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Föreningen fOr Fjällbacka 
45071 Fjällbacka 

Pg41 03 18-0 Bg 514-7228 

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 1984-1985 

ORDFÖRANDE 
Arne Carlsson Bruggev. 5,82800 Eds
byn 0271/210 84 (hem) /230 00 (arb) 
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Fjällbacka 0525/316 39 
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Fjällbacka 0525/319 16 

KASSöR 
John I Johansson Mörhult, 
45071 Fjällbacka 0525/317 56 (hem) 
0525/31250 (arb) 

ÖVRIG LEDAMOT 
Inger Rudberg Persikev. 81, 233 55 
Lund 046/14 4535 
Sommaradress: Torp, Sörgården, 
45071 Fjällbacka 0525/353 77 

ADJUNGERAD LEDAMOT 
Maj Gustafson PI 328 , 450 71 Fjäll
backa 0525/312 31 

SUPPLEANTER 
Lars Sjölund Hillaredsg. 4, 50230 Bo
rås 033/155240 
Sommaradress : Edsten, Nedergården, 
45071 Fjällbacka 0525/319 40 

Ebbe Gustavsson Hededalsv . 8 , 455 00 
Munkedal 0524/11201 (hem) /121 19 
(arb) 
Sommaradress : Fjällbacka 0525/310 32 

DET I(OM ETT BREV ... 
"Är Du fortfarande Fjällbackabo i själ och hjärta? Det hoppas ,i. e 
Du till Fjällbacka ibland, särskilt om somrarna, och reser även dit sa o 
för att hälsa på anhöriga eller för att njuta av den natur, som vi alla lärt oss 
Tyvärr lägger Du nog också märke till vid ett besök i Din hemort. att den -
någon särskilt blomstrande tillvaro. Om man undantar den korta bacisis ... "',::=..I_ .... 
det en lång "vintersömn" den för. Under vintern står nästan hälften 
tomma, och en stor del av återstoden bebos av äldre människor. Ungdomen '" 
av hemifrån. För dem finns inget arbete i Fjällbacka." 
Så skrev Bo Reichenberg i ett upprop. Det var 1956. 
Och det var böljan till Föreningen För Fjällbacka, vars första tidning k 
cember samma år. 
Och detta första nummer av Fjällbacka Bladet har flera välkända fjällbacbl!XE' 
som medarbetare. Arne Fredlund skriver att konservindustrin fortfarande 
rar, att stenindustrin upphört och att serviceyrkena böljar ge vissa arbetstilli'äD.:!:i 
Den nyaste verksamheten är minkfarmen, men Arne Fredlund ser farorna -
hantverket inte behövs som tidigare och att det medför stagnation och ned.g 
för handeln. En ny industri, konststensfabrik, skulle kunna vända utvecklingen 
Arne Fossum berättar att "den nya semestermelodin - camping" satt sin -:. 
också på Fjällbacka. Man har dragit vatten till Sälviks camping och byggt 
banan vid Källvik. Båda investeringarna har kostat mycket pengar. 
Arndt Berggren skriver om fisket, som sedan urminnes tider varit FjäIIbad:as 
modernäring. Hur tillgången av sill gjorde hög- eller lågkonjunktur i S3JJnhliILea:.. 
1956 fanns fyra trålare hemmahörande i Fjällbacka och ytterligare nio lan 
regelbundet sina fångster i Fjällbacka. Årsomsättningen, som ex. vis. 1939 
85.000 kronor gick 1956 upp till 1.2 milj. Och Arndt Berggren avslutar sin 
med att uppmana alla Fjällbackabor "i förskingringen" att begära fisk , räkor 
hummer från Fjällbacka! 
En annan medarbetare är Östen Hedenfjell. Han uttryckte klarsynt sin övert} _ 
att näringslivet måste förstärkas och redogjorde för sitt och industrikommi • 
arbete, som resulterat i fina framgångar. Man hade dock misslyckats när det gällde 
att få en större manlig industri etablerad. (Konservfabriken med 50 anställ 
sysselsatte främst kvinnor.) Nu stod hoppet till en fabrik för konststensprodukter. 

* 
Det blev ingen konststensfabrik. Men om vi ser läget 1985 i jämförelse med ~ 
tidningen speglade 1956, så kan vi konstatera, att det nu går bra för Fjällbacka 
Östen HedenfjelIs uppfattning 1956 att fiske, handel och badortsrörelse icke 
skulle kunna vara tillräcklig grund för Fjällbackas fortbestånd, har besannats. 
Fisket har decimerats till en trålare och konservindustrin är nedlagd. Men indust
rin, som länge haft sin ryggrad i Inventing, ser nu Lerstens Kvarn blomma ut i en 
renässans med anknytning till modem konsumtion och livsföring, samtidigt som 
Axioma utvecklas i sina nya lokaler. Hantverket - främst i form av byggverksam
het - har högkonjunktur året runt, servicenäringen ger många sysselsättning och 
handeln bygger ut. 
Fjällbacka har inte bara lyckats läka såren efter fiskets och konservindustrins 
bortfall. Man har stabiliserat näringslivet och har i dag flera anställda inom indust
ri, handel och service än någonsin tidigare. Tanums kommuns satsning genom b1.a. 
en näringslivssekreterare, kommer ,säkert även att ge positiva effekter för Fr 
backa. 
Visst kommer alltid sommaren att ge Fjällbacka en intensivare puls. Men åretrunt
boendet har fått ökade kvaliteer_ Och det är framgång. 

Trevlig sommar! 

Styrelsen 
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John l Johansson 
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Briljantv. 12, 44260 KODE 
0303/505 10 
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Arne Carlsson, ordförande i Föreningen för Fjällbacka: 

VÄLI(OMMEN TILL FJÄLLBACKA 
- pärlan i Bohuslän 

För många av oss, som ständigt återvän
der till Fjällbacka varje sommar, fmns inga 
alternativ. Vi har vant oss vid sommarlivet i 
det lilla skärgårdssamhället och vid idyllen 
med den gamla fiskarrniljön . För oss är 
Fjällbacka varje sommar ett måste. 

Vad är det då för märkligt med Fjäll
backa och vad kan vi bjuda Dig på, som 
kanske är här för första gången? 

* Skärgården utanför med alla sina öar 
och kobbar är berömd i hela Skandinavien. 
Här fmns hä rliga tilläggsplatser med bl.a. 
naturhamnar vid Gluppö och Vedholmen. 
Här fmns de välkända seglarmålen Väde
röbod och Väderöarna. 

I Fjällbacka välskötta hamn fmns många 
båtplatser och väl utbyggd service med bl.a. 
modern tvättstuga. Visst blir det trångt 
ibland, men båtfolk brukar kunna samsas. 

Och gästerna landvägen har tillgång till 
tvä 3-stjärniga campingplatser i Sälvik och 

Foto: Stig Hagenius 

Långesjö. Dessutom finns rumsförmedling
en - Du är välkommen gäst i många Fjäll
backahem. 

Fjällbacka har fma bad. Sälvik och Bad
holmen ligger bra till och har man båt så 
fums mycket att välja på, från Porsholmen 
ut till Långeskär. 

Öarna bjuder ocksä på diverse sevärdhe
ter, förutom en sällsam och rik växtflora. 
Studera Fjällbacka Bladets guide - där 
finns många tips! 

För fritid och rekreation finns det en 
I8-häls golfbana, tennisbanor, minigolf och 
motionsslingor. Och varför inte ta en pro
menad genom Kungsklyftan upp till Vädde
berget! 

I Fjällbacka finns ett välsorterat biblio
tek och ett sevärt museum - glöm inte det 
som omväxling till sol och bad. Och även i 
sommar kommer sängare och musikanter 
till Fjällbacka kyrka - njut detta som av · 
slutning pä en aktiv dag. 

Fjällbacka har inte mindre än tre restau
ranger, Badis, Gröna Lid och Stora Hotellet. 

Där kan Du äta gott och dansa på kvällar
na. Och var kan Du tråda gratis bryggdans 
pä onsdagskvällarna - till äkta skärgårds
musik? Jo, här i Fjällbacka. 

Fjällbacka har service. Här fmns seglar
kurser och simskolor. Bil- och båtservice . 
Här fmns läkare, tandläkare och apotek. 
Och livräddningskryssaren Lion är alltid 
beredd om en olycka händer ute i skär
gården. Det är tryggt att veta. 

Det kommersiella utbudet är stort. 
Och här fmns kvalitet! Det upptäcker Du 
på en shoppingrond. 

* 
Välkommen till oss i Fjällbacka! Lär känna 
denna underbara trakt av Bohuslän. Snart 
är Du en av oss. Som ständigt återvänder 
hit! 

HA EN SKÖN SOMMAR! 
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GOLF-den nya folk:sporten! 
Vad är det som gör golf så fascinerande? 

Gör som jag, tag en tur ut till Fjällbacka 
Golfbana och se efter själv. När dulämnat 
bilen på parkeringsplatsen, följer du en li
ten slingrig väg in mellan ett par bergknal
lar. Så plötsligt breder sig de härligaste 
gräsmattor ut inför din åsyn. Detta är golf
banor. 

Varje bana är 100 till 500 meter lång 
och c:a 60 meter bred och är följsamt in
lagd mellan bergen och älven. Även om 
man inte är golfspelare får man lust att pro
menera ut på dessa gräsmattor. För en golf· 
spelare ter sig denna syn ändå vackrare. De 
länga kortklippta gräsmattorna kallas på 
golfspråk för "fairway", ett engelskt ord 
(som alla golford) som betyder ren och 
jämn väg. Här vill golfspelaren helst att 
hans boll skall hamna. Fairway omges av 
områden med lite högre gräs, ungefar i 
stubbåkerhöjd. Detta område kallas ruff 
och det ger golfspelaren stora problem om 
bollen hamnar här. 

Golfspelet består i huvudsak av tre mo
ment. Först slås bollen ut med en lite tyng
re träklubba, "drivern". En sKicklig golf· 
spelare kan få iväg bollen upp till 250 me· 
ter. För att detta skall vara möjligt, måste 

Golfare i farten på Fjällbackas 18-hålsbana. (Golfklubbens foto) 

bollen vara specialtillverkad och den består way klipps två gånger i veckan, greenerna 
av flera lager hårt · pressade gummiskikt. varje dag, och ruffen en gång i veckan. 
Andra momentet består av fairway. Då an- Greenerna bevattnas dessutom varje natt . 
vänds en järnklubba, som är utformad så Vattnet tas från egna dammar. 
att den lätt kan komma åt bollen när den Golfbanan är mycket populär, vilket 
ligger på marken. Sista delen spelas på märks bl.a. genom att den besöks av c:a 
green (=gräsmatta), ett omräde som omger 4000 gästspelare varje år. Banan är så gott 
hålet med ett tättväxande kortklippt gräs, som fullbelagd sommartid . Expressen har 
så jämnt att den liknar en grön salongsmat- satt poäng pä olika golfbanor i Sverige . 
ta. Här rullar bollen lätt och man använder Fjällbacka kom på 30:e plats av c:a 160. 
här en klubba som kallas "putter", och Tidningen skrev "En udda bana insprängd 
som kan likna de klubbor som används vid . mellan bohuslänska bergsknallar. . . Kul 
minigolf. Det gäller att fä bollen i hålet att spela på." 
med så fä slag som möjligt. En mycket Det har sagts att golf är en dyr sport. 
skicklig spelare kan spela de 18 banorna Men medlemsavgiften kostar helår 800 kr 
(eller "göra 18 hål") med 71 slag, men och höst· och vår· avgiften endast 550 kr , 
många spelare är nöjda med 100 slag eller och för detta fär man spela så mycket man 
betydligt fler. För att hålla golfbanorna vill. Ett litet golfset på fem till sju klubbor 
i gott skick krävs tre heltidsanställda. Fair- kan köpas begagnat till ett överkomligt pris, 

Välkomna! 
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Restaurang och diskotek 
med fullständiga rättigheter 

ÖPPET VARJE DAG 
Bordsbeställningar tel. 312 08 

Lars-Erik och Gilnter 

och man behöver inte köpa särskil 
kläder och andra "prylar." 

Sporten kan utövas av alla, i alla E. -
Den enda nackdelen med sporten är TI_ 

tar tid och blir man biten tar den änm 
tid. Men sä har man samtidigt väldigt - _ -
tigt. 

Hela denna anläggning har i stOll :~. 
byggts med privata medel och med m;~ ;
frivilligt arbete. Just nu planerar klub _ 
att bygga ett nytt klubbhus . Detta s 
finansieras med tomtförsäljning i ett om .. _
de söder om banan, med utsikt över äl. 
Golfklubben omsätter c :a 700.000 kr 
ätet, och har 725 medlemmar och är mr
med kommunens största sportförening. 

A DERS lÄRt!.·O 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Ä ven reparati oner --

---FIRMA---

Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja 

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 



Missa Inte 
Den lilla butiken med det stora sortimentet 
i Fjällbacka. Oavsett om Du är gammal eller 
ung, turist eller bofast. 

Välkomna till 

Boutique Klippan 
(mitt emot Stora Hotellet) 

Te/:0525-31806 
Ingemar och Mia Börjesson 

Tanutlls ~J1 Kotlltllun 

Välkommen till 
Biblioteket! 
Nu i sommar skall Du passa på att besöka våra 
trevliga små bibliotek som ligger utspridda på 
nio platser i kommunen. Dessutom har vi en bok
buss som gör turer på ställen vi in te har filialer. 

Vill Du ha reda på var biblioteken finns och när 
de är öppna så är det bara att ringa huvudbiblio
teket, 0525/291 30. 

Välkommen oavsett om Du är turist eller bo
fast, om Du är gammal eller ung, om Du är 
Fjällbackabo eller från Korpilombolo! 

Jubileumsskriften "Norra Bohusbanan 80 år 
1903 - 1983" kan Du nu köpa på kommunens 
bibliotek. Skriften innehåller bl.a. förslag på 
olika banor i norra Bohuslän, glimtar från in
vigningen 1903, framtidsvyer och naturligtvis 
många bilder. Du betalar endast 25 kronor för 
häftet. 
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I NATURHAMN 
l{åseri av Lars Lundberg 

Det fmns ingenting som går upp emot att 
ligga i naturhamn, om man nu över huvud 
taget lyckas ta sig in i en sådan, under den 
vintermånad de starka kallar juli. 
Fritidsbåten har av många kallats frihetens 
instrument. 
Jo jag tackar jag. 
Då har dom inte sett t.ex. Gluppöbassäng
en i semestertider. 
En campingplats, till bristningsgränsen 
fylld av tält och husvagnar, framstår vid en 
jämförelse som rena vildmarken. 

. Skall campingplatserna komma upp i klass 
med naturhamnarna, får dom allt börja kö
ra med fendrar på husvagnarna och dess
utom stapla dom på höjden. 
En naturhamn kan man spåra på doften. 
Redan vid 6-snåret på eftermiddagen börjar 
det dofta kremerad grillkorv så det känns 
lång väg. ~ 
Då tänds alla grillar och vedbrasor och hela 
härligheten sveps in i en dimma, vilken 
skulle fått 6:e november 1632 vid staden 
LUtzen att framstå som en ovanligt klar 
och vacker höstdag. 
Och så alla ljud. 
Det är som en stor konsert. 
Först hör man stackatona från alla fallen 
som smattrar mot aluminiummasterna, 
ackompanjerade av pruttandet av IOO-tals 
ketchup-plastflaskor. 
Sedan lantvinerna introducerades på den 
svenska marknaden, saknar man mycket 
vinkorkarnas kontrapunktiska plu ppanden, 
men i någon mån har detta ersatts av de 
små sporadiska skrik som uppstår då någon 
skär sig på en skruvkork. Man hör det på 
långt håll. 
Sedan kommer visans vänner. 
Överallt klinkas det på guitarrer och halas i 
dragspel så att det står härliga till. 

4'" Bt: Axelsson 

@L1~ 

Efter att ha tillbringat några nätter i natur
hamn, förstår man varför Evert Taube ald
rig valdes in i Svenska Akademien. 
Naturligtvis var akademi-juryn orolig för 
att det skulle bli lite svårt att sova på mö
tena i fortsättningen , med - Möte i mon
sunen - ringande i öronen. 
När klockan börjar närma sig sängdags bör
jar den verkliga tortyren. 
Det båtfulla folket. 
Då sätter festprissarna igång. 
Klirrande glas och högljudda flabbskratt 
ekar över sommarnatten. 
Det gäller att hålla igång när man har se
mester. 
Och på toppen av allt, den nya inneflugan. 
Dingen med aktersnurra. 
För att hålla barnen sysselsatta på ett så 
onaturligt sätt som möjligt, har man inköpt 
en liten dinge. Denna påminner oftast om 
ting man kan finna i Corn-flakespaket , och 
på den har det apterats en aktersnurra. 
Runt, runt , på det lilla fria vatten man fm
ner i naturhamnen, ilar barnen halva nätter
na igenom i sina glada lekar. 
Uppflugna på klipporna runt omkring, sit
ter den missgynnade skaran ungar, vars för
äldrar tycker att ungarna skall umgås med 
naturen, under sommarlovet, och funderar 
att skriva till barnombudsmannen för att 
där få hjälp med att få sina föräldrar omyn
digförklarade. 
Och så alla kastspön. 
Överallt längs klipporna trängs det av obot
liga optimister, vilka hållande i ena ändan 
av ett snöre när en förhoppning att något 
ännu dummare skall komma och hänga sig i 
den andra. 
Och så fiskar man makrill. 
I juli månad. 
Det är inte särskilt tätt mellan makrillarna 

FJÄLLBACKA Thore Axelsson 0525/31721 

ELINSTALLATIONER - ELVÄRME - KöKSMASKINER 
TEMOVEX VENTILATIONS AGGREGAT 
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i juli månad i Bohuslän. 
Man skulle lika gärna kunnat fiska b 
fisk. 
Och hela tiden tror man att man är pa e • 
träningsläger inför olympiska spel. 
Träningsoveraller och åter träningsove ,,
Tillverkarna av sportkläder måste ha C 
sig en förmögenhet på människans ma -
liga behov av gruppsamhörighet. 
Och det är sannerligen inte bara ungdomer:. 
För lite sedan träffade jag en äldre her;:' 
utstyrd på ett sätt så att jag trodde att .. 
var han som sprang vilse under StockhoJ.ms-. 
olympiaden. 
Naturhamn, jo jag tackar jag. 
På mig verkar det som att en god nar. -. 
hamn bör vara utrustad med sopmajor. l -

letter, nödradiosändare, vattenrutschb 
helekopterlandningsplats, dusch, superm_· 
ket, länslasarett , ca~~.J och biluthymin.=, 
men absold inte bryggor, då den i så f 
klassas som gästhanm och blir belagd ffi .: 

hamnavgift. 
Tänk så konstigt det var förr. 
Då gick man inte in till vikar där det redaI: 
låg en bå t , och så hade man skepparjac'r 
och mössa med märke i. 
Tänk att klä ut sig på det viset. 

Så plötsligt är semestermånaden över. 
Då vaknar det riktiga Bohuslän . 
Vikarna är åter tomma, och de halvt ihjäl
stressade ejdrarna kan åter vila på de kala 
klipphällarna, efter att i en hel månad ha 
blivit jagade runt i cirklar av fritidsfolket. 
Det var så här det där med naturhamnar 
började . 
En dröm om det orörda, det äkta. 
Drömmen om att ligga i en egen vik och le
va med solen och naturen, borta från alla 
sociala skyldigheter och samhälleliga krav. 

Fjällbacka Fiskaffär 

Dag/igen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 
0525/31046 



RUNES OPTIK 
GREBBESTAD 

För syntest tidsbeställning 
tel. 0525 - 108 82 

LH KaNTORSTJÄNST 

Tanumshede 

Tel. 0525/29045 

AB 

REDOVISNINGSBYRA 

Redovisningsuppdrag, boksiu t 
och övrigt inom redovisning för 
Rörelser (även AB) ochjordbruk. 

Hogia data 
samarbetar med Aukt. Revisorer. 

LH Kontors-Tjänst AB 

KONSU 

SEGLING 
Seglarkalender 

Sommarens seglarkalender för SSN ser ut 
så här: 
7 juli Högsommarregatta 
28 juli Klubbrnästerskap för jollar 
3 aug Augustiregatta 
10 aug Väderöarna runt 
Anmälan till seglingarna kan göras hos 
Berit Strömberg tel. 317 01 . Dessutom är 
Ni som vanligt välkomna till träningsseg
lingar varje måndag och torsdag klockan 
18.00 med start vid klubbhuset iSälvik. 

Första E-jollestarten på högsommarregat
fan. (Foto Anders Järund) 

Träbåtarna lyser med sin frånvaro på 
SSN:s regattor numera. De har svårt att 
hävda sig mot plastbåtarna, som har bättre 
mätetal , och de blir snart omseglade av des
sa. "Något bör göras för träbåtarna" anser 
Bertil Stjernfelt, själv ägare till en J:1 Da. 
"Om träbåtsintresset ökar i hela Sverige, så 
borde det väl också öka i Fjällbacka. En 
särskild start för träbåtar med eventuellt 
en kortare bana, kunde vara en första åt
gärd. " 

SSN:s styrelse är positiv till detta. Det 
krävs bara tre startande , för att ordna sär
skild start. TRÄBA TSÄGARE! Hör av ER! 
Anmäl gärna Ditt intresse till Berit Ström
berg tel. 0525/317 Dl. 

AJ 

7 



SJÖS~~I(ER SOMMAR 
Dags igen för att få njuta aven sommars 

alla härligheter i ett område, som vi bohus
länningar uppfattar som det finaste vi själva 
har i vårt län, nämligen kustområdet utan
för Fjällbacka och ut mot Väderöarna. De 
blankslipade röda granitklipporna med dju
pa vatten i havets alla färgrika varianter på 
utsidan. De små idylliska sandvikarna med 
sina vindskyddade blommor och buskar i 
en vegetation, som för oss saknar sin like, 
på insidan. Vackrast i världen? Ja, utlän
ningar, som har förmånen att få komma 
hit, håller med oss! Men lika ljuvliga som 
sommarens fröjder kan förefalla oss, lika 
farliga kan de vara för dem, som inte alltid 
har tanken på säkerhet i bakhuvudet och 
alltid respekterar dess krav. 

Förra året blev mycket dystert för oss 
som kämpar för att förhindra drunkningar. 
Inte på många år har vi haft så många tra· 
gedier i havet i vårt län som 1984. Och det
ta ett år, där man i landet i övrigt kunnat 
glädja sig över en minskande olyckstendens. 

Fisket krävde 4 människoliv, båt- och 
sportdykolyckor tog vardera 6 liv. 4 om· . 
kom under badning och 7 vid faU från klip' 
por och kajer m.m. 27 drunknade är det 
hemska facit vi kunde registrera och som vi 
inte vill ha upprepat. Orsakerna? Ja, det är 
dem vi måste ta lärdom av i år. 

STÖRSTA BOVEN 
Den största boven i vattenolyckorna är 

alkoholen . Man kan inte nog påpeka detta 
trå14ga faktum. Cirka 60 procent av dem 
som drunknar, och är över 15 år, har en 
alkoholmängd på 0,5 promille eller mera i 
kroppen. Med spritförtäring förvandlas 
människan. Omdömet sviktar betänkligt, 

folk överskattar sig själva, blir övermodiga 
och reagerar inte, som de skulle gjort på 

. nykter kaliber. Hamnar de sedan i vattnet, 
blir de lättare nedkylda på grund av mindre 
motståndskraft . 

Alkoholen är inte förenlig med ett kan
ske stressat båtåkande och ovana vid en 
massa saker, som hör till sommarens korta 
och nog så speciella fritidsaktiviteter på, i 
och vid vattnet. Räk· och kräftfester hör 
till programmet. Folk kastar sig gärna i 
vattnet för svalkande bad, och då inte all
tid vid sunda vätskor. Ge dig aldrig u t på 
djupt vatten och långa simturer ensam. 
Försök aldrig jaga ifatt en bortflyende båt 
eller leksak. Sådana simturer har ofta slutat 
i tragedi. 

SITT I BÅ TEN 
Visste du förresten att många drunkna

de från båt hittats med gylfen öppen. An· 
ledningen är att de rest sig upp för att kissa 
över relingen. Det finns all anledning att 
förbli sittande i båten, även vid t.ex . byte 
av roddare m.m. 

Många fritidsfiskare lever farligt, när de 
oavsett hur vädret är anser sig nödda gå ut 
för att vittja sina garn och andra redskap . 
Linor i propellern medför stopp i motorn , 
och båten kan kastas mot klipporna . Van
ligen är man ensam i båten och situationen 
blir då allt allvarligare . 

OERFARNA SPORTDYKARE 
Sex sportdykare omkom förra året i 

landet, alla i Bohuslän. Skärpning krävs av 
alla som leder eller på egen hand sysslar 
med denna populära spoit , som trots myn
digheternas satsning på dekompressions-

IAIIC ENIRALEN 
0525/29400 
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Båtar - Båtuthyrning - Båttillbehör - Windsurfing 
Presenter - Kläder - hos Ingela och Lasse i 

BiTSKOPEN 
Välkommen också till nya , 

CArE BBYGGAN 
0525/31040 

kammare och utbildade läkare ty -=
fortfarande är mycket riskabel. 

Naturligtvis måste alla som \TItas -_ 
sjön i olika angelägenheter vara s' 
niga. Simborgarprovet är sedan drygt: - -
en bra kontroll varje år på att man 
simma minst 200 m om det skulle knip~ 

FLYTER BÄ ST SOM FLYTER I \'X -
Iden med flytvästdepåer kom för 1'::- -

sedan från Bohuslän. Där man kan -r-_ 

en riktig räddningsväst under kortare -.: 
för att pröva denna livförsäkring. Din __ _ 
fmns hos fritidsnämnden i Tanum. An - -
dandet av flytväst har blivit en stor s -~~ 

Idag är det genant att ge sig ut på sjön -
en flytväst, oavsett om det nu är en -- -~_ 

räddningsväst eller ett s.k. flytpl agg. 
seglar-, fiske- eller kanotvästar och 
jackor nu kallas. 

För att öka säkerheten vid färder p 
vet fmns en omfattande flora av säkerhe;:s
utrustningar. Utrustningen ska väljas 
hänsyn till vilken båt du använder och .. -
vatten du ger dig ut på. Genom din to~
ning och vid uppvisningar, som Bohus - -
Dalsförbundet av SLS anordnar, kan du -_ 
upplysning om vad som behövs för att -
ra en nödsituation. 

Kom ihåg att vi som sysslar med liVIäe '
ning inte är ute efter att hindra dig från 
de suveräna möjligheter till ett härlig fu
luftsliv som erbjuds på våra underbara \- -. 
ten . Skall du få behållning av allt det skö 
du här kan uppleva, måste du dock allti'" 
" tänka efter före" på allt vad säkerhe teJ1 
kräver. God tur önskar dig 

RAGNAR BRUGGE 

SURFING 
SPORT 
MODE 

ÖPPNAR JUNI-S5 

10525-31885 
Te 'Fjäll backa 



SJÖS~~I(ER SOMMAR 
SÄKERHET PÅ SJÖN 
• Se till att båten är sjöduglig och att god 

ordning råder ombord! 
• Ha alltid nödvändig säkerhetsutrustning 

med ombord. Kom ihåg: flytväst åt en
var ombord. Och den skall vara på! 

• Ge dig inte ut på större vatten än båten 
är lämpad för! 

• Tala alltid om ditt fårdmål och studera 
noga fårdvägen . Om du ändrar fårdmål, 
meddela hem! 

BRÄDVETT 
• Segla alltid med flytväst på oberoende 

av vindförhållande och vattentempera
tur. 

• Lyssna på väderrapporten och segla ald
rig i åska eller storm. 

• Kontrollera alltid utrustningen innan du 
ger dig ut . Byt linor som är det minsta 
slitna. 

• Tala alltid om vart du tänker segla -
även om du seglar i grupp. 

FRÅN STILTJE 
TILL ORKAN 

0-0,2 m/sek stiltje 

0,3- 1,5 m/sek nästan stiltje 

1,6- 3,3 m/sek lä tt bris 

3,4-5,4 m/sek god bris 

5,5 - 7,9 m/sek frisk bris 

8,0- 10,7 m/sek styv bris 

• Det är din plikt att känna till de regler 
som gäller på sjön. Alkohol och båtliv 
hör inte ihop. 

• Öva hur man seglar i land en skadad per
son. Tryck ner brädan under den nöd
ställde. Upplivningsförsöken kan oftast 
börja direkt i vattnet . 

10,8- 13,8 m/sek hård bris, frisk kuling 

• Överlasta inte båten, och sitt i båten! 
• Håll alltid god utkik! Var försiktig med 

farten! 
• Lyssna på väderutsikterna. Är de dåliga, 

stanna hemma; är du redan till sjöss , sök 
lä eller närmaste hamn! 

• Om båten kantrar men flyter, stanna 
kvar vid den! Du är säkrare där än om 
du simmar mot land. 

• Skräpa inte ner , varken på land eller på 
sjön. Tag med skräpet hem eller lämna 
det vid uppsamlingsplats . 

• Lär dig att minska segelytan under på
gående segling. 

• Ha alltid med en 3- 4 meter lång bogser
lina. 

• Lär dig signalera efter hjälp - d.v.s. vifta 
med armarna med stora rörelser över hu
vudet. 

• Lär dig vilka regler som gäller till sjöss . 
• Håll undan för annan sjöfart. Säkerhe

ten på sjön bygger på att alla som vistas 
där tar sin del av ansvaret för säkerheten. 

13,9- 17,1 m/sek styv kuling 

17,2-20,7 m/sek hård kuling 

20,8-24,4 m/sek halv storm 

24,5-28,4 m/sek storm 

28,5-32,6 m/sek svår storm 

32,7- m/sek orkan 

FLYTVÄSTDEPA 
Fritidskontoret 
0525/181 47 

BOHUSLÄN-DALSFÖRBUNDET AV SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET - SIMFRÄMJANDET 

bildades 1958 och verkar för att nedbringa antalet drunknings- SLS är en helt ideell förening. Vill Du veta mera om SLS eller 
olyckor, bl.a. genom att främja simkunnighet, kunnighet i bli medlem? Kontakta Sten Agnholm 0522/333 79, Ragnar 
livräddning och främja ökad säkerhet vid all verksamhet på, Brilgge 0522/512 4l. 
i och i anslutning till vatten och isar. 

V"'kommen 
a till posten 

UNDER TIDEN 24 JUNI - 2 AUGUSTI HAR 
VI ÖPPET HELA DAGEN 9.00-17.00 

I ÖVRIGT 
LÖRDAGAR 

9.00-11.30 
9.30-12.00 

14.30-17.00 

POSTEN NÄR ALLA ÖVERALLT 
NI NAR OSS PA JASMINVÄGEN 2 TEL 0525/31013 

Centrumkiosken 

Tobak - Cigaretter - Tidningar 

Konfektyrer - Frukt - LäsketJrycker 

GB-glass - Souvenirer m.m. 

Tar emot film 

för framkallning 

Eva och Bengt Richardsson 
Telefon 0525 - 313 27 
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DRIFTIGA FJÄLLBACI(A
I(VINNOR 
-utdrag ur artil(el av Arne Stubelius 
När senaste sillfiske perioden tog slut - jag 
höll på att skriva sista - men kanske kan
ske - då klarade sig en del karlar hjälpligt 
på strandfiske. 

Det var mest synd om de ensamstående 
kvinnorna, ogifta och änkor. 

Svårast hade de hustrur vilkas män 
emigrerat till Staterna och aldrig sände hem 
en dollar eller ens skrev ett brev någon gång. 
Helt enkelt var som döda för familjerna. 

Men de var starka dessa kvinnor; hade 
de barn höll de dem snygga och gav dem 
god uppfostran. 

Bland USA-änkorna minns jag bäst 
"Perkel-Hulda" och Anna Ahlsen. De gick 
borta, städade och gjorde stortvättar. Över
allt de tyngsta jobben. Och dåligt betalda. 
Kanske en tvåkrona för en lång hård arbets
dag. 

Ingeborg Agren skaffade stickmaskin 
och hyrde ut bästrummet. Hön klarade 
t.o.m. att låta dottern gå på seminarium. 

Några började baka i hemmet. I ett an
nat sammanhang om Fjällbackas bagare 
har jag nämnt tre av dem "Brödsoffi", 
"Bramma" och en fru Berggren. 

Två kvinnor "Liveröd-Lovisa" och Jose
fina Wounsch sålde svagdricka. En tid fanns 
i Källvik ett litet bryggeri som de tog sin 
dricka ifrån. 

Jag kommer ihåg att en bror berättade 
hur han och en kompis som tonåringar 
salat till en liter hos "Liveröd-Lovisa" och 
sedan lekt berusade. Någon verklig fylla 
gav nog inte Källviks-drickat. 

Lovisa sålde också kokkorv av egen till
verkning. 25 öre stycket tog hon. 

Anna Wounsch dreven liten hotell
rörelse. Hyrde ut några rum till resande 
och serverade god mat som Helga Johans
son, dotter till "Asteröd-Joel" lagade. 

Skarpsillen gick fortfarande till och 
ansjovisfabriken, Sveriges första, gav arbete 
åt några. Bara tiotalet. Jag såg när en rad 
äldre kvinnor från Oxnäs fileade den kryd
dade skarpsillen och packade den i plåt
askar. De fick ett öre burken . 

Kvinnornas fmgrar gick så fort att man 
knappast såg dom. Dagsinkomsten blev i 
regel omkring 75 öre. 

Den som var kvickast i nyporna var 
"Kejsarinnan" Maja Bohlin . Hon klarade 
125 burkar per arbetsdag, naturligtvis 
åtskilligt längre än 8 timmar . 

Sömnad vart levebröd för inte så fä. 
"Tilda på berget" bodde i ett ganska 

rymligt hus nedanför sjökapten Janne Lars
sons , där hans syster Lotta hade sin lilla 
affär. 
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Herrskjortor och underkläder var Tildas 
specialitet. Nattplagg var det få som använ
de vid sekelskiftet. Först mot slutet av tio
talet började männen ligga i nattskjorta 
och kvinnorna i nattlinne. Pyjamas var ett 
ord som ingen kände till. 

Kvinnorna hade ibland en liten vit kofta 
över daglinnet om natten . Sådana sydde 
Tilda åt mor och mina systrar. 

Själv har jag minnen av att gå till Tilda 
för att ta mått till ytterskjortor. Mest vita 
med manschetter och två lösa mjuka kragar. 

Jag häpnade när jag aven sykunnig sys
ter fick höra att för en sådan skjorta måste 
klippas till 39 tygstycken. 

Vad kunde Tildas timpeng bli när hon 
fick en krona eller en och femtio för arbe
tet? 

Under besöken hos Tilda märkte jag att 
det pep och rasslade i henne för varje ande
tag. Hon hade svårartad astma. 

Kanske rökte hon astma-cigarretter. Det 
kan förklara en egendomlig lukt som jag 
förbinder med besöken hos Tilda. 

Och att det alltid var kallt hos henne be
rodde väl på att asmatiker ofta mår bättre i 
svala rum. 

Hur som helst så var det märkvärdigt att 
denna plågade kvinna var i fullt arbete da
gen lång och att hon log och pratade rart 
med alla. Och detta medan hon fick kämpa 
för varje andetag. 

Hon tvättade, svepte och lade i kista 
sina döda grannar. Men det tog hon inte be
talt för. Det var en sista väntjänst. 

Om somrarna hyrde hon ut ett av sina 
vackra rum till badgäster. 

Med mat hela dagen och god bädd till 
natten tog hon 4 :75 per vecka. 

Andra som sydde på liknande villkor 
som Tilda var Gerda och Hulda på Mörhult 
och deras systrar. Jag minns inte om där 
satt fyra eller fem runt sybordet . 

De sydde ofta klänningar åt mor. Ofta 
skulle jag väl inte skriva. Hon hade bara en 
bästklänning i svart siden , bröllopsklänning
en. Den bar hon också på Silverbröllopet. 
Och den satt fortfarande väl. 

A tminstone två gamla ogifta baderskor 
skrubbade med tång och gned in med lera. 
Båda var rödblommiga, fräscha in i sena 
ålderdomen och deras hem doftade alltid 
nyskurade . 

Mali Lundström hade eget varmbadhus 
i Backen och hos henne var far flitig kund. 

Vi hade åtminstone två fmtvätterskor. 
Till dom gick mest sådana som använde 
stärkskjortor med lösa kragar och manschet
ter, s.k. söndagsblad. Fråga unga människor 
vad ett söndagsblad är. 

"Kransetöserna " 
Foto: Amanda Dordz' 

De plaggen skulle glansstrykas , ett joo" 
som krävde goda värmekällor åt de rund'
järnens lod, krafter lJch tid innan de gläns ~ 
som de sblle . Augusta i Liden var den eIl_ 

av de två fintvätterskorna. Till henne gi .
vi gärna med fars stärksaker. Hon bjöd 
tid på torkade stenpäron, hårdtuggade mer. 
goda. Augusta var gift med en snickare men 
svarade nästan ensam för familjens inkarns . 
Därför kommer hon med bland de självför
sörjande kvinnorna. 

Den andra glansstrykerskan hette 1 . 
Dorthe, dotter till Dorthe-Anders. Hon 
bodde i ett hus nära kapten Olle Bruces_ 
det som sedan blev telegrafstation och nu 
är i kommunens ägo. 

Vår gamla Lisa Bohlin kardade och spann 
för folk sen hon lämnat oss och bodde en
sam. Raspet från hennes kardor och su rret 
från hennes spinnrock är ännu lätt att lock 
fram hörselminnen av. 

En del hade får och tog då oftast hand 
om ullen själva. Så gjorde "Brattbergtöser
na" eller "Kransetöserna" som de också 
kallades. De hade ibland ett får att sälja 
och deras höns värpte ägg till avsalu. 

Inger Helena Hansson, som hyrde ett 
spisrum hos Janne och Lotta Larsson sticka
de mönstrade lovantar i svartvitt. Far fick 
ett par av henne. De påminde om några jag 
sett på Bohusslöjd. 

Alma Hansson , tidigare sjuksköterska pa 
Sahlgrenska i Göteborg, var lite smått 
kvackare för både djur och människor. Gav 
lavemang åt får och folk . Var barnmorska 
åt tackor och kunde i nödfall hjälpa ett 
människobarn till världen om ordinarie 
barnmorskan var upptagen pä annat håll . 

[orts nästa sida 



Alma födde upp får ocksåsom hon hyr
de sommarbete åt ute på öarna. Hon var en 
av de sista inom samhället som drev fåravel 
utan att äga jord. Det hade varit vanligt 
förr. 

Öfåren fick ett underbart aromatiskt 
kött, då djuren betat av saltängarnas korta 
gräs . Far köpte årligen en stadig tacka av 
henne . 

Ett par kvinnor kokte karameller. Mina 
Hallgren levererade de vackraste konfekt 
till jul och begravningar. Själva karameller
na var inte så märkvärdiga, socker med lite 
pepparmyntsolja, men höljet dess mera ut
sökt. 

Väster om Hällesporten låg - mitt för 
Lyckholms, vill jag minnas - en liten grå 
stuga. Den brann ner 1928 tillsammans 
med en rad gamla vackra hus på Framstran
den. 

Hon som bodde där kallades "Muse
Mina" och huset "Muse-hyttan". Så sa vi , 
men troligen hade namnet mer med Musö 
än mus att göra. 

Mina var telegrambud och hade några 
ören i arvode för varje utburen hopvikt blå
grå blankett eller kallelse till telefonstation
en för samtal. Ibland var det äkta män till 
sjöss, som ringde från någon hamn . Var de 
hemma kunde de också få samtal från sitt 
rederi som bad dem inställa sig 'för påmönst
ring .. 

Det hände att mor skickade mig i speciellt 
ärende till en av två gamla gummor. De bod
de i var sin lilla stuga i backen . Den ena var 
"Sinkas" och den andra "Nickas". 

Varför man gick till "Sinka" går att gis
sa. Sinka är att på ett särskilt sätt laga tra
siga lerkärl. (Man sinkar också vid fogning 
av trä.) Vi gick kanske till "Sinka" med ett 
sten fat som rämnat. 

Hade man tur fick man se henne i arbete. 
Då upplevde man en spännande procedur. 

Med ett drillborr gjorde hon hål i godset 
nära intill fogkanten. Alltid två och två hål 
mitt för varandra på ömse sidor om sprick
an. Man stod där och var rädd att fatet skul
le spricka ytterligare vid borrningen . Men 
"Sinka" misslyckades nästan aldrig. 

Sen tog hon ett u -format stycke stål tråd , 
trädde det genom de två närliggande hålen 
och nitade försiktigt till trådändarna. Sist 
kletade hon kitt över för att täta. 

Misslyckas hade hon inte råd till. Ler
kärlen som kom med segelskutor från 
Egersund i Sydnorge var väl inte så dyra, 
men "Sinkas" inkomst av det riskabla 
arbetet var minimal . Hon tog tio öre per 
sinka. 

Hur "Nicka" fått öknamnet hörde jag 
aldrig. Hon nickade ' då och då med huvu
det som en del gamlingar plägar. 

Namnet ger i varje fall ingen antydan 
om vari hennes lilla hantverk bestod. Hon 
tog nämligen emot hopplöst tilltrasslade 
härvor och redde ut dem. 

Många sysslade med garner i Fjällbacka: 
karlar som band nät och kvinnor som sticka
de eller vävde . 

Men' de flesta redde ut sina trassliga här
vor själva, så det var bara "de omöjliga" 
hon fick ta hand om. Hon måste varit ett 
geni på sitt område och mer än värd den 
tolvskilling hon fick i arvode - priset på 
1/8 kilo kaffe. Men det räckte till åtta kilo 
kålrot eller fem kilo potatis . 

Bara en riktig kalaskokerska fanns i Fjäll
backa. Hon hette "Stöd-Augusta". Var ald
rig i tillfälle att bedöma hennes konst, men 
hon kom till samhället föregången av gott 
rykte . 

En del kvinnor kunde tillfälligt få hjälpa 
till på hotellen: Nya, som var gammalt i 
min barndom och nyss rivits , samt Stora 
hotellet. De två låg grannar. 

På vintern gällde det att delta i olika 
sysslor i samband med bröllop och begrav
ningar: matlagning, servering och disk. 

Särskilt begravningsbjudningarna hölls 
allt oftare på hotellen. Men också vid be
gravningar, bröllop och andra större bjud
ningar i hemmen inkallades extra hjälp. 

Sommarmånaderna gav såpass goda för
tjänster att de för många kvinnor blev en 
viktig part av årsinkomsten. 

Ofta hyrde man ut hela bostadshuset 
till någon familj. Ägarna flyttade då in i 
sjöboden eller annat uthus. Få hade hus
hållerska med sig, utan anställde någon 
rucka eller äldre kvinna som hjälpreda. 

De gamla affärerna sköttes mest av kvin
nor. I regel med framgång. 

Jag tänker på t.ex. Carolina och Lovisa 
Larssons manufakturaffär och modehandel. 
De hade alltid välfyllda hyllor och folk 
framför disken, flera sömmerskor och mo
dister anställda. 

Wenanders "Hörnbod" för textilvaror 
sköttes helt av hustrun Fina. 

Två av de största speceri- och diverse
affärerna hade sjökapteners sparpengar bak
om sig. 

Kanaans affär i det gamla Gerleska handels
huset. Utanför syns Greta Lötman och 
Sverker Stubelius. 

"Kanaans" i det gamla Gerleska handels
huset var störst. Utan sådana medhjälpersk
or som hustrun Anna och dottern Agnes 
hade kapten Johansson aldrig klarat arbetet. 
Det var tungt. Gällde inte bara att sköta en 
stor speceri- och diversehandel med allt 
mellan himmel och jord från karameller till 
tyger och emaljerade kärl, trätofflor och 
smorlädersstövlar. - Vilken ljuvlig bland
ning av dofter. 

Dessutom vidlyftig handel med spann
mål, kol, koks, fotogen, tjära och gud vet 
allt , vad som rymdes i det enorma gamla 
flervånings timrade magasinet. Det fick 
spinkiga men starka och sega Agnes klara 
av. 

Dahlbergs charkuteri sköttes föredöm
ligt av hustrun Victoria. Av maken slakta
ren hade hon föga hjälp . Då han tidigt gick 
bort klarade hon av att försörja sig och två 
pojkar. 
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Förlova Er med ringar 
från Fleming-Uziel 

Köp dem hos Pe Guld! 

10% på alla FU/ringar 
Affärsvägen . Tanumshede 

Tel. 0525/ 294 05 
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Davida Zetterlind, född Hintel, drev bå- ne först klarat att gå tiljan . Ett nykterhets
de stor bagerirörelse och speceriaffär. I den prov aIltså. Han var ibland inte så lite rund 
senare stod hon alltid själv och fick lyssna under fötterna och någon gång hade det 
till de många bodhängarnas skryt. hänt att både kärran och han med post-

Framstrandens gamlingar och en del lyss- säcken hamnat i diket på vägen till Rabbals
nande ungdomar hängde hos Hilma Dahl- hede järnvägsstation. 
gren. Sen maken dog skötte hon affären Efter fru W kom Carin Johansson från 
ensam. . Dyngö. 

Ensam såg~ också "Klove-Matilda"Arons- Carin fick genom sin yrkesutövning en 
son i sin lilla diversehandel. fantastisk personkännedom. 

Och "Lära" Augusta Larsson klarade sin Någon annan fast anställd barnmorska 
livsmedelsaffär helt utan hjälp. än Lotten Johansson hörde jag aldrig talas 

En mycket liten matvarubod, med föga om. 
skrymmande sortiment, drev Lotta Larsson Mor berömde alltid tant Lotten. Sa att 
i husets -minsta rum. Utom lite specerier vi alla elva kommit till världen med hennes 
och godsaker sålde Lotta medvurst, kalv- hjälp utan större svårigheter. Detsamma 
korv och berlinersylta. Vi beundrade hen- gällde de tusen tals andra barn, vid vilkas 
nes skicklighet att med en vanlig kökskniv födelse L J assisterat. Barnen var i regel 
skära hur jämna och lövtunna skivor som oskadda och mödrarna slapp barnsängs-
helst . feber. 

Några självförsörjande kvinnor hade yr- På äldre dar drev tant Lotten en liten 
ken som krävt utbildning. Jag tänker på textil- och sybehörsaffär i "Hängopp" där 
telegrafkommissarier, postmästare - vilka hon också bodde. 
pampiga titlar för fröknar och fruar - folk- Inte förrän på tio-talet fick Fjällbacka 
och småskollärarinnor, barnmorskor, sjuk- distriktssköterska, syster Agda, gift med 
sköterskor och fotografer. Erik Hintel. Hon blev mycket omtyckt. 

Den första telegrafkommissarien i Fjäll
backa jag hörde t~las om var Hilma Ange
red-Strandberg. 

Hon var dotter till justitierådet och 
skalden K C Strandberg. 

Efter henne kom Tekla Wastenius . Kor
rekt i tjänsten men privat en mjuk män
niska. 

Posten förestods vid sekelskiftet av fru 
Wallberg biträdd av sin dotter Alfhild . Fru 
W var en kavat kvinna som inte släppte 
ifrån sig postsäcken till åkarn utan att den-

Slutet av förra seklet och början av det
ta var gyllene tider för fotoateljeer. 

Alla fattiga som rika , bytte porträtt. I 
gamla hem ligger lådor fulla av dem. 

Flera porträttfoton i mors och fars efter
lämnade samlingar är tagna av kvinnliga 
fotografer. Amanda Dorthe och fröken 
Karlsson hade egna ateljeer. 

Då jag ser tillbaka på sidorna om Fjäll- . 
backas yrkesarbetande kvinnor slår det 
mig att kvinnors dubbelarbete inte är nå
got nytt. 

De var otroliga till att finna utkomst-

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

vägar, då männen inte kunde eller ville $';_

ra för familjeekonomin. 
När storsillen försvann var det som OL::: 

en hel del tappade sugen. Så icke kvinna-
na. Och detta iedde till att man kan {Zl_ 

om matriarkat. Starka och självmedvetL_ 
kvinnor styrde, även om de saknade rös:
rätt och in te satt varken i nämnder elle~ 
styrelser. 

Utom försörjningsbördan skulle de 
så klara allt arbete som hushållen kräv e 
De fick alltså dubbelarbeta på samma sä 
som flertalet av dagens yrkeskvinnor. 

ARNE STUBELIUS 
Konstnären och folkskolläraren 
Arne Stubelius avled 1984 vid 81 
års ålder. Stubelius föddes i Fjäll
backa, men tillbringade större delen 
av sitt liv i Göteborg. 
Stubelius konstnärsskap finns repre
senterat bLa. i Gustav VI Adolfs 
samlingar_ 

VÄLKOMNA 
TILL STORRE LOKALER HOS 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

0525/31014,31252 

Sparbanken Tanum 
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Vi står till Er tjänst i alla bankärenden. 
Tanumshede 
Grebbestad 
Fjällbacka 
Hamburgsund 

0525/29100 
0525/10076 
0525/31800 
0525/33326 

Expeditionstider: 09.00 -15.00 
Kontor även i: Gerlesborg, Kville, Rabbalshede, 
Hällevadsholm, Östad, Resä och Lur. 



Från kyrktrappan 

JESUS FÖRI(LARAR SIG 
TROR DU PÅ GUD? frågar någon. Vad 

skall man liVara på det? 
Det finns ju så många olika sorters tro 

här i världen. Tron kan vara ytlig, den kan 
fungera som flykt från verkligheten O.S.v. 

"Vi tror på Gud", bekänner vi i våra 
gudstjänster, vid dop och konfirmation, 
och samtidigt vet vi att det inte går att fånga 
Gud i ord. Det här med Gud är mycket stör
re än så. 

Jesus Kristus hade en del att säga om tro. 
Till det mest chockerande hör att han 
ibland p~tod, att de som ansågs stå utan
för tron i själva verket hade tro, medan de 
som räknades som "troende" kunde berm
na sig ganska långt borta från tron. 

Kristen tro är det samma som Jesus-tro. 
Därför ställer kyrkan Jesus i centrum. Det 
är Jesus som fortfarande fascinerar oss ef
tersom han visar oss vem Gud är. 

En av sommarens högmässotexter hand· 
lar om hur Jesus förklarar sig för sina lär
jungar. Jesus tog med tre av lärjungarna 
upp på ett högt berg. Där uppe förvandla
des han inför dem. Lärjungarna fick se 
Mose och Elia samtala med Jesus. De fick 
höra Guds röst som sa: "Detta är min älska
de Son, han är min utvalde. Lyssna till ho
nom." (Matt 17: 1-8) 

Av dessa ögonvittnen har det sedan bli
vit flera tusen. Den kristna kyrkan är grun
dad på lärjungarnas övertygelse om att Jesus 
var den han sa att han var. Samma upptäckt 
som lärjungarna gjorde kan vi också få göra. 
"Förklaringsstunder" får vi inte ofta vara 
med om, men möjligheten att lära känna 
Jesus står öppen för alla. Om man står på 
avstånd, ser man nog inget märkvärdigt 
med honom. Men kommer man nära och 
"öppnar sitt hjärta i bön och bot", då ser 
man att Jesus är mer än en profet eller vis 
man. Han är Guds Son själv, som söker ef-

Joakim Johansson. Foto: Magnus Lindström. 

ter att rädda det som var förlorat , ja, som 
söker efter var och en av oss. . 

Det går en väg ner från förklaringsberget 
också. Ingen kan stanna någon längre tid på 
höga bergstoppar. Det gäller i det andliga 
livet också. Men Gud vet att vi behöver bå
de förklaringsstunderna och vardagslivet. 
Den kristna livsformen är att leva med båda 
fötterna på jorden, och med sitt hjärta i 
himmelen. Ett kort ögonblick kan en män
ruska få se in i paradiset, men för att vi skall 
veta att också den jordiska kallelsen gäller 
fmns det en väg tillbaka till låglandet. 

På den vandringen går Jesus alltid med. 
Han lämnar inte sitt folk, utan följer med i 
vardagslivet. Också i det som är mörkt och 
svårt vill Jesus vara med för att ge tröst och 
hjälp. Det fmns inget mänskligt lidande 
som kan stänga u te hans närvaro. 

Jesus hade också en väg tillbaka. För 
hans del gick den över Golgata och korset. 
Det var för vär skull han gick den vägen, 
for att VI skulle få frid med Gud. Han har 
berett en vag for oss t111 ett lIv I gemenskap 
med Gud och till det himmelska målet. 

LEGALA NOTISER 
Födda: 
8411 06 A n na M argare ta J oh ansson, d otkr till 
Karl-I':inar och Kerstin Margareta Johansson 
841108 En gosse, son till Geir Nicolai och Inger 
Sund 
841113 Ida Victoria Hedström, dotter till Max 
Gustav Vilhelm och I':va Irene Hedström 
850125 Sven Magnus Karlsson , son till Jan Sture 
Karlsson och Kerstin Gunilla Thorcn-Karlsson 
850215 Hulda .Iosefine Jansson, dotter till Gerd 
Rosita Margareta Aronsson och Urban Michael 
Jansson 
850309 Kajsa Kristina Thoren, dotter till Lena 
Kristina Karlsson och Bengt Rol:Uld TI10Ten 
850329 Fn gosse, son till Gösta Lennart och Gun 
ha-Lena I']g 
850408 Fn J1icka, dotter till L<'if Stig Ingelllar 
och Inga Kristina Norin 

vlgaa: 
841208 Gösta Lenmut I-:lg och Gun I':va-Lena 
Norin 
850309 Per Joakim I-'ranzcn och S,ua I':stcr Rod· 
rigucs elc Avila 

Döda: 
841228 Ragna Margareta Krist. Br~ick 
r. Handspik 120329 
850120 Annie Torborg Persson f. Korndiusson 
960416 
850127 (;öran Frik Vahlelll,u Lilja f. 241222 
850202 I':lsa Agela Ri:gina Karlsson f. Andersson 
061006 
850307 Frnst LinIIs II olm berg r. 950417 
850327 Anna Margareta Charlotta Svensson 
f. I-:riksson 010709 
850412 Sven lIno Bcr~ren r. 390913 

HUGO ANDRtASON 
AKTIEBOlAG 

FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER 
REPARATIONER 

VÄRME OCH SANITET 

TEL.0525/31:Z67,31296 

AB BROR JANSSON 

BÄTVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER 
MATERIAL 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 12 
45700 Tanumshede 

0525-20003 

w 
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Ny Ambo i 
Fjällbacka kyrka 

På Marie Bebådelsedag togs en liten pre
dikstol i bruk i Fjällbacka kyrka, en så kal
lad arnbo. Den har sin plats nere i kyrkan 
och är ämnad att användas vid familjehög
mässor och andra mindre gudstjänster. 

Ambon är tillverkad av fjällbackabon 
Gustav Olsson i Bräcke. 

Meg 

Raymond Hansson 
slutar efter 1985 
Efter 30 år som ordförande kommer 
Raymond Hansson att lämna kommun
styrelsen. Vi återkommer med reportage 
i julnumret. 

14 

Äntligen sommar! 
Nu är butiken fylld med läckra kläder från Esprit, 
In Wear, Le Crabe, Fais, Tip Two Fashon m.m. 

Välkomna! LILLA BODEN 
Fjällbacka, tel, 0525-31835 

Aktiv konstförening 
Mycket nytt har hänt sedan vi sist hörde 

från konstföreningen Målarklätten. Det har 
varit besök hos konstsamlaren Sven Dahl 
och konstnärinnan Gertrud Lundholm
Dahl. 

Vidare har besök gjorts på konstnärsgår
den Lervik där kända bohuskonstnärer vi
sade sina alster och hos konstnärerna Anne
Marie och Lennart Didoffs ateljeer i Gröne
mad, Grebbestad. 

I början av december hade föreningen 
konstutlottning med föredrag och under
hållning. Hela sextiofem deltagare mötte 
upp. 

Vid årsmötet, som hölls i februari, i 
Fjällbacka, talade Ingrid Werner om im
pressionisterna och visade bilder på en del 
av deras verk. 

I mars var det dags för "Spansk Afton" 
i Tanumskolan. Åttio intresserade hade 
mött upp_ Bilder visades och föredrag 
om konsten i Spanien hölls av fil. kand. 
Rolf Kjellström från Nationalmuseum, 
Stocholm. 

Meg 

Fjällhacka
blm1et räddas 

FJÄLLBACKA: Fjällbac
kabladet är räddat. Tanums 
kommun går in och stödan· 
nonserar för 3.000 kronor. 

Det beslutet fallade kom
munstyrelsen vid sitt senaste 
sammanträde. Bakom tid
ningen Tjällbackabladet står 
föreningen för Fjällbacka. 

Så här skrev Bohuslänningen i hös
tas. 

Man får lätt uppfattningen att 
föreningen begärt annonserna för 
att rädda tidningen. 

Så var det nu inte . Alla tidningar 
behöver annonser för ekonomins 
skull. Och Tanums kommun har 
även tidigare år annonserat i Fjäll
backa Bladet, bl.a. för bibliotekets 
information. Men naturligtvis måste 
kommunstyrelsen besluta i frågan. 
Vad vi närmast ville med begäran 
var att få ett annonsbeslut, som 
täckte hela 1985. 

Och det fick vi. Märkvärdigare 
än så Vflr det inte. 

Bohuslänningens rapportör har 
tydligen missuppfattat det där med 
stöd. 

Ingrid Werner efter sitt uppskattade 
föredrag om impressionisterna. 

~ 

acn 

Postmästare Karin Olsson bland sina medarbetare i de nya och rymliga lokalerna. 

NYTT POSTHUS INVIGT 
Fredagen den 8:e mars kl. 9 .00 invigdes 

det nya posthuset i Fjällbacka. Invigningen 
förrättades av regionschef Barbro Lange
malm inför ett 3D-tal inbjudna gäster. Den 
gamla posten, som öppnades 1942, hade 
blivit för trång och tungarbetad . Nu har 
man fått dubbelt så mycket plats för brev-

sortering och paket, och att huset ligger i 
markplan underlättar naturligtvis också ar
betet. 

Sedan l :e mars är Karin Olsson ny post
mästare efter Ingrid Karlsson , som gått i 
pension. Karin har tidigare arbetat som 
kassör i Fjällbacka. AJ 
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, r~MToMASI KÖPER SÄLJER 

RENOVERAR 

.-, ~ l Möbelrenovering j GAMLA 
MÖBLER! 
SPRUTMÅLNING 
AV KÖKSLUCKOR 

Auktionsutropare Lennart Eden 

BASAR I HAKE
BACKENS SKOLA 
Vid sidan om skolarbetet har eleverna i års
kurs 3- 4 i Håkebackens skola slitit med 
lottförsäljning, samla tomglas, aliminium
burkar m.m. Slöjdats har det också gjorts. 
Höjdpunkten blev en förnämlig julbasar, 
vars intäkter tillsammans med sparade slan
tar räckte till skolresa för de flitiga eleverna. 
Gott stöd har eleverna fått av bl.a. klass
mamman Ann Karlsson, läraren Jim Boh
man liksom Lennart och Mona Eden. 

Meg 

KOMMUNEN KÖPER 
- Kommunen har köpt stallarna vid brand

stationen. Vad marken ska användas till 
är ännu inte klart. 

- Kommunen kommer också att utnyttja 
förköpsrätten av äldre hus i centrala de 
lar av Fjällbacka, för att möjliggöra bo
sättning för åretruntboende. 

Välkommen till 

,JJiuUCJtJl" 
JtULÖJtIJf U 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

BlITIK & VERKSTAD 

Källvik,Fjällbacka 

Aktuellt just nu ..... 
seglarskor 

Färger: Blå, Brun, Natur, 
Off White __ ..... 279:-

Tel. 0525-31650 

Träskor. svarta 

28- 33 
34-39 
40-46 

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

Välkomna in! 

56:75 
59:75 
69:75 

FJALLBACKA 
Tel. 0525 /312 50 

SELBERGS JURIDISKA BYRA HB 
Jur. kand. ELISABET SELBERG, pol. mag. INGVAR JANSSON, ekonom 

Kontor: Solgårdens Vandrarhem, Hjälpesten 0525/300 02 

RING OCH BESTÄLL TID FÖR SAMMANTRÄFFANDE 
Vi kan hjälpa Er med Era ekonomiska och juridiska problem, exempelvis: 

Arvskiften. Avtal, Betalningsföreläggande, ar. Mäklaruppdrag,Skatte-och taxeringsären
Besvär med olika myndighetsbeslut, Bodel- den. Testamenten. Tvistemål (stämningar och 
ning. Bouppteckningar, Generationsskiften, svaromål), Tvister med försäkringsbolag , 
Gåvobrev, Inskrivningsärenden, Lagsökning- Äktenskapsförord, Äktenskapsskillnader. 

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS 

15 



GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE G 

1 Musö. Ytterst på en klippa vid vattenbry-

net ligger ett stort flyttblock av romb por- • • ÅR 
fyr, en mörk bergart, och balanserar. SKARG DEN 

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 O 
som naturminnesmärke. 

4 Valö. Den stora gången av romb porfyr 
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. 

S 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 1500-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 en god hamn. Öns högsta 
punkt domineras av ett brori.såldersröse . 
Bebodd. 

12 Stensholmen hyser fyra bronsåldersrösen 
och en kyrkogård från första världskriget, 
där bl.a. den tyske författaren Gor.ch Fock 
vihr. 

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 (Hästvomb) har en bebyggelse 
som vittnar om den förutvarande tullposte
ringen. Bebodd. 

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 5 november 1850. 
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17 Trinissia var under 1500-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 finns på Vedholmen. 

19 Galgeberget, fick kanske sitt namn 
på grund av brantens utseende och 
förknippas med olika legender ' om 
forntida 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 SO 
2 Tennisbana, minigolf 317 13 
3 Tandläkare, Stiftelsehus E 317 00 
4 Nya Badis, Restaurang 31208 
S Pastorsexpeditionen 310 34 
6 K ville hembygdsarkiv 310 80 

(Arne Fredlund) Böcker, handlingar, foton 
m m som behandlar Kville härad. Öppet
tider: se kalendariet 

7 Post 9- 17, lö 9.30-12 
8 Brandstation 
9 Fjällbacka Bil och Motor 

Biluthyrning 
10 Båtshopen, Cafe Bryggan 

Båtuthyrning, Cafe m.m. 
11 Turistinformation och 

rumsförmedling 
12 Ingrid Bergmans Torg 

31013 
31105 
31096 

el. 318 20 
31040 

31060 

13 Hamnkontoret 8-10 311 69 
14 Bibliotek 31453 

Öppet må och ons 15-':'19 fre 17-19 
l S Stora Hotellet 31003 
16 Götabanken 9.30-15 31027,31427 
17 Gröna Lid, Restaurang 310 41 
18 Apotek må-fre 9-13, 14-18 31004 
19 Distriktssköterskemottagning 318 57 
20 Sparbanken Tanum 9-15 ~ 318 00 
21 Nestorsgården 310 71 

(Algot Torewi) Kville hembygdsförenings 
museum. Bl a gamla jordbruksredskap och 
överdelen av Väderöbods fyr. 

22 Kungsklyftan längd ca 200 m, bredd 
2-3 m, höjd ca 20 m. Fick sitt namn vid 
Oscar Il:s besök 1887. Ursprungligt namn 
Ramleklåvan. 

23 SSN:s klubbstuga 318 SO 
24 Sälviks Camping 31490 

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

25 Idrottsplats 316 18 

BRA ATT VETA 

Båtutflykter 
Gunnar Sörensson 

Flytvästar 
Fritidskontoret 

Havsfiske 
Alfons Bohlin 
Torbjörn Järund 

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

Vandrarhem 
Val ö Skärgårdsvandrarhem 
Solgårdens vandrarhem 

Dykare 
Widelius Marin Service 

31288 

18147 

311 14 
31253 

31704 
31057 

31234 
30177 

310 33 

FJÄLLBACKA 

i~ .' " ) 

, Kra7kOlmen 

L · 

UO M UfVOS
KARET 

... :' " 

DE VIKTIGA TELEFONNUMREN: 
Tanums kommun 
Kommunstyrelsens ordförande 
Raymond Hansson 
Kanslichef Ulf Björkman 

18000 

Socialchef Leif Svegås 
Hälsovårdsinspektör Bengt Samzelius 
Fritidsintendent Sten Larsson 
Byggnadsinspektör Henry Berntsson 
Kommuningenjöd30 Mossberg 

Kulturkontoret 18231 
Kulturchef Karl-Axel Wikström 

Hamnkontoret 311 69 
Hamnkapten Roy Ohlson 

Polis 204 10,0526/125 30 
Läkare 318 40 
Veterinär 20077 
Försäkringskassa 29070 

17 
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Allt i modern hårvård 
får ni i Fjäl/backa 

BENGTS HERRSALONG 
0525/31526 

DAMFRISERINGEN 
Kerstin & Nisse 

0525/311 25 

Välkomna! 

Gör som fler och fler! 
Åretruntboende eller sommargäst! 

Köp bilen i Fjällbacka 
Vi är auktoriserade återförsäljare för 

FJÄLLBACKA 
BIL&MOTOR 
Bilförsäljning 0525 / 321 96, Bostad 317 96 
Verkstad , Reservdelslager, Bensinstation, 
Biluthyrning , Bilbärgning, Plåtverkstad , 

0525 /31096, 31820 

John Granqvist 

Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/32030 

Nya ägare till Stora Hotellet 

GUnter Seufert och Lars Erik Persson f r(Il7l
för entren denna snöiga påskafton. 

Stora hotellet har fått nya ägare . Det är 
Lars-Erik Persson och Giinter Seufert som 
köpt det. Dessa herrar är tidigare ägare till 
Badrestaurangen. De kommer naturligtvis 
inte att konkurrera med sig själva, utan 
kommer att låta de båda ställena få olika 
inriktning. På Badrestaurangen kommer 
man att vända sig till ungdom som tycker 
om discomusik, medan det på hotellet 
kommer att bjudas jazz- och vanlig dans
musik , kanske med artistframträdanden . 
Mat kommer att serveras på båda ställena. 
Gallären skall bli en skaldjursrestaurang på 
kvällstid, medan "dagens rätt" serveras un
der dagen . 

De nya ägarna har en hel del restaure
ringsarbete framför sig. Innan sommaren 
vill de att tio rum skall stå nyrenoverade 
från golv till tak. Sedan återstår tio rum att 
göra vid. 

Cirka 45 personer kommer att anställas 
sommartid för att driva båda ställena. Helst 
vill de ha ungdomar som bor i Fjällbacka 
året runt eller sommartid. 

"Vintern" börjar redan den 18 :e augusti . 
Då håller de stängt, men öppnar för större 
beställningar. Det kommer dessutom att 
vara möjligt att hyra rum hela året. 

. Vi i Föreningen För Fjällbacka önskar 
dem lycka till med deras stora och djärva 
satsning. 

ANDERS JÄ-RUND 

Nya ägare till 
Fjällbackakulören 

Lilian och Yngve Hugosson heter de nya 
innehavarna som tillsammans med Laila 
Karlsson hälsar er välkomna i sommar. 



Om gamla och nya hus i Tanum 
"När de rivs är det alltid som nå

gonting osynligt brast." 
Den versraden säger något av kärnan 

i budskapet i den nyutkomna boken 
TANUM, som kulturnämnden där har ar
betat fram för att visa hur just våra säregna 
byggnadstraditioner ser ut. Just genom att 
visa hoppas man påverka dem som bygger 
och bor här att göra sitt bästa för att med 
kä rlek och stolthet föra detta kulturarv vi
dare. Boken kallas ett kulturminnesvårds
program, men det är inte en torr utredning 
utan en lockande och lättläst bok, som gör 
varje kulturmedveten människa glad och 
som man hoppas skall väcka många till in
sikt, både bofasta och sommarfolk. Man 
hoppas den skall stärka den allmänna viljan 
att ta ansvar för vår bygd. Man lär sig att 
inte riva i onödan, att reparera varsamt 
och stilenligt, att inte bygga nytt med ma
terial och hustyper, som aldrig har funnits i 
bygden, och som ohjälpligt skär sig mot 
den äldre bebyggelsen. Man lär sig bättre 
förstå samspelet mellan natur, arbetsliv 
och byggnader, ett samspel som organiskt 
vuxit fram under århundradenas lopp. 

Boken är fint illustrerad, 
förutom av förklarande teckningar, och 
delvis unika foton, också av utsökta lave
ringar. Man hoppas bara att in te den sköna 
konstnärliga utstyrseln förleder folk att be
trakta boken som en vacker bilderbok, lik
som litet romantisk och fjärran från verk-

RÄTT SKA VARA 
RÄTT 

Detta är det rätta huset, där David Hin
tel bodde som liten. 

I förra numret av Fjällbacka-Bladet fanns 
en artikel "Tomtarna i Kvarnberget." Där 
fanns tyvärr ett felaktigt foto av David 
Hintels barndomshem. Rätt hus visas 
ovan. Rätt ska vara rätt! 

Mcg 

ligheten. Några fler konkreta fotografier av 
levande hus från t.ex. Fjällbackas eller 
Grebbestads gatumiljöer hade nog gett den 
mera verklighetstyngd. Men den digra litte
raturlistan på slutet över olika praktiska 
handböcker om vård av trähus borde in
spirera till praktiska handtag. 

Boken presen teras blygsamt 
som ett lagarbete aven kommitte, där de 
fyra medlemmarna: Henry Carlsson, Inge
mar Lantz, Ingvar Lätta och Uno Larsson 
varit de drivande krafterna - och säkert 
har kulturchefen Karl-Axel Wikström lagt 
ner ett viktigt samordningsarbete mellan de 
fyra herrarna i kommitten och de fyra skri
vande och tecknande damerna: Agneta 
Ericsson, Britt Limdal-Hansson, Anna 
Rube och Ann-Mari Didoff. Alla dessa och 
övriga medarbetare är värda all heder och 
ett stort tack. 

Mycket har redan syndats, 
En vacker portal i Fjällhacka. Ett fint exem
pel på pietetsfullt bevarande. 
(Foto Inger Rudberg) när det gäller nya hus i Tanums kommun, 

synder som inte går att utplåna , men låt 
dem vara varnande exempel. Det vore väl 
om den här boken finge bli en bibel för alla 
husägare och husbyggare, där man lär sig 
hur bohuslänska hus skall se ut. Bland an
nat visas hur ett vanligt typhus i trä med 
god vilja ganska lätt kan anpassas till den 
äldre tradi tionen. 

Nej, det är ju tvärtom så att våra hus, i 
samhällen eller på landet, bildar vår gemen
samma miljö, där vi alla måste leva och där
för har ett gemensamt ansvar. 

- En god och vacker närmiljö ger har
moni och glädje i våra sinnen, sägs det i 
boken. 

Det är ju inte så att var och en kan säga: Den blir en utmärkt vägvisare vid ut-
J ag bygger mitt hus som jag vill. Jag betalar flykter till värdefulla miljöer. 
och ingen har med det att göra. INGER RUDBERG 

Wide/ius Marin Service 
0525131033 Fjiillbacka 

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

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

VINTERSERVICE • FÖRVARING 
DYKARBETE,DYKLUFT300BAR 

CRESENTCYKLAR OCH TILLBEHÖR 

I PRESENTBODEN 
hittar Ni trevliga presenter och minnessaker 

Stor sortering i porslin, keramik, trä och 

korgar. 

Ljus, ljusmanschetter och blommor i flera 

nyanser. 

Silversmycken. 
Välkomna! Tel. 0525-319 20 
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H ydrol{opter
vinter 
När isen varken bär eller brister i Fjäll

backa skärgård är hydrokoptern öbornas 
enda förbindelselänk med fastlandet. Den 
ombesörjer transport av post och livsmedel 
- kan ta en last av 200 kilo, och inte minst 
värdefull är den som transportmedel vid 
sjukdomsfall. Just i år var det en sådan vin
ter och den 1967 anskaffade hydrokoptern 
kom åter väl till pass. 

Med Stig-Tore Berg fick jag tillfälle att 
en dag följa med på hans Hird ut till öarna. 
Vi startade från varvet på Oxnäs. Hydro
koptern hade sjunkit ner i is- och snösörjan 
men efter en stunds vickningar på farkos
ten kom vi iväg på vår skakande och hop
pande fard. Vinden ven om öronen, bakom 
oss röt och vrålade folkvagnsmotorn och 
att föra ett vettigt samtal var inte att tänka 
på. Dagens tur gick till Kalvö där postsäck 
och varukasse togs emot av Hilding Arivds
son, en av öns fem bofasta. Nästa anhalt 
var Hjärterö där vi möttes av öns enda åre t
runtboende, Siv Sjöstrand, med stiliga lab
radoren Kirro. 

På Kalvö togs varukasse och postsäck emot av Hilding Arvidsson (till vänster). 
Till höger står Stig-Tore Berg. (Foto Maj Gustafson) 

På Dyngö stod Ivan och Bertil Holm
berg på isen och väntade på post och runt 
benen snodde en liten livlig och svansvif
tande, strävhårig tax. På denna ön fmns än
nu elva mantalsskrivna personer. Mellan 
Fläskö och Florö var det på vippen att hyd
rokoptern skar igenom den svaga isen, just 
på samma ställe där den brakat igenom da
gen före. Nu gick det emellertid bra och vi 
susade vidare förbi Florö med sina vackra 
gamla hus, nu vintertid tillbommade och 
övergivna. 

Fjärde och sista besöket gällde Häst
voms två bofasta. Postsäcken hivades iland 
och den enda levande varelsen vi såg var en 
blåsvart fågel med långa nackfjädrar - Stig
Tore kallade den ålekråka. På hemvägen 
genom en övärld helt främmande för mig i 
sin vita vinterskrud vinkade vi utanför Näb
ban åt några Fjällbacka-bor, som pilkade 
torsk trotsande kalla vindar och isfaror. 

Snabbt hade vår fard gått. Endast en 
och en halv timma efter starten var vi till
baka vid Oxnäs igen. 

MAJ GUSTAFSON 

SJÖODJUR OCH HAVSMONSTER 
Om gigantiska sjöodjur och havsrnonster 

av skiftande slag berättar urgamla sägner 
från hela vårt jordklot. Ä ven i mytologi 
och folklore förekommer dessa skräckin
jagande vidunder, som exempel kan näm
nas den väldiga Midgårdsormen från vår 
nordiska mytologi - ormen som i världsha
vet omringade hela jorden. 

Uppsalabiskopen Olaus Magnus beskri
ver 1555 en kolossal sjöorm som höll till på 
klippor och grottor vid Bergens kuster i 
Norge. Den lär ha varit minst tvåhundra fot 
lång, tjugo fot tjock och hade en halv alns 
långt hår hängande ner från halsen. Krop
pen var betäkt med skarpa, svarta fjäll och 
huvudet hade ohyggliga flammande ögon. 
Detta vidunder livnärde sig på kalvar, får 
och grisar och till havs förtärde det polyper, 
krabbor och dylikt. Inte sällan anföll det 
även skepp, rövade dess besättning och 
uppslukade dessa olyckliga människor. 

Johan Oedman, pastor i Tanum 1719-
1749, skriver i "Chorographia Bahusiensis, 
thet är Bahus-Läns Beskrifning" om "then 
store Ormen" kallad, sjöodjuret i Bullaren. 
Kroppen hade en för en orm underlig skep
nad: "stor som en årsgammal kalf med 4 
Fötter lika som Gåse-Fötter, hafwandes 
en Stjärt icke annorlunda än en Fyrfota, 
samt ett bredt Huvud och in uti Munnen 
gul, såsom en Fogel-unge : Swantsen är så 
tiock som en 6 tums Huse-Stock sam t 
ungefar 6 alnar lång". Kyrkoherde Gude 
Giadda, den första lutherska prästen i Kvil-
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le socken, hade själv sett det hiskliga odju
ret, som visade sig mot bedrövliga händel
ser i pastoratet , före eldsvådor, krig, dyr
tid och pestilentia. 

Rapporter om förfarliga sjöormar och 
havsrnonster har genom seklernas gång 
kommit från alla de sju världshaven och 
från insjöar och floder. Också under vårt 
århundrade har sjöodjur iakttagits här och 
var. Det mest kända lär väl vara Nessie, 
monstret i Loch Ness på Skottlands hög
land. Vida känt är ju även vårt egna storsjö
odjur i Jämtland. 

Så sen t som förra hösten läste jag att 
på Island två sjöodjur iakttagits i den 3-400 
meter djupa sjön Kleivarvatn . Dessa lär ha 
varit svarta och större än hästar enligt två 
chockade sportfiskare, som knappast trod
de sina egna ögon då de två underliga varel
serna kravlade upp på stranden och efter
lämnade spår som visade att de egendom
ligt nog var trebenta. En museeamanuens 
uppgav senare i en isländsk tidning att sjö
odjuren i Kleivarvatn redan tidigare nämnts 
i gamla skrifter. 

I Brasilien tror många fullt och fast att 
människoliknande varelser existerar i vissa 
floder. Men alla fantasieggande väsen i vat
tendjupen är inte skräckinjagande att skå
da. Tvärtom stundom riktigt vackra men 
falska och vill locka oss människor i för
därvet med förförisk musik och sång, så
som näcken och sjöjungfrun Lorelein på 
sin klippa i Rhenfloden. 

Vårt Fjällbacka har minsann inte heller 
varit vanlottat vad havsrnonster beträffar. 
Från Pehr Kalms resa 1742 i våra bygder 
berä ttar han om en havsmänniska, som en 
gammal gubbe bosatt i Fjällbacka en dag 
fått på kroken. Gubben var from och enfal
dig enligt kyrkoherdens och hans hustrus 
utsago, så ingen misstrodde hans berättelse. 

Han blev "gruveligen" förskräckt då han 
fick upp sin fangst, en fisk vilken till mid
jan såg ut som ett tre- fyraårs barn med 
krusiga hårda hår på huvudet medan den 
nedre delen av kroppen liknade en fisk. 
Kroken hade gått igenom läppen på den 
underliga varelsen som grä t som ett barn. 
Gubben visste först inte vad han skulle taga 
sig till. Så småningom tog han varsam t u t 
kroken och satte detta märkliga havsväsen 
bak i båten där det fortsatte att gråta och 
runka fram och tillbaka. 

Den gamle fiskaren hade hört sägas att 
det brukade bli elakt väder då sådana varel
ser visar sig. Därför tog han aktsamt i havs
monstret och sade: 

"Gör du inte mig eller mina något ont, 
jag vill ej heller göra dig någon skada". Så 
släppte han sakta ner det i sjön och i sam
ma stund såg han en svart hand sticka upp 
ur vattnet och draga ner havsmänniskan. 
Gubben satte skyndsamt segel och styrde 
mot land. Knappt hade han hunnit iland 
innan en så hiskelig storm utbröt att man 
sällan sett dess like . 

MAJ GUSTAFSON 



Skridskoelit i Fjällbacka 
Våra cykelflickor Angela och Monicka 

Hansson utnyttjar vinteruppehållet för cy-
el till att åka skridsko. Det är in te många 

i Sverige som kombinerar dessa sporter 
numera, men Angela och Monicka gör det, 
och lyckas med konststycket att tillhöra 
sverigeeliten i båda sporterna. Såväl cykling 
som skridskoåkning ger stor benstyrka. 
Pappa Bernt följer med flickorna på alla 
skridskotävlingar och träningar, men deltar 
inte själv i denna gren. Han har dock fullt 
upp att göra som funktionär. 

Säsongen började bra för flickorna. Vid 
"Karlstads Nordiska Ungdomstävling" blev 
Angela tvåa på 1000 m på tiden 1.37 ,00 . 
Flickorna varmed vid uttagningen till lands
kampen mot Finland, där Angela kvalifice
rade sig till ungdomslandslaget. Vid lands
kam pen slog hon nytt personligt- och dist
riktsrekord på 1000 m med tiden 1.36, 6, 
och blev med detta fma resultat tvåa efter 
Kivipälti från Karelen. 

Kylan , som varit i vinter, tog hårt på 
flickorna , som blev sjuka och sedan kom 
att göra betydligt sämre resultat under res
ten av skridskosäsongen . Angela bröt dess
utom handen i slutet av februari . Allt detta 
hindrade dock inte Angela från att ta silver 
vid ungdoms SM på 500 m och Monicka att 
ta en 8 :e plats på samma sträcka och täv
ling. Ä ven brodern Martin Hansson 11 år 
var med och tävlade i yngsta pojkklassen 
och kom in på 8:e plats. Båda flickorna kva
lificerade sig till landskampen mot Norge. 
Där gick det däremot dåligt. 

En vintervecka för Bernt och hans flick
or har sett ut så här: Skridskoträning två 
dagar i Uddevalla eller Trollhättan, löp
träning två dagar, vila på fredag och tävling 
på lördag-söndag. I början av mars avslutas 
skridskosäsongen, för ett kort uppehåll in
nan cykelsäsongen startar i början av april. 

ANDERS JÄ RUND 

Begravningsbyrån på orten. 
Hamburgsund och Kville begravningsbyrå jourtelefon 0523/307 15. 

Ombesörjer allt i samband med begravningar, bouppteckning - arvskifte 

Vår strävan är att lämna bästa möjliga service 

till alla våra kunder i samband med dödsfall. 

Vid inträffat dödsfall utför vi om så önskas besök i hemmen 
på varje ort. 

Per Olof och Lena Bergkvist ombudstelefon Hamburgsund 0525/330 42. 

Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 

FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-31683 

Ridsugen? 

Turistridning bedrivs på 
T ANUMS RIDKLUBB, 
Stall Heane. Vecka 26-31 

Telefontid kl. 11-12 för 
vidare upplysningar. 

Tel: 0525/292 97 

Denna Annons är 
Avdragsgill 

Filllbacka 
Pappershandel 

FLUGAN 
Modeplagg för 
tjejer och killar 

BUTIKEN MITT I GALÄRBACKEN 

Tel: 0525/317 88 
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När tonfisken gick till 
utdrag ur boken "Gösta Johansson Båtbyggare" 

av Bertil Quirin 

"Vi (Sigvard och Evert Ekström) ville nästan hundra meter i omkrets. 
ha en rejäl båt som höll bra och vi visste Jag la mej i kanten och passade, man 
att Henrik och Gösta var bra byggare på fick beräkna hur fisken sam. Att komma 
Orost. När vi kontaktade Bolinder Munk- i stjärten gick inte, man måste möta den 
tell på Bassholmen sa dom: i huvudet och när den första kom rusan-

- Gå te Henrik å Gösta, deras båtar ä de mot båten högg jag. Blodet sprutade 
bra, bättre kan ni ente få! upp i luften , harpun, lina och blåsa för· 

1934 var "Lyn" klar, 25 fot lång och 3 svann då fisken rusade ut. Ibland dök den 
meter bred. Aret därpå byggde Gösta "Sva- och kunde vara nere på 20- 30 famnars 
lan", en liten snäcka på 17 fot, och det var djup, innan den kom upp igen för att ge 
den jag tog all tonfisk med. sej iväg på nytt. 

1934 såg jag nån enstaka men under året När alla harpuner var u te, kunde jag bör-
som följde kom stora stim. Vid den tiden ja leta efter den första blåsan och hämta in 
var jag uppe på Faerder och träffade några den. I fem-tio minuter kunde de gå innan 
norskar, som efter en stunds samspråk und- de var matta, ibland räckte inte det. En 
rade varför jag inte · gav mej på att fiska gång hade jag uppe en vid båten och skulle 
"sturje". I Bohuslän kallades fisken "störja", passa på att hugga ännu en harpun i fisken. 
det var nog inte många som sa tonfisk. Plötsligt tog den ny fart, rusade ut med 

Först gick jag ut med dörjen . Nån vanlig blåsa och allt så det väste om linan, och 
dörj var det förstås inte, fisken har tänder plöjde en stor fåra i vattnet. 
som sågblad. 30 famnars wire på 3 mm och Det var rena jakten , och visst var det far
i ändan en stor luftblåsa. Att hålla igen när ligt! Hade linan kommit runt en arm, hade 
det nappar är omöjligt, hela fisken är bara den fläkts av som ingenting. Fick vi en stor., 
muskler. Allt får gå i, blåsan släpar i vattnet fisk blev det pengar, även om det inte gav 
i flera knops fart och det kan gå åtskilliga mer än 30 öre kilot i början . Sen när det 
minuter innan den är matt. kom i ropet och efterfrågan steg gick hon 

Första försöket var i alla fall lyckat, upp i 2 :50 och 3 kr. 
jag tog hem en på 55 kilo och hissade upp Som mest hade jag elva tonfiskar i den 
den i masten på Lyn. Det var den allra lilla snäckan . Det var när farsan och jag 
första i Fjällbacka, ingen hade sett ton- var ute och hade en timma att köra in till 
fisk här tidigare och det blev ett väldigt Väderöama, så långt ute var vi . Det var van 
prat när jag kom in till bryggan vid fisk- sinnigt, hon hade knappt en decimeter kvar 
affåren . att flyta på, men det var helt stilla som här 

Nu började fisken komma in mot kusten. på köksgolvet. 
De jagade sillen i stora stim, gick runt på Vi styrde för att gå in till Fjällbacka, 
utkanten och slog med stjärten . Runt, runt · men det var lördag och vi märkte snart att 
och riktigt ringade in sillen som bakom ett vi inte skulle hinna in till fiskaffåren innan 
staket. En vattenpelare på flera meters den stängde . Vi visste inte riktigt hur vi 
höjd steg upp i luften. Det var nog tusen skulle göra, men efter en stunds ackorde-
tonfiskar, kanske fler. rande kom vi på att köra till Grav arne . 

Vi blev de allra första att fiska tonfisk När vi lagt om kursen och styrde för 
på hela sträckan Lysekil - Strömstad och vi Soteskär började vinden friska . Vi blev 
var de enda här i Fjällbacka. tvungna att göra klart linor med bukter , 

Vi bodde på Fläskö då. Jag minns en för att sätta på stjärtarna och släpa fisken 
stilla och fin dag med klar luft då jag gick 
upp på berget med kikaren i hand. Långt 

Den törsta tonfisken landades i Fjällbacka 
i mitten av 30-talet. 
(Fotot tillhörigt Gullan Ekström) 

efter båten. Vi ville förstås ha med dom i 
det längsta. Hur det nu var så klarade vi 
oss in till Gravarne och hade turen att 
komma in samtidigt som en silltrålare . 
Han hade kallat till auktion och ropade 
upp min fångst samtidigt. Det blev ett för
fårligt ståhej . Folk samlades på bryggan 
och frågade var vi fått tag på fisken. När 
vi berättade att vi kom från Väderöarna 
tittade de på varandra och skakade på hu
vudet. 

- De e väl ente möjlit, sa gubbarna. Me 
den snäcka, ho säcker ju! 

1.000 kr fick vi den dan, det var mycket 
pengar! Tänk dej om fisken hållit på. Men 
det gjorde den inte. Under de första krigs
åren försvann den lika plötsligt som den 
kom. Det blev helt slut, några enstaka 
har jag sett sen dess, men inte de otroliga 
stim som var här då." 

(Utdraget sammanställt av Maj Gustafson.) 

borta, utanför Soteskär, såg jag en väldig 
massa mås och nästan som en liten holme 
därunder. Kunde det vara makrill tro? Nej , 
rätt som det var fick jag syn på en stor vat
tenpelare. Det var tonfisk! Jag kastade loss 
och körde dit, bredvid mej i båten hade jag 
fyra harpuner. Det var två-meters järnrör 
med harpuner fåstad längst fram , 20 fam
nars lina och en stor blåsa. Vadblåsor sydda 
av tyg och tjärade på insidan för att hålla 
tätt. 

x.G~ 
O~ Nordholms Ur & Guld 

Stimmen kunde vara väldigt länge, jag 
vet inte om det hållit på hela tiden eller 
börjat på nytt . Men när jag kom bort till 
platsen var där flera stycken , de t största 
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GREBBESTAD 
0525 - 10138 

GOD SORTERING I UR, GULD, SIL VER, 
PRESENTSAKER, SWAROVSKI SIL VERCRYSTAL 

ÖPPET: 

URBATTERIER BYTES MEDAN NI VÄNTAR 

Vardag 
Lördag 
Lunch 

9.00 - 18.00 
9.00 -12.00 

12.45 -14.00 

Stjämunnakare • 
- medlem i Sveriges största klockkedja !J 



MATOCH 
MILJÖ 
Vad är miljö? J a, oftast tänke r vi väl på 

natu ren runt omkring oss. Men vad är då 
natu r? En dum fråga - det är ju allt vi ser, 
buskar, sjöar men även bostäder. Ja, det lå
ter ju enkelt, alldeles för enkelt. Det mesta 
av vår miljö ser vi inte. Och allt detta vi in
re ser är oftast det viktigaste. Det är även 
det vi själva, omedvetet, påverkar. Både po
sitiv t och negativt. Kvaliten på våra livsme
del kan vi själva påverka. Och livsmedel el
ler maten är ju något ganska viktigt i vår 
miljö. Det är alltså ganska viktigt att den 
delen av vår miljö behandlas rätt. 

Innan vi intar en läcker måltid har rå
varorna genomgått tre faser. Om vi böljar 
från böljan, så är odlaren, djuruppfödaren 
den som lägger grunden för den fortsatta 
processen . Så kommer förädlingsledet och 
sist den industri eller husmor som skall an
ra tta det hela till en frestande mål tid. 

Första ledet är kanske inte det viktigaste 
ty även en god råvara kan ju förstöras ge
nom dålig lagring, tillförsel av främmande 
ämnen i form av konserverings- eller färg
ämnen. Om sedan råvarorna tillredes på ett 
olämpligt sätt har den bästa råvara kanske 
från att ha varit en hälsoprodukt blivit dess 
direkta motsats . 

Första ledet är alltså odlaren, bonden 
eller trädgårdsmästaren, för att begränsa 
oss till vegetabilierna. Ja, vi nöjer oss med 
bonden, spannmålsodlaren. Pappan till vårt 
dagliga bröd. Det är idag inte någon roman
tisk figur. Sörgården ligger långt tillbaka i 
tiden. Hästen fmns inte mer. Oftast saknas 
på de större enheterna djuren. Den lugnt 
idisslande kon på betet eller vänligt grym
tande suggan med de rara kultingarna lyser 
med sin frånvaro. Och därmed försvann 
också lantluftens producenter - alla de 
små vänliga bakterierna i den naturliga 
gödseln. För att få en god avkastning till
fördes handelsgödsel, som väl i och för sig 
inte, vettigt använd, skadar råvarorna. 
Dock bör påpekas att en stark kvävegiva 
för att öka proteinhalten och därmed för
bättra bakningsdugligheten kan ge ett bio
logiskt se tt sämre protein. 

Men för att få tillräckligt stora skördar 
använder bonden bekämpningsmedel mot 
insekter, svampar o. dyl. vilka kan verka 
nedsättande på avkastningen. Ur ekono
misk synpunkt är de t in te bara försvarligt 

utan rent av nödvändigt. Här måste vi emel
lertid tänka om och vara beredda att betala 
ett något högre pris för en vara som, så 
långt det är möjligt, är obehandlad, som ej 
riskerar att inom sig innehålla för exempel
vis spannmålen främmande ämnen. 

Bespru tning eller bepudring av växande 
gröda bör avvisas som odlingsmetod. Be
kämpning av svampar och även insekter di
rekt i jorden bör inte tillåtas för att und
vika att dessa för växten ofta främmande 
och för oss brödätare möjligen giftiga äm
nen följer med näringsvätskorna upp i kär
nan. Inga medel sägs vara cancerframkallan
de. Allting är cancerframkallande. 

Se där matälskarens dilemma. Och dock 
vill vi gärna ha mat, ja gärna god mat. Kan 
vi dessutom få en ur biologisk synpunkt 
godtagbar mat så mycket bättre . Och här 
kommer ett litet fjällbackaföretag in i bil
den, nämligen l.erstens Kvarn AB. Steget 
är långt till godtagbar produkt. Vi vet all
deles för litet om de komplicerade förhål
landen som råder inom naturen . Men en 
sak vet vi. Vi får redan nu alldeles för 
mycket "skräp" i maten genom den smut
siga luften runtomkring oss. Låt oss åtmin
stone undvika att medvetet försämra ma
tens kvalitet genom tillförandet av gifter. 

. Cancer, allergier m.m. KAN bero på att vår 
matmiljö är olämplig. 

Skg 

REKLAM AB 

Trycksaker! 
Böcker 
Reklamblad 
Folders 
Program m.m . 

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

----

Bruksvägen 8,455 00 MUNKEDAL Tel. 0524 ~ 121 19,123 11 
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SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KARRABY 
HAN DE lSTRÄDGARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 

KCkläder 
För Damerna 

Kläder för fest och varCtag 
finner Du hos oss. 

Även barnkläder 

Tel. 0525/313 00 

@rönaL.ids 
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Restaurang 

Barservering med Glassbar . 
12.00-18.00 

Bordsservering i 2 våningar 
18.00-01.00 

Cocktailbaren öppnar 18.00 

Trubadurunderhållning 
Disco, Dining och Dancing 

Fullständiga rättigheter 

Välkomna 
SIVAN och BERNDT 

Tel. 0525-310 41 

AUGUSTA CARLSSONS 
RECEPT 

FRÅN SEI(ELSI(IFTET 
(RECEPT MOT ANSIKTSRYNKOR, fun
net på en papyrusrulle .) 

Lika mycket korngryn och bön eller ärt
mjöl blandas med 2 äggulor och en äggvita 
till en tjock deg, som sedan torkas. Då den 
blifvit fullständigt torr rifves eller stötes 
den till fint pulver. Lika mycket talg och 
honung smältes sedan tillsammans, hvar
efter pulvret ditröres. 
Denna salva bredes sedan om aftonen gan
ska tjockt på ansiktet och får sitta qvar öf
ver natten. Redan efter ett par nätters an
vändande skall salvan hafva gjort huden 
betydligt slätare . 

SLANSAFT 

Bären sönderstötas i en hackho med en 
sten eller träklubba så att kärnorna blifva 
krossade, sedan tages en kanna vatten till 
va~e kanna bär som slås i en lerkruka, där 
de få stå i åtta dagar under daglig omrör
ning, sedan silas de genom en handduk och 
saften kokas varunder den skummas väl 
och sötas efter smak. När saften kallnat bu
teljeras den och korkarna hartsas. 

(j)E' 1!Johus . AB lIEj KOnOml 

SURPRISE-TARTA 

6 äggulor och 6 ort socker röres i 20 minu
ter, sedan iröres 20 ort hvetemjöl, 6 hvitor 
vispas till hårt skum, nedröres sakta i mas
san. Smeten hälles i en smord form, insät
tes i ej för varm ugn, får stå 1 timma, sedan 
uppstjälpes den, så den blir kall . Sedan gar
neras den med sockervanilj och chokolade . 
Tårtan gräfves ur på undersidan 1/2 tum, så 
den är 1/2 tum tjock äfven på sidorna och 
sedan läggs upp vaniljglace på ett fat, god 
sylt här och där emellan glacen, men saft
fri bör sylten vara, lägg sedan tårtan öfver 
och servera den snarast möjligt. 

CITRONKRÄM 

Skalet af 2 citroner afrifves på sockerbitar 
samt citronsaften, 1/2 kvarter sherry , 
8 a 10 äggulor, som först vispas i litet vat- · 
ten, samt en liten nypa potatismjöl. Allt
sammans röres ihopa, hvarefter man kän
ner om det är lagom sött och surt. Ställes 
på elden och vispas tills det kokar, då man 
genast lyfter af den samt vispar tills det 
kallnar, hvarefter den uppslås på skål. Ser
veras med maräng eller annan lätt bakelse. 

SVERIGES REDOVISNINGsKONSULTERS FÖRBUND 

-- (orel0i:0re(l$no,orådgrvQ,t o<h SOITIlolsp.wlfler 

På Bohus Ekonomi kan vi hjälpa Dig och Ditt företag med alla 
ekonomiska och administrativa frågor. 

Vi använder avancerad teknisk utrustning och kan på det sättet 
ge våra kunder en snabb och effektiv service. 

Vi samarbetar med aukt. revisorer och advokat. 

Kontakta oss på telefon 0524 - 407 70 för vidare information. 



_.\ugusta Carlsson 
född 1857, död 1941 drev 1888-
1923 manufakturaffar i Fjällbacka. 
Denna affar är Fjällbackas äldsta affar, 
som är kvar i ursprunglig bransch och 
lokal. (Sedan 1966 drivs affaren av 
Anne-Maja J ohansson under firmanam
net Anne-Majas Manufaktur.) 
Augusta Carlsson var inte bara en skick
lig affarskvinna, utan även en kunnig 
, matkonstnär". 
Recepten är hämtade ur Augustas egen 
rece ptbok, vilken är fylld av spännan
de recept, prydligt nedskrivna med 
vacker handstil. 

Gamla mått 
1 kanna - 2 stop = 2,6 1 

1 stop - 4 kvarter = 1,3 l 

1 kvarter - 4 jungfrur = 0,33 l 

1 jungfru = 0,082 l 

1 skålpund - 32 lod = 425 g 

1 lod = 13,3 g 

lort = 4,2 g 

1 korn = 0,043 g 

TACK! 
Ett varmt tack till Bengt Richardsson i 

Centrumkiosken för allt det arbete och de 
utgifter han haft under många år med den 
vackra ljusgranen ute på Badholmen. Den 
granen gläder verkligen oss fjällbackabor 
och besökare i vinterns allra mörkaste tid. 

I julas fick han två entusiatiska medhjäl
pare, nämligen Arne Lundahl i Järnboden 
och John Johansson i Fjällbacka Skoaffar. 
Ä ven till dessa riktar vi alla ett varm t tack. 

Tacksamma Fjällbacka-bor 

AKTA 
KLIPPORNA! 

Under senare år har klipporna på våra 
öar och havsstränder fått svåra och orepa
rabla skador orsakade genom eldning. 

En vädjan till alla, såväl turister som 
ortsbefolkning: Bidrag inte till vidare 
skadegörelse genom att urskiljningslöst 
göra upp eld på hällar och klippor. Visa 
aktsamhet mot allt i vår egenartade och 
vackra natur! 

Gynna våra 
annonsörer! 

Meg 

JÄRUND 

INVENTING 

AB 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Egen tillverkning av 
BAGERI- och 

KONDITORIVAROR 

Sture Strand 
Tel. 0525 - 310 29 

FJÄ·LLBACKA 
ELEKTRISKA 

Tel. 0525-310 68,318 68 

INSTALLATIONER - REPARATIONER 

Kyl - Frys - Sval 
El-spisar 

Reservdelar - Tillbehör 

STOR SORTERING 
ARMATURER 

Hjärtligt välkommen 
'till 
STORA HOTELLET 

/ 
Ett nytt flexibelt ~ 
gäng värnar om de 
gamla traditionerna men satsar 
också pli nyheter - bl.a. en mysig 
fiskekrog - liret runt. 
Jazz blir sommarens tema vad 
gäller nöjessidan. 
Cocktailbaren - ett av västkustens 
absoluta smultronställe. 
God mat, trevlig personal och 
genuin miljö borgar för en under
bar atmosfär. 

Lars-Erik, GUnter och Anders 

Tel. 0525/31003 - 310 93 
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Nya fjällbackabor 
från Norge 

Fjällbacka har på senare år blivit en ort 
dit folk flyttar från att tidigare ha varit en 
avfolkningsort. Men en grupp på c:a sju 
familjer från Norge har väckt särskilt upp
seende . Varför har så många familjer från 
Norge slagit sig ned just i Fjällbacka? För 
att få svar på frågan uppsökte jag Erling 
och Unni Helberg, bosatta i Sumpan. 

"Det var en ren tillfällighet" säger Unni ." 
Vi hade sökt efter något där både vi och 
mina föräldrar kunde bo. Så såg vi en an
nons i Fredrikstadbladet från Faluhus. 
Vi kom hit och bestämde oss direkt. Ett 
tungt vägande skäl till att söka sig till Sve
rige är de höga tomtpriserna i Norge. Ett 
hus med motsvarande läge i Östfold med 
cykelavstånd till havet kostar en miljon, 
och det har vi inte råd med. 

Vi ville komma till ett litet' ställe med 
en liten skola för Malin, som är sex år och 
går i förskola. Stora skolor med tusen ele
ver fasar jag för." 

"Hur var det att komma som helt okänd 
till Fjällbacka ?" 

"Bara fint. Vi blev snart inbjudna till 
grannarna. Fjällbackaborna är 'koslige' och 
vänliga. Vi hade nog väntat oss en mer av
vaktande attityd. Efter de sju månaderna 
vi bott här, känner vi oss verkligen hemma." 

"Skall ni skaffa båt?" 

"Ja, vi ser oss om efter något lämpligt," 
säger Erling och visar upp en bunt broschyr
er. Han är intresserad av fiske, och familjen 
vill förstås komma ut på öarna i sommar. 
Erling jobbar som maskinist på ett ro-ro
fartyg, som går från Oslo till England och 
Holland. Han är borta en månad och hem
ma två veckor. Ibland får Unni och Malin 
följa med till England. 

"Känner ni de övriga norska familjerna?" 
"Vi känner dem till namnet, men vi träf

far dem inte oftare än vi träffar svenskar. 
Vi har mycket släkt och vänner i Sarpsborg, 
där vi bodde tidigare, och dit är det inte 
långt. Apropå släkt, så bor mina föräldrar i 
huset intill vårt. Det betyder mycket för 
oss och särskilt för Malin." 

"Har ni haft några språkproblem?" 
"Nej då! Vi har alltid bott nära gränsen , 

gjort turer till Strömstad och sett svensk 
TV. Malin kommer att bli tvåspråkig åt
minstone i talet. Men hon får i första hand 
lära sig skriva på svenska, eftersom hon går 
i svensk skola. 

"Vilket förstår ni bäst, nynorska eller 
svenska?" 

"SVENSKA! ", 

ANDERS JÄRUND 

Vägen till körkortet går genom 
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Fjällbacka Trafikskola 
Elof Davidsson 

Tel 0525-20530, 29481 , 20941 

MC - BIL - TAXI - BUSS - LASTBIL 
I NTENSIVUTBI LON I NG 

Omdöme - Ansvar -- Hänsyn 

Välknmna! 

Familjen Helberg på verandan. 
Foto: Anders Järund 

, 

ANNE-MAJAS 
Manufaktur 

VALSORTERAD MANUFAKTUR

MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 

Ombud för Bengtsfors Kem. 

Tel. 0525/31371 

FJALLBACKA 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄ LLBACKA TEL. 0525-31007 



Skottens Vrage 
och Futterhålan 

Enligt Johan Mjölner förekom namnet 
Skottens Vrage redan på 1600-talet, då en 
person uppgavs vara bosatt där. Platsen är 
belägen vid sjöstranden strax nedanför 
Kvarnberget och Oxnäskullen. Hur namnet 
uppkommit vet man inte. I gamla handling
ar fInns även formen Skottens Vrak. Ort
namnsforskaren professor Assar Janzen an 
ser, att namnet härrör från någon skotsk 
skuta, som en gång i tiden deltagit i sill
fisket här i trakten. 

Under 1700-talets sillfIske låg där ett 
trankokeri med lastageplats, kaj och brygga. 
1780 ansökte Anders Nilsson i Svälte om 
ett trankokeri på platsen med en kittel om 
6 tunnor. Från synen samma år heter det: 
-·Skottens Vrage, ett trankokeriställe på 
ödsmål eller rä ttare Lerstens ägor, på fasta 
landet beläget söder om Fjällbacka, så att 
grumset av kokningen stannar därstädes, 
som sedermera bortföres och nedgräves." 

Under 1870-80- och 90-talen hade mjöl
naren Carl Fredrik Rapp brygga och båt
plats på samma ställe. Han tog där emot 
spannmål som skulle malas i h.ans kvarn. 
Han ägde en av de två kvarnarna som ännu 
fanns kvar på 1800-talet på Kvarnberget på 
Oxnäs. 

l slutet av förra seklet fram till 1914 
h ade även stenbolagen där under olika pe
rioder upplag av gatsten, som sedan i prå
mar fraktades till jakter och ångbåtar som 
lastade sten på andra ställen med djupare 
vatten. 

Samma tid och fram till 1920 och 30-
talen, innan där fanns någon ny bebyggelse, 
var platsen omtyckt som badplats. Enligt 
Johan Mjölner användes den mest av barn 
och damer och han tillägger: - I den mån 
\1lXna män badade så förekom detta på 
djupare vatten. 

Futterhålan är en fördjupning i sjöbott
nen . en "hölj", som ligger cirka 12 - 15 fam
nar utanför strandkanten vid Skottens Vra
ge. De gamla kunde berätta att en jakt eller 
liknande farkost en gång hade förlist där 
och blivit liggande nersjunken i leran. När 
exakt detta hände visste de inte men de i 
sin tur hade hört, att de ombordvarande 
\'arit druckna vid tillfallet och flera av 
dem hade därför drunknat. Johan Mjölner 
ansåg det troligt att det rörde sig om en 
jakt eller annan farkost som under 1700-ta
lets sillfiske av någon anledning sjunkit då 
man varit vid trankoket och lastat tranfat 
eller i något annat ärende . Futterhålan i 
sjöbottnen lär ännu kunna skönjas. 

Min sagesman slutade sin berättelse med 
att nämna, att under l700- och 1800-talet 
och in på 1900-talet bodde i Fjällbacka en 
släkt som hette Futter, men om detta 
namn hade något samband med Futterhå
lan viss te han emellertid inte. 

MAJ GUSTAFSON 

Fjällbacka Camping 

DEN LILLA POPULÄRA CAMPINGEN SOM 
STÖTTAR TURISM EN I FJÄLLBACKA 

TE L. 0525 - 31490 
0300-62915 

Arne Lundahl AB 

Järnboden Fjällbacka 
Tel. 0525/317 80 45071 Fjällbacka 

VERKTYG,HUSGERAD 
TRÄDGARDSREDSKAP,BATFÄRGER, 

FISKE, GASOL, DIESEL fÖr båtar. 

ALLT I BLOMMOR 

. , 

•
• 

FJÄLLBACI(A 
BLOMSTERAFFÄR 

0525 - 31049 

interflora 
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Fem generationer på Hästvomb 
När jag förra sommaren kom in till John Juliusson, en av Fjällbackas vitala 

90-åringar, föll mina blickar först på en stor handgjord träskopa, som låg på 
hedersplats i rummet. Den låg där som ett påtagligt minne från tiden ute på 
Hästvomb, den lilla ön sydväst om Florö. Jag fick veta att skopan var snidad 
av Johns svärfar, Arvid Sandmark, och genast kom vi in på familjens historia. 
Det är historien om en familj som i minst fem generationer har levat ytterst 
i havet och livnärt sig av vad havet gav. Vilken fond av oskriven praktisk kun
skap om hur man handskas med havet, båtarna, fisket och redskapen måste 
inte ha samlats i den familjen och förmedlats från far till son så långt man , 
kan minnas, och det blir åtminstone bortåt 1700-talet. 

ENLIGT SÄGNEN var det två kvinnor 
som först slog sig ner härute. Men den förs
ta man minns idag var Gabriel Sandmark, 
gift med Sara från Kalvö. Gabriel var lots 
på Väderöarna och köpte större delen av 
södra Väderöarna för att få rätt till hum
merfisket där. När han slu tade som lots, 
flyttade han till Hästvomb och tog med sig 
sitt hus på 3 rum och kök dit. Det står fort
farande kvar och hyrs ut på sommaren. 

Hans son, August Sandmark (född på ön 
1831, död 1913) gifte sig med Justina And
reasdotter (1832-1905) fråri Kalvö och 
byggde till det gamla huset med ett stort 
rum och kök 1858. När hans son, Arvid 
Sandmark (1863-1941) skulle gifta sig 
med Augusta Eliasson (1859- 1953) från 
Hälleviksstrand, byggde han 1894 ett nytt 
hus med timmer från Bullaren. Där bor fort
farande hans dotterson Tore Johnsson med 
sin fru Astrid från Musö hela året runt. 
- Det bodde inte mindre än fem familjer, 
som mest 27 personer på Hästvomb, då det 
från mitten av 1800-talet och in på 1900-
talet fanns tullstation här. Bara husgrunder
na efter ytterligare fyra hus finns kvar efter 
tullpersonalens bostäder och tullstationen. 
Då fanns det också kor och får. I hamnen 
trängdes fartyg, både från svenska och ut
ländska hamnar med last av sill, sten eller 
havre och man förstår att på den tiden 
hände det mycket på Hästvomb. Men tul
len flyttades till Dyngön 1911 och tullens 
hus revs eller fly ttades . 

Hummerfisket som Gabriel Sandmark 
skaffade sig på Väderöama, hade under 
årens gång blivit uppdelat i lotter på hund
ratals ättlingar och blev till sist inlöst av 
kronan 1950. 

av minor, fick man salta makrillen och sälja 
den i Sverige. 

Efter kriget gick han på fraktfart från 
Trollhättan och Halmstad till Danmark och 
Tyskland och bl.a. med cement från Slite 
på Gotland. 

ETT HEMSKT MINNE från den tiden 
har etsat sig in i hans medvetande. John 
och kamraten Axel Jacobsson från Råssön 
hyrde då en skonare och hade en 15-årig 
kockpojke med ombord. Om den svåra 
upplevelsen, som inträffade den 6 okt 1921 
mitt emellan Ölands södra udde och Kristia
nopel i Blekinge berättar John: 

- Klockan var 8 på kvällen. Jag hade 
purrat pojken, som skulle sätta på kaffe 
och sen skulle jag gå och lägga mig. Axel 
gick upp i riggen på utkik, men troligen 
knäcktes en vevling (träpinne i riggen som 
man klättrar på) och Axel störtade bak
länges i sjön. J ag satte u t livbåten och rod
de runt skonaren och försökte upptäcka 
Axel i ljuset från båtens sidolan ternor. J ag 
hörde hur Axel ropade att han sjunker, 
men jag kunde inte se honom i mörkret. 
Hur jag än rodde runt fick jag in te tag i ho
nom. Ropandet tystnade till slut. Jag för· 
stod att det var lönlöst att leta mer. 

Under tiden hade skonaren med 15·åring
en ombord länsat iväg. Jag såg akterlanter
nan försvinna mer och mer. Pojken var helt 
ovan vid sjön och kunde inte göra något 
för att ändra kurs eller stoppa, utan han 
var helt skräckslagen och lät båten länsa 
undan vinden. Det blev en svår kamp. Jag 
rodde för brinnande livet för att hinna 
ikapp. En gång var jag nära men så tog vin-

John Juliusson 
Foto: Inger Rudberg 

den i, och skonaren lämade undan igen . 
Till slut kom jag ikaop. Jag gick ombord, 
slog på motorn och kom in till Kalmar kl. 4 
på eftermiddagen följande dag. - Axel, 
som drunknade var nygift. Hans barn föd
des sent i november, slutar John. 

Även om John höll huvudet kallt just 
när detta hände. säger han att det mörka 
minnet har värkt i honom långt senare. 

ETT ANNAT ÄVENTYR som kunde 
slutat illa, hände när John och två man till 
var på väg från Arendal i Norge västöver ef
ter hummer. Den som stod vid rodret styr
de på fel sida av ett sjömärke och båten 
gick på grund. John berättar: 

- Rodret slogs bort av stöten. Ingen lill
båt hade vi. Vi satte segel för att komma 
loss, men hon stod torrt och var fast. Det 
var stark sjöhävning och hon slog hit och 
dit och kunde snart brytas sönder. Då fick 
vi se att postbåten Arendal-Kristiansand 
närmare sig och ropade till kapten att han 
skulle komma och dra oss loss. Men han 
skrek tillbaka att han inte vågade gå så nära 

forts nästa sida 

Som man ser måste Sandmarkskarlarna 
skaffa sig fruar från annat håll. Men John 
Juliusson kom utifrån. Han är född på 
Råssön, söder om Strömstad 1894. Strax 
efter det han gått och läst 1908, började 
han på sjön. Ofta fick han börja arbetet 
kl. 2 på natten och hålla på till kl . 10 på 
kvällen. Det blev inte mycket sömn och då
ligt med maten för en växande pojke. Den 
tiden låg han och fiskade på Nordsjön och 
gick till Skagen eller Hanstholm på J ylland , 
där fisken såldes. Men 1914 då första 
världskriget började och Nordsjön blev full 

Försäljning av 

Bilsläpkärror - Båttrailer - Biltrailer 
Hästtransportsläp. Även uthyrning 
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i den svåra sjön , då han hade passagerare 
ombord. Men då var det passagerarna som 

ingade kapten att hjälpa till. Han gick till 
land och fick tag i ett par man som kom 
med en snipa, som kunde gå såpass nära 
oss att de kunde kasta en tross. Vi satte 
--ast den runt masten och pållaren i aktern 
på jakten . Kapten på ångbåten försökte två 
gånger på halvfart, men det gick inte . Då 
ropade han : "Nu gör jag ett tredje försök 
o h det få r bli det sista!" 
J ohn fortsätter : 
Jag stoo färdig med en yxa för att hugga 
av trossen om det skulle gå galet. Tredje 
_angen kom hon loss , men hon dökså djupt 
I sjön med aktern , att jag stod upp till ar
marna i vatten . Men alla klarade sig. Båten 
hade inte ens gått läck, fast vi fick ligga på 
slip i Lillesand ett tag . 

TILL HÄSTVOMB 1922 

På sina fiske- och fraktfärder kom John 
också till Hästvomb, där han träffade 
Dagny SandmaIk, och de gifte sig 1922 . 
Där har han fram till 1968 klarat familjens 
fö rsörjning, liksom sina föregångare på ön . 

Arvid Sandmark (1863- 1941) och hustrun Augusta (1859-1935) med dottern Dagny 
(1894- 1968), senare gift med John Juliusson, och sonen Ernst (1891-190 7). 

Han hade en däckad båt och fiskade , 
fö rs t tillsammans med svärfadern Arvid , se
nare ihop med olika kamrater , och när so
nen Tore växte upp blev han en självklar 
medhjälpare. Under många år var hummer
fisket på Väderöarna det mest givande . Där
till kom makrillfiske med dörj eller vadar, 
både land- och snörpvad, backefiske efter 
torsk och kolja på vintern och ålfiske med 
tinor under sommaren. - När skolan på 
Dyngö drogs in , åkte barnen skolbåt fram 

Foto: Amanda Dorthe. 

och åter till Fjällbacka eller bodde inackor
derade där, när isen hindrade . 

ISVINTERN 1940 

Från isvintern 1940 har John ett min
ne, då livet åter stod på spel. Han och 
sonen Tore var på väg över isen med spark. 
Utanför Kalvö brast isen och båda hamna
de i vattnet. Sonen hade ett par nya "rug
gete ullvantar, som mor hade bunnit", sä-

AB Johan Karlsson & Söner 
Kville 

Tel. 0525/350 15, 352 15 
Golvmattor av alla slag - Försäljning och inläggning 

Trä och Byggmaterial 
VVS-arti klar 

Snickerifabrik 
Järn - Färg - Tapeter 

Väl kommen till 

Galleri Havsviken 
vid Jore, mittemel lan Fjällbac ka och Hamburgsund 

Torsdag 4 juli - Söndag 11 augusti 
Konst av bohuslänska konstnärer 

Gott kaffe och hembakat bröd i trivsam miljö. 
Öppet t orsdag-söndag 14- 20. 

Galler i Havsviken, Holmegärdet , pi 3419,450 17 Fjällbacka . Tel. 0525/33594 

ger John . Vantarna blev räddningen. Pojken 
slängde de våta vantarna på isen . De frös 
genast fast, och han kunde ta tag i dem och 
dra sig upp och sen få upp sin far. Så nog 
kom de vantarna till nytta! John hade mist 
ena stöveln i vattnet, och han och Tore fick 
gå hem i sina genomvåta kläder i-17° kyla. 
säkert en promenad på 20 min. eller mer. 
John fick blåsor under fötterna av kylska
dor. Men han kurerade sig Själv med "en 
kele starkt kaffe, en hel mängd brännevin 
och frostsalva på fötterna ." (Jag önskar att 
jag hade kunnat återge Johns berättelse 
helt och hållet på hans eget underbart mus
tiga nordbohuslänska språk.) 

FISKARTRADITIONEN GÅR VIDARE 

När hustrun Dagny dog 1968 , flyttade 
John in till Fjällbacka, där han bor med 
sonen Runes familj på sommaren. Ända till 
90-årsåldern har han klarat sig ensam på 
vintrarna. Ännu i 80-årsåldern var han ute 
på sjön med sonsonen och satte skäddegarn 
och åltinor. Sönerna fortsätter fiskartradi
Honen, Tore som fiskare på Hästvomb och 
Rune som ombudsman i fiskets fackliga 
organisation i Göteborg. 

Tavlorna på väggen i vardagsrummet 
med motiv från Hästvomb , målade av The
rese Nordblom, påminner om Johns 44 år 
där ute. På Hästvomb , en kal ö långt ute 
i havsbandet har hittills fem generationer 
av samma familj med hårt riskfyllt arbete, 
sparsamhet och yrkesskicklighet , nedärvd 
och inlärd i nävar och huvud , klarat livets 
uppehälle i ständig kamp med havet - vän
nen som gav livets nöd torft och fienden 
som ständigt hotade livet. 

INGER RUDBERG 
(Mera om Hästvomb kan man läsa i Wilhelm Hans
sons bok: Norra Bohusläns övärld. Från Svine
sund till Smögen.) 
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LITEN SOMMARI(ALENDER 
JUNI 

L8 
S9 
012 
T 13 

LIS 
S 16 
L 22 

S 23 
L 29 
S 30 

JULI 

Golf: 09.00 Volvo Cup 
Kyrkan: 09.15 Högmässa 
Kville Hembygdsarkiv: 18-20 
Kyrkan: 19.00 N attvardsguds
tjänst 
Golf: 08.00 Fjällbacka Open 
Kyrkan: 09. 15 Högmässa 
Golf: 10.00 Mixed Foursome 
Kyrkan: 11.00 Högmässa 
Kyrkan: 09.15 Högmässa 
Kyrkan : 20.00 Helgmålsbön 
Kyrkan: 11.00 Högmässa med 
nattvard 

MI Tanums Kommuns Simskolor 
startar 

03 FFF: Bryggdans 20.30-23 .00 
Fri entre 

L 6 . Golf: 09.00 Färgklicken 
Kyrkan: 20.00 Helgmålsbön 
med Fjällbacka barnKör 

S 7 Kyrkan: 09.15 Högmässa 
20.00 Ö-gudstjänst på 

Dyngön 
SSN: Högsommarregatta 

T 9 Kyrkan: Kyrkvecka i Kville 
pastorat 9-13 juli 

O 10 FFF: Bryggdans 20.30-23.00 
Fri entre 

L 20 

S 21 

024 

F 26 

L 27 

S 28 
031 

Golf : 09.00 Kräftslaget 
Kyrkan : 20.00 Helgmålsbön 
med musik : Bröderna Bergen
heim 
Kyrkan: 09. 15 Högmässa 

20.00 Ö-gudstjänst på 
Ka1vön 

FFF: Bryggdans 20.30-23 .00 
Fri entr~ 
Kville Hembygdsarkiv: 18-20 
Tanums Kommuns Simskolor: 
Avslutning 
Kyrkan : 15 .00 Konfirmation 

20.00 Helgmålsbön 
med flöj tmusik 

Kyrkan 11.00 Högmässa 
FFF : Bryggdans 20.30-23.00 
Fri entre 

AUGUSTI 

T l Golf: 09.00 KM Old Ladies 
KM Old Boys 
KM Veteraner 

F 2 Golf: 08.00 KM Juniorer 
KM Yngre Old 
Boys 
KM Old Ladies 
KM Old Boys 
KM Veteraner 

L 3 SSN: Augustiregatta 
Golf: 08 .00 KM Seniorer 
Herrar och Damer 
Kyrkan : 20.00 Helgmålsbön 

S 4 Kyrkan : 09.15 Högmässa 
07 Kville Hembygdsarkiv: 18- 20 

Välkommen till 

LANGSJÖ 
CAMPINGAFFÄR 

ÖPPET 8.30 - 22.00 

Tel: 0525/12072 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 
Utför allt inom bran
schen, byggnads
glas, bil rutor , tavelin-

ramningar m.m. 
Må-fre 9-17, lärd. stängt 

Kville Hembygdsarkiv : 18-20 
F 12 Kyrkan: 19.00 Bibelförklaring 
S 14 Kyrkan: 11.00 Högmässa 

Kvällsmusik "The Sounding 
Trombone Consort" 

T 8 Kyrkan : 19.00 Nattvardsguds- ,...------------....., 
tjänst 

O 17 FFF: Bryggdans 20.30-23.00 
Fri entre 

L 10 SSN: Väderöarna runt 
Golf: 09.00 Rörviks Cup 

T 18 FFF: ARSMÖTE 19.00 S Il Kyrkan: 11.00 Högmässa 
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i "Gamla Konsum" 
Kyrkan: 19.00 Nattvards
gudstjänst 

S 18 Kyrkan : 09.15 Högmässa 
021 Kville Hembygdsarkiv: 18 - 20 

Trevlig sommar! 

Välkommen till Ditt Apotek 
i Fjällbacka 0525 - 3 i O 04 

Öppet månd - fred, 9 - 13 14 - 18 

Egen tillverkning och försäljning 
av 

Markiser- Rullgardiner -Verosoler 
Presenningar-Båtkapell m.m. 

Omstoppning och omklädsel av 
bilar och möbler 

Stor sortering i tyger och övrig material! 

Solskydd - Textilier - Gardintillbehör 
Tapetserarverkstad 

T anum shede - 052.'>,2057 1, 20" 73 



DANSAPA 
BRYGGAN 

Vatje onsdagskväll i juli dansar vi på 
bryggan igen! Där spelas upp till dans 
mellan klockan 20.30-23.00. 
- Det är nå't visst med bryggdans i alla 
fall. 

KOMPA 
ARSMÖTET! 

Föreningen ' För Fjällbacka håller 
o rdinarie årsmöte i gamla Konsum, 
torsdagen den 18 juli kl. 19.00. Såväl 
gamla som nya medlemmar hälsas väl
komna! 

ANMÄL ADRESS
ÄNDRING! 

Vi får all tid tidningsreturer p.g.a. att 
medlemmar flyttat till annan adress. 
Därför - när Du ändrar adress och 
skickar ut postens flyttkort - glöm 
in te bort oss . Sänd adressändring till 
Maj Gustafsson, PI 328,45071 Fjäll
backa. 

BLI MEDLEM! 
Du som är fast boende i Fjällbacka, 

du som är sommarboende och du som 
gäma 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, el
ler anmäl Dig till någon av bankerna 
eller biblioteket i Fjällbacka. Du kan 
också kontakta någon av oss i styrelsen. 

--------------
Till Föreningen För Fjällbacka 
45071 FJÄLLBACKA 

Undertecknad önskar bli medlem i föreningen 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

L _____________ ..J 

MEDVERKA I 
TIDNINGEN 

Du är all tid välkommen att medverka i 
vår tidning. Under rubriken "Från läse
kretsen" kommer vi t.ex. att publicera 
insändare m.m. Skriv eller ring in vad 
Du har på hjärtat. 

SAMLARE 
Vi fortsätter att sälja gamla exemplar 
av Fjällbacka Bladet på biblioteket. 
Pris 5 kronor. Passa på! 

VÄRVA 
MEDLEMMAR 

Nu är vi över 600 medlemmar. Du som 
redan är medlem: Hjälp oss att värva 
nya medlemmar. Tillsammans blir vi 
starka' 

VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA 

Vill Du läsa? Tanums;9 
Bibliotek 

- spännande thrillers , kluriga deckare, romantiska romaner, intressanta 
bygdeskildringar eller bildande facklitteratur? Kom i så fall till biblioteket 
och låna! 

Vill Du forska? 
- efter Dina förfäder och släktingar? Då är Du välkommen till vårt stu
dierum där kyrkböcker m.m. finns på mikrofilm som Du kan studera i 
en läsapparat. 

-r-=>' 

Vill Du ordna ett möte? 
- eller sammanträde för Din förening eller organisation, i en lokal där 
det finns modern AV-utrustning? Då är det ide att Du pratar med Ella 
Persson som är filialföreståndare. Ringer Du så är numret 0525/314 53 . 

Nedanstående motiv från Fjällbacka (30x42cm) kan du köpa på biblio
teket för 30 kr. Vill Du ha hela serien som Sven-Olle Strandberg tecknat, 
så är priset 100 kr för alla fyra motiven. 

BIBLIOTEKET ÄR 
ÖPPETPA 
MAN DAGAR OCH 
ONSDAGAR 15-19 
FREDAGAR 17-19 
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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 satsar vi på våra nya produkter och Du finner såväl 
Lerstens olika obesprutade mjölsorter som Hundkökets 
produkter i alla välsorterade dagligvarubutiker i hela 
Sverige. 
Hundköket är en division hos Lerstens Kvarn. 

LERSTENS KVARN AB, Box 17,45071 FJÄllBACKA Tel. 0525/31810 

Munk·Reklam , Munkedal 1985 


