen 
anordnar klubben tio större tävlingar med 
Volvo Cup som inledning den 18 juni. Den 
följs av klubbens stora satsning i år, mid
sommardagens Mixed foursome, som av 
tradition blivit en stor familjetävling. 

l år har denna tävling s.k . shotgun-

start , vilket innebär att de tävlande går ut 
till sina i förväg lottade starthål och däri
från spelar de 18 hålen, med gemensam 
starttid. Ett fint prisbord att dela på bidrar 
till intresset. 

Anrås-pokalen den 2 juli kan väl sägas 
vara midsommartävlingens motpol, med 
50-60 elitspelare från hela landet, max han
dicap 8. Tävlingen spelas utan handicap 
över 36 hål - bäst är alltså den som slagit 
minst antal slag. 

Hummer får man vänta till oktober med 
att spela om, men den 16 juli står Kräft
slaget, med massor av frysta kräftor, räkor, 
krabbor och löjrom i pris. 

TAXICENTRALEN 
TAXI· BUSS upp till 48 passagerare· BUDBIL 

BARBIL . HANDIKAPPFORDON 

0525/29400 

-= Sr. Axelsson 

8L1~ 
FJÄLLBACKA 

Thore Axelsson 0525/31721 



Legala notiser 
Födda: 
821016 Karl Gustav Mattias son till Hans 
Orvar Gustav Sämberg o.h.h. Ulla Birgitta 
f. Hedlund. 

821209 Jakob Anders son till Mats Peter 
Forsbäck och Elsebeth Winther. 

821224 Karl Robin son till Conny Roland 
Olsson och Kerstin Marie Karlsson. 

830218 Gossebarn son till Karl-Allan Nord
blom o.h.h. Birgitta Veronica Skog. 

830225 Anders Birger son till Klas Birger 
Lundblad o.h.h. Ingrid Gunilla f. Pleijel. 

830317 Gossebarn son till Sten Åke Bill
berg o.h.h. Asta Mariann f. Stensson. 

830326 Flickebarn dotter till Carina Anette 
Andersson. 

830418 Gossebarn son till Per-Olof Karl den 
o.h.h. Christina f. Richardsson. 

Döda: 
821012 Erik Valdemar Foss f. 960227 

821211 Elsa Charlotta Falk f. 940104 

821228 Bror Evert Vilgott Valdner 070426 

830209 Erik Valdemar Hintel f. 991009 

830211 Anna Dagny Hansson f. 040831 

830412 Svea Linnea Fredlund f. Lycke 
040117 

Vigda: 
821217 Hans-Erik Lundberg och Inger 
Lilian Håkansson f. Andersson. 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KARRABY 
HANDElSTRÄDCARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-531 55 

KÖPER SÄLJER 
RENOVERAR 

GAMLA 
MÖBLER l 

BUTIK & VERKSTAD 

Källvik,Fjällbacka (vid tennisbanan) Tel. 0525-31650 

'PERCO 
K~LITETSrv\4RKISER 

Se årets 
nya duk
kollektion 

Allt i SOLSKYDD egen tillverkning av: 
RULLGARDINER och MARKISER 

~R • 

, _. _ Det NYA n 
. ~2; \ ;5eleganta u 

~ SOL- n :c:.-i t SKYDDET u 

~l~~;!:"' ij 
inifrån och ut. 

PASSAR ALLA FÖNSTER 
- ÄVEN TAKFÖNSTER 

ABGu:t:r;son (I 
SoisI<ydd • T ex1itief . GarointiIIJeI"O 

T apeIseratve<kll 

Tanumshede - 0525,20571. 20573 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---FIRMA---

Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 

t> 

FJÄ"LLBACKA 
ELEKTRISKA 

Tel. 0525-310 68, 318 68 

INSTALLATIONER - REPARATIONER 

Kyl - Frys - Sval 
El-spisar 

Radio - TV 
Reservdelar - Tillbehör 

STOR SORTERING 
ARMATURER 

AB BROR JANSSON 

BÅTVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER 
MATERIAL 
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I hård byig vind genomförde Fö
reningen Allmoge Båtar sin uppvis
ningssegling i Fjällbacka på pingst
dagen. Det var föreningens arbets
lag i Tanum som arrangerade, och 
själv ställde upp med sex av före
ningsmedlemmarnas båtar. Inbjudna 
föreningen Tollar och Seiel från 
Smögen ställde också upp med en 
båt. 

Små jullar och snäckor med barkade 
sprissegel seglade en snabb vända ut runt 
Lilla Enerskär innan de dansade in i rela· 
tivt lä bakom Badholmen. 

Föreningen Allmoge Båtar är en sam
manslutning som arbetar för att bevara 
gamla nordiska båttyper och fiskar- och 
båtbyggartraditioner. Medlemsantalet är 
på väg mot 2.000 vid det här laget. 

Arbetslaget i Tanum har funnits i ett 
knappt år och håller på med sitt första 
projekt, Vendela . Vendela är en 23 fots 
rodd- och segelbåt byggd i Stavanger på 
beställning av fiskare i Havstenssund. 
Båten skänktes till arbetslaget av makarna 
Jan och Gertrud Zeilon, Havstenssund. 

I vinter har arbetslaget renoverat båten 
och bl.a. bytt en del spant och bord, 

Snipe CUp - ingen 
promenadseger 

Årets seglingssäsong invigdes som sig 
bör i Fjällbacka med den sedvanliga Katte
gat Snipe Cup-tävlingen första helgen i maj. 
De tio båtarna, varav en norrman, seglade 
två seglingar på lördagens vackra väder, 
men båda söndagsseglingarna fick ställas 
in. Det blåste en ryckig ostan som fyllde 
seglen på båda sidor. 

I stället anordnade arrangören SSN läs 
Lasse Lundberg - en tipspromenad för 
seglarna runt Vetteberget, med seglarfrå
gor. Utslaggivande i cupen blev dock bara 
lördagens seglingar. 

Resultat: 1. Bröderna Carlberg 2. van 
der Heyden 3. Ulf Sjöberg 

Prydlig anläggning 
Sedan i våras pryds Segelsällskapet Nor

dervikens nya klubbanläggning aven sig
nalmast i gammal marin stil. Masten som 
är en kopia aven gammal segelskutemast, 
är en gåva från Ewa och Bengt Richard s
son i Centrurnkiosken i Fjällbacka. Den 
har tillverkats på Bror Janssons varv och 
är ämnad att bära signalflaggor vid poäng
seglingarna. 

Klubbhusets emblem i större format 
pryder också klubbhusets gavelvägg. Det 
är Lerstens kvarn och Leif Ericsson i Häl
lesporten som stött segelsällskapet med 
ekonomisk hjälp till flaggor och annan 
utsmyckning. 
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Vendela renoveras 

Vendela seglar i sommar igen. 

gjort nytt roder, nya bonntäljer och ny 
rundhult.Också seglen syr arbetslagets 
medlemmar, - 21m2 i fock och stor - na
turligtvis i bomull. I sommar kommer 
Vendela att i segelbart skick stå till före
ningsmedlemmarnas förfogande och givet
vis delta i uppvisningsseglingar. En sådan 
blir det under kulturveckan, men då utan
för Grebbestad. 

Kvar på föreningens önskelista står 
dock överst en Åkerströmare, d.v.s. en 
rob åt byggd av Fjällbacka-mästaren Justus 
Åkerström. Det har ännu inte lyckats 
arbetslaget att få tag på en sådan. En annan 
båt som arbetslaget skulle vilja ta hand om 
är en norsk trebording, som var mycket 
populär i norra Bohuslän i böljan av 
seklet, en s.k. oselve. 

Föreningen Allmoge Båtars arbetslag i 
Tanum har ca. 20 medlemmar och de 
flesta arbetar aktivt både inom och utom 
arbetslaget med bevarande av gamla båtar. 
Kontaktmän är Otto Lundbom 0525/ 
122 59 och Ola Lindström 0525/ 337 00. 

Segla i sommar 
med SSN 

Seglingar: 
10/7 Högsommarregattan, kölbåt. o jollar 
6/8 Augustiregattan, kölbåt. o jollar 

13/8 VÄDERÖARNA RUNT, kölbätar 

Anmälan till ovanstående seglingar göres 
till Berit Strömberg, Norr Edsten, 450 71 
FJÄLLBACKA, tfn 0525/317 01, senast 1 
vecka innan tävlingsdagen. 

Seglar du bräda kan du kontakta Len
nart Benettsson tfn 0525/321 52 för att få 
reda på vidare information. 

F ör medlemmar gäller de traditionella 
aktiviteterna vid vårt klubbhus iSälvik 
måndagar och torsdagar. Håll ögonen öppna 
för det ryktas om mera aktiviteter för med
lemmarna. 

Medlemsavg: fortfarande låga 25:00/ 
pers och 60 :00/familj , insättes på klubbens 
postgirokonto 46 56 65-8 eller löses hos 
vår kassör Berit Strömberg. 

AB Fiilllbacka Vilrme & Sanitet 
Allt inom VVS-branschen Tel. 0525-312 70 

Personbilssläp - Båtkärror - Traktorsläp - Skogskärror 

Kombivagnar - Självlastarvagnar 

Thorens Maskiner 
45071 Fjällbacka . 

Tel. 0525/31962,31187 

. 
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Vi tror på framtiden 
Vår historia går tillbaka ända till början av seklet. Idag är 
vi e~ helt modem industri, även om vårt gamla namn har 
fått hänga med. 

Det är under den senaste lO-årsperioden som utvecklingen 
tagit riktig fart. 

Vi har specialiserat oss på produktion och handel med 
djurfoder, mjöl- och hälsokostprodukter. Och vår filosofi 
kan sammanfattas i ett ord: Kvalitet. 

Genom att aldrig släppa på det begreppet, har vi fått 
starka ben att stå på. 

Nu står vi inför nya satsningar, med nya intressanta pro
dukter. T .ex. hund- och kattfoder och hälsomjölprodukter. 

Därför att vi tror på framtiden. 

LERSTENS KVARN Box 24,45071 FJÄLLBACKA Tel. 0525-318 10 
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TanumsUKommun 

NY KARTA ÖVER KOMMUNEN! 
Nu finns det äntligen en riktigt bra karta över Tanums kommun! 
En informations- och adresskarta i flerfärgstryck! 

Den alldeles färska kartan innehåller en översikt över hela kom
munen med informationstexter, upplysningar om sevärdheter, 
adressregister, mm, mm. Dessutom flygfoton över alla tätorter! 

Kartan säljs i affärer och kiosker, på campingplatser och bensin
stationer överallt i kommunen. Den går också att köpa ~ller 
beställa direkt från kommunkontoret i Tanumshede eller från 
k(;mmunens bokbuss eller bibliotek. 

Nu ä; chansen ännu lite större att Du ska hitta rätt bland allt 
vår kommun har att bjuda. T .ex. under Kulturveckan ! 

Den 12-22 augusti är Du välk<:)mmen till Tanums Kulturvecka. 
En hela 10 dagar lång vecka som fullkomligen sprudlar av aktivi
teter. 

Bland de över 100 arrangemangen och 20-talet utställningar, på 
en mängd platser runt om i kommunen, kan Du bl.a. få vara med 
om norra Bohusbanans 80-årsjubileum. Lördagen den 13 augusti 
kommer nämligen två ångtåg att trafikera sträckan Munkedal
Strömstad. 

Vill Du veta mer om Kulturveckan, så ring 0525/291 30 och be 
att få programhäftet som kommer i början på augusti. 

Välkommen hälsar Tanums Kulturnämnd 

Munk-Reklam, Munkedal 


