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ÄNTLIGEN BRYGGDANS IGEN!
Bryggdansen blev sommarens succe i Fjällbacka! Mas
sor av folk tog tillfället i akt att tråda en sommardans
på bryggan vid Planarne. Där virvlade bofasta och som
margäster, unga och gamla, om varandra till tonerna från

ett riktigt bryggdanskapell. Kalks trio, med dragspel,
trummor och gitarr, hade just de rätta låtarna på reper
toaren.
Mera bryggdans på sidorna 13-15.

NY SJÖRÄDDNINGSBÅT -INGRID BERGMANS ROS - GUSTAFS ÄVEN
TYR - RONJA I VARGKLÄMMAN - ÄLSKAD HUNDRAÅRING - MM - MM



REDAKTÖR
Magnus Lindström 0525/ l 0404
PI 363, 45081 Grebbestad

Vi
kan bli flera

:, .

Sommaren 1983 präglades av högtryck och semesterväder.
Hamnen i Fjällbacka var utnyttjad till bristningsgränsen
och hamnmästaren gnuggade händerna av förtjusning. Sam
tidigt som han grubblade över hur man ska få in avgifter från
dem som bara lägger till på dagtid! (Aldrig får man vara rik
tigt glad.)

Varmbadhuset med tvättinrättning gick för fullt. En mycket
värdefull investering för både sommarfolket och åretrunt
boende.

Och som vanligt - tyvärr - gick mycket av husvagnstrafiken
mot Sälvik in genom centrala Fjällbacka. Får vi hoppas att
det till nästa sommar blir ändring i skyltarna? Bra!

Det hände naturligtvis mycket i somras och vi ska inte för
söka med några uppräkningar. Men låt oss från föreningen
konstatera, att bryggdansen blev mycket uppskattad. Vi
hade här samarbete och fin hjälp från fritidskontoret och

. idrottsföreningen. Tack till Sten Larsson och Lasse Engberg!

Och till sommaren hoppas vi på ljugarbänkar och motions
slinga.

Årsmötet diskuterade mycket ekonomi. Det är tyvärr så,
att läget är ansträngt och styrelsen räknar framtiden ett år
i taget. Det finns troligen ingen mera förening med 400 med
lemmar, som håller sig med ett så högklassigt medlemsblad,
som vi gör. Och det tar emot att pruta på kvaIiten.

Försöket att turistinrikta sommarnumret slog väl ut, men
det räcker inte. Vi behöver bli flera medlemmar. Och det
är medlemsavgiften som skall garantera tidningen - lös
nummerförsäljningen ger bara ett bidrag.

Alltså är vår främsta nyårsönskan en första milstolpe om
500 medlemmar. Säkert har ni grannar och bekanta, som
kan påverkas till ett medlemsskap. Och 60 kronor är ganska
billigt för en bra julklapp!

Vi kommer att lotta ut några fina vinster bland dem som
värvar nya medlemmar till föreningen.

När vi hörs nästa gång - i sommarnumret - så är vi 500!
Det tummar vi på.

Styrelsen.

ARBETSUTSKOTT
Alf Edvardsson, Gunnar Fredriksson,
Arne Carlsson

Föreningen för Fjällbacka
450 71 Fjällbacka

Pg 4103 18-0 - Bg 514-7228

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

värna om FjälIbacka som fritids
miljö

att tillvarata medlemmarnas intres
sen och främja deras tillvaro i
FjälIbacka

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
ARBETSARET 1983-1984

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

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

KASSAFÖRVALTARE
John I Johansson Solrosv. 6, 450 71
Fjällbacka 0525/312 50 (hem o arb)
Sommaradress: Mörhult, 450 71 FjälI
backa 0525/31756

SEKRETERARE
Gunnar Fredriksson Virvelvindsg. 12 B
417 14 Göteborg 031/22 4205 (hem)
031/235010 (arb)
Sommaradress: Långesjö 2402,45071
FjälIbacka 0525/123 98

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

ADJUNGERAD
Maj Gustafson PI 328, 45071 Fjäll
backa 0525/31231

SUPPLEANTER
Lars Sjölund Hillaredsg. 4, 502 30 Bo
rås 033/155240
Sommaradress: Edsten , Nedergården
450 71 FjälIbacka 0525/319 40

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

Inger Rudberg Persikev. 81, 233 55
Lund 046/14 4535
Sommaradress: Torp, Sörgården 450 71
FjälIbacka 0525/353 77
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tillönskas alla medlemmar, annonsörer, läsare och medarbetare
hemma och ute i världen. Vi hoppas att år 1984 skall bli ett lycko
bringande år för samhället och för Föreningen för Fjällbacka.

REDAKTIONEN

och

STYRELSEN

Så vila i den vita vinterdagens stillhet

Låt ej misströstans ogräs gro
utan tacksamhetens åker
breda ut sig
där dina kärnor vilar

Det återvändande ljuset
ger dig den förtröstan
att kärnorna förvandlas
när ljusets värme
kommer

De gror
och reser sig
ur den mörka jorden
och hälsar

ljuset
som sin

befriare

ur diktsamlingen "Lutad endast mot ett grässtrå. .. "
av Johan Tillberg, Veddö.
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Priserna är beräknade på köp av ett häfte
innehållande arton kuponger, ett sådant
kostar trettiofem kronor, men man kan
också köpa lösa kuponger, dom kostar då
tre kronor styck. En enkelresa inom skär
gården kostar två kuponger.

- Vandrarhemmet på Valö har varit den
mest trafikerade hållplatsen, fortsätter Stig
Tore, men man kan allt säga att det har varit
mycket folk över huvud taget och flera olika
nationaliteter bl. a. tyskar, engelsmän, hol
ländare och till och med en japansk familj.

Posten till öarna ombesörjes på samma
gång av Stig-Tore. Tidigare var det postbåten
som var reguljär och passagerare kunde åka
med den, men nu har det blivit ombytta rol
ler, posten åker "snålskjuts" med Bohustra
fiken. Påpekas bör dock att vintertid krym
per turlistan till att omfatta de öar som är
bebodda, d. v. s. Hjärterö, Dyngö, Hästvam
och Kalvö.

ANDERS TOREWl

TvA SJOTURER OM DAGEN
I FJÄLLBACKA LOKALTRAFIK

Sedan Bohustrafiken drog i gång
har Fjällbackaskärgården fått egen lo
kaltrafik. Arton bryggor på åtta olika
öar trafIkeras två gånger om dagen,
klockan tio och klockan sjutton. Des
sa tider är väl anpassade till bussen
som kommer från Rabbalshede järn
vägsstation klockan tio och fyrtiofem
respektive sexton och fyrtiofem.

Det nya samordnade kommunikations
systemet bygger på att man med samma
kuponger kan betala många olika färdmedel
i hela Bohuslän. Om man t. ex. skall åka från
Göteborg till Dyngö, köper man ett häfte
kuponger i Göteborg, betalar sjutton ku
ponger och man är klar att åka med tåg till
Rabbalshede därifrån med buss till Fjäll
backa och slutligen båt ut till Dyngö.

- Det är fantastiskt billigt att man för
trettiotre kronor - sjutton kuponger iI en
och nittio fyra - kan ta sig från Göteborg
till en ö i Fjällbacka skärgård, säger Stig
Tore Berg som är ägare till den båt som in
går i Bohustrafiken.

Den snabbgående aluminiumbåten "Klippan" kompletterar sedan oktober gamla "Lions"
som sjöräddningsbåt med stationeringsort Fjällbacka. Foto: Anders Torewi.

@rönaL.ids
Restaurang

JULBORD
11 december 13-18

Fullständiga rättigheter
Bordsbeställningar 0525/ 310 41

Bostad 0525/31903

Öppet för lunch månd-fred kl. 12-14

Vi tar emot bjudningar av alla slag:
BRÖLLOP-Fl RMAFESTER

FÖDELSEDAGAR
BEGRAVNINGAR m.m.

SJÖRÄDDNINGEN FÖRSTÄRKT
MEDNYBAT

ANDERS TOREWI

En betydligt mera snabbgående båt
har stationerats i Fjällbacka som ett
komplement till livräddningskryssa
ren LIONS. Den nya båten har tidi
gare tjänstgjort hos Göteborgs hamn
som lotsbåt och heter tillsvidare
"Klippan".

Båten är byggd 1979 i Leksand och är
helt i aluminium. Dess längd är 10 m, bredd
3 ,6 m och den har ett djupgående på l m.
Motorn är en Volvo Penta marindiesel på
270 Hk och har turboladdning, vilket ger
en fart på cirka 18 knop. Övrig utrustning
att nämnas är radar, ekolod, marin VHF
och kommunikationsradio. Sjukvårdsutrust
ningen och brandbekämpningsutrustningen
skall kompletteras så att den håller en till·
fredställande standard.

"Klippan" anlöpte den nya hemmaham
nen den fjortonde oktober efter en smärre
ombyggnad på Djupviks vaf'l på Tjörn och
står nu sjöräddningen till förfogande. Det
formella övertagandet och omdopet efter
donatorn kommer att ske någon gång till
,våren.

~ Vi är mycket glada att vi fått ett komp·
lement LIONS, med fartresurser . Det är
ofta ont om tid vid sjuktransporter eller
när någon rapporteras saknad, säger upp
syningsman Stig-Tore Berg. Vi får ändå
inte glömma att LIONS är ett måste vid
till exempel isbrytning. Det klarar inte
ett aluminiumskrov.

Välkomna!
Sivan och Bernt AB Fillllbacka Yilrme& Sanitet

Allt inom VVS-branschen Tel. 0525-312 70
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Ingrid Bergmans ros
planterad och döpt

Vid en ceremoni den sextonde ok
tober invigdes och döptes en helt ny
ros. Namnet på rosen är Ingrid Berg
man. Det är det danska trädgårdsmäs
tarparet Pernille och Mogens Olesen
som efter åtta år av korsningsarbete
nu kunnat visa upp sitt verk, en mörk
röd, storblommig och väldoftande
ros. Gudmor vid dopet var Ingrid Wi
delius, medhjälpare på Dannholmen
sedan många år.

För att tydligare knyta banden till Ing
ri,r13ergman och hennes omgivning hade
man bytt ut den sedvanliga dopchampagnen
mot vatten från källan på Dannholmen . När
~älva dopakten var över planterades den

första plantan av Pernille Olesen och Lasse
Schmidt vid Ingrid Bergmans minnesbyst.
Därefter planterades ytterligare åtta plan
tor av representanter för olika föreningar
samt av nära vänner till Ingrid Bergman.

Mannen bakom namnförslaget, Hans
Truelsen, svenskt representant för Inter
national Garden Center, en organisation
där också makarna Olesens företag ingår,
har lovat att han varje vår skall komma och
se till att rosplanteringen vid minnesbysten
skall vara i topp-trim. Rosen kommer att
fmnas i handeln från och med våren -84
och makarna Olesen tror redan nu att rosen
kommer att bli en klassiker.

ANDERS TOREWI

Ingrid Widelius var gudmor vid dopet av
den nya rosen. Radio Trestad spelade in.
Foto: Anders Torewi.

REKORD PÅ DYNGöBASAREN
"Dyngöbasaren tycks glädjande

nog ha blivit något aven institution,
ett måste, en händelse att se fram
emot och en glädjefest för många.
Som tidigare år blir vi överraskade
varje gång över de stora penning
beloppen, som alltid är rekordsum
mor."

Dessa ord från Sjöräddningssällskapets
VD Gunnar Alverman säger väl det mesta .
om "Dyngöbarnas" basarer. Att man på nio

år lyckats samla in över sextiotretusen kro
nor som donerats till SSRS med önskan om
Lions konto tillgodo är otroligt. Lika otro
lig är ökningen från 762 kronor 1975 till
18 500 kronor i år.

Förutom dyngöbarnas insats bäddade
också fint väder, fint stöd från öbor, före
tagen i Fjällbacka och en rad konstnärer
för succen. Sjöräddningen tillgodo kom
också denna dags försäljning av SSRS
prylar som "Livbojen norra Bohuslän"
kammade in 2000 kronor på.

Livbojen har förresten samlat in 55 000
kronor netto de tre sista åren och det är
verkligen inte dåligt det heller. Ar 1983
var det endast Livbojen i Göteborg som ha
de samlat in mer än Nordbohuslänningarna.
Undra just vad sjöräddningen tycker om
denna aktiva del av Sverige. Varden nya
sjöräddningskryssaren svaret? Vi låter frå
gan vara öppen och ser fram emot Dyngö
basarens lO-årsjubileum.

ANDERS TOREWI

OMVÄXLANDE
OCH SVÄNGIGT
LITET FIASKO

Arets musikfest blev tyvärr ett litet
fiasko. Trots att hela fyra band spelade,
en ljudanläggning av kolossalformat ha
de hyrts och vädret var toppen kom det
inte mycket folk. Den ringa publik som
kom fick i alla fall ett omväxlande och
svängigt program, med rockkungen Flo
rence Nightingales come back som kväl
lens höjdpunkt.

ANDERS TOREWI

Vi ar lagom små
för att bry oss om.

Och tillräckligt stora
för att ha alla resurser.

.GÖTABANKEN
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HÅLLMALNINGAR OCH RISTNINGAR
Målarklätten på höstutflykt

Den 10 september kl. 15 mötte
22 av Konstföreningen Målarklättens
medlemmar upp vid Kvillekyrka. Där
togs vi emot av Torsten Högberg från
Grebbestad, som blev vår föreläsare
och guide för några mycket fängslan
de timmar framåt.

I sju bilar startade vi vår fard. Första stop
pet gjordes redan vid Allerstorp där vi besåg
en relativt liten men mycket intressant häll
målning belägen cirka 25 m över havet. Häll
målningen upptäcktes av Torsten Högberg
så sent som 1981 och detta stenålderskonst
verk uppskattas vara omkring 6000 år. Fi
gurerna är målade i en roströd färg och be
står av sju mindre och en större mansfigur,
plus några hjortdjur. Man anser den förestäl
la ett jaktdrev. Skålgropar fanns också att
se och troligen har här funnits en gammal
boplats.

ANNA-MAJAS
Manufaktur

VÄLSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHÖRSAFFÄR

Tel. 0525/31371

FJÄLLBACKA

Vi fortsatte förbi Stora Vrem och nästa
stopp blev vid Snögårds hällristning. Denna
är inte iritad och till stora delar täckt av jord
och mossa men vår förutseende ciceron var
utrustad med en rejäl kvast och kritor och
lät oss själva rita i en del figurer i den 3000
åriga bronsåldersristningen. Fram kom för
utom skålgropar både hjortdjur, mansfigurer
och skepp'med lurblåsare. Litet längre fram
passerade vi en så kallad hjältesten.

Färden gick vidare till Kallsängens häll
ristning där figurerna är tydligt imålade. I
berghällen syns en flock vargar som tydligen
söker vatten, vidare skepp, bevingade män
med näbbar och en man med två huvuden,
den enda kända av detta unika slag. Över
männens huvuden ses soltecken och där
[mns också ett hakkors eller solkors i
stenen.

Nästa sevärdhet vi fick bekanta oss med
var hällmålningen vid Bärfendal. Den ligger
på 75 meters höjd över havet och upptäck
tes 1981. Från vägen leder en stig brant
uppför och vi måste stanna för att pusta ut
ett par gånger innan vi nådde målet. Väl
uppe packades medhavda kaffekorgar upp
och det smakade gott med ett litet mellan
mål ute i den vackra naturen, just nedanför
den lodräta bergväggen med hällmålningen.

På den tio meter långa ytan upptäckte
vi figurer av älg, hjort, en björnhona med
ungar, rovfåglar, en stor fisk och en met
krok med tydlig hulling. Denna hällmålning
liksom den vid Allerstorp ligger vid ett brant
stup där villebrådet drevs utför eller vid si-

darna föll i fångstgropar.
En livlig debatt utspann sig omkring den

na gåtfulla fårg våra förfåder använt sig av
och som kunnat stå sig i så många årtusen
den. Inte heller kan man vällåta bli att und
ra över hur dessa människor såg ut, vad de
tänkte, vad de gladdes åt och vad som vål
lade dem sorg?

Utfården slutade strax invid Aby säteri
där det ligger en mycket stor och vacker
hällristning. Fotspår av fyr- och femtåiga
djur fanns ristade i berghällen, vidare skepp
med män med underliga huvudprydnader
eller kanske uppsträckta vapen och för öv
rigt massor av figurer av ungefår samma slag
som vi sett tidigare under vår exkursion.

Innan vi skildes framförde adjunkt Inga
Lill Mattsson vårt hjärtliga tack till Torsten
Högberg för en bade lärorik och underhål
lande utflykt tillbaka in i en grå och dunkel
nordisk forntid.

MAJ GUSTAFSO

ROGERS
EKIPERING

Herr, Dam och Barn

Galleri Havsviken
Vi önskar alla
våra trevliga gäster
en God Jul
och ett Gott Nytt Ar!

Eva Forsbäck, Maj Britt Lind

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

ALLT I BLOMMOR

Fritidskläder
i stor

sortering

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007
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Äggkoppen -83:

TRONSKIFTE OCH DELTAGARREKORD
Att Äggkoppen nu har blivit ett av

Fjällbackas största idrotts- och famil
jearrangemang råder ingen tvekan om.
Den sjätte upplagan av roddtävlingen
för ekor blev just den tillställning som
arrangörerna i begynnelsen hoppats
på. Dom fem första årens tio till fjor
ton båtar hade i år utökats till hela
tjugotvå och det om något talar väl
om tävlingens popularitet.

Själva banan hade i år ändrats något. En
boj hade placerats i höjd med dansbanan,
så åskådarmassan (som vanligt stor) kunde
nu fmt följa den rafflande målgången.

Starten i år blev tack vare det stora del
tagarantalet kaotiskare än någonsin och ti
telförsvararna B. Ekström/B. Hugosson
hamnade mitt i kalabaliken. Detta var dock
inte fallet med fjolårstvåan A. Bräck/L. Ju
liusson som genom en fm start skaffade sig
ett stort försprång till A. Lindström/P-A.
Lunneryd som länge låg tvåa.

Av plastbåtarna kom T. Kalden/T. Karl
qvist bäst iväg i starten och de ledde också
klassen vid rundningen av Gudmund. I trä
båtsklassen var det Bräck/Juliusson som
rundade först i ganska klar ledning. Den sto
ra striden vid rundningen stod i stället mel
lan nummer två, tre och fyra i träbåtsklas
sen. Båtarna med U. Jansson/I. Granqvist,
A. Lindström/P-A. Lunneryd och B. Ek
ström/B. Hugosson rundade i stort sett sam
tidigt.

Tär upploppet böljade stod det klart vil-

ka segrarna i respektive klasser skulle bli.
Kalden/Karlqvist i plastklassen inget att göra
åt. Det hjälpte inte heller att Ekström/Hu
gosson knappade in en del mot slutet på
Bräck/Juliusson, försprånget de skaffat sig
var för stort.

Spurt-strider blev det ändå: andra platsen
i plastbåtsklassen kneps på mållinjen av H.
Schub/B. Hansson strax före P-A & P-Å
Hallberg och tredjeplatsen i träklassen blev
Jansson/Granqvist hårfint före Lindström/
Lunneryd.

Väl i mål var det så dags för den första
av årets nyheter: Prisutdelningen. Hela tju
goåtta av Fjällbackas butiker och instanser
hade villigt ställt upp och donc;rat priser, så
alla deltagare fick minst ett fint pris med
sig hem. Ett stort TACK till donatorerna.

Årets andra nyhet var Äggkoppsbalen
på Badis som var öppen för alla såväl del
tagare som publik. Där åts och dracks det
gott och även en konsert med "Fem med
dirigent" fick publiken bevittna innan det
var dags för segervalsen ackompangerad av
PAX Andren. Kort sagt en lyckad avslutning
på en lyckad dag. Väl mött nästa år, här
följer resultaten:

Träbåtsklassen : I. Anders Bräck/Lennart
Juliusson Väderöarnas IF, 2. Bengt Ekström
/Björn Hugosson Team Kranelve, 3. Urban
Jansson/Ingemar Granqvist Framstrannes
RF, 4. Arne Lindström/Per-Anders Lunne
ryd Långö RK, 5. Allan Nordblom/Leif
Karlqvist Team Kran~lve.

Plastbåtsklassen: 1. Torbjörn Kalden/
Tord Karlqvist Framstrannes RF, 2. Hans
Schub/Bernt Hansson Team Gröna Lid, 3.
Per-Anders & Per-Åke Hallberg GKSS.

ANDERS TOREWI

Centrumkiosken

Tobak - Cigaretter - Tidningar

Konfektyrer - Frukt - Läskedrycker

GB-glass - Souvenirer m.m.

Tar emot film

för framkallning

Eva och Bengt Richardsson
Telefon 0525-313 27

Affären med öppna ögon

Välkommen till

UGGLAN ÄR
ETT KONSTIGT DJUR.

PÅ DAGEN SER DEN INGET,

MEN PÅ NATTEN SER DEN

LI KA BRA SOM PÅ DAGEN

Fillllbacka
Pappershandel

En skön dans-sko. Mjuk,
smidig och bekväm.

SKOR och LÄDER
FJÄLLBACKA

Tel. 0525/312 50

UlblcaniaSlco
Art. 3964. Äkta nappa
skinn. Läst Frida.
Äkta läderbindsula.
Klackhöjd 42 mm.
Färger: Svart, grå, röd, marin.
Storl. 2-8.

Välkommen in och prova!
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Det här brevet skrev Gustaf Carlsson till sina
släktingar, systersonen Erland Gustafson och
hans familj, julen 1951.
Morbror Gustaf hade tydligen nära till även·
tyret - en god berättare var han också.

" Kära släktingar!

8

Hjärtligt tack för brev och julpaket, det
är snällt av Eder att komma ihåg en gammal
sjuk man. Men så går det här i världen, syn-

_ den straffar sig själv. Här har jag gått och
proppat i mig så mycket god mat under
årens lopp att maskineriet gått sönder till
slut. Det tycks dock vara av ganska lindrig
art, jag har haft obetydligt besvär utav det
och har nu länge varit uppe och spanat efter
nya hjältedåd.

Ja, är det inte märkvärdigt, där ligger
man i sin säng och skall vara sjuk, så står
man bara upp och blir världsberömd. Un
derverkens tid är ännu ej förbi.

Enligt ordination skulle jag ligga snäll och
beskedlig i min säng och äta skorpor och
mjölk, men tiden blev mig lång, och i ett
obevakat ögonblick smet jag ner till den del
av Skageraks kust som tillhör mig.

När jag såg ner på bottnen trodde jag
att sjukdomen brutit ut på allvar, var det
yrsel eller febersyn? - Ett förskräckligt
huvud med hemska ögon stirrade mot mig.

Jag kastade en sten för att få visshet,och
synen försvann, men rakt upp i land! I ren
nervositet tog vidundret fel på väderstreck.
Det var bara att sätta en båtshake i gapet
och en tågända om svansen och med assis
tens av Heikki hala upp den på bryggan.

Det var en ful fisk. Huvudet var en halv
meter bredt med ett fruktansvärdt gap och
långa vassa tänder. Ovanpå huvudet satt
två långa spröt med lampor, som kunde

lysa då han var hungrig och ville ha mat 
han bara gapade så sam småfisken in i hans
öppnade gap.

Till en början fattade jag inte vidden av
mitt hjältedåd, men sedan händelsen blivit
känd över hela landet och alla tidningar av
någon betydelse haft det inne i sina spalter,
telefonen ringde i ett med ivriga röster som
ville höra detaljer, föreningar som ville höra
mig hålla föredrag om marulksfiske, och nu
senast brev från Amerika, där de också ville
höra närmare relationer, då förstod jag \iI
ken enastående prestation jag åstadkommit.

Något liknande torde ej ha förekommit i
nyare tid; vi får nog gå så långt tillbaka som
stenåldern. Det skulle kunna tänkas att nå
gon hjälte från denna tidsålder då det endast
fanns stenar att tillgå som redskap kunnat
utföra denna bedrift att med ett enda sten
kast förpassa en djuphavsfisk på närmare
trettio kilo upp på land.

Efter denna händelse kunde jag som i
nog kan förstå ej hålla mig i sängen. Även
tyrsblodet hade kommit i svallning. här
måste handlas och göras nya bedrifter.

... Men det tycks för närvarande vara tyst
och stilla, så att just nu håller jag på att skri
va mina memoarer. När det första exempla
ret kommer ut från trycket sänder jag ett
exemplar med min egenhändigt skrivna au
tograf.
En God Jul!
Hjärtliga hälsningar från

Gustaf "



rRonja i Vargklämman l JEPPE I
HÅKEBACKEN
Tisdagen den 31 maj 1983,en strå

lande våreftermiddag, samlades i gym
nastiksalen i Håkebackens skola en
förväntansfull skara barn och vuxna.
Strax skulle ridån gå upp för det väl
kända teaterstycket Jeppe på Berget.

Denna komedi skrevs på 1720-talet av
den norsk-danske författaren Ludvig Hol
berg under pseudonymen Hans Mikkelsen.
Dagens elva små skådespelare bestod av
skolans femte- och sjätteklassister som för
första gången stod på scen. Regissör var
deras klassföreståndare Jim Bohman och
introducent Fredrik Larsson.

I rollerna: Jeppe på Berget - Jessica Eng
berg, Nilla - Eva-Lotta Eriksson, 'Krögarn
Jakob - Charlotta Klacker, Baron - Ull
rika Axelsson, Erik - Annika Novenius,
Sekreteraren - Annika Klarqvist, Kammar
tjänaren - Helene Larsson, l: doktorn 
Charlotta Klacker, 2: doktorn - Anette
Ekström, Inspektorn - Sebastian Harrys
son, Inspektorns hustru - Annika Klarqvist.

I komedins fyra scener får vi uppleva
den ganska late och karaktärslöse Jeppes
vedermödor meci anledning av hans elaka
och dominerande hustru Nilla och hennes
käpp, kallad Mäster Erik, som Nilla ofta
låter dansa polska på stackars Jeppes rygg.

Istället för att köpa såpa åt Nilla super
Jeppe upp pengarna, somnar och blir ut
satt för ett lustigt spratt. När han vaknar
tror han sig ha hamnat i själva paradiset.
Men ack, vilken chimär! Slutet blir att
Nilla finner sin Jeppe utkastad på dyng
högen och får åter bruk för Mäster Erik,
då hon fmner att pengarna är borta och
ingen såpa köpt.

Alla kan nu konstatera att Jeppe super.
Men varför super han? Ja, den viktiga frå
gan är tyvärr ännu efter mer än två århund
raden obesvarad. Då ridån gick ner efter
föreställningen tackade en nöjd och road
publik med starka applåder som aldrig tyck
tes vilja upphöra.

MAJ GUSTAFSON

Thore Axelsson 0525/317 21

Här kliver Ronja Rövardotter fram
i Vargklyftan utanför Mattisborgen
någon gång på 1200-talet - i verkligheten
är det tioåriga Hanna Zetterberg som pose
rar i Kungsklyftan i Fjällbacka under inspel
ningen av ftlmen på Astrid Lindgrens bok
Ronja Rövardotter.

Under ett par intensiva dygn ockupera
de det 52 man starka filmsällskapet Fjäll
backa i början av hösten tillsammans med
ett tiotal hästar. En bättre Vargklämma än
denna stod inte att finna någonstans. Fil
men som regisseras av Tage Danielsson och
innehåller massor av våra främsta skådespe
lare, får premiär till nästa jul.

Br.AJCe/sson

FJÄLLBACKA
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Till Skrålbyhus på Dyngö

Skrålbyhus på Dyngö, byggt 1883, kärt hem och sommarhus för samma familj i 100 år.

Utanför Fjällbacka på Dyngön lig
ger ett vitt sommarhus som i juli i år
fyllde 100 år. Det är inte det äldsta
huset i Fjällbackaarkipelagen, så det
var inte därför vi firade det. Nej, för
oss tre syskon, Gokke, Ulla och Bos
sen, som alltsedan tidigaste barnaår
tillbringat våra somrar på Dyngön,
har huset fått en alldeles särskild be
tydelse.

Det vita sommarhuset har inte alltid varit
"bara ett sommarhus" utan en gång för
längesedan var det ett kärt hem för vår mam
ma, Carin Nordström, född Johansson. Nå
gon har sagt att man utan pensel och palett
kan måla tavlor ur livet i starka färger. Vi
håller med, för Mamma har genom att be
rätta från sin barndom givit oss barn många
minnestavlor och på så sätt har vi fått lära
känna vårt hus från långt tillbaka i tiden.
Nu vill vi försöka att utan pensel och palett
måla vår tavla av "Skrålbyhus".

Berättelsen börjar på Florö år 1880. Där
bodde då ett 40-tal bofasta personer med
skiftande yrken. Där fanns gästgivaränkan
Abela och hennes son sjökaptenen som var
centralfigurerna på ön, men där bodde ock
så skutskeppare, tunnbindare, drängar, pi
gor och "inhysingar." Bland alla dessa fanns
vår Morfar, skepparen Bernhard Johansson
född 1840 och hans hustru, Dorotea, vår
Mormor, född 1853. Morfars äldre bror An
ton bodde också på Florö och hade redan
familj med tre barn.

Morfar och Mormor bodde i ett av hu
sen på Florö och enligt en gammal mantals
längd från denna tid fanns i huset också två
pigor och två "inhysingar." Morfar och Mor
mor planerade dock under denna tid ett
husbygge på Dyngön, och år 1883 var hu
set färdigt och blev sedan deras hem i alla
år. Brodern Anton tycks också ha fått en
längtan till samma ö, för efter ett antal år
flyttade han och familjen över och de tog
också med sig huset från Florö till Dyngö!
Brodern Anton valde platsen strax ovanför
sin bror Bernhard och från sjön kan man se
de två syskonhusen på öns södra sida. De
ligger där på sluttningen mellan Klovan,
den lilla hamnviken och dalgången som ti
digare var mer använd till odlingar än nu.

Morfar var hummeruppköpare och köp
te humm<.;r längs bohuskusten. Hummern
förvarade han i stora sumpar. Senare packa
des den i klotång och så seglade bror An
ton lasten "non stop" till en köpare på
Orust som vidarebefordrade den till en gros
sist i Göteborg. Morfar hade också ett stör
re magasin, som låg på utsidan Söholmen,
den lilla ön framför Skrålby. Där hade han
dels salteri dels försäljning av virke. När vi
var barn rodde Mamma oss dit och visade
oss stengrunden, det som finns kvar av ma-
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gasinet och beskrev hur det sett ut. Hon be
rättade om skutor och båtar som låg vid
bryggan eller hade ankrat i Fläskösundet i
väntan på att få lasta salt fisk eller virke.

Att Mamma kunde konsten att beskriva
målande fick vi bekräftelse på för några år
sedan. Vi fick då av goda vänner ett gam
malt gulnat foto där vi kunde se hur ma
gasinet sett ut på Söholmen. Vi kunde se
skutor i Fläskösundet och en som var på
väg in till bryggan. När kortet togs, tycks
det ha varit dåligt väder, för i bakgrunden
ser man större och mindre segelbåtar ligga
längs hela Floröstranden. Kanske var det
fiskare och skutskeppare som lagt till för
storm, eller var de uppe på krogen för att
ta sig ett glas.

l maj 1886 fick Morfar och Mormor sitt
första barn och det var vår Mamma Carin.
Det har berättats, att det var ett sött litet
flickebarn med mörkt hår och stora mörka
ögon. Själv har Mamma berättat, att hon
blev väldigt bortskämd och då särskilt av
sin far. När hennes bror Torsten föddes i
maj 1889, var det ingen kärvänlig storasys
ter han fick. liten Carin gav sin lillebror
ett tjyvnyp så fort hon kom åt och detta
resulterade i att Carin fick flytta över till
Hjärterön en tid. Där bodde hennes morbror
och moster Anders och Maria Göransson.
De var mycket barnkära, men hade inga
egna barn och med förtjusning tog de emot
liten Carin. För att hon skulle få någon
jämnårig att leka med bjöds en annan li·
ten flicka till ön. Det var Ester Stubelius
från Fjällbacka, som var dotter till folkskol
läraren där. Ester och Carin lekte tillsam
mans och där knöts en vänskap som sedan

skulle vara hela livet ut. Vänskap återkom
mer ofta i Mammas berättelser och familjen
Stubelius vänskap fick senare även vi barn
erfara.

l augusti 1892 fick Mamma åter ett sys·
kon och denna gång en syster som fick nam·
net Signe. De tre syskonen Carin, Torsten
och Signe kom att växa upp i ett hem där
det rådde ett varmt förhållande mellan far,
mor och barn. Det fanns en schartauansk
tro i hemmet och den var särskilt framträ
dande hos far i huset har Mamma berättat.
Man klädde sig i mörka kläder när det var
sön- och helgdagar. man fick inte leka och
rasa utan man skulle hålla sig i stillhet. Att
t. ex. klippa med sax var heller inte tillåtet
en söndag och det var något som Mamma
barrned sig länge, länge,för vi, hennes barn,
kan minnas att hon inte riktigt tyckte om
när vi satt och klippte en söndag. Som ton
åring läste Mamma mycket och gärna då ro·
maner, men söndagarna skulle ägnas åt bi
bel och katekes.

Skrålbyfamiljen var mycket släktkär och
man umgicks med släkt och vänner - "dom
på Näverkärr", "dom på Hjärterön" och
"släktingarna på Smögen." Det är många
intressanta och roliga minnen som Mamma
berättat från dessa träffar och bjudningar.
Nu för oss fina kulturminnen. Sverker Stu
belius sade en gång, när han hälsade på oss
på'Dyngön: "Detta var ett mycket gästfritt
hem skall ni veta, och man kände sig alltid
välkommen när man kom hit," och så be
rättade han om de stora hummerfesterna
som hans familj varje höst var inbjuden till.
Han har också berättat, att när vår morbror
Torsten var baby hade han som skallra en



-en älskad hundraåring

"Kaanans " hus, mitt emot nuvarande el-affären, år 1921. Foto: Nordiska Museet.

stor hummerklo. Den sög han också på
med stor förtjusning.

Syskonen Carin, Torsten och Signe läste
mycket när de växte upp, men det skulle
vara 'god litteratur." Det fanns fem tid
ningar i huset "Göteborgs Handels- och Sjö
fartstidning," "Bohusläningen" och "Fäder
neslandet." Den senare, enligt Mamma, så
länge den var seriös "för sedan ville pappa
inte ha den." Vidare fanns för barnen "Bar
navännen" och "Folkskolans barntidning."
Morfar prenumererade på de tre "vuxen
tidningarna" tillsammans med en lots Aran
Wessman som bodde "framme på Dyngö".
Varje dag fick något av barnen ta sig en
promenad över ön för att byta tidningar
och varje kväll satt Morfar och läste ny
heterna för en granne som inte kunde läsa.

Mamma har också berättat om vad de
lekte som barn där ute på skärgårdsön. På
den tiden fick fantasien skapa lekarna och
miljön var leksaksförrådet. En lek var t. ex.
"Jeppa." De letade efter stenar i stränderna
och det skulle vara små stenar som var fina
och runda. är tillräckligt med stenar sam
lats lades de i en hög. Man tog en ur högen,
kastade upp den i luften, och sedan skulle
man med samma hand hinna ta så många
stenar man kunde ur "röset" innan man åter
fångade den uppkastade stenen. Därefter
räknade man antalet stenar i handen och
den som sedan fått flest var vinnaren.

Tidningarna som fanns i huset blev ock
så ett attraktivt lekmaterial. T. ex. kunde
de 'älja ut var sin tidningsspalt och sedan
följde de med en penna uppifrån och ner
mellan de olika orden i spalten. När man
fullföjt uppgiften jämförde man varand
ras resultat. "figurerna", och ibland, berät
tade 1amma, kunde det bli roliga profiler
och roliga "gubbar". Att det var en övning
för den lilla handens motorik, som dagens
pedagog skulle säga, det hade barnen ingen
aning om.

En annan lek var att i en tidningsspalt
stryka över en viss bestämd bokstav t. ex.
alla A eller kanske man bestämde sig för
alla "tingord", och sedan vid sammanräk
ningen se vem som fått de flesta. Detta var
lekar som man också kunde sitta ensam
med har Mamma tillagt. Hur många moment
ingår inte i dessa självpåhittade lekar om
man stannar upp ett ögonblick och tänker
pedagogiskt. Fantasien var grunden och ma
terialet var det som fanns tillgängligt. Le
karna utvecklades också allt efter åldern.
Fascinerande för oss idag år 1983 som nu
upplever alla fardiga leksaker.

Så småningom blev det dags för liten
Carin att börja skolan. De två första åren
gick hon i skolan på Dyngön och sedan ett
år på Kalvön och kunde alltså komma
hem efter skolans slut. Därefter måste hon
fortsätta skolan i Fjällbacka och som 10
åring blev hön inackorderad där. Mamma
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kom först till en fru Wetterman som hade
sitt hus i Långbacken. Det låg ovanför
Stora Hotellet och där hade fru Wetter
man dels stor tygaffar dels sin bostad. Bo
staden hade stora rum som var vackert möb
lerade och det verkade "förnämt." Mamma
tyckte om fru Wetterman, men kände sig
ensam och främmande i det stora huset, så
hon längtade hem.- Hennes far såg sig om
efter ett annat inackorderingsställe och då
kom Mamma till "Kaanans." .

Familjens namn var Johansson och far
i huset var skutskeppare. Han sade alltid
att han varit i alla länder utom i Kaanans
land och så fick han heta "Kaanan." 1 den
na familj trivdes Mamma och där blev hon
kvar under hela skoltiden i Fjällbacka.
Det fanns fyra barn i familjen, Agnes, Hil
dur, Ella och Wilhelm, som alla var något
äldre än Mamma, men som kom att bli hen
nes vänner genom hela livet.

Nästa internat för Mamma blev när hon
skulle "läsa för prästen" och inackordera
des i Kville prästgård hos kyrkoherdefamil
jen Uddgren. Mamma och en lotsförmans
dotter från Väderöarna delade rum. Kyrko
herde Uddgren var en underbar konfirma
tionslärare och präst har Mamma berättat.
Senare blev det också folkhögskolan i Greb
bestad, så det blev långa perioder under
uppväxttiden som Carin fick vara hemifrån.

Efter skoltiden ville Mamma bli sjukskö
terska, och hon hade också blivit erbjuden
att få börja praktisera på Lindqvist och
Mannerheims klinik (hoppas Mamma erin
rat sig namnet rätt) i Göteborg. Hennes yr
kesval motsatte sig dock hennes föräldrar
och då vi frågat varför har svaret blivit att

tA .-

"de var alltid så ängsliga så fort det gällde
doktorer och sjukhus."

Mamma kom i stället till Kungliga post
verket och blev postfröken, och detta blev
ett arbete som Mamma verkligen trivdes
med. Efter att ha tjänstgjort på olika post
kontor i Bohuslän och Värmland kom hon
till posten i Fjällbacka. 1 "Fjällbackabla
det", juni 1979 nr 46,. skriver signaturen
"Vidi" om ett besök som han gjorde i
Fjällbacka år 1921. Artikeln har rubriken
"Vad jag såg och hörde i Fjällbacka." Han
skriver"... en av mina få bekantingar den po
pulära poststationsföreståndarinnan vackra
Karin på posten hade lämnat sin (post) be
fattning och befordrats till äktenskapets
stora postkontor, till ledsnad och saknad
för mången i synnerhet för den stora all
mänheten ..."

Ja, då var Mamma redan gift med vår
Pappa och så småningom kom vi tre barn
Gokke, Ulla och Bossen till världen. Vi bod
de i Göteborg och Pappa som tillhörde han
delsflottan gick de långa traderna till Kina
och Japan. Han var hemifrån långa tider
och detta gjorde att Mamma blev mycket
ensam och hade hela ansvaret för oss barn.
Som vuxna har vi förstått vad detta har in
neburit för Mamma av ensamhet, ansvar
och ängslan. En ängslan för Pappa där ute
på haven. Mammas barndomshem på Dyng
ön blev platsen hon alltid återvände till
och så kom vi att tillbringa alla våra barn
och ungdomssomrar där. Det blev för oss
smultronstället. Där fanns vår Morbror

forts sid 25
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"Här och där i Bohus
bygd.

Fjällbacka förr och nu."

Vägen till körkortet går genom

Fjällbacka Trafikskola
Elof Davidsson

Fjällbacka, dec. 1909

Det lilla oregelbundna torget under det
»stygga» berget såg annorlunda ut en decem
berlördag för trettio år sedan. Det var i den
tiden, då sillen gick till land och hafren till
sjös - en storhetstid för Fjällbacka, ty här
var en af Bohusläns största bytes platser för
dessa varor. Torget och hela Fjällbackas
centrum för öfrigt var alldeles fullpackad
med sillköpare och hafresäljare, hästar och
åkdon i ett nästan farligt virrvarr. I »kaffe
husem> röko skorstenarna till långt på nat
ten, ty »det gick bud till »Florö» alltemel
lan och där fans »bottlan> på den tiden 
litern var ännu icke uppfunnen.

Nu är samma visa här som i Grebbestad.
Det är icke bara apotekarn som klagar öf
ver affärerna. Dock synes Fjällbacka ännu
ha bevarat icke så litet af sin landthandel.
Här drifves spanmålshandel af e,.tt par fir
mor; och när landtmännen bara komma
ner till stranden, så blir det ju något ut
byte för litet hvar, både för handlande,
handtverkare och fiskare.

Annars märks ic\·' mycken ändring i
gamla Fjällbacka på några årtionden. De
små stugorna med ~l:.a brandförsäkrings
märken stå i allmänhet lika hopsjunkna och
gammaldags hemtrefliga under det nakna
bärget som de gjorde under en föregående
mansålder. Tar man en promenad uppåt
Edstensvägen fmnu man dock att under

I början av detta sekel beskrev
signaturen F.E.K. olika platser i
Bohuslän, bland dem Fjäl/backa.
Hål/ till godo!

senare decenniet tillkommit några nya byg
nader, såsom bankhuset, (tillika läkarebos
tad ), apotek, ett par fotografiatelierer etc.
Här uppe i en lugn och skyddad vrå träffar
man också kyrkogården, som med tiden
skall bli en löfrik och fridfull oas mellan de
skyddande kullarna. Såsom bevis på att
man äfven här förstår sig på jordlapparnas
värde, kan nämnas, att ägaren af marken
till kyrkogården begärde 4,000 kr. för att
afstå den. Församlingen tog den emellertid
genom expropriation för - 600 kr.

Till Fjällbackas forna märkvärdigheter
- »konsuln» var ju den förnämsta - kunde
man väl räkna garfvarn i Edstensklefven,
han som skref de klassiska »skinnmärkena»:
»Motaget l Sö Skin Bark af Anders i Tuien
mäd Ullen på». Om honom berättades på
fullaste allvar att han för många år sedan
fallit i sjön vid Fjällbacka brygga och kom
mit in under en sjöbod. Först på tredje da
gen blef han upptäckt, där han låg på sjö
botten, uppdraggades, rullades och hand-

terades på öfligt sätt samt - kom till lif
igen!

Det nya släktet kanske tviflar, men det
lär fmnas en vetenskaplig förklaring, som
jag hörde af en lärd sockenskräddare :

- Dä va dä, ser du, atte då slog sä bobb
la för mun på'n, ser du, så a'n kunne ente
gå utå'n, ser du!

Nu är den märklige garfvarn död och stu
gan är man i färd med att rifva - handtver
kame försvinna från landsbygden -, men
den hästplågande Edstensklefven är ännu
oförändrad. När blir det något allvar med
vägförbättringarna i Kville?

Af nya företag på landsidan må nämnas
l..erstens väderkvarn. en fullt modern an
läggning, som med fotogen-motor, magasin
och bostadshus uppges ha kostat omkring
30,000 kr. Kvarnen. som innefattar trenne
värk, kan afvärka upptill 6-7 tunnor spann
mål i timmen. Vingarna äro själfreglerande i
förhållande till vindriktningen och seglen
reglera sig äfvenledes automatiskt i förhål
lande till vindstyrkan. En hemmansägare här
uppåt har så smått börjat tillvärkning af ce
menttegel och armonserar med ett grann
låtstak i flera färger.

Å t sjösidan märkes samhällets nya brygga
med en liten plantering, som nog får hårda
duster med västanvinden, innan den kom
mer till utveckling. Bryggan har äfven gett
anledning till skarpa duster. Förhållandet
är, att den icke näm\'ärdt tages i anspråk för
sitt ändamål. beroende bl. a. därpå, att den
gamla kända bryggan - f. d. Backelins -,
som fortfarande är i enskilda personers ägo,
ligger mera centralt. Förhållandet har vållat
en del misshälligheter. som det dock icke är
meningen att här närmare relatera, då det
kan vara onödigt att ytterligare sätta sinnena
i svallning.

F.E.K.

Tel 0525-20530, 294 81,29441

MC - BIL - TAXI - BUSS - LASTBIL
INTENSIVUTBI LDNING

Omdöme - Ansvar - Hänsyn

Välkomna!
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SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER

BORDSDEKORATIONER

BLOMSTERARRANGEMANG

KRANSBINDERI UTFÖRES

tv/edlem a\ Blomsterförmedlingen

KARRABY

HAN DE LSTRÄDGÄRD
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155



Förr dansade oUlan pa
jällbackas bryggor...

, F I l
Här på bryggan med alla lådorna dansade man för närmare 100 år sedan.
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Under stenhuggarperioden höll man till med dansen på den här livsfarliga bryggan vid
nuvarande Planarne.

Wide/ius Marin Service
0525/31033 Fjäl/backa

FÖ'rsäljning och service av:
EVINRUDE, MARINER, VOLVO PENTA IN- och UTOMBORDARE

Reservdelar till ALBIN MOTOR, YANMAR DIESEL, CRESENT, JOHNSON m.fl.

VINTERSERVICE • FÖRVARING
DYKARBETE,DYKLUFT300BAR

CRESENT OCH REXCYKLAR OCH TILLBEHÖR

Att dansa på Fjällbacka brygga det
är tradition sedan minst hundra år till
baka i tiden och troligen mer. En äld
re fjällbackabo har berättat att hennes
mor, gift 1888, som ung flicka dansa
de på bryggan i Fjällbacka till drag
spelsmusik av någon av traktens spel
män, som spontant ställde upp för
ungdomen.

Man dansade då på den privatägda ång
båtsbryggan med dess kända valv i bakgrun
den. Senare flyttades dansen till en u-formad
brygga, som under stenhuggarperioden av
samhället byggdes vid nuvarande Planarne.
(Se foto) Dragspel var ännu det instrument
som trakterades och en hatt eller mössa
skickades omkring för insamling av ett litet
gage åt kvällens musikant.

Hur man vågade ställa till med dans på
denna smala brygga är en gåta. I dagens läge
skulle det alldeles säkert inte tillåtas, inte
ens med skyddsräcke. Något olyckstillbud
har jag dock inte kunnat spåra upp i sam
band med dansen.

Med tiden förföll denna u-formad bryg
ga och ersattes aven heltäckande träbrygga
och här fortsatte dansen att trådas under
ljusa sommarkvällar. Musiken utökades med
fler instrument och musikanterna uppbar
ett litet arvode för sin prestation.

På sextiotalet kom Planarne till i sitt nu
varande skick och dansen gick vidare. Brygg
dansen var en samlande aktivitet. Både bo·
fasta och sommargäster strålade samman
ofta med hela sin familj i släptåg. Jag minns
själv hur mina småflickor på femtiotalet en·
samma, utan risk, kunde gå till dans med
sina jämnåriga fjällbackasysslingar. Senare
urartade tyvärr dessa underbara danskvällar
och det blev för bråkigt och stojigt för att
vara trevligt för samhället.

MAJ GUSTAFSON

••• men
nu
dO?a.

-Jo .. •
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••• NU ÅR BRYGGDANSEN
"O, mamma,

vad detta
var roligt! "

Bryggdansen har legat nere i några
år, och vi har alla saknat denna sekel
gamla tradition. Men i år har genom
Föreningen för Fjällbacka den gamla
fina traditionen återuppstått.

Efter första danskvällen hörde jag
en liten flicka spontant utropa: 0,
mamma, vad detta var roligt! Kan
man tänka sig ett bättre betyg och en
ärligare uppskattning än detta?

Fyra onsdagar i rad har dansen åter gått

på Planame med början den 6 juli. Musiken
har naturligtvis kostat litet slantar för före
ningen men allt annat arbete är ideellt. Själ
va dansgolvet lånades generöst ut av Fjäll
backa Idrottsklubb liksom de kulörta lam
porna som festligt lyste upp banan. Lotteri
kiosken inreddes och målades och reklam
skyltar sattes upp.

Vädrets makter har varit på synnerligt
gott humör, särskilt de två första danskväl
larna, då fjorden utanför låg stilla och speg
lade ljuseffekterna från det dalande eldröda

solklotet som sak~

mens skogsklädda
musikpaviljongen
toner ut över dan
från Kalleby i Tan~

Kapellmästare :
dragspelet medan
Magnus, skötte tr:
medverkade de t _

Johansson och se
från Dingle.

I kiosken såldes



GANGIGEN!
. sjönk bakom Kråkhol
'uett. Från den lilla vita
ömmade medryckande
an. Det var Kalles Trio
som trätt i aktion.

- l Hansson hanterade
hans fjortonårige son,

..illffiorna. Som gitarrist
orsta kvällarna Sander

Bert Johansson, båda

uer från två tombolor.

En där vinsterna bestod av diverse delika
tesser och en annan med godisvinster från
karamellrullar till stora chokladaskar. Lott
försäljningen gick bra och tack vare inkoms
ten härifrån plus kollekten i tunnan från
givmilda besökare gick sommardansen eko
nomiskt ihop.

Föreningen tackar för alla bidrag av alla
former och hoppas att även nästa sommar
kunna bjuda på onsdagsdans på Planarne.

MAJ GUSTAFSON
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inte väcka min väninna. Taxen Jocke hop
par ner från sin sovstoI och springer fort till
min säng för att gona sig en stund. Jag drar
sakta upp gardinen för fönstret mot havet.
Det har skett någonting med isen. Kanske
har den blivit mörkare och ett slags strim
mighet kan skönjas. På väg till det lilla das
set hör jag, att det är full konsert i tallsko
gen. Koltrasten ropar på sin partner. Bofin
ken sjunger strax intill. Femtio meter längre
bort får han svar. Det ekar i skogen av fågel
drillar. Jag hör även grönfmken med dess
lätt igenkända: ett, två, tre, fyyr, femsex
sjuuu. Skogsduvan sitter inte långt borta.
Hennes hoande låter nära. I en nyuppsatt
holk övar sig talgoxen på att flyga ut och
in. Han kan ju fortsätta att leka ett tag till.
Ännu är det nog en vecka kvar, innan che
fen, flugsnapparen. kommer. Men då åker
han ut och det fort. Uppe på en annan holk
sitter en göktyta och försöker locka till sig
en partner. Hennes läte börjar bli litet tjatigt
och överröstar alla. Jag går en inspektions
tur runt några tomma hus och ser att sädes
ärlan har anlänt. Hon håller på att under
söka några takpa'lllor. Samma ställe som i
fjol. Nu kommer några stora fåglar flygan
de. Vilka kan de ara? Fyra stycken. Lik
nar ejderhanar men är större. Så försvinner
de bakom en bergknalle. Jag förstår att de
är på väg till den lilla havsviken, som är av
stängd av landsvägen. Jag skyndar dit för att
titta. Jag erinrar mig. att min käre bror förra
sommaren sade. att han sett småskraken
nedanför sitt hus. Det verkar vara den, och
jag beslutar mig för att hämta en kikare att
ha till hands vid nästa tillfalle. På hemvägen
hittar jag några tussilago och vårfryle , som
jag plockar med mig.

Så förflyter en vecka med långa, sköna
promenader i skog och mark, vandringar på
klipporna och undersökningar av groende
växter. Någon gång stöter vi på bäckar, som
översvallande gurglar och hoppar så skum
met ryker. De har bråttom att komma ner
till havet. Det är ljuvlig musik att höra. Vi
blir inropade till ett ortsbopar på kaffe och
smörgås. Pratet rör sig om vintern och vän
tan på att isen skall ge sig. När vi går hemåt
talar vi om, att vi inlandsbor nog inte riktigt
förstår, hur mycket havet egentligen bety
der för kustborna. Det är deras pulsåder till
yttervärlden. Under vintern är de ju tämligen
isolerade.

Dag för dag under veckan har vi sett hur
isen blivit allt svartare och vattenråkar bör
jat uppstå, men just nu ser allt ut att vara
stilla. Så kommer då sista dagen på Inga
britts semester. Hon är först upp vid fönst
ret på morgonen och ropar: "Kom, kom

OMMER
Nu är vi på väg uppför klipporna och stan

nar uppe på halvöns topp. Därifrån har vi
en vidunderlig utsikt över kobbar och skär
och öppet hav. Men inne i Rödhammarfjor
den ligger isen ännu, och det kommer säkert
att dröja· gott och väl en vecka innan den
går upp, spår vår gamle vän Otto, som bor
vid sjön året om. Så har vi rundat vår halvö
och går till honom. Han håller på att måla
sin "pråm", som han kallar den lilla ekan.
Den skall vi använda till fiske bara sjön går
upp. Med van hand tar han penseln, doppar
den i fargen och stryker på båten eller
"smörjer den", som han brukar säga. Han
berättar, att han sålt sin snipa men skall
hämta en ny, som han köpt. Ja, båten är
förstås inte ny, men bättre begagnad. Han
pekar på sin gamla snäcka och berättar, att
den köpte han för 50 år sedan. Han är tyst
en stund, men så säger han: "Jag skulle ald
rig ha plastat den. Det är inte bra med plast.
Det skall vara trä, så man ser sprickorna och
kan laga". Inte dåligt, att vara 88 år och
köpa sig ny båt. Vi pratar vidare om hur vin
tern har varit och hur efterlängtad våren är.

Vår vän är som en ungdom till sinnet och
rör sig också som en sådan. Han har kvar
sina krafter och utför alla sysslor själv. Han
har humor och glimten i ögat. Han är vänlig
och snäll mot alla och alla tycker om ho
nom, inte minst barnen. Han har gått på
de vida haven och sysslat med det mesta.
Tyvärr ser han numera ganska dåligt. Har
bara ledsyn, kan man säga. Han styr båten
mera på känn, men jag är aldrig rädd, när
jag är ute med honom, trots att sjön kan
vara hög ibland.

Gud har varit god mot denne fine man
och låtit honom behålla den kära hustrun
Hansine. Även hon har en god hälsa och en
stor portion humor. De två bildar tillsam
mans ett mycket förnöjsamt par. Vad sägs
om, att de vinter som sommar cyklar de
tre kilometrarna till Fjällbacka för att hand
la samt en gång i veckan till Grebbestad för
att besöka en dotter. Dit är ca en mil. Kat
ten måste ha fisk och det är så härligt att
cykla, säger Hansine och ler med hela an
siktet. Ja, de klagar aldrig över någonting.

För första gången i år ser jag en flock
med ejdrar. De är på väg ut till öppet vat
ten. Uppe på Ottos berg sitter ett strand
skatepar och träter, för att isen inte har vett
att ge sig av. En svanflock nästan stryker
över våra huvuden. De ser så mäktiga ut, när
de tungt flyger fram på sjungande vingar.
Vi lämnar vår vän och går de 200 metrarna
uppför backen till vår stuga.

Jag vaknar tidigt. Klockan är inte mer än
fem. Tyst på tå tassar jag omkring för att

,
AREN

Det är annandag påsk 1980. Vi, min goda
vän Ingabritt och jag, vandrar i sakta mak
den kära Väddörundan. Tack, snälla Läns
styrelsen för att du gav oss detta högst för
tjusande naturreservat. Vid Långesjöviken
stannar vi upp ett tag för att välja rätt
väg - vinden i ryggen och solen i nyllet. Det
ligger ännu lite snö kvar i skrevorna. Isen
är borta i en ränna, så båtarna kan ta sig ut
och in i Långesjöhamnen. Vi hör och ser
några skrikande trutar på avstånd. De följer
en liten trålare, som just nu är på väg in.
Månne de skall få sig ett mål mat?

Vi följer den något leriga vägen och är
strax framme vid badviken. Här blir vi ståen
de och inregistrerar den vackra vyn. Isen har
gett sig iväg och vattnet ser klart, blått och
förföriskt ut. Det är ett myller av sjöfåglar,
som skriker ut sin glädje. På en påle sitter
en strandskata och ser vilsekommen ut. Det
är som omhon inte vågar tro att det är sant,
att havet än tligen är fritt. Och delvis har hon
rätt, för det ligger ännu kvar is på sina stäl
len i Musöfjorden. Vi ser det tydligt, när vi
kommer högre upp på klipporna. Vi stor
njuter och insuper den härliga luften varje
sekund. Nu har vi kommit fram till den fina
landgången av trä, stadigt fast i klippväggen,
som stupar ner i havet. En stunds vila i Guds
sköna natur är berättigad. Här är vattnet
fritt och det underbara kluckandet mot
stranden hörs som musik i våra öron. En
och annan båt passerar i farleden mellan
Fjällbacka och Grebbestad. Det går en il
ning genom mig våren är här - våren är här!

I det rena vattnet ser jag de små tångkrab
borna ivrigt simmande och de små, vita havs
tulpanerna glittrar i det varma solljuset.
Små, vackra stenar i olika rundade former
och pastellfarger rullas upp på land av svall
vågorna efter fartygen. Jag tar upp en sten,
torkar av den och håller den i handen. Den
är rosa och alldeles äggfo rmad . Jag måste
stryka den mot min kind och känner en
obeskrivlig lycka. Stenen åker ner i fickan
och vandringen fortsätter.

Vi går nu utmed stranden, där massor
av snäck- och musselskal har spolats upp.
Strandskatorna är samlade i en stor grupp
och håller sammanträde. Samtidigt trippar
de efter stranden och söker med den långa
näbben efter något ätbart. Men inte mer än
några meter ifrån dem vid det stora klipp
blocket inne i den lilla viken är det is kvar.
En av strandskatorna försöker sig på att
landa på den kalla mattan men nyr i tör
skräckelse därifrån på snabba ben. Hon ser
rolig ut, när hon kommer tillbaka till flock
en. Hon sträcker på sig och piper som om
hon ville varna för isen.
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skall du se. Isen går!" Vi star i vara natt
dräkter och tittar på skådespelet. Tre stora
vägar med rent vatten skär genom isen och
en fjärde skåra skymtar. Vi kan knappt läm
na fönstret, då vi ser hur isen lossnar frän
land, bildar flak, som ger sig iväg och sen
liksom krossas aven osynlig makt. Det går
fort nu och snart är det bara rent vatten vi
ser från fönstret. En stor klippa skymmer
en del av viken för oss, så vi vet inte om
sjön har rensat även där. Kanske, säger vi
båda, kan vi gå ut och pilka torsk pa efter
middagen.

Klockan tolv går vi rikligt påklädda ner
till sjön för att fråga Otto, om han vill ga ut.
I pråmen sitter vär vän och ordnar med
dragg och äror. Med hjälp aven granne ha
de han sjösatt pråmen strax efter att isen
försvann. Glada ror vi ut på det öppna vatt
net. Eftersom det är vindstilla och solsken
njuter vi dubbelt.

u är det minsann liv bland fåglarna. Ma
sar, tru tar, tärnor, strandskator, ejdrar och
svanar är som tokiga. De flyger mycket nära
oss och är inte det minsta rädda. Ejdrarna
är heltokiga. Det är tre till fyra gudingar på
en ada. Hon försöker undkomma utan resul
tat, då hon är omringad av uppvaktande
hanar. Till slut kommer hon undan, då ett
vilt slagsmål utbryter mellan de kärlekskran
ka hanarna. Ja, nu passar det herrarna! Men
när honorna kläckt fram sina dunungar, då
är det inte roligt längre. Då flyr de långt ut
i skärgarden , där de leker ungkarlsliv och
latar sig. De stackars adorna får sluta sig
samman med sina ungar och sköta uppfost-

ran själva. Det skulle vara bra om gudingarna
kunde bevaka de små liven, som ständigt
utsätts för faror från alla håll, inte minst
från truten.

Några svanpar landar i vår fjord så vatt
net sprutar om dem. En ensam svan kom
mer något efter och. landar en bit därifrån.
Jag blir litet ledsen, då jag förstår, att det
är samma svan, som vi sett i två år. I för
fjol miste hon sin andra hälft. När de gåen
de skulle korsa landsvägen, som skär av den
lilla havsviken de vanligen vistas i, blev den
ene överkörd. Den överlevande flög gång
på gång över den döde och utstötte förfar
liga klagoskrik. Efter detta är svanen ensam
och får inte heller vara tillsammans med de
andra. Stackaren tycks vilja ha sällskap och
följer efter dem, men alltid på behörigt av
stand. Det sägs ju, att svanar lever ensamma
efter att deras make eller maka dött. Säg,
om det inte är stränga levnadsregler bland
djuren.

Vi sitter i solskenet och pilkar. Två fina
torskar har vi med oss, när vi ror hem. Inga
britt packar sin bil och startar mot Värm
land. Hon har fätt uppleva en fin vecka och
är mer än nöjd. Otto och jag bestämmer oss
för att lägga ut torsknät inne i fjorden. Så
här strax efter att sjön blivit ren och nätter
na ännu är kalla. brukar torsken gå in och
äta i sjogräs och tango

Klockan sju pa morgonen ror vi ut för
att ta upp garnet. Det är alldeles fullt med
sprattlande torskar. Överlyckliga ror vi hem
at. Otto rensar fisken med van hand och sä
ger, att nu skall "pöjkerne" fii mat. Han tar

ft,>()~~ \i1~ 01' 1<i~
//l.: Sture Johansson, Veddö

fiskrenset i en spann, går till vattnet och
ropar: "Kom nu pöjker ska ni få mat!" Det
kommer måsar, trutar och tärnor från alla
håll, trots att jag inte sett en enda för en
stund sedan. Det blir kalas för allesammans.
Jag tar några torskar medan Otto får ta de
flesta. Det blir bra att ha, när barn och barn
barn kommer hem till helgen.

Hemkommen kokar jag min fisk. Jocke
och jag får en kalasmåltid till lunch, en rik
tig fest på vårens första, egenhändigt fånga
de, pinfärska torsk. Sedan cyklar jag till
Fjällbacka för att inhandla litet bröd och
mjölk, samt lägga på ett brev till min käre
make i Borlänge. På kuvertets baksida
berättar jag om dagens fiskafänge! När
jag cyklar hem ser jag många fiskebåtar
gå ut. Några av dem är säkert ålfiskare.
Rätt! Hemkommen ser jag genom mitt
fönster några båtar lägga ut ålryssjor efter
land. Som regel har de en större båt, som
de ankrar upp på djupt vatten. På släp har
de småbåtar, som de ror in till de grundare
stränderna med.

Allt är som det skall vara. Nu är våren
här för gott och bråda dagar för fiskarna.
Jag känner en stor tacksamhet. Först och
främst för att jag får ha alla mina sinnen i
behåll, så att jag kan se och uppleva denna
underbara natur och allt som händer om
kring mig. Det är en gudagåva. Sedan kän
ner jag djup tacksamhet för att jag har till
fälle att få vara här dä och då. Det är inte
alla förunnat. Jag tänker pa detta medan
jag tar itu med varkrattningen .

KARIN MARGARETHA
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• Billigare än fotohandeln.

• 15 dagars kredit på din faktura. Du har också 30
dagars returrätt på allt du köper.

• Förutom vanlig färgfilm tar vi också emot dia och
svartvit film!

• Alltid ny film värd minst 24 kr på köpet!

• Enkelt och bekvämt. Posta filmen när som helst, var
som helst.

• Högsta kvalitet. Pengarna tillbaka om du inte blir nöjd
med den tekniska kvaliteten.

• Bara 2 dagars leveranstid i laboratoriet. Dia tar bara
1 dag.

Kundtjänst/ordertelefon 0525.. 170 00

Box 300, 457 00 Tanumshecle
Skandinaviens största postfotolaboratorium.

~~".~'-

Extra Film AB

Du får snabb och bra service när du skickar in din rulle för framkallning hos Extra Film. Dessutom får du
många andra fina fördelar:

Bygdens egen bank

Kville

Sparbank
AB BROR JANSSON

BÅTVARV

FJÄ"LLBACKA
ELEKTRISKA

TeJ. 0525-310 68,318 68

INSTALLATIO R· REPARATIONER

I alla bankärenden vänd Eder
till Sparbanken

FJÄLLBACKA tel. växel 31800

Filialer i Hamburgsund,
Gerlesborg,

Rabbalshede och Kville.

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310 57

VINTERUPPLÄGGNING
och

REPARATIONER

TI LLHANDAHALLER
MATERIAL

Kyl- Frys - Sval
El-spisar

Radio - TV
Reservdelar - Tillbehör

STOR SORTERING
ARMATURER

Tel. 0525-31085

VÄLKOMMEN TILL BUTIKEN! VI HAR MÅNGA FINA JULKLAPPSTIPS!
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kyrktrappan:

N RÄTTA JULGLÄDJEN
- er alltid i Herren. .Ifn en gång vill
- : gläd er. Låt alla människor se

ragsamma ni är. Herren är nära.
inga bekymmer, utan när ni åkal
ber, tacka då Gud och låt honom

- ~ era önskningar. Då skall Guds
är mer värd än allt vi tänker, ge

n:-' ~'rTT,an och era tankar skydd i Kristus
_ Gal 4:4-7.
närmar sig med stormsteg. Men vad
r slags jul du väntar på? För många
orknippad med glädje, för andra

r och ensamhet. De ensamma är
öjligt ännu ensammare vid julen än
_ För många blir det ingen jul, om

- e har skinka, dopp och brännvin på
- ~3 och en massa julklappar under gra-
• _.fen Kristi frid klarar man sig ofta utan.

vi alldeles tappat bort julens glada
om att Frälsaren har bliVIt född?

- rerkar så om man ser på julfirandet i
c:.......=.uLll,et. Det svenska julfirandet liknar

_ -åra förfaders midvinterblot än en kris
jul. Vikingarnas midvinterfest firades

- - det var som mörkast på året och det
- . de vända mot ljusare tider. Historien

repar sig. Skillnaden är väl att de inte
e så fina julklappar som vi.
Den kristna julglädjen är varken beroen

-'3 . gran, ljus, tomtar eller julklappar. Den
~~ lika bra att finna i ett fångläger bakom

järnridån, i Latinamerika eller i Etiopien.
Hur många kristna är det in te som får fira
denna jul i fangelse eller på mentalsjukhus
långt borta från familj och vänner! De får
göra det, för att de bekänner Jesus som fräl
sare och Herre. Kanske de får fira julen i
tysthet, för att inte ytterligare bli torterade
av sina vakter. Det är kanske deras lovsång
som beskrivs i Ps 65: "Gud, dig lovar man
i stillhet i SION".

Paulus satt också i fangelse för sin kristna
tros skull. Det var just i fangelset som han
skrev brevet till Filippi och uppmanade de
kristna där: "Gläd er alltid i Herren." Gläd
jen i Herren är inte beroende av de yttre
förhållandena. Den fmns där mitt i sorgen
och lidandet, glädjen över att Guds Son bli
vit född till jorden för att frälsa världen. Det
är hans födelse vi firar. Då är det viktigt, att
Han får komma i centrum, och inte en mas
sa jordiska överflödssaker, om det skall bli
en verklig julglädje.

Julmat kan vi skaffa oss mer än vi orkar
äta upp. Julgranen kan köpas för pengar, så
vida man inte är så fräck så att man stjäl
den för någon bonde.Men den rättajulgläd.
jen kan man varken köpa för pengar eller
stjäla. Den är en gåva från Guds hand, om
du vill ta emot den i stillhet inför Hans an
sikte. Julglädje hör alltså ihop med evange
liet om Jesus Kristus, världens frälsare. Över

det han har gjort får vi vara glada. Han har
dött och uppstått för oss och är med de
sina alla dagar. Herren är nära och sprider
glädje även i bekymren. Det är i honom
du kan glädja dig.

När du har Jesus som frälsare, får du
lämna alla bekymmer till honom. "Gör er
inga bekymmer." Lägg allt i Guds hand och
tala med honom om det som bekymrar dig.
Bönen är en fantastisk möjlighet för den
kristne. "Låt honom få veta alla era önsk
ningar". Detta är viktigt för dig om du skall
se den verkliga julglädjen.

Om Jesu födelse får vara det viktigaste
för dig i jul, så kan också de jordiska saker
na, som hör julen till, hjälpa till att fram
häva glädjen. Då kan granen och ljusen bli
en påminnelse om livets träd i Guds paradis.
Då kan måltidsgemenskapen understryka
glädjen i att en Frälsare har blivit född i
Davids stad och han är Messias, Herren.

Låt denna jul bli en glädjehögtid, då du
inte bara går till kyrkan av tradition, utan
för att fira att din frälsare är född. Låt den
bli ett tillfälle, då Guds Ande får hjälpa dig
till tron på Jesus, som också ger dig hopp
om att det finns glädje bortom graven i
Guds himmel.

Med julhälsningar
ANDERS O JOHANSSON
präst i Fjällbacka

gala notiser
Födda:

-o.: 19 David Allan Torstensson, son till
Leif Rune Torstensson o.h.h. Kerstin Elisa
. e -. Benettsson.

- 0-04 Ingrid Viktoria Jensen, dotter till
John Henrik Jensen o.h.h. Kerstin f. Bräck.

30 I-t Karl Christian Faruga Karlcten, son
till Torbjörn Christian Karlcten och Renate
Birgitta Faruga.

MAZDA
I FJÄLLBACKA
Kom in så får vi värdera
Din bil medan Du prov
kör en ny Mazda eller
SAAB

Tel. Verkstad 0525-31096 Försäljning 32196

Fjällbacka
Bil & Motor

Mazda- och SAAB-service
igda:

30 27 Gerhard Hans Eie Borre, Släps för
samling och Signe Gunilla Svensson Ödsmål
lnnerg 1:123.

Döda:
30616 Ingrid Källander f. Westgren 180308

30626 Östen Verner Strömberg f. 050819

30720 Hugo Gottfrid Holmberg f. 961128

830731 Stig Rune Erland Järund f. 190426

831014 Annie Josefina Andersson f. Axels
son 950318

Bensin Oljor

Reservdelar

Tillbehör

Bilbärgning

Kiosk
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FANTASTISK GOLFSÄSONG

Färgklicken 30.7.83 (Sponsor Måleri
centralen)
A-KLASS l. Rune Eneroth 2. Peter Källberg
3. Kent Söderqvist. B-KLASS 1. Jan Lind
blad 2. Harriet Hultström 3. Inger Lund
berg. C-KLASS 1. Barbro Ström 2. Ingrid
Nordström 3. Monica Järund.

Hummertävlingen 1/10-83
A-KLASS 1. Kate Otterström /Sven-J Hög
lind GBG G.K. _. Susanne Isacsson/Patrik
Otterström GBG G.K. 3. Rickard Norling/
Christer Eriksson Delsjö G.K. B-KLASS 1.
B-O Andersson/Jörgen Jarnryd Torreby
G.K. 2. Sune o Tina Wahlström Fjällbacka
G.K. 3. Jan Bundsen/Roy Johansson Fjäll
backa G.K. OPE T 1. Sune o Toni Lundahl
Lidköpings G.K 2. Susanne Isacsson/Patrik
Otterström GBG G.K 3. Tommie Borsand/
Arne Karlsson Gullbringa G.K.

•
Segrarna i A-klassen Kate Otterström och Sven-Inge Höglund får mottaga prishumrar av
tävlingskommittens Inger Lundberg.

Anråspokalen 2.7.83 Open 36 hål
1. Mikael Finn 2. Per Eriksson 3. Thomas
Lindholm.

Kräftslaget 16.7.83 (Sponsor Ullmo)
A-KLASS l. Lars Wåhlin 2. Rikard Nor
ling 3. Gaard Midtvåge. B-KLASS 1. Chris
tina Wejrot 2. Johan Larsson 3. Nils Toll.
C-KLASS 1. Monica M. Järund 2. Gunilla
Hansson 3. Gunnar Hellberg.

KM - 36 hålOpen 21-23.7.83
SENIORER 1. Peter Sundgren 2. Jörgen
Eriksson 3. Lennart Malm. DAMER 1. Kers
tin Elliott 2. Renske Silferskiöld 3. Ingegerd
Silow. JUNIORER 1. Robert Nävermyr 2.
Patrik Mossberg 3. Jörgen Eriksson. OLD
LADIES 1. Ingegerd Silow 2. Eivy Jönsson
3. Birgit Thorell. OLD BOYS 1. Ulf Fors
man 2. Gunnar Hindemark 3. Johan Gran
qvist.

Extra Films Mixed Foursome 25.6.83
A-KLASS 1. Robert o Camilla Nävermyr 2.
Birgitta o Erik Järund 3. Eva Hammar
strand/Anders Sjöstedt. B-KLASS 1. Karin
o Gunnar Hindemark 2. Mona Wallin/Leif
Pineus 3. Äsa Tiden/Göran Markusson.

Det underbara sommarvädret 1983
var helt perfekt för golfspel, och när
tävlingssäsongen nu är över kan täv
lingskommittens ordförande Hans
Lundberg konstatera att intresset för
årets tävlingar varit större än någon
sin.

Givetvis är det sponsortävlingarna som
dragit de största startfälten, vilket ju är gans
ka naturligt med tanke på de mycket fina
prisbord som våra sponsorer ställt upp med.

Den tävling som dragit det allra största
startfältet är precis som föregående år den
mycket populära Hummertävlingen. Trots
att tävlingen går så sent som den 1/10 
står massor av spelare från hela golf-Sve
rige i kö för att få vara med och spela.

Tyvärr räcker inte dagsljuset till för att
golfklubben ska kunna ta emot fler än 152
spelare, men då är det också en stor folk
fest ute på golfbanan från tidiga morgonen
tills solen går ner. Det kämpas hårt om de
120 prishumrarna och stämningen är i all
mänhet på topp hela dagen.

Efter hummertävlingen är den egentliga
tävlingssäsongen över, men så länge det inte
ligger snö på golfbanan så spelar ett större
antal entusiaster där ute hela vintern.

Tävlingsmomentet är ju trots allt inte
det viktigaste med golfen. Den fina mo
tionen och den goda kamratandan frodas
ute på banan vid Anråsälven så länge bol
larna inte försvinner i snön.

TÄVLINGSRESULTAT.

Volvo Cup 18.6.83 (Sponsor Volvo)
A-KLASS l. Anders Sjöstedt 2. Håkan An
dersson 3. Hans Lundberg. B-KLASS l. Sten
Carlqvist 2. Tore Larsson 3. Rune Eneroth.
C-KLASS 1. Christer Kilbrink 2. Martin Ja
renfors 3. Barbro Lindberg.

Fjällbacka Fiskaffär
BåttiJlbehör Båtar Båtuthyrning Seglarskola

Presenter Kläder Windsurfing

finner Du hos Ingela och Lasse

Dagligen färsk fisk
Stor sortering av specerier

Märta och Erik Hansson
0525/31046 I BÅTSHOPEN

tel. 310 40
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orseglingar på hemmaplan
AUGUSTI REGATfAN 6/8-83.

Deltagare 65 st.
H-BA T l. Arne Fjällström SSN. LASER

l. Patrik Larsson SSN. E-JOLLE l. Kenneth
Bohlin SSN. TRISS l. Anders och Magnus
Bergh SSN. MIRROR l. Kasper och Jesper
Engdahl Sjöf. OPTIMIST l. Erik Engström
GKSS. BRÄDOR < 70 kg. l. Anders Lars
son BJK. BRÄDOR> 70 kg. 1. Jacob Lind
qvist DSS. HANDlCAP l. 606 Rolf Thörn
MSK. 2. Maxi 77 Rune Torstensson SSN.
3. K20 Stefan HolmSSN.

VÄDERÖARNA RUNT. 13/8-83.
71 kölbåtar startade.
1. Maxi 77 Falukorv Team l. 2. 606 Rolf
Thörn. 3. IF Anders Brunström. 4. H-båt
Gunnar Seden. 5. H-båt Lars-Erik Granqvist.
6. Grinde Falukorv Team 2. 7. Dominant,
78 Johnny Karlsson. 8. Scampi Jan Elles
son. 9. H-båt Arne Fjällström. 10. Contrast
33 C-R Skogland.

49:e plats tätt följd av de övriga från SSN.
Av de 68 deltagarna blev Paul-Richard Höj
Jensen från Danmark världsmästare.

Den 27-28 augusti seglades DM i Udde
valla. Distriktsmästare blev Lars-Erik Gran
qvist/Astrid Granqvist/Karl-Erik Kahlman,
som därmed även placerade sig 2:a på Väst
kustrankningen för H-båtar.

ASTRID GRANQVIST

SEGELRESULTAT

Högsommarregattan 10/7-83. 63
deltagande.

H-BA T 1. Bengt Johansson SSN. HAN
DICAP 1. 1/2-ton Kurt Duchman SSS. 2.
x-79 Mats Gustafsson SSS. LASER l. Per
Bäck SSVÄ. E-JOLLE l. Anders Larsson
HäSS. TRISS l. Fredrik och Henrik Carls
son SSN. MICOR l. Nina och Jenny Pikner.
OPTIMIST 1. Erik Engström GKSJ. 2. Vik
tor Karlsson SSVÄ. 3. Björn Moum SSG.
BRÄDOR > 70 kg. 1. Jacob Lindqvist
OSS. BRÄDOR < 70 kg. l. Bengt Svens
son TKK.

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

hjälp av oss

-Z-E-R-V-A-
---FIRMA---

- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

H-bätseglarna i SSN har i år inte
haft tillfälle att resa ut med sina båtar
: ffi de blivit vana att göra. Två stor
seglingar låg på "hemmaplan" med

_f iSmögen 16/6-20/6 och VM i
- arstrand 1/7- 7/7 .

_I i Smögen avgjordes under varierande
orhallanden på en havsbana utanför
oen. Kvällen innan blåste det "småspik"

h o 'ustarna vandrade omkring på bryg
_ ffi som bleka kopior av sig själva. Ner--

'teten bland dem var mycket stor.
Första dagen erbjöd ganska mycket

in 10-12 m/sek men den nordliga vind
. rtningen gjorde inte sjön så stor. Följande
-å dagar var det lättvind - oturligt nog för

·ästkustare.
SS~-ama gjorde inte särskilt bra ifrån

_ i ar. Bäst blev "Julia" med Lars-Erik
Granqvist/Astrid Granqvist/Karl-Erik Kahl
man som kom på 7:e plats. Deltagare 45 st.

'enska mästare blev C-J Tersmeden från
Gävle. 2:a blev Sture Eresund från Lomma

ukten.
VM i Marstrand blev väsentligt blåsigare

med vindstyrkor på 15-18 m/sek och grov
sjö. ästan alla deltagare fick någon utrust
ning sönderblåst. Inte heller här visade SSN
batarna framfötterna.

Bäst blev "Emma" med· Gunnar Seden/
Ingemar Kahlman/Karl-Axel Johansson på

PERSIENNER

Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-31675

~--------------=~

John Granqvist Byggnads AB
Fjällbacka 0525/32030

I

9-18
13-14

Fjällbacka
Skomakeri & Läder

Tel. 0525/31520
ÖPPET: Mån.tis.ans.

Lunch

••

JARNBODEN
Lagar skor, seldon,

väskor o skinnkläder

Säljer lädervaror även
från egen tillverkning

FJALLBACKA
Tel. 0525/317 80

Vår lilla butik har ett brett sortiment.
En stor andel är praktiska nytta saker

som passar både för hemmet, trädgården,
fiske, arbetet. snart eller som julpresent.
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Festligt! Folkligt! Fotboll?
Söndagen den 17 juli var TV-laget

åter i Fjällbacka. C:a 1500 personer
hade letat sig ut till idrottsplatsen för
att se våra folkkära TV-idoler med
Lasse Aberg, Ardy Struwer och Lars
Gunnar Björklund i spetsen möta
FIK, förstärkt med Claes HelIgren.

TV-laget hade i år med Tottenhams stjär
na Steve Perryman samt lagledaren Äby La
bansson, alias Klasse Möllberg, alias Banar
ne . Fotbollen i all ära, men största jublet
drog en i högform varande Klasse ner. Han
uppträdde i de mest kufiska skepnader, från
badflicka till motorcyklist. Bengt Bedrup
gjorde också sitt till för att alla skulle trivas.

Matchen vann FIK efter straffsparkar
med 8-7 eller nåt sånt. Pernilla Karlsson
var med i FIK och skötte sig med den äran,
gjorde bl.a. två mål. Efter matchen for
alla medverkande ut med MUNKEN i Fjäll
backas skärgård, ett mycket uppskattat
initiativ. Dagen avslutades med baluns på
Badis.

OSCAR

\

~
Aby Labansson, matchens självutnämnde överdomare försöker sralka av en svettig och ni
tisk underhuggare.
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TAXICENTRALEN
TAXI· BUSS upp till 48 passagerare· BUDBIL

BARBIL . HANDIKAPPFORDON

0525/294 00

Personbilssläp - Båtkärror - Traktorsläp - Skogskärror
Kombivagnar - Självlastarvagnar

Thorens Maskiner
45071 Fjällbacka

Tel. 0525/31962,31187

Allt i modern hårvård
får ni i Fjäl/backa

BENGTS HERRSALONG DAMFRISERINGEN
0525/31526 Kerstin & Nisse

0525/311 25

Välkomna!

DUBBEL
SVENSK
MÄSTARE

Den 23 juli fi k Fjä!lbacka en dubbel
svensk mä tare i friidrott. Det var Leif Blom
qvist, som vid \-eteran-SM i Malmö för M-50
vann dels längdhopp på 5.34, dels 110m
häck på svenska rekordtiden 17 .14. Leif
deltog o ksa id veteranspelen i Göteborg
där han vann längdhopp på 5.38, blev tvåa
på 100 m o h höjdhopp med 1.45.

Prestationerna stiger i värde när man
tänker pa räningsmöjligheterna i Fjäll
backa.. 'ågra riktiga häckar finns inte och
ansatsbanorna är inte bra. Nästa år går vete
ran- 1 i England och dit satsar Leif. Spon
sorer älkomna.

OSCAR

HUGO ANDREASON
AKTIEBOLAG

FJÄLLBACKA

NYBYGGNADER
REPARATIONER

VÄRME OCH SANITET

TE L. 0525/31267, 31296



RA SERIESEGRAR AV FEM

FIK: s segrande ll-årslag.
Sittande fr v Joakim Torstensson, Christian Hellberg, Bo Larsson, Patrik Jonasson, Ulrik
Johansson. Stående fr v lagledare Lars Engberg, Fredrik Granqvist, Patrick Palm, Oskar
Karlsson, Martin Hansson, Martin Aronsson.

på vårt planerad·e nya klubbhus som är
mycket efterlängtat. Vi hoppas på goda re
sultat både klubbhus· och fotbollsmässigt
under 1984. Ekonomin blir det största prob
lemet. Alla bidrag mottages med tacksam
het!

OSCAR

exempelvis Ulrik Johansson som gjorde 29
mål i lO-årsserien. Våra 12-14-åringaringår
i lag som vi har gemensamt med Grebbestad
IF. Detta samarbete med GIF är mycket
positivt, då både FIK och GIF annars haft
stora luckor i ungdomsarbetet.

Nästa år får FIK lägga ner mycket arbete

-- -- ong blev för FIK: s del re
~......~-~.gt mycket bra. FIK hade

:: . e den och fyra av dessa hem
. respektive serier. Represen

atlODsn.get var det lag som inte vann,
fjärdeplats i Bohusserien är

..."+",,,r!" - • Kanske hade man lite till
~l.OC!uoppats på en ännu bättre place

n FIK är sig likt, toppmatcher
b~:nd1Smed mindre bra.

~ spelare blev 17-årige Jörgen Karls
- te målskytt Billy Jönsson. Till

rraskning utsågs Glenn Rödin, vårt
-- -=- målvaktslöfte . B-laget hemförde för

_ ~ i följd sin serie, detta år utan för
--- i detta lag blev Tommy Karlsson

--e målskytt blev en annan 17-åring,
_ -.;; Ericsson. Örgryte IS har visat intres
:--Jörgen och Fredric och vid denna tid
_ pre läggning är förhandlingar långt

- ~- -dna.

~ aget blir bara bättre. Förra årets
---:- -eplats följdes i år upp med serieseger

en enda förlust! Tyvärr blir sex flickor
--- gamla för flicklagsspel 1984, men vi får

• as på ett damlag. Alla flickor skötte
-= mycket bra och Pernilla Karlsson gjorde
-e mindre än 29 mål på 14 matcher. Maria

- on och Lotta Hugosson har deltagit i
apslaget vid en turnering i Göteborg_

Vara pajkknattelag, 11- och lO-årslag
bägge sina respektive serier och det

_dar gott för framtiden. Hoppas att vi kan
a pojkarna igång så att FIK kan ha även

- re pojklag i framtiden. Talanger fmns,

BRU PAR - PORTRÄTTSERIER

REKLAM - ID - PASS

SPECIALAFFÄR I FOTO

Affärsvägen 12
45700 Tanumshede

0525-20003
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STORA
HOTELLET

0525-31003

Fjällbacka
Grävtjänst

Öppet för beställningar
och konferenser

ALLA SLAGS ARBETEN

MEDTRAKTORGRÄVARE

Sommartid öppet varje dag

Två matsalar med fullständiga
rättigheter

Bo Karlsson

FJÄLLBACKA

Uteservering. Cocktailbar· Dans
Tel. 0525-31683

Egen tillverkning och försäljning
av

Markiser- Ru Ilgardiner -Verosoler
Presenningar-Båtkapell m.m.

Omstoppning och omklädsel av
bilar och möbler

Stor sortering i tyger och övrig material!

OBS! Markiser till -82 års priser
till den 15/1 -84!

••

JARU

INVENTI

AB

Solskydd . T""*' . GaIlin1iItlehöf
T~

Tanumshede - 0525/20571, 20573

GLAS och PORSLIN m.m.

Tel.0525-31650

KÖPER SÄLJ ER

RENOVERAR

GAMLA
MÖBLER!

SPRUTMALNING
AV KÖKSLUCKORBUTIK &VERKSTAD

Källvik,Fjällbacka
EVA:s

DAGERI
CHARKUTERI

SPECERI

Välkomna!

Tel. 0525/310 14,31252
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11, "Till Skrålbyhus.. "

forts sid 26

Bussresan tog också den sin tid, för vid
varje hållplats skulle chauffören lägga post i
lådorna längs vägen och ibland stod någon
och väntade på posten och fick sig då också
en liten pratstund med chauffören. Mamma
tyckte detta var "hemålt" men det kunde
vi som barn inte hålla med om. Nu när vi
plockar fram bilder ur minnets kammare
tycker också vi att det var "hemålt." Ett
extra långt uppehåll gjorde bussen i Kville
för där skulle post både lämnas och häm
tas. Många av passagerarna gick av bussen
för att få sträcka på benen, men det var
något som var tabu för oss barn. Det var
lugnast för Mamma att ha oss på plats.

När vi äntligen närmade oss Fjällbacka
var det det första vi såg, kyrkan där uppe
på berget. Då vägen var backig försvann kyr
kan mer och mer bakom nästa backkrön,
ända tills vi till slut bara såg kyrkspiran och
en bit av klockan. Då började den åter resa
sig mer och mer och låg till slut åter på sitt
berg. Mamma sade att "kyrkan niger för
oss och säger: välkommen till Fjällbacka."
Fortfarande upplever vi att "kyrkan niger"
när vi närmar oss Fjällbacka och det är ett
minne som vi fört vidare till våra barn och

·vänner.
Äntligen busstationen i Fjällbacka! Allt

var sig likt. Där stod Mo-Torsten med ho
tellets handkärra som han fått låna för att
köra ner allt vårt bagage. Där stod Tant
Agnes och Tant Ella och de andra tanterna
som Mamma alltid kallade "flickorna Stu
belius" . Det blev ett kärt återseende och
det hälsades och pratades till vänster och
höger. Först när Mo-Torsten började köra
ner bagaget till sin båt "Tärnan" följde vi
alla efter i en läng rad. "Tärnan" fick dock

lovade se efter. Efter detta kände Mamma
sig lugn och hann även inhandla litet söt
saker i kiosken på stationen. En annan gång
när Pappa var med och var iklädd enligt
tidens mode en vit keps stack han ut hu
vudet genom fönstret för att se om Udde
valla var i sikte. Efter den titten hade han
ingen keps längre.

Så småningom kom tåget åter igång
och nu blev det ett pustande och "tjos
tande" och resan fick en helt annan me
lodi än tidigare. Farmor sa, att om vi lyss
nade riktigt noga, så kunde vi höra tåget
sj unga: "Kaffet pöser, kaffet pöser. .. " och
visst hade Farmor rätt.

Så kom konduktören in i kupen och ro
pade: "Nästa Munkedal" och då blev det
en hög aktivitet på oss ungar. Nu gällde
det! Här skulle vi vinka till tre lekkamrater,
som skulle stå där med sin mamma. De skul
le stå på en bestämd plats en bit innan
Munkedals station. Det blev ett stirrande,
tyckande och vinkande. Det lustiga är
dock att vi aldrig hann se personerna ifråga.
Vi tyckte ibland att vi sett några ben ovan
för en slänt, men mer blev det aldrig, men
varje gång var det lika spännande och ett
viktigt moment under dessa tågresor.

När konduktören slu tligen ropade: "Ding
le nästa", blev det full fart pä oss. Där skul
le vi lämna tåget för att sedan fortsätta
med buss. Nu blev Farmor vaktman igen
och vi ungar uppmanades av Mamma att
"stä still och se efter att bagaget lastas på
rätt buss." På Dingle station var det näm
ligen mycket, mycket folk och en del skul
le med bussen till Gravarne-Smögen andra
skulle till Fjällbacka. Vi tyckte alltid att
"vår" buss såg så vänlig ut. Namnet Fjäll
backa var så leende. Mammas uppgift var
att åter belägga platser och nu i Fjällbacka
bussen.

Barnen Nordström på Dyngö: Gokke 6 år 9 månader, Bosse 4 år 2 månader, Ulla (artikel
författaren) 5 år 4 månader.

- __ ~~. som vi alltid bara kallade Mo-
-=- -:::-. - och hans hushållerska Anna som

- Anna-Sockerpärla.
:0 våren kom började "suget"

a resa dit och Mamma Carin
- _ frågor om: "När skall vi åka?"

.00 de nog också "suget" för hon
-:=. orberedd. Den stora "amerika

=-~ -. togs fram och packades. Det
_- rligtvis mer bagage än denna men

.r:1e;-:1c:~0Terten har på ett alldeles särskilt
.-.-:: t i minnet. Kanske för att den

:-or eller kanske för att den liknade
- . hus med sitt kupade lock. De förs·

-ar även vår Farmor med, då hon
'l~ i ·art hem under många år. Hennes

~:knJr-l,,!! har också fastnat på näthinnan.
:rr en fyrkantig spånkoffert med ett

h som vi då tyckte "rart" hänglås.
ga roliga minnen kopplas ihop med

reseförberedelser. Farmor hade t. ex.
-anarie fågel , som Pappa en gång tagit

-. till henne och som hette "Petter Kna-
:. men som Farmor aldrig vågade ta med

g pa resan till Dyngön. Den skulle inackor-
~~ hos en väninna till Farmor. Petter
- ases bur packades in i en stor yllefilt,

·0 _ att han inte skulle bli "orolig och ner·
- :- när Farmor travade gatan fram med
uren och vi i släptåget.

Äntligen kom dagen då det var så svårt
~- få ner frukosten - resdagen. I god tid

e ~Iamma beställt en bil från närmaste
'l skstation. På den tiden kunde man ock
:; önska vilken chaufför man ville ha och
:or -ar del var önskemålet alltid "herr Töm-

.ist '. Väl nere vid centralen blev Farmors
_. gift att ta hand om oss ungar. "Herr
-ömqvist" tog hand om bagaget som skulle

Ileteras och Mamma ilade till tåget för
~- belägga platser. Det var väldigt mycket
:: å tågen så det gällde att vara ute i tid
. - n få sittplatser. Helst skulle vi också
- _ • - tseI pa den sidan om vagnen som pas-
- .;'" o' bra när vi närmade oss Munkedals

_-- -_men varför skall vi återkomma
=- -e_

- - :: sa förr tog många timmar och så
'S::;:;~::;'",'lXll började vi tycka att tiden blev

- - - . g. men Farmor var något aven
,.,"'TH'........d..." ,,0 h kunde konsten att roa oss

.; asserade en skogsdunge kun
e ho ".::: ·'Se baru hur träden dansar,"

h e hon berätta om de olika trä-
en där inne i ringdansen och visst dansade
räden. de liksom snodde runt om varandra.

I Uddevalla blev det ett längre uppehåll,
då loket skulle bytas ut och resten av resan
skulle vi "dras . av ett ånglok. Det där uppe
hållet tyckte vi var i längsta laget, men
ibland kundet det också ha sina 'poänger
som t. ex. en gang när Mamma började und
ra, om hon stängt huvudkranen till gasen
hemma i Göteborg. Då var hon tvungen att
gå av i Uddevalla och ringa en granne, som
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bar lekstuga. När man tittade upp såg man
kronan av det gamla hagtornsträdet med
det stora skatboet. Vi sprang till Salthögen,
stranden med alla stenbryggorna för båtar
na vi lekte med. Längst ut låg det lilla hu
set som vi själva snickrat ihop och som
Mamma sade var byggt med tusentals spik.
Huset hade flaggstång och snart hade vi his
sat flaggan vi fått av Pappa. Flaggan var en
stor tygfisk från Kina och när vinden fyllde
den med luft "sam" den lekfullt. Varje gång
Pappa lämnade Dyngö för att resa ut i värl
den igen stod hans tre ungar och sade adjö
genom att sänka och höja fisken. Det var
en högtidlig stund för oss och en vemodig
stund för Pappa.

Så förflöt sommar efter sommar i en
härlig frihet och vi lekte från morgon till
kväll. Fantasien fick spela och sjöbod, ved
bod och naturen runt omkring var verkstä
derna där vi skapade vårt lekmaterial. Gjor
de vi oss illa någon gång och det kanske
blödde hade Farmor lärt oss att lägga på
ett "läkeblad", ett grodbiad, så förbands
lådan fanns alltid i närheten. När vi vand
rade i bergen berättade Farmor om blom
mor och blad och bergglimsblomman för
vandlade hon till en dansande prinsessa
genom att vränga blomkalken ut och in.

~aturligtvis fanns det också regnväders
dagar men vad gjorde det! Huset hade en
stor vind och på den hängde tre gungor. En
som satt högt för Gokke, en som satt litet
lägre för Ulla och så den lägsta som var
Bossens. Vi gungade och lekte att det var
storm att vi led skeppsbrott och absolut in
te fick hamna på golvet som var det stora
havet. I en stor soffa, som också fanns på
vinden, låg högvis med gamla tidningar
"Vårt Hem," "Allers," "Allt för alla,"
m.m. m.m. Detta var tidningar som Mam
ma samlat och skickat till Fjällbacka med
skutskeppare Fjällström som gick med frakt
mellan Fjällbacka och Göteborg. Mo-Tors
ten, Anna-Sockerpärla och grannarna hade
läsning hela vintern och sedan lades tid
ningarna i den gamla soffan "till ungarna."

Ja som barn visste vi var paradiset låg och
som vuxna vet vi att Dyngö var ett paradis
för barn. Vi känner en stor tacksamhet
emot Mamma som varje sommar tog oss dit,
emot Mo-Torsten och Anna-Sockerpärla
som tog emot oss och alla alla grannarna
runt omkring. Alla hade tid för oss, de lyss
nade, svarade på våra frågor och de berät
tade. De behandlade oss som sina vänner
och vi kände att de var våra vänner. Vi ha
de en stor frihet där ute på ön, men en fri
het som, omgivningen lärde oss, också måste
ha ett ansvar. Känslan för vårt "Skrålby
hus" är så stark att -när vi själva bildade
familj och blev föräldrar har vi tagit med
oss våra barn till Dyngön för att försöka
ge dem något av vår barndoms somrar. Det
var därför vi firade de 100 åren. Tack för
att vi fick berätta om vad vårt vita som
-marhus betyder för oss.Tel. Sommar 0525/314 90

Vinter 0300/629 15

Livsmedelsbutik

kade kaffefaten. De höll en hel hög av fat
i ena handen, torkade med den andra på
ovansidan av det översta fatet och på under
sidan av det understa. På detta sätt "blädd
rade" de igenom hela högen av fat med en
fenomenal hastighet. Då och då kom vatten
bärerskan Dagny med sitt ok och de två
spännerna med vatten som svängde efter
hennes egen bestämda takt. Det stora spann
målsmagasinet som låg mitt emot diverse
handeln var också ett äventyr att titta in i.
Där inne luktade det så gott av sädesslag
och där fanns ett varusortiment som man
knappast kan få se i dag. Aldrig glömmer vi
t. ex. de travar av pottor som stod där. Vat
tenklosetten hade ännu inte hunnit till Fjäll
backa med omnejd.

När Mo-Torsten så småningom sade: "Nu
går jag ner och sätter på lampan", då visste
vi att det var dags att säga adjö till de snäl
la tanterna. "Att sätta på lampan" var att
Mo-Torsten värmde "Tärnans" motor med
blåslampa och efter en stund hördes det
härliga "dunk-dunk-dunket" från motorn
och rökringarna kom utpuffande ur röret.
Hela vägen satt vi sedan på däcket och följde
med blicken alla öar och skär vi passerade.
Vi måste förvissa oss om att allt var sig likt.

På Dyngö brygga stod Anna-Sockerpärla
och vinkade och hon hade väntat och som
alltid tyckte hon att kaffekalaset dragit ut
på tiden. Hon hade middagen färdig och i
matsalen var det dukat för kalvstek, pota
tis och gurka. Den inlagda gurkan låg i en
turkosfärgad skål av pressat glas. Himmelskt
vacker skål i våra barnaögon. Den fmns fort
farande kvar i huset och står på minnenas
hylla i matsalen.

Efter middagen skulle Mamma och Far
mor packa upp och vi tre flög ut genom
dörren och spreds som agnar för vinden.
Vi måste ju se efter att allt fanns kvar. Det
gamla hönshuset utan tak som var en under-

Att hyra: STUGOR· BATAR
HUSVAGNAR·CYKLAR

vänta ännu några timmar på sina passage
rare för först skulle det traditionella väl
komstkaffet avnjutas hos "Kaanans."

"Kaanans" hus låg mitt emot nuva
rande elektriska affären. Det var ett vackert
gammalt hus med en stentrappa upp till ent
ren med sin fma gamla portal och över den
na hängde skylten "0. JOfansson, Diverse
handel & Kampenhofs-F~brikater". Först
kom man in i en liten "förstuga" och mitt
på väggen där satt pumpen för fotogen.
Dörren till vänster ledde in till affären med
sin höga disk, med varorna som hängde i ta
ket och där det för övrigt fanns allt. Det
var verkligen en diversehandel och den sköt
tes av tant Agnes. Gick man till höger kom
man in i köket och bakom kök och affär
låg kontoret.

Från köket ledde en trappa upp till bo
staden och där i fmrummet stod kaffebor
det dukat. De första åren levde Tant Agnes
och Tant Ellas gamla mor. Hon var så fin
med sitt vita hår och sin svarta klänning
med vit spets i halsen. Hon var alltid så
mild och vänlig och det kändes högtidligt
på något sätt när hon pratade med oss barn.
Tant Agnes skötte serveringen men avbröts
då och då av att diversehandelns klocka
pinglade. Kvickt sprang hon ner och expe
dierade kunden och sedan var hon lika
kvickuillbaka till kaffebordet igen. Syster
Ella som hade konfekt-, tidningar- och hand
arbetsaffären vid torget hade helt sonika
stängt några timmar extra den här dagen.

När vi tänker tillbaka är detta underbara,
varma minnen. Under tiden de vuxna sam
talade farms det mycket för oss att upp
täcka. Vi kunde stå i kontorsfönstret och
se när "flickorna på hotellet" stod och dis
kade på hotellets baksida. Än i dag kan vi
minnas hur fascinerade vi var av hur de tor-

fr sid 25, "Till Skrålbyhus. .."
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Vi tror på framtiden
Vår historia går tillbaka ända till början av seklet. Idag är
vi en 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 ochhälsomjölprodukter.

Därför att vi tror på framtiden.

LERSTENS KVARN AB, BOX 17,45017 FJÄLLBACKA Tel. 0525/31810
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TanumsgKommun

De här motiven från Kville, Lur, Bott
na och Havstensund kan Du köpa på
kommunens bibliotek för 30 kronor
styck. Vill Du ha hela serien, som
Sven-Olle Strandberg tecknat, så är
priset 100 kronor för alla fyra moti
ven.

'-.
Kville K yrka Mungserödshillern i Lur

~----~
Cornel iusso';s
köpmanshus
j Havstensund_== ----~~

Ju bilcumsskriften "Norra Bohusba
nan 80 år 1903 - 1983" kan Du nu
köpa på kommunens bibliotek. Skrif
ten innehåller bl a förslag på olika
banor i norra Bohuslän, glimtar från
invigningen 19'03, framtidsvyer och
naturligtvis många bilder. Du betalar
endast 25 kronor för häftet.

Munk-Reklam, Munkedal 1983


