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den kultur som utgör en oer
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andra beslutsfattare söka stöd 
för föreningens strävan till in
satser. 

FFF:s STYRELSE 
ARBETSÅRET 1985-1986 

ORDFÖRANDE 
Lasse Lundberg, Box 28, 45071 
Fjällbacka 0525/319 73 

SEKRETERARE 
Anders Järund, Mörhult 339, 
45071 Fjällbacka 0525 / 319 16 

KASSÖR 
John I Johansson, Mörhult, 450 71 
Fjällbacka 0525 / 317 56 (hem) 
0525/ 312 50 (arb) 

ÖVRIG LEDAMOT 
Inger Rudberg, Persikev. 81 , 233 .55 
Lund 046/ 1445 35 
Sommaradress: Torp, Sörgården, 
45071 Fjällbacka 0525/ 353 77 

Stig Hagenius, Friherregatan 102, 
162 34 Vällingby 08/ 38 73 98 

ADJUNGERAD LEDAMOT 
Maj Gustafson, PI. 328 , 450 71 
Fjällbacka 0525 / 31231 

Barbro Berg, Bergsbo, 
170 11 Drottningholm 

REDAKTÖRER 
Lasse Lundberg 
Anders Järund 

DISTRIBUTION OCH 
FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

FJÄLLBACKA I MEDVIND 
Lasse Lundberg 

Vintern har varit lång i år. 
Lång och sträng. 
Isen har legat långt ut i Skagerack. 
Det har varit en ovälkommet hård vinter för såväl 
skärgårdsbefolkningen som för fiskarna, vilka 
fått lägga ner arbetet och delvis ägna sig åt annat. 
Vintern har också varit dyster av andra anled
ningar. Kommunen och statens satsning på det 
stora Tanumstrandsprojektet har delat kommun
innevånarna i två läger med en bitter och många 
gånger onyanserad debatt som följd. Frågan om 
Lerstens kvarns vara eller inte vara och Sea Har
vestings och Sannäs musslors satsning som genom 
musselstoppet såg hotfullt nedläggningshotat ut. 
Hotet om det .efterlängtade vårdhemmets exis
tens, gjorde också den långa vintern ännu mörka
re. 

Nu lyser åter solen över Fjällbacka . . 
Vinden har vänt och förhoppningarna om framti
den är i dag starkare än på mycket länge. 
Det är så vi alla vill se Fjällbacka ... 
Som en ort i utveckling. 
Med möjligheter till arbete för alla oss som bor 
här, och med de värden i behåll som gjort Fjäll
backa älskat av alla som väljer att tillbringa sin 
fritid här. 
Nu blåser det sommarvindar vilket vi alla kan 
glädja oss åt. Låt oss hoppas att denna förliga 
vind står sig länge än och gör framtidens vintrar 
lite ljusare, och gärna med lite mindre rimfrost i 
skägget på Kung Bore. 

Omslag: 

Vy från Kungsklyftan 
foto taget jore raset 

Fotograf: Arne Lundahl 



Gullmåran för tusen 
år sen 

Vi angör Stensholmen på läsidan. 
Hittar vår lugna vik. 
Sanden är vit som förra året. 
Klippan är varm som levande hud 
som för miljoner år sen. 
Uppåt backen blommar gulmåran 
som blommade för tusen år sen. 
Doften nästan berusar. 

I röset på toppen 
sover hövdingen från bronsåldern 
sen tre tusen år. 
Kanske hans kvinna plockade 
de söta röda hallonen 
mellan malens gråa stenar 
som vi också njuter en dag 
som denna. 
Strandskatan trippar värdigt. 

INGER RUDBERG 
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Saxat ur Bohusläningen 21 juli 1926 

En uppskakande bilolycka 
i går e.ffi. vid Fjällbacka 

20 juli 1926 
Två bröder påkörda under en cykeltur. 
Den ene skadades till döds och den 
andre erhöll svåra blessyrer. 
FJÄLLBACKA 21 juli (Privat till Bo
husläningen) . 

Vid 6-tiden i e.m. inträffade i Fjäll
backa en svår olyckshändelse, som 
kostade en person livet. En på bilvägen 
från Dingle-hållet kommande bil, 
förd aven handelsresande från Göte
borg, kolliderade med en cykel, på vil
ken två sutto. Cyklisterna slungades 
mot bilens främre del, varvid den på 
ramen sittande erhöll ohyggliga blesy
rer i huvudet. Pannbenet intrycktes 
och hjärnsubstansen blottades. Den 
andre bröt ena benet samt erhöll en del 
andra smärre kroppsskador . 

Dr Andersson i Fjällbacka anlände 
genast till olycksplatsen och tog hand 
om den svårast skadade. Stral' därpå 
kom dr Askelin från Mellerud, vilken 
vistas i Fjällbacka som badgäst, och 
anlade nödiga förband på den andre, 
varefter de fördes till Uddevalla lasa
rett. Den svårast skadade avled emel
lertid på vägen dit. 

De båda för olyckan utsatta voro 
bröder, Gustav och Verner Dahlgren, 
bördiga från Ödsmål utanför Fjällbac
ka. Gustav Dahlgren, som skadades 
till döds, var gift i Norge, där han vis
tats och var endast hemma på tillfälligt 
besök. Han var 24 år gammal och var 

Missa inte 

känd som en framåtsträvande, duktig 
ung man. 

Kollissionsstället var beläget just 
utanför Fjällbacka i den krök, där bil
vägen svänger upp till samhället. Un
dersökning om hur olyckan tillgått på
går under ledning av landsfiskal Ahle
nius. 

Bilens förare utan skuld till olyckan. 
Enligt vad landsfiskal Ahlenius med
delar, är bilens förare handelsresanden 
Harald F. Winberg, Göteborg, utan 
skuld till det skedda. Olyckan skedde i 
en kurva av vägen, där denna sluttar 
ganska kraftigt. 

Chauffören framförde här sin bil 
med låg hastighet och höll hela tiden 
på vänster sida. Cyklisterna kommo i 
rasande fart utför backen och höllo på 
höger sida, d .v.s . på samma som bilen . 
När bilens förare såg detta bromsade 
han in bilen, och spåren på vägen visa
de också att vagnen gått ca 7 m . med 
stängda hjul. Ett ögonblick såg det ut 
som om cyklisternas mening var att 
hålla på rätt sida men cykeln väjde till
baka i sin förra kurs och träffade bi
len, med ovan nämd påföljd. 

Intet åsyna vittne till olyckan finnes. 
Ynglingarna voro på väg hem från 
Fjällbacka, där inköp gjorts och de ha
de hela vägen gått bredvid den vagn, i 
vilken varorna transporterats tills de 
vid backen satte sig på. 

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

Välkomna till 

Boutique Klippan 
(mitt emot Stora Hotellet) 

Tel: 0525 - 318 06 
Ingemar och Mia Börjesson 

Välkommen till 

LANGSJÖ 
CAMPINGAFFÄR 

ÖPPET 8.30 - 22.00 

Tel: 0525/12072 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KARRABY 
HAN DE LSTRÄDGARD 
HAMBURGSUND Telefon.0523-53155 

Hjärtligt välkommen 

till 

STORA HOTELLET 
/ 

Ett nytt flexibelt ~ 
gäng värnar om de 
gamla traditionerna men sat
sar också på nyheter - bl.a. en 
mysig fiskekrog - året runt. 
Jazz blir sommarens tema vad 
gäller nöjessidan. 
Cocktailbaren - ett av väst
kustens absoluta smultronstäl
le. 
God mat. trevlig personal och 
genuin miljö borgar för en un
derbar atmosfär. 

Lars-Erik och Gunter 

Tel. 0525 - 310 03, 310 93 
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NYBYGGEN I FJALLBACKA 
Det byggs i olika delar av Fjällbacka just 
nu. Bygget på det nya servicehuset har 
äntligen kommit igång söder om Sum
pan, kommunen säljer tomter i det nya 
Kullenområdet och Golfbanans försälj
ning av tomter söder om banan är i full 
gång. 

KuJlenområdet ligger vid idrottsplat
sen . De tomter som säljs nu ingår i ett 
större stadsplanerat område, som sträc
ker sig från minkfarmen till nuvarande 
bebyggelsen nära Sälvik. Nitton tomter 
ligger norr om idrottsplatsen och tio 
finns nära minkfarmen. Vatten, avlopp 
och el är framdraget och vägar till tom
terna är byggda. Alltsammans har kos
tat kommunen 2,6 miljoner kronor. 
Tomterna är på mellan 550 och 800 
kvadratmeter och kostar 55000 kr plus 
30 kr kvadratmetern inklusive anslut
ningskostnader . Området är avsett för 
permanent boende. 

Golfbanan säljer nu trettio tomter 
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mellan 163:an och Golfbanan. Enligt 
Helge Karlqvist, som åtagit sig försälj
ningen av tomterna, är detta område en 
riktig pärla. Här finns alla typer av 
mark. En del tomter ligger på gråberget 
med fri utsikt över älven, medan andra 
ligger i lövskog. Anledningen till att inte 
detta område såldes före Örnekullsom
rådet var, att man inte visste var den nya 
163:an skulle dras. Det var också långa 
förhandlingar om vilken typ av hus man 
skulle få bygga. Länsstyrelsen ville ha 
andelshus, vilket inte passade golfba
nan. Vatten och avlopp är framdraget 
på frostfritt djup. Priset är 100.000 till 
135.000 tusen kr, mest beroende på lä
get. När detta skrivs, har 19 tomter bli
vit sålda. 

Det såg ett tag ut som om bygget av 
nya servicehuset i Fjällbacka skulle bli 
stoppat. Landstinget ville spara 2,25 
miljoner på primärvården ; Tanums 
kommun fram till 1990. Kommunen 

IDROTTSPLA TS 

GOLFBANAN 

hade då redan hunnit investera 4,5 mil
joner kronor i väg och vatten anlägg
ningar. Kommunen lovade då att spara 
5,8 miljoner per år, genom att bl.a. 
vårdavdelningen vid sjukhemmet Björk
hagen läggs ned och fler åldersdementa 
patienter vårdas i hemmet. Därefter gav 
landstinget klartecken till bygget. Pro
tester mot beslutet inkom omedelbart 
från kommunalpolitiker iSotenäset, 
som befarade att en avdelning vid Hun
nebostrands sjukhem skulle komma att 
bli nedlagd. 

Anläggningen skall bH klar i april 
1987. Sjukhemmet skall innehålla 46 lä
genheter. Åldringarna får egen lägenhet 
där de kan få vård, och de betalar sin 
egen hyra till den kommunala bostads
stiftelsen. Sjukhemmet ger ca 40 nya 
jobb. Servicehuset skall dessutom inne
hålla apotek, bibliotek och flera service
inrättningar . 

Helge Carlqvist säljer tomter för Fjäll
backa golfbana. 

Gynna våra 

annonsörer! 
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STRANDV ALLMON 

På holmarna i vår skärgård före
kommer en hel del rara och fridlys
ta örter. Speciellt en av dem har jag 
förälskat mig i. Det är den vackra 
strandvallmon med sina stora par
flikiga, blågröna sträva blad. Den 
blommar i juli med klart lysande 
gula blommor, bestående av fyra 
kronblad. Det har hänt att jag först 
uppfattat dem som vackra citron
fjärilar mellan stenar och växter på 
strandängarna. 

Bonniers Flora i färg beskriver 
strandvallmon (Glaucium flavum) 
som en medelstor till hög, ganska 
gråaktig, flerårig ört med stora 
parflikiga blågröna blad, som har 
vågiga kanter. Första året bildas en
dast en bladrosett. Blomman 
60-90 mm, gula, varierande. Juli. 
Kapslar mycket långa, upp till 300 
mm, böjda som en skära, glatta. 
Havsstränder och på kontinenten 
på avfallsplatser . Rar norr,a Hal
land och Bohuslän. Fridlyst. 

Förr kunde man glädjas åt dessa 
vackra blommor inne i själva Fjäll
backa. Vid systrarna Stubelius hus 
fanns nämligen ett ganska så rikligt 
inplanterat bestånd, men de sista 
åren har jag tyvärr förgäves sökt 
utan att återfinna de vackra blom-
morna. 

MAJ GUSTAFSON 

KAN 

Vägen till körkortet går genom 

Fjällbacka Trafikskola 
Elof DavIdsson 

Tel 0525-20530, 29481, 20941 

MC - BIL - TAXI - BUSS - LASTBIL 
INTENSIVUTBI LDNING 

Omdöme - Ansvar -- Hänsyn 

Välkomna! 

I PRESENTBODEN 
hittar Ni trevliga presenter och minnessaker 

Stor sortering i porslin , keramik , trä o_ch 

korgar. 

. Ljus, ljusmanschetter och blommor i flera 

nyanser. 

Silversmycken. 

Välkomna! Tel. 0525-319 20 

AB Johan Karlsson & Söner 
Kville 

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

Trä och Byggmaterial 
VVS-artiklar 

Snickerifabrik 
Järn - Färg - Tapeter 

Arne Lundahl AB 

Järnboden Fjällbacka 
Tel. 0525/317 80 45071 Fjällbacka 

VERKTYG,HUSGERÄD 
TRÄDGARDSREDSKAP,BATFÄRGER, 

FISKE, GASOL, DIESEL tör båtar. 

TANUMS TAXICENTRAL 

0525/29170 



östa Waldner, modellbåtbyggare 
. -å_on gång har ni säkert sett en ovan
il~ vacker träbåt. Tankarna går då till 
Ornst-bygge, platsen där träbåtar har 
illverkats i generationer och fortfaran
e tillverkas. Båtar som är mycket väl-

byggda, där varje bord passar in i sitt 
·pant på ett förträffligt sätt, där tränitar 
er ätter kopparnitar och där akter och 
örstammarna är i detalj utformade. 

Gösta Waldner i Fjällbacka tillverkar 
" Kostersnipor" i miniatyrutförande 
exakta kopior av de trevliga och ända
målsenliga sniporna som förr i tiden an
"ändes i stor utsträckning till alla slag av 
fis ke speciellt då hummerfiske. Båtarna 
är mycket väl gjorda. Ett nöje att få be-
kåda dem och titta på alla de små detal

jer som han gör själv för hand. Hela bå
ten är tillverkad för hand. Mycket 
omsorgsfullt och tidsödande. Det ford
ras goda kunskaper för att kunna utfor
ma alla detaljerna samt god syn och en 
ängels tålamod. Många gånger händer 
det att när en åra är så gott som klar 
bö rjar den att "vrida sig" och får ett 

konstigt utseende. Då är det bara att 
göra en ny och några timmars extra 
jobb. Lika illa kan det gå med borden 
som är tunna och måste passa exakt till 
mallen. Där händer det allt som oftast 
"olyckor" trots att Gösta kan allt om 
hur trä beter sig och om blötläggning av 
borden och dylikt. 

Gösta Waldner började 1977 att till
verka dessa sköna skapelser. Han gjorde 
mallarna till båten själv och utformade 
alla detaljer. Han tillverkade även 
kostersnipor med segel. Ett storsegel 
med spristake och en fock. Hur kom då 
Gösta på iden att göra små miniatyrbå
tar och då främst kostersnipan? Ja, 
säger Gösta. Det bara blev så. Efter min 
pension 1977 flyttade vi till Fjällbacka 
och då förstår ju alla att när en ganska 
så aktiv person får pension och med ens 
inte har något att göra, inte har kvar den 
rutinen som man hade som maskinist 
(Waldner var garantimaskinist för 
Uddevallavarvets räkning) så gällde det 
att snabbt komma på något som fick så 

att säga tiden att gå. Visserligen har vi ju 
hus och trädgård och det fordrar sin 
runda tid, men på den årstid då allt vilar 
(och den är ju lång) är det mycket svårt 
att inte ha något att göra. Jag beslutade 
mig för att börja bygga båtar. Det ång-
rar jag inte på . Inte en sekund. _ 
Jag vill också passa på att till alla dem 
som har eller kommer att få pension 
säga: Skaffa er en hobby, vad det än må 
vara så går tiden fortare och man känner 
sig betydligt bättre till mods. Både till 
kropp och själ. Eventuella krämpor 
känner man inte heller så mycket av. En 
hobby är en terapi och terapi än främ
jande för hela kroppen. 

Vi är nog ganska så många som håller 
med Gösta om detta. En sak till: Har ni 
tillfälle, kontakta Gösta Waldner och 
han visar säkerligen sina vackra båtar 
för er. Tack Gösta och Morny Waldner 
för att vi fick tillfälle att beskåda dessa 
dyrgripar och göra denna lilla artikel. 

JlN 

Gösta Waldner begrundar sitt senaste 
bygge. En kostersnipa med jock och 
storsegel. 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Egen tillverkning av 

BAGERI- och 
KONDITORIVAROR 

Tel. 0525 - 310 29 

Sparbanken Tanum 
Vi står till Er tjänst i alla bankärenden. 

Minuten i: 
FJÄLLBACKA 
GREBBESTAD 
TANUMSHEDE 

I Kontor även i: 
GERLESBORG RABBA~S~EDE 
HAMB~RGSUND RESO OSTAD 
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Från kyrktrappan 
Av Kyrkoadjunkt Tore Elofsson 

När du efter ditt dopp i böljorna ligger 
på badstranden torkar din kropp upp . 
Solen värmer dig. Vinden torkar upp 
vattnet på din hud. 

De första kristna talade ibland om att 
Jesus Kristus är "rättfärdighetens sol" . 
Ja, han vill vara solen, ljuset i ditt och 
mitt liv. 

Jesus Kristus vill tina upp dig, som 
känner att du är frusen inombords. Du 
har blivit frusen bland annat därför att 
du inte alltid har följt din Herre. Du har 
syndat, brutit mot Guds bud. 

Då är det gott att veta, att det finns 
värme. Värmen kommer ur förlåtelsen, 
som Jesus erbjuder dig. Du ska veta, att 
det finns inga så stora synder, att inte 
Jesus kan förlåta dem. 

Redan när du döptes nådde dig budet 
om förlåtelse. Förlåtelse är en av de gå
vor som vi får i dopet. De andra gåvorna 
är frälsning ifrån döden 'och djävulen 
samt evig salighet. 

Du blev döpt i Faderns och Sonens 
och Den Helige Andens namn. Det bety
der, att Fadern, Sonen och Den Helige 
Ande var med vid dopet och slöt ett för
bund med dig. 

Detta förbund kallas döpelseförbun
det. I detta ' förbund lovar Fadern att 
vara din Fader, som ger dig vad du be
höver, skyddar dig och hör dina böner. 

Sonen lovar att vara din Frälsare, som 
hjälper dig från alla synder och öppnar 
himmelen för dig. 

Den Helige Ande lovar att vara din 
Heliggörare som lär dig att tro på Jesus. 

I dopet lovar Gud att hålla allt detta. 
Nu skall du håIia ditt döpelseförbund, 

så att du håller dig till Gud och har Gud 
till din Fader och lyder honom. Håll dig 

till Guds Son, din Frälsare, så att du tror 
på Honom. Håll dig till den Helige 
Ande, din Heliggörare, så att du följer 
honom. 

Vinden torkar upp dig. Bibeln har 
samma ord för "Ande" och "vind" . 
Detta säger oss något viktigt om Den 
Helige Ande. Du kan inte se vinden, 
men du kan märka att den blåser. 

Vinden kan vi använda som energikäl
la. Den kan driva segelbåtar, väderkvar
nar och t.o.m . kraftverk. 

Du kan inte se den Helige Ande, men 
du kan märka att Andens vind blåser. 
Du och jag kan också ta emot kraft, 
energi och liv från den Helige Ande. 
Precis som segelbåten drivs av vinden, 
kan vi drivas av Guds Helige Ande. Det 
sker genom att vi lever i Kristi Kyrkas 
gemenskap omkring Guds Ord och natt
vardsbordet. 

J esus kallade den Helige Ande för 
Hjälparen. Gud sände den Helige Ande 
till vår hjälp. Hur hjälper oss den Helige 
Ande? Den Helige Ande kallar oss att 
leva som Guds barn. Den första kallel
sen fick du och jag i dopet, men Gud 
kallar oss också sedan i livet om vi gått 
bort från Gud. 

Den Helige Ande upplyser oss om 
hurudana vi är. Han avslöjar vår synd, 
och visar oss att vi behöver Jesus . Det 
går upp för oss att det var för vår skull, 
som Jesus dog! Vi får också upp ögonen 
för Jesu kärlek och förlåtelse. 

Den Helige Ande ger liv. Vi tänker 
inte först och främst på kroppens fysi
ska liv utan på det andliga livet i gemen
skapen med Jesus. Den Helige Ande ger 
oss en levande gemenskap med Jesus , så 
att Jesus blir vårt liv. 

forts. på sid 34 

LEGALA NOTISER 
Födda 
851119 Olof Leonard Christoffer 
Granqvist, Fjällbacka 248, son till Bengt 
Åke Olof och Laila Josefine Granqvist. 

851220 Sara Angelica Klemensson, Fal
kelidsvägen 4, dotter till Carl Mikael 
Blomber" och Mary Susanne Klemens
son . 

860124 Johanna Maria Engelbrektsson, 
Nordby 2976, dotter till Rolf Peter och 
Kerstin Maria Engelbrektsson. 

860208 Joanna Sofia Therese Olsson, 
Falkelidsvägen 39, dotter till Eskil Ra
mon och Kerstin Gunilla Olsson. 
860402 dotter till Håkan Kenneth och 
Lena Birgitta Pettersson, Falkelidsväg, 3. 
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860411 dotter till Styrbjörn Per Ekroth 
och Annika Margareta Björkhede Ek
roth, Falkelidsvägen 13. 

Bortgångna 
851123 Anna Estrid Virginia Odelius f. 
Richardsson. 
860121 Erik Verner Aronsson 
860221 Sonja Karin Maria Larsson 

860307 Bernt Albert Persson 
860318 Asta Konstantia Lund, f. J 0-

hansson 
860322 Agnes Olena Karlsson 

860425 Johan Gottfrid Olofsson 

VÄLKOMNA 
TILL STORRE LOKALER HOS 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 

ANNE-MAJAS 
Manufaktur 

VÄLSORTERAD MANUFAKTUR

MODE- OCH SYBEHORSAFFÄR 

Ombud för Bengtsfors Kem. 

r)·A. tvi 
.......... ..... 

Tel. 0525/313 71 

FJÄLLBACKA 

BRUDPAR - PORT~ÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 12 
45700 Tanumshede 

0525-20003 



niD kommun och landsting 
- :i.J1aderna för ~ etabs gamla lokaler 
_~"""gär till 400.000 kr per år. Inte ens 
- '-a:,-ngheten blir helt uthyrd, kan man 

=::. in denna summa. Anledningen är att 
-_:aan måste sättas lågt för att kunna 
o .urrera med grannkommunerna. 

Carlsgatan är för smal. Kommunen 
erar att bredda gatan. 

Gymoasieuodervisoing. Elever från 
- anums kommun bör kunna få välja 
~ellan att gå i gymnasiet i Uddevalla el
.e- i Strömstad, hävdar skolstyrelsens 
o-dförande Hans Carlsson. Skolstyrel
sen i Strömstad vill tvinga eleverna till 

uörnstad. Ärendet avgörs av SÖ. 
Bo Leidner och Rolf Svensson vann 

• ist en om fastigheten, som nu inrym
mer blomsterhandeln. Kammarrätten 

onstaterade att kommunalfullmäktige 
inte kunde i efterhand ändra arbetsut
s 'ottets beslut, som innebar att förköps
rätten inte skulle utnyttjas. 

Varken kommunen eller kyrkan vill 
åta sig en upprustning av den gamla 
kolerakyrkogården på Stor.a Eneskär . 

929 personer var kyrkobokförda i 
Fjällbacka i december 1985, en ökning 
med 32 personer från föregående år. Det 
är inflyttningen som står för hela ök
ningen medan antalet födda och döda 
går jämnt upp. 

Sannäs räkor skall bygga en gästhamn 
fö r 40 till 50 båtar. Sommartid, då deras 
lokaler inte utnyttjas, skall dessa använ
das till hygienutrymmen. Hamnstyrelsen 
är positiv till planerna. 

Stallarna söder om kyrkogården har 
rivits. 

En fastighet i centrala Fjällbacka för
köps av kommunen och säljs sedan till 
fjällbackabon Rosa Eklund. 

25000 m3 muddermassor från Tanums 
Strand skall eventuellt tippas i ett djup
hål väster om Dannholmen. Ärendet lig
ger hos länsstyrelsen. 

NYAAFFÄRER 
Kommunen har sålt gamla fiskeriföre
ningens fastighet till Lennart Videlius. 
Han flyttar in med sin affär för cyklar 
och utombordsmotorer till sommaren. 
Delar av huset är uthyrt till fiskaffären 
och järnboden. Lennart får hyra diposi
tionsrätten till fiskeriföreningens brygga 
av kommunen. Denna skall repareras 
för 40.000 kr. 

Videlius gamla affär i Gallärbacken 
har hyrts av Lena Elg och hennes svåger 
Håkan Elg från Grebbestad. Håkan och 
Lillbeth Elg skall öppna en pappershan
del här. Lena kommer dock att ha kvar 
sitt skomakeri vid gamla järnhandeln. 

Fjällbacka Bil och Motor 
"FJÄLLBACKA BIL MOTOR" 
svarar Lars Kristensson i luren. Telefo
nen ringer med jämna mellanrum, men 
dessemellan får vi tid med intervjun. 
Lars och hans bror Alf har hållit på rätt 
länge nu. Det var 1972 de köpte Gulf
macken med verkstad av Ivan Berg. En 
djärv satsning tyckte man då, men det 
har gått bra. Redan 1975 byggdes verks
taden ut. 1976 utvidgades verksamheten 
med försäljning av Mazda-bilar. Det 
blev Lars som fick ta hand om den de
len. Också detta var en djärv satsning. 
Japanska bilar var inte särskilt populära 
på den tiden. Någon bilhall hade man 
inte, utan bilarna fick stå ute. Det gick 
för sig den gången. Mazda-företaget var 
angeläget att komma in på svenska 
marknaden, och hade inte så stora krav. 
Mazda-försäljningen blev en succe och 
1981 kunde man bygga en bilhall på 
andra sidan 163:an. Japanska bilar visa-, 

de sig vara både slitstarka och driftsäk
ra, ja så bra att man fick för lite att göra 
i verkstaden. Det blev bättre 1982, då de 
började sälja Saab, och verkstaden sam
tidigt blev auktoriserad Saab-verkstad. 

"Saab-försäljningen påverkar inte 
Mazda-försäljningen" säger Lars." 
Saab en är en tyngre och mer gedigen bil 
än Mazdan och naturligtvis dyrare. De 
båda bilarna har olika kundkrets. 

En ny utbyggnad av hallen stod klar 
1984. Sedan 1979 är Fjällbacka Bil o 
Motor också en bilbärgningsstation. 
Framtiden ser ljus ut. Försäljningen 
ökar framför allt sommartid. 

"Det är kombinationen av försäljning 
och verkstad som gjort framgången" 
anser Lars, och, bör man tillägga, en 
personlig service. Sämst går bensinför
säljningen. Närmast i tur står en ny ut
byggnad av bilhallen och en ny tvätthall. 
Vi önskar dem lycka till. 

Fjällbackas åk-tagare fr . v . ." Martin Andersson, Thomas Nilsson, Lennart Arons
son, Alf och Lars Kristiansson . 

Gör som fler och fler! 
Åretruntboende eller sommargäst! 

Köp bilen i Fjällbacka 
Vi är auktoriserade återförsäljare för 

mazna 
FJÄLLBACKA 
BIL & MOTOR 
Bilförsäljning 0525 / 321 96, Bostad 31796 
Verkstad, Reservdelslager, Bensinstation, 

Biluthyrning, Bilbärgning, Plåtverkstad, 
0525 /31096, 31820 
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Flyttbestyr förr 
När man seglar omkring i Fjällbacka 
skärgård så ser mail en och annan ö som 
är bebyggd. Man anar slitet och drama
tiken som människorna med säkerhet 
måste utstå här, längst ute bland klip
porna då höststormarna dånade och rev 
i husknutarna eller när isvintrarna isole
rade människorna kanske i månader. 

Ute · vid Väderöfjorden ligger Häst
vam. Det är den ö som ligger längst ut 
och som fortfarande är bebodd i Fjäll
backas skärgård. 
Två hus avtecknar sig mot himmelen 
och vintertid ser det nog så ödsligt ut. På 
sommaren är det lite mera rusch, i kana
len på insidan ön ligger ibland upp till 30 
båtar som sökt lä för natten . Även 
andra flyttfåglar söker sig ut i havsban
det under den varmare arstiden . Det är 
årligen återkommande sommargäster 
och släktingar till Tore och Astrid, de 
två återstående Hästvamsborna. 
Det har dock inte alltid varit så få bofas
ta på ön. Bilden visar Hästvaih ibörjan 
av 1900-talet då det fanns en tullstation 
och ca ett trettiotal människor som bod
de i de olika husen. 
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Husen, ja. Något som alltid fascinerat 
mig är det otroliga arbete man blev 
tvungen att lägga ned när man skulle 
flytta förr i tiden. Man flyttade nämli
gen väldigt ofta med husen. Plockade 
ned dem bräda för bräda och satte ihop 
det igen på ett annat ställe. Bebyggelsen 
på Hästvam härstammar sedan 1700-
talet men de två första husen som inte 
finns med på bilden vet man inte så 
mycket om. Man känner bara till en 
husgrund som ligger borta vid kanalen 
på öns sydostsida som sägs ha varit be
bodd av två änkor i slutet av 1700-talet. 
Ett annat hus har förmodligen också 
funnits bakom det på bilden bruna hu
set, mitt på ön och det sattes förmodli
gen upp av svärfar till den man som kom 
att göra om Hästvam från en obebodd 
kobbe till ett levande samhälle. 

Gabriel Sandmark hette den mannen 
och han kom till Väderöarna där han 
växt upp . Han arbetade tillsammans 
med sin halv-bror Johannes Berggren 
som lots på Storöns lotsplats i Norra 
Väderöarna. Bröderna beskylldes, troli
gen falskt aven kustlöjtnant ifrån Ham-

burgsund, för att ha plundrat en skepp -
kista från ett havererat fartyg, och efte 
tre års process vilken i och för sig im 
ledde till att bröderna fälldes, så avske
dades de ur lotsverket och ombads läm
na Väderöarna. I vredesmod lämnade de 
Storön och monterade ned sina hus o h 
släpade dem över Väderöfjorden . 
Berggren satte upp sitt hus på insidan a'· 
Bringbärsholmen där det stod ett okän 
antal år för att sedan flyttas igen in til 
fastlandet. Detta hus finns fortfarande 
kvar och är känt som "Ernst o h 
Dagnys hus" på Håkebacken. Det äg 
nu av Jan Lundahl som bor i Stock
holm. 

Sandmark valde en annan ö nämligen 
Hästvam. Han funderade ett tag på an 
slå sig ned på Gluppö men det stupade 
på att det inte fanns något vatten där. 
Hästvam hade också hans hustru "ärvt' 
av sin fader som hade flyttat ut dit med 
"tagrätten" d. v .s. han hade ingen lag
fart på ön, men Sara Sandmark ansåg 
länge att hon hade anspråk på ön som 
Gabriel förgäves försökte hävda mot 
kronan. 



:: han atte upp sitt hus där och det 
- ::~- 2runa buset mitt på ön. Den norra 

_ e- - yggdes till av Gabriels son 
- _=-s som \i skymtar i dörrhålet på 
__ :=. å sjöbod som vi ser längst ned till 
~---er på bilden . Denna sjöbod tog för 

=' Gabriel också med sig från 
=- :--a. Flynningen var klar. Från Kom
:- --;:rulan på Storöns västsida till Häst-

- . ~lan undrar hur lång tid det tog? 
::-- ec -a? Knappast, åtminstone några 

:;0- der innan allt var klart och Sara 
- ... e särta på den första grytan och 
·-a rorsk . 
Det lilla vita huset till vänster om 

Gi riels hus byggdes av hans sonson 
id Sandmark. Arvid köpte huset 

--2.l! Bullaren där det skars till och gjor
::;;'5 iordning som en byggsats. Därefter 
oansporterades det ned till Fjällbacka 
ed häst och vagn omlastades till båt 
-h skickades ut till Hästvam. Arvid 
- rjade bygget 1894 och det stod klart 

:ör inflyttning 1896. 
De tre övriga husen tillhörde tullper

sonalen på den lilla kusttullstationen . 
jöbodarna och den stora bryggan i mit

-en av bilden tillhörde också Tullverket. 
_ 'ar stationen lades ned år 1905 s kingra
des också husen inte med vinden, men 
:lästan. Huset längst till vänster med de 

-å skorstenarna flyttades av Johan 
Lycke till Dyngö där det står än idag och 
ags av Hans Lieberman. Tullaren 
Anders Svanbergs hus, som står längst 
till höger med bara gaveln mot oss, flyt
tade Svanberg till Lunneviken uppe vid 
norska gränsen där han hade fått ny an
ställning vid tullen. Han monterade 
också ned huset i lösa plankor och när 

han kommit fram till Lunneviken oljade 
han in trät sex gånger med linolja för att 
det skulle hålla sig bättre . Han lär ha 
yttrat: - Nu ä r huset så tätt att jag kan 
segla till England i det. 

Det tredje huset till höger närmast 
vattnet tillhörde tullaren Karl Olsson. 
Han lät dock huset stå kvar när han flyt
tade och det hade några olika ägare och 
stod dessutom tomt några år tills en 
mycket speciell man som hette August 
Remahi flyttade in där . Han var optiker 
och hade bl.a. en jakt som hette 
"Optik" och som låg i Fjällbacka hamn 
under en tid. Remahi hade ett brokigt 
förflutet, han hade bl.a. varit handelsre
sande optiker i norska fjällen med cykel 
och hönsfarmare i USA. Sina sista år 
framlevde han som hummerfiskare på 
Hästvam. Vid hans död 1941 så dömdes 
huset ut av Hälsovårdsnämnden och 
plankorna köptes av "Smed-David" 
från Hamburgsund . Han byggde upp 
två små sjöbodar av virket och de står 
mig veterligen kvar där ännu. 

Tore Johnsson som fortfarande bor 
kvar på Hästvam är sonson till Arvid 
Sandmark och han arbetar som fiskare 
tillsammans med sin son Morgan Sand
mark som är den siste som byggt något 
på Hästvam. Han reste en sjöbod på 
ungefär samma plats som den stora 
tullbryggan låg för några år sedan. Och 
kommer man riktigt nära ön så hör man 
kanske barmop eller ser en liten lintott 
som ligger nere på bryggan och fiskar 
krabbor. Det är Morgans son Gabriel 
Sandmark och på något sätt känns det 
som om jag med fördel kan sluta här. 

BJÖRN SANDMARK 

r'UT//{ENI För fackmän och vanligt folk 
som vill lyckas. 

Vi saluför Hundfoder: Doggy, Revir, 
Fröer, Gödningsämnen 

Redskap för trädgård, lantbruk m.m. 

Gör ett besök hos oss. 

~ Västsvenska 
\....11 Lantmän 

Fjällbacka 
Tanumshede 
Strömstad 

0525/31058 
0525129080 
0526110273 

MUSSLOR OCH LAX 
Den 21 april hävdes äntligen musselstop
pet efter sju månader. Sannäs Musslor 
körde igång för fullt. Det gällde att få 
upp så mycket som möjligt innan vattnet 
blir för varmt längre fram i maj. 

Sannäs Musslor skall ta hand om den 
lax, som produceras hos Svea Lax i 
Hamburgsund. Satsningen väntas ge 30 
nya jobb i Tanums Kommun. 

Recept på salt pir 

I norra Bohuslän kallas den minsta mak
rillen gödding, den något större pir. 
Nästa storlek kallas kult och sist kom
mer stor makrill. 

Från Barbro Johnsson i Fjällbacka 
har vi fått ett recept på salt pir, enligt 
henne en läcker lunchrätt. 

Första dagen: Rensa piren, ryggbenet 
skall vara kvar, lägg fiskarna på fat, strö 
på salt, låt stå kallt över natten. 

Andra dagen: Vid frukost eller lunch
dags sköljer du av fiskarna med kallt 
vatten . Lägg dem i en kastrull, häll på 
kallt vatten, som skall stå jäms med 
fisken, inget salt förstås, men lägg på en 
dillkvist, ett lagerblad, en skivad halv 
gul lök, några svartpepparkorn och ett 
par droppar ättika . Sjud under lock på 
svag värme i 5-7 minuter från det att 
kokspadet sjudit upp. Ätes med kokt 
skalpotatis och skirat smör. 

MAJ GUSTAFSON 

* 
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KARLSSON MED KOSTERN 
Kåseri av Lasse Lundberg 

Det fanns inget hemomkring som gick 
upp mot Karlsson med kostern. Han var 
sommargäst och kom troget tillbaka 
varje år. 

Karlsson var lycklig ägare till en 
vacker koster, med vilken han brukade 
göra härliga turer i skärgården. 

Det fanns ingen som gjorde så härliga 
turer i skärgården som just Karlsson. Så 
fort det var dags gick budet bland alla 
ungdomarna i trakten - Karlsson skall 
ut, Karlsson skall ut -. 

Det var ett verkligt skådespel. 
Inte ett sådant man kan få se på tea

ter, utan ett livets eget skådespel, regis
serat och spelat i ett och samma ingivel
sens ögonblick. 

Om Karlssons duglighet som sjöman, 
varit i paritet med hans entusiasm, hade 
han förmodligen, efter sin död, balsa
merats och vistats för pengar på Sjöhis
toriska museet. 

I den rollen kommer vi emellertid ald
rig att få se Karlsson. 

Hur han än bar sig åt, så blev det fel. 
Karlsson hade en totalt omöjlig til

läggplats för sin kära koster, längst in i 
en vik vid en liten brygga, där vinden 
nästan alltid låg på rätt in. Utanför 
bryggan stod en grov påle nerstucken i 
leran, vid vilken Karlsson brukade för
töja. 

Karlsson var en sportig och välgym
nastiserad typ. 

Detta faktum gjorde hans språng, när 
han skulle hoppa ombord i sin nästan 
alltid för långt från bryggan förtöjda 
båt, än mer spektakulära. 

Han kom alltid ner till bryggan fullas
tad med fru, barn, luftmadrasser, kyl
boxar, badbollar och andra förströelse
attribut. 

Man åsåg det hela med samma spän
ning som man åser en stavhoppsfinal vid 
olympiska spel. 

Man tyckte spontant att avståndet var 
för stort, men visste samtidigt att Karls
söner med kosterbåtar och stavhoppare i 
olympiska finaler, i sina bästa stunder 
kan prestera det otroliga. 

För det mesta kom emellertid Karls
son ombord, och kunde genom att 
slacka en aning på förtampen få kostern 
att närma sig bryggan så att även övriga 
familjen kunde ta sig ombord, medan 
fru Karlsson sprang · omkring på stran
den och samlade ihop ilandflutna för
ströelseattribut, vilka hamnat i havet 
under embarkationen. 

Detta var nästan alltid prologen, vil
ken trissade upp spänningen hos oss 
barn inför den stora finalen, det verkliga 
paradnumret, tilläggningen ... 

Redan när seglet skymtade längst ut 
mellan skären, gick larmet. 
- Karlsson kommer ... Karlsson kom
mer ... 

Då ilade raska barfotafötter iväg ner 
mot bryggan. 

Där satt vi sedan uppkrupna på väg
banken som svalor på en telefonledning. 
Hade vår veckopeng varit något rikliga
re tilltagen än den var, är jag övertygad 
om att totalisatorspel hade introduce
rats. 

Det utbred sig en nästan fackmässig 
bedömning över situationen. 
- Ho e västlig -, kunde betyda att det 
skulle bli svårt för Karlsson att komma 
runt inne i viken för att få stopp vid 
bryggan, då det ju i 'Sådana fall var platt 
läns rätt in. 
- Han har stora focken satt -, konsta
terades med samma njutningsfulla leen
de som äldre herrar ofta har vid betrak
tandet av vissa ädla cognacsetiketter. 

Så kom kostern inflaxande i viken . 
Karlsson svor, ungarna hojtade och 

fru Karlsson viftade som en Holländsk 
väderkvarn i sittbrunnen. 

Båtar - Båtuthyrning - Båttillbehär - Windsurfing 
prr:senter - Kläder - hos Ingela och Lasse 

BiTSKOPBN 
Välkomna också till , 

CArl BRYGGAN 
0525/31040 
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Det är en svår konst att i 5 knops fart 
fånga en påle, sittande i en koster fylld 
av fru, barn och en massa förströelseatt
ribut. 

Det slutade dock alltid med att kos
tern låg förtöjd på sin plats, sådan var 
Karlsson, men det intressanta var på det 
sätt detta skedde. 

Alla gånger utom en. 
Det var sista gången Karlsson lade till 

med kostern . 
Efter sedvanliga tre, fyra försök att 

nå stolpen, fick han kontakt med den
samma. 

Medan båten strök sin blanka sida 
mot -den, kastade sig Karlsson med full 
kraft över stolpen för att på så sätt stop
pa sitt fartygs stolta färd. 

Men ack .. ack .. ack. 
Kostern hade för hög fart. 
Herrelös drev den rakt upp i stranden, 

medan besättningen sjöng - närmare 
Gud till dig -, och utanför bryggan, likt 
en mogen bigarrå på sin gren, hängde 
Karlsson i stolpen bet~aktande sin egen 
förlisning. 

Nåja, vad jag minns, så kom både fru 
Karlsson och barnen lugnt och fint 
iland, och kostern blev bärgad, men 
Karlssons lust för sjön avtog helt plöts-
ligt. . 

Är inte människan en konstig varelse? 
Tänk att så plötsligt och fullständigt 

ärrdra uppfattning om saker och tirrg, 
och på en sådan obekväm plats som sit
tande uppflugen ien stolpe ... 



Fjällbacka Camping 

Tel. 0525 - 314 90 
0300 - 629 15 

Trevlig so.mmar! 

Välkommen till Ditt Apotek 
i Fjällbacka 0525 - 310 04 

Öppet månd - fred, 9 - 13 14 - 18 

SELBERGS JURIDISKA B'YRA HB 
Jur. kand. ELISABET SELBERG, pol. mag. INGVAR JANSSON, ekonom 

Kontor: Solgårdens Vandrarhem, Hjälpesten 0525/30002 

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 

AB BROR JANSSON 

BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL 0525/31057 . 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER 
MATERIAL 

HUGO ANDR~ASON 
AKTIEBOLAG 

FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER 
REPARATIONER 

VÄRME OCH SANITET 

TE L. 0525/31267. 31296 

FJÄ"LLBACKA 
ELEKTRISKA 

. Tel. 0525-310 68,311 68 

INSTALLATIONER - REPARATIONER 

Kyl- Frys - Sval 
El-spisar 

Reservdelar - Tillbehör 

STOR SORTERING 
ARMATURER 
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Axel Julius Wenander fram
gångsrik köpman i Fjällbacka 

Vid framställningen av Kville Härads 
Hembygdsbok kom genom ett misstag 
bilden av paret Wenander att falla bort. 
I förra numret av Fjällbackabladet kom 
så fru Wenanders dagbok från 1890-
talet att publiceras. En fin skildring av 
Fjällbacka på den tiden. 
Handlanden Axel Julius Wenander var 
född i Torsby församling, i Göteborgs 
och Bohus län den 26/9 1866 och avled i 
Fjällbacka den 7/10 1931. Vi träffar ho
nom först som s.k. bodbetjänt hos A.E. 
Gerle i Fjällbacka. Så småningom efter
trädde Axel Wenander handlaren Karl 
Johan Karlsson som ångbåtskommis
sionär och innehavare av ett antal maga
siner och en ångbåtsbrygga vid Gamla 
Torget. Under senare delen av 1890-talet 
ingick Axel Wenander äktenskap med 
Handelsidkerskan Josefina Norlander 
född den 23/7 1871. Under åren 
1904-1905 uppfördes det affärs-och 
boningshus där nu Trädgårdsaffären är 
belägen. 

Axel Wenander var en driftig affärs
man. Han köpte och sålde spannmål, 
fisk, kol och koks, bivax och kummin, 
linfrö och hampa. Detta var några av de 
artiklar som stod tryckta på papperspå
sar som tillhandshölls i butiken vid 
Gamla Torget. Under första världskri
get köpte Wenander även "tång" s.k. 
Zostera, vilken pressades ihop i balar i 
en tångpress placerad på ångbåtsbryg
gan. Vi pojkar plockade upp tång på 
öarna för att sedan sälja densamma till 
Wenander för 5 öre kg. Enligt uppgift 
såldes tången till tyskarna som gjorde 
krut av densamma. 

Det berättas att tyskarna vägrade att 
betala varor som Axel Wenander levere
rat. Detta blev inledningen till en rätte
gång vilken vanns av Wenander. På en 
fråga hur rättegången slutat svarade 
denne: "Jag vann, men att plånboken 
förlorade" . 

Arne Fredlund 
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LH KONTORSTJÄNST 
AB 

REDOVISNINGSBYRA 

Tanumshede 

Tel. 0525/29045 

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

Hogia data 
samarbetar med Aukt. Revisorer. 

LH Kontors-Tjänst AB 

SVERIGES REDOVISNINGS KONSULTERS FÖRBUND 

-
På Bohus Ekonomi kan vi hjälpa Dig och Ditt företag med alla 
admistrativa frågor. 
Vi använder avancerad teknisk utrustning och kan på det sättet ge 
våra kunder en snabb och effektiv service. 
Vi samarbetar med auktoriserade revisorer och advokat. 
Kontakta oss på telefon 0524-407 70 för vidare information. 

Stort urval i GULD och SILVERSMYCKEN 

PRESENTARTIKLAR i Silver, Nysilver och Tenn 

Klockor: SEIKO och ORIENT armbandsur 
väckarklockor, väggur. 

Vår verkstad: 
OMARBETAR OCH 
REPARERAR 

Välkomna! 

f§§U:(e) Medl. i 

ORIENT ' ~ 

GOl Y 
Affärsvägen. Tanumshede 

Tel. 0525/294 05 



yngö, ett skärgårdsparadis 
- ppast någon siluett i hela den bohus

;-- a skärgården är väl mera välkänd 
~ Dyngö med sin lotsutkik högst uppe 
:-:51 et branta berget. 

På något vis känns det som om Dyngö 
:;- entrum för Fjällbackaskärgården. 

. led sin skyddade hamn är det ett 
ryckt mål för många skärgårdsälska

-= på strövtåg i den nordbohuslänska 
--ärIden. I dag finns det 6 åretrunt-
.:.ashåll kvar på ön, men i början av 

900-talet fanns här ett SO-tal åretrunt
nde. 

Då hölls det skola på Dyngö och även 
aandelsbod. 

l dag ägs ett I5-tal av husen av som
rnarboende och förre landshövdingen 
Per yström har hittat sitt sommarpara
dis i de gamla tullhusen på ön. 

DYNGÖNS HISTORIA 

~fan tror sig veta att Dyngö första gån
gen bebyggdes på I500-talet. 

Då kom en norsk sillhandlare, vid 
namn Mickel, från Cristiania (Oslo) dit 
och anlade ett sillmagasin på den lilla ön 
utanför hamnen. Än i dag benämns ön 
Mickel. 

Där drevs då ett sillsalteri för vidare 
export. 

Under I600-talets sista år kom lotsar
na till ön. 

En förordning föreskrev att fiskarbe
folkningen skulle hålla lotsningsservice 
för sjöfarare och Dyngö med sitt läge 
mitt i skärgården blev en naturlig sta
tion. Tillsammans med Väderöarna var 
Dyngö länge den mest betydande lots
stationen i denna delen av Bohuslän. 

Lotsningen drevs på denna tiden pri
vat och lotsarna fick leva på de avgifter 
de kunde inbringa för sitt lotsande. Man 
tävlade ofta om att vara först på plats 
när skutor anlöpte skärgården, så att 
man kunde få sina uppdrag. 

Då byggdes den första lotsutkiken 
uppe på det höga berget, strax nedanför 
det man i dag ser. På den tiden hade ön 
ytterligare en hamn på nordsidan i den 
s.k. Träla. 

Än i dag kallar Dyngöborna det höga 
berget för Kurberget, efter kuren på top
pen. 

Huvudnäringen har alltid varit fisket. 
I gamla tider fiskade man med däckade 
kosterbåtar. Då var huvudfisket dörj
makrillen i juni-juli, hummern i okto
ber-november och backefisket på torsk, 
det vinterfiske som huvudsakligen be
drevs. 

När sillen gick till, vilket hände med 
jämna mellanrum, höll man fiskelag 
med stora sillvadar. Under dessa tider 
tjänade man bra på fisket. 

1917 fick man telefon. Det var en stor 
händelse på. den lilla skärgårdsön. 

Det kom att dröja ända till 1950.innan 
Dyngö fick elektricitet. 

Året efter muddrades den vackra 
hamnen till ett djup av 4 meter och 1953 
kom den första och enda trålaren, 
Vingadrott, till ön. Denna finns fortfa
rande kvar i Ivan och Bertil Holmbergs 
ägo. Det är i dag Fjällbacka-skärgårdens 
enda kvarvarande trålare. 

Dyngö är en vacker ö. 
Att ta en promenad upp till näckros

dammen med de röda näckrosorna är ett 
nöje man gärna unnar sig en sommar
dag. Men det är inte alltid sommar. 

När vintern och isen kommer är det 
kärvt att bo i skärgården. Då håller 
postbåten igång trafiken och när isen 
inte längre tillåter får man ta sin tillit till 
den hydrokopter som finns på ön. Så
dant är livet på Dyngö, en av de sista le
vande skärgårdsöarna i Fjällbacka skär
gård. 

LASSE LUNDBERG 

Foto: Arne Holmberg 
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Stefan Börjesson 
SKYL TMÄST ARE 

Visste ni att vi har en baddare på skylt
ning i Fjällbacka? För en tid sedan gick 
Wårby & Sälj bolaget ut med en expone
ringstävling på temat "Hollänska ÖI
veckor". Konsum i Fjällbacka (där 
Stefan arbetade) tände på iden och slog 
på stort när det gällde att anskaffa mate
riel för exponeringen. Man lånade flag
gor och andra symboler för Holland och 
skyltade upp på ett mycket fint sätt. Så 
bra att den unge Stefan vann tävlingen 
tillsammans med en butik i Bengtsfors. 
29 tävlande deltog och det gör ju att se
gern ger ännu större värde. 

Stefan vann en resa till Holland på 4 
dagar och skall där bl.a. bese olika Hol
länska Ölbryggerier, Amstel, Heineken 
m.fl. 

Juryns motivering till den fina skylt
ningen var följande: Butiken "flagga
de" verkligen för Hollänskt öl i Fjäll-

backa. Redan på långt håll såg man Hol
lands flagga bredvid vår symbol flagga 
på butikens flaggstänger. Väl inne i buti
ken fanns ännu mer riktiga Hollänska 
flaggor (lånade från den Hollänska 
ambassaden) samt även andra symboler 
för Holland, över exponeringar utförda 
likartade med Bengtsfors. Ett utmärkt 
arbete nedlagt som visar på god uppfin
ningsrikedom, och vad som kan göras 
även på butiker med begränsat utrym
me. 

Fjällbacka-Bladet ber att få gratulera 
på det allra varmaste och hoppas att 
denna framgång ger inspiration till ännu 
fler och kanske finare priser i framtiden. 
Stefan har ju visat att han kan skylta på 
ett mycket tilltalande och trevligt sätt. 
Grattis än en gång Stefan. 

lIN 

SOM~ARMAT~ 
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Nu har vi laddat upp med mängder 
av god och lättlagad sommarmat för 
långa, sköna, lata sommardagar. 

Service - Vänlighet - Omtanke -
Låg prisnivå. Detta visar att vi bryr 
oss om Dig! 

OBS! Förlängt öppethållande under 
sommaren. 
Välkommen att sommarproviantera! 

"" I<ONSUM FJÄLLBACI<A 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 

Utför allt inom branschen, 
byggnadsglas, bil rutor , 
tavelinramningar m.m. 

Må-fre 9-17, lärd. stängt 

KCkläder 
För Damerna 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Även barnkläder 

Tel. 0525/31300 

ROGERS 
E·KIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJALLBACKA TEL. 0525-31007 



ET HÄNDER I FJÄLLBACKA 
Sommaren 1986 

SSN 
öosommarregattan 
" ser 

"g 13/7 

Väderöarna runt 
Däckade kölbåtar 
Lördag 9/8 

PoängsegUng 
Start 1216 
Torsdag kl. 18.00 

~j -Ilbacka-lyset 
::-" - "-ölbåtar och jollar 
_ - -::ag 2/ 8 

Träningsseg Ung 
Start 9/6 
Måndag kl. 18.00 

Cabaret Bryggmalet 
.::: ~ öndagen i juni drar Cabaret 

_"ggmalet igång igen för tredje året. 
Program makarna J anne Ellerås och 

"'s.se Lundberg kommer att bjuda på 
_ intressant program, med artister 
_ Hep Stars med Svenne och Lotta, 
- orre Wallin, Hagge Geigert, Klasse 
_ öUberg och andra kända och okända 

orheter på Scenen. • 

Vi ser fram emot verklig toppstäm
::ing på bryggan i sommar. 

r DANSAPÅ 
BRYGGAN 

Varje onsdagskväll i juli dansar vi 
på bryggan igen! Där spelas upp till 
dans mellan klockan 20.00-22.00. 
- Det är nå't visst med bryggdans i 
alla fall. 

KOM PÅ 
ÅRSMÖTET 

Föreningen För Fjällbacka håller 
ordinarie årsmöte i gamla Konsum, 
torsdagen den 10 juli kl. 19.00. Så
väl gamla som nya medlemmar häl
sas välkomna! 

ANMÄL ADRESS
ÄNDRING! 

Vi får alltid tidningsreturer p.g.a. 
att medlemmar flyttat till anilan 
adress. Därför - när Du ändrar 
adress och skickar ut postens flytt
kort - glöm inte bort oss. Sänd 
adressändring till Maj Gustafsson, 

,-PI 328, 450 71 Fjällbacka. 

Golf tävlingar 1986 
7 juni 'Fjällbacka open' 
Slagtävling 36 hål 

5 juli 'Färgklicken' 
PJängbogey 18 hål 

19 juli 'Rörvikscup' 
Poängbogey 18 hål 

2 augusti 'Kräftslaget' 
Slagtävling 18 hål 

30 augusti 'Skaldjurscupen' 

27 september 'Hummertävlingen' 
Slagtävling Foursome 18 hål 

BLI MEDLEM! 
Du som är fast boende i Fjällbacka, 
du som är sommarboende och du 
som gärna vänder tillbaka hit med 
det rörliga friluftslivet: Du skall bli 
medlem i FFF och därigenom stöd
ja både dig själv och föreningen. 
Årsavgiften är 65 kronor och då får 
du tidningen två gånger om året. 
Använd nedanstående talong, eller 
anmäl Dig till någon av bankerna 
eller biblioteket i Fjällbacka. Du 
kan också kontakta någon av oss i 
styrelsen. 

Till Föreningen För Fjällbacka 
450 71 FJÄLLBACKA 

Undertecknad önskar bli medlem i föreningen 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

Simskola 
Simskola vid Säl viks badet startar sin 
verksamhet 1 juli och pågår fram till 
25 juli. 

Bryggdansen 
Curt Erik Holmqvist, känd från Go
morron Sverige och programmet Prat i 
kvadrat, kommer i sommar att svara 
för bryggdansen på onsdagskvällarna. 

Curt Erik Holmqvist och hans musi
kanter skall i sommar vara hus band i 
programmet Bryggmalet på söndags
kvällarna där svenska toppartister 
kommer att medverka. 

Kville hembygdsarkiv 
Förevisas med flera intressanta före
drag och bildvisningar . 
Onsdagar: 1116, 9/7, 23/7, 6/8, 20/8 
Kl. 18.00-20.00 
I källaren på Åldersro. 

MEDVERKA I 
TIDNINGEN 

Du är alltid välkommen att medver
ka i vår tidning . Under rubriken 
"Från läsekretsen" kommer vi t.ex. 
att publicera insändare m.m. Skriv 
eller ring in vad Du har på hjärtat. 

SAMLARE 
Vi fortsätter att sälja gamla exemp
lar av Fjällbacka Bladet på bibliote
ket. Pris: 5 kronor. Passa på! 

VÄRVA 
MEDLEMMAR 

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

17 



GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE G 

l Musö. Ytterst på en klippa vid vattenbry-
net ligger ett stort flyttblock av romb por- • • ÅR 
fyr, en mörk bergart, och balanserar. S-K ARG DE N 

2 Dannhohnen, "Ingrid Bergmans ö". 
3 Porshohnen. 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 sub fossil bardval. Ide
gran. Bukten mot Hjärterön tidigare mer 
bebyggd. På 1700-talet fanns här tranko
kerier och sillsalterier, vid sekelskiftet 
ansjovisfabrik. Vandrarhem och lägergård. 

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

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

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

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

9 Korsö är mest känd för sin "kyrka", ett 
väldigt pyramidformat block inne på ön. 
Vid sundet mot Kalvön låg vid senaste sill
fiskeperioden 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 broGsåldersröse. 
Bebodd. 

12 Stenshohnen hyser fyra bronsåldersrösen 
- och en kyrkogård från första världskriget, 

där bl.a. den tyske författaren Gorch Fock 
vilar. 

13 Rågö är geologiskt intressant 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 S november 18S0. 
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17 Trinissla var under ISOO-talet plat
sen för ett helt fribytarsamhälle. 
"Vilda" fiskare exporterade sillen di
rekt utan att betala den föreskrivna 
höga tullen till danske kungen. Ett 
tjugotal husgrunder och en nu delvis 
demolerad begravningsplats vittnar 
om deras liv och död. 

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

00 
~ 

difJ 

O 

FJÄLL
BACKA 
O 

<:> 

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. 
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Golfbanan 311 50 
mnisbana, minigolf 317 13 

_ - dläkare, Stiftelsehus E 317 00 
- _ -_ Badis, Restaurang 312 08 

- rorsexpeditionen 31034 
tiIle hembygdsarkiv 310 80 

_ -e Fredlund) Böcker, handlingar, foton 
- ~ som behandlar Kville härad. Öppet

;:zr: se kalendarie t 
ost 9-17, lö 9.30-12 
randstation 
]ällbacka Bil och Motor 

:;_ thyming 
tshopen, Cafe Bryggan 

~ thyming, Cafe m.m. 
Turistinformation och 
rumsförmedling 

~ Ingrid Bergmans Torg 

310 13 
311 05 
31096 

el. 318 20 
31040 

31060 

~ Hamnkontoret 8-10 311 69 
Bibliotek 31453 
äppet må och ons 15-19 fre 17-19 

- Stora Hotellet 31003 
- Götabanken 9.30-15 310 27, 314 27 
- Gröna Lid, Restaurang 31041 
- Apotek må-fre 9-13", 14-18 31004 

Distriktssköterskemottagning 318 57 
Sparbanken Tanum" 9-15 31800 

: 1 Nestorsgården 31071 
(Algot Torewi) Kville hembygdsförenings 
museum. Bl a gamla jordbruksredskap och 
överdelen av Väderöbods fyr. 
Kungsklyftan längd ca 200 m, bredd 
2-3 m, höjd ca 20 m. Fick sitt namn vid 
Oscar I1:s besök 1887. Ursprungligt namn 
Ramleklåvanc

• 

_3 SSN:s klubbstuga 31850 
:4 Sälviks Camping 314 90 

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

_5 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 
Valö Skärgårdsvandrarhem 
Solgårdens vandrarhem 

Dykare 
Widelius Marin Service 

31288 

18147 

311 14 
31253 

31704 
31057 

31234 
301 77 

310 33 

FJÄLLBACKA 

UDMUNDS
KARET 

nas 

U 
(J '/ J, r; 

Vettebergen 
O 

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

18000 

Socialchef Leif Svegås 
Hälsovårdsinspektör Bengt Samzelius 
Fritidsintendent Sten Larsson 
Byggnadsinspektör Henry Bemtsson 
Kommuningenjör Bo Mossberg 

Kulturkontoret 18231 
Kulturchef Karl-Axel Wikström 

Hamnkontoret 311 69 
Hamnkapten Roy Ohlson 

Polis 20410,0526/125 30 
Läkare ' 31840 
Veterinär 200 77 
Försäkringskassa 29070 
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Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525-31683 

__ Sr. Axelsson 

@~~ 
FJÄLLBACKA ThoreAxelsson 0525 /31721 

ELINSTALLATIONER - ELVARME - KöKSMASKINER 

Mobiltelefon: 010 37 13 02 

Restaurang och diskotek 
med fullständiga rättigheter 

ÖPPET VARJE DAG 
Bordsbeställningar tel. 312 08 

Välkomna! Lars-Erik och GUnter 

O~~CG~ ~S 
\ .... 't;.. Nordholms Ur & Guld SO..,. 

GREBBESTAD 
0525 - 101 38 

GOD SORTERING I UR, GULD, SIL VER, 
PRESENTSAKER, SWAROVSKI SIL VERCR YSTA L 

URBATTERIER BYTES MEDAN NI VÄNTAR 

ÖPPET : Vardag 
Lördag 
Lunch 

9.00 - 18.00 
9.00 - 12.00 

12.45 - 14.00 

Stjämurmakare • 
:-- medlem i Sveriges största klockkedja II 

'. 

FLUGAN 
Modeplagg för 
tjejer och killar 

BUTIKEN MITT I GALÄRBACKEN 

Tel: 0525/317 88 

Välkommen till 

FJJiu.UCX.R .. 
XUl.ÖRER SIS 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

Fjällbacka Fiskaffär 

Dagligen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 
0525/31046 



ev från ,Göteborgs Sim 
Livräddningssällskap 

o:knad, en av tre ledamöter i 
...;L~~U,T, ?_~ Sim- och Livräddningssäll

- _:ö jänstteckenskommitte, har till 
~ en överlämnat förslag till utmär

el- ett antal förtjänta personer i 
- pet. 

-- a · dem är Maj Gustafson, Fjäll-
sedan många år medlem i 

-mjandet- Livräddningssällskapet, 
-- o annämnda sällskap. 

- LS årsmöte 6 mars 1986, kom-
QUJdkransen som är Sällskapets 

utmärkelse att överlämnas till 

_ fin motivering till denna utmärkelse 

_ Iaj Gustafson,simmarflicka i barn
ungdomsåren, på Saltholmen, 

c...241gedrag. Där fick hon sin grundut
- :.ning i simning. Mångårig medlem i 
~ämnda SLS. / 
... mer än 25 år har hon varit ~bosatt i 

- o Horizonte, i Brasilien . 
Såsom maka till konsuln där, ingenjör 

'="-land Gustafson, har hon, förutom 
a, värdinna, ägnat all sin fritid åt 
onstens spridning, i och kring den 

den. 
\Iaj öppnade simskola, dels privat 

dl dels för skolbarn och handikappa
_~, vilka genom henne fick lära alla sim
san, enligt svenskt mönster. 

Undervisning i livräddning och 
onstgjord andning ingick också i lek-

Det är med glädje jag nu har fått klart 
besked, att Maj Gustafson i dag, 6/3 
1986, vid SLS årsmöte , med efterföljan
de supe, tilldelades denna Guldkrans. 

Å kollegiala vägnar och med glädje 
över vad Maj har uträttat lyckönskas 
Maj, från vännen, medlemmen i SLS 
och simpedagogen Daga Lang. 

@ränaL.ids 
Restaurang 

Barservering med kaffe och 
husmanskost 12.00- 18.00 

Bordsservering i 2 våningar 
A la Carte (Ich skaldjur 

18.00-01.00 

Cocktailbaren öppnar 20.00 

Trubadurunderhållning 

Disco, Dining och Dancing 
21 .00-01.00 

Ful/ständiga rättigheter 

Välkomna 
SIV AN och BENGT 

Tel. 0525 - 310 41 

·onerna, bl.a för personalen i Brandvä- I _______________ ~ 

:~ndet. Det arbetet var oavlönat, således 
elt ideellt. 
Alla simprov, till olika märkesgrader , 

samt kandidaten och magistern fullbor-
ades och simpromotioner hölls årligen 

enligt svenska principer. 
Samtliga simmärken rekvirerades från 

SLS, som diplomatvägen vidarebeford-
rades till ambassaden i Brasilien. 

Maj framförde, för några år sedan en 
film, som visade simuppvisningar och 
tävlingar i Majs arbete i Brasilien, inför 
ett stort antal intresserade simlärare och 
medlemmar i SLS. 

För att kunna motivera mitt förslag 
om högsta möjliga utmärkelse till Maj, 
har jag hos maken gjort en del förfråg
ningar för att få bekräftelse på omfatt
ningen av det enastående arbete, som 
Maj Gustafson, oegennyttigt har utfört i 
Brasilien. 

Jag har önskat påskynda denna utdel
ning, enär makarna efter det här årsmö
tet har planerat en resa till Brasilien, för 
vistelse där ett par månader. 

Centrumkiosken 

Tobak - Cigaretter - Tidningar 

Konfektyrer - Frukt - Läskedrycker 

GB-glass - Souvenirer m.m. 

Tips - Video - Film 

Vi tar emot film 
för fram kallning 

Eva och Bengt Richardsson 
Telefon 0525 - 313 27 

Svensk veteranmästare 
och världsrekordhållare 

Att FIK ståtar med en Svensk Veteran
mästare i friidrott är det kanske inte 
många som känner till. Leif Blomqvist 
är namnet på mästaren, som även inne
har ett världsrekord. Vi låter Leif själv 
berätta om sitt tävlande inom veteran
idrotten: Inom veteranidrotten tävlar 
man i 5-årsklasser, man börjar vid 35 år, 
35-39, 40-44, 45-49 o .S. v. Själv tävlar 
jag i 50-årsklassen t.o.m. 1986. 

Jag började med veteranidrott 1982 
på Rimnersvallen i Uddevalla. Där blev 
jag 2:a i kula, 5:a i längdhopp och 4:a på 
100 m. Inga särskilda resultat att notera. 
Samma höst deltog jag vid veteranspelen 
på Slottskogsvallen i Göteborg, där jag 
vann längdhopp med 5,49 m. 

I juli 1983 var jag med på Veteran-SM 
för första gången och det gick väldigt 
bra. Jag vann 110 m häck (häckhöjd 
91,4 cm) på ny svensk rekordtid 17,14 
sek. och passade även på att vinna 
längdhopp med 5,34 m. I september var 
det dags för veteranspelen i Göteborg 
igen där jag vann längdhopp med 5,38 m 
kom 2:a på 100 m och 2:a i höjd vilket 
jag inte prövat på förut, det där med 
floppstil verkade roligt. 

1984 blev det inte mycket tävlande 
p.g.a. hälseneinflammation, men i sep
tember vid veteranspelen på Slottskogs
vallen var jag med och hoppade 157 cm i 
höjd som jag vann och likaså längdhopp 
med 5,34 m. 

Resultatmässigt var 1985 mitt bästa 
hittills. Redan den 16 mars vid Malmös 
inomhustävlingar hoppade jag 164 cm i 
höjd och det var inofficiellt inomhus
världsrekord i min klass . Jag vann även 
längdhopp med 5,41 m. Vid Nordiska 
Veteranmästerskapen i Helsingborg 
2-4 augusti blev jag 2:a på 110 m häck 
tid 17,55 sek. , 4:a i höjd på 151 cm. Sen 
var det dags för SM igen, denna gång i 
Huddinge 23-25 augusti. Där kom jag 
2:a på 110 m häck på tiden 21,25 sek . 
(dålig tid vilket berodde på att jag 
snubblade på en häck), 2:a i längdhopp 
med 5,50 m men jag vann höjdhopp på 
nytt svenskt rekord 162 cm (brorsan 
hade det gamla på 160 cm) . 

1986 hoppas Leif kunna vara med vid 
Europamästerskapen i Malmö, och vi i 
Fjällbacka IK önskar honom LYCKA 
TILL, samt hoppas a tt vi lagom till 60-
årsjubileet ståtar med en Europamästa
re . 
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SPÖKSKEPPET I KONG SEN 
Gerd Andersson, numera bosatt i 
Hjärnarp i Skåne, förmedlar här en 
historia som hon på 1920-talet fick 
höra av sin mormor, som var född 
1839 och bodde på Fläskö med sin fa
milj, hade berättat för sina barn. 

Ett holländskt segelfartyg hade i 
gången tid kommit i sjönöd en stormig 
höstnatt och förlist i Kungssundet mel
lan Fläskö och Florö. Skeppet sjönk 

Raymond Hansson Fjäll
backas store politiker 

Efter dryga 35 år vid rodret för Kville 
och Tanums kommuner, har i år Ray
mond Hansson lämnat skutan under 
nytt befäl. 

Det är en lång tid, närmast ett livs
verk. 

Att sitta som kommun chef i över 35 
år måste vara ett svenskt rekord, eller i 
alla fall snudd på. 

Att Raymonds bana som politiker var 
väl utstakad från början är det ingen 
tvekan om. 

Redan som 23-åring valdes han in i 
Kville kommunstyrelse trots att han 
p.g.a. för låg ålder inte var valbar. I och 
med att inga protester förekom vann va
let laga kraft, och Raymond har sedan 
1954 styrt Kville och på · senare år 
Tanums kommun med smidig och säker 
ha::.d. 

Raymond är en glad och positiv man, 
vilket också präglat hans politiska arbe
te. Genom sin positiva livssyn har han 
kunnat entusiasmera och skapat tro på 
det han arbetat med och för. Man kan 
utan att överdriva våga påstå att han be
tytt enormt mycket för vår utveckling i 
Tanum och även för hela norra Bohus
län. Han har haft den goda egenskapen 
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och alla ombord följde med i djupet. 
Men det var något säreget med denna 
olycka. Befolkningen på ön menade 
att det vilade en förbannelse över far
tyget, ty varken skeppet eller de förlis
ta männen kom till ro . Det hände vid 
flera tillfällen under mörka höstnätter, 
att öborna skymtade det drivande 
skeppet i sundet. De hörde ett hest, 
förtvivlat rop: - Illa ställt och inte 
kommenderat. Vi fingo inga order! 

att han stått med bägge fötterna på jor
den och huvudet närmare två meter upp. 
Sådant ger god utsikt och bra överblick . 

RaY,monds frejdiga pondus har också 
gjort honom till en stark politiker som 
aldrig varit rädd för agera självständigt, 
stödet från såväl motståndare som med 
arbetare har alltid funnits där i botten. 

Under Raymonds tid har mycket hänt 
i Tanum: 

Det stora Vattenprojektet som från 
Bolsjön förser nästan hela kommunen 
med vatten, anser han själv vara en av 
de stora arbetsuppgifterna han fick vara 
med att genomföra, tillsammans med 
utbyggande av den sociala servicen vil
ken tidigare varit synnerligen eftersatt i 
norra Bohuslän. 

Byggandet av servicehuset med vård
hemmet i Fjällbacka, ser han också som 
en viktig angelägenhet enär såvälläkars
tation som apotek länge varit i faro
zonen för att läggas ned. 

Detta betyder mycket för Fjällbackas 
utveckling inte bara för det antal ar
betsplatser detta skapar, utan även för 
utvecklingen av samhället i framtiden. 

Att ha varit med om att uppleva Ta
nu ms kommun utveckling från en jord
bruks-skogsbruks-fiske bygd till en mera 
blandad näringsinriktning, med ökad in
dustri och turism, har varit spännande 
och inspirerande. 

Raymond ser i dag vår bygd som 
livskraftig och dynamisk med mycket lo
vande framtidsutsikter. 

Att ha fått uppleva turismens utveck
ling från en nästan suspekt hobbyhante
ring till ett inkomstbringande näringsliv, 
har också varit en intressant utveckling. 

I dag sitter Raymond Hansson som 
ordförande för Tanumsstrand projektet 
och skall så göra tills detta är fullt ut
byggt. 

Att Raymond nu pensionerat sig som 
kommun politiker betyder inte att man i 
framtiden kommer att kunna hitta ho
nom i hammocken i trädgården, nej då 
känner man Raymond dåligt. 

Wermlandia 
- en ny möbelgrupp från 
sagornas och björkarnas landskap 

Formgivaren Christer 
Lunden har i Wermlan
dia lyckats kombinera 
en traditionell design 

med n"utida krav på komfort och funk
tion för att du ska trivas med din Werm
landia-möbel under många år. 
Wermlandia är tillverkad i massiv björk 
och är betsad i antiknyans eller vit
lackad. Bordet som mäter 95x140 cm går 
att förlänga till 240 cm. Den eleganta 
stolen är mycket sittriktig. Vitrinskåpet 
har härdat glas i både gavlar. dörrar och 
hyllor. 

Se Wennlandia hos din möbelhandlareI 

ALVES MÖBLER AB 
Tel. 0525-20229 

457 00 Tanumshede 

Uppdrag i landstinget har han fortfa
rande kvar tillsammans med ett otal st y
relseuppdrag och inte minst jobbet som 
utropare på Rabbalshede marknad. Där 
kommer han nog att finnas kvar så länge 
han kan göra sin stämma hörd. 

Men visst skall det bli lite mer tid över 
till jakt och fiske och annat trevligt och i 
bakhuvudet ligger en liten önskan att få 
lära sig språk, en brist han aldrig haft tid 
att åtgärda tidigare. 

I sitt arbete har han också varit med 
om att stoppa projekt vilka inte varit 
önskvärda, såsom förvaringsplatserna 
för utbränt kärnbränsle på Kynnefjäll 
och i Sannäs. I dag är Raymond glad att 
det lyckades. 

På önsk-elistan finns dock massor som 
inte blivit gjort och ~om han hoppas 
kommer i framtiden. 

Upprustningen av E6:an och inte 
minst vår vackra kustväg från Gerles
borg till Sannäs. Den är viktig för sam
hällena inte minst turistiskt. 

Nåväl, det har varit en rolig tid säger 
Raymond Hansson och ler när han läg
ger in en ny prilla. 

Det är lätt att tycka bra om Raymond 
Hansson. 

LASSE LUNDBERG 



En doft av kaprifol 

U/sik/ över TRIN ISLA 

Det har sagts otaliga gånger att Bohus
läns skärgård är unik i världen. 

De oräkneliga skären, de lummiga vi
karna och de levande fiskelägena med de 
röda bodarna och de tjärdoftande bryg
gorna. 

Det varma vattnet från . den mäktiga 
Golfströmmen har skapet förutsätt
ningarna för att här på samma bredd
grad som södra Grönland, kunna leva 
och bo i den oändliga skönhet det nordi
ska ljuset under sommarhalvåret erbju
der. På något sätt känns det som en tan
ke när den svenska allemansrätten, pa- . 
rat med det nästan obefintliga tidvatt
net, gör det möjligt för besökaren att 
förtöja vid någon klippa och njuta av 
friheten att kunna ströva efter eget be
hag i denna av gudarna välsignade 
värld. 

Det liv som efter en lång mörk vinter 
åter tar ny fart, det nordiska ljuset som 
låter naturen blomma i de vittrande 
skrevorna där sjöfåglarna häckar och 
skallar ut sin livskraft och glädje i de 
ljusa vårnätterna. Sådan är skärgården i 
Bohuslän. 

fågelungarna som struttar omkring runt 
boplatserna, kommer alltid att locka 
stressade människor ut till denna säll
samma värld. 

Om allt liv kommit ur havet, är denna 
värld människans vagga. Hit står läng- ' 
tan efter det ursprungliga. Det krävs en 
subtil blick för att upptäcka allt detta, 
men det finns här. Inte praktfullt och 
vräkigt utan mer nyanserat och jungfru
ligt. 

För de flesta innebär den bohuslänska 
skärgården högsommar med varma 
klipphällar och salta bad. Eller kanske 
en nyfiskad torsk eller makrill. 

Att under några högsommarveckor få 
fly från den stressade vardagen i sin båt, 
ut bland skären och vikarna. 

Att kunna göra strandhugg i något 
fiskeläge och få strosa omkring bland 
gyttret av bodar och skjul. 

Att trängas med andra sommarfirare i 
den trygga gemenskapen intresset för 
havet skapar. 

Stojet kring bryggorna och lekarna 
längs naturhamnarnas vita snäckskals
stränder. 

Skrevornas blå violer vilka i drivor Så mognar sommaren och går över i 
rinner utefter hällarna, de spretiga blek- augusti. 
röda strandgossarna och de duniga De ljumma mörka kvällarna den klara 

ALLT I BLOMMOR 

~ ,. FJÄLLBACI(A 
BLOMSTERAFFÄR 

05 25 - 3 1049 

interflora 

luften. Semesterfirarna drar åter mot 
Oslo eller Göteborg . 

Det tystnar bland skären. 
Tempot sjunker och naturen hämtar 

andan efter den hektiska högsommaren. 
De små duniga ungarna har blivit en 

ny generation sjöfågel redo att möta sin 
första vinter här ute. 

Naturälskarna har åter sin skärgård 
och sin egen vik. 

Åter ligger sälarna och lögar sig i so
len på skären, runda och glänsande. 

Ungarna har slutat dia och jagar på 
egen hand eller leker i vågskvalpet. 

I slutet av september börjar hummer
fisket. 

Sommaren är över. Nu går skärgår
den åter in i vardagslivet. Dimmorna 
väller in över havet och regnskyarna ja
gar varandra över den mörka himlen. 

Öarna klär sig i sin brunlila höstskrud 
och förbereder sig för att gå till vila för 
vintern. 

Sjöfåglarnas skrin tystnar och natu
ren verkar hålla andan i väntan på den 
mäktiga oskonsamma vintern. 

Det har sagts otaliga gånger att Bo
husläns skärgård är unik i världen. 

LASSE LUNDBERG 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---F I R M A---

-Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 

Ö 
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Intressanta utflyktsmål: 

Hornborgs slott och 

Att hela Tanums kommun område 
Svenneby gamla kyrka 

är historiskt intressant mark känner 
väl de flesta av oss till, inte minst 
genom den enorma tillgången på 
bronsålders-fornlämningar. Var 
man än färdas genom vår bygd vi
sar skyltar vägen till hällristningar 
och andra historiska sevärdheter. 
De flesta av dessa härstammar från 
perioden omkring 1500-300 före 
Kristi födelse. 

Men var tog resten av vår historia 
vägen? 

Den mäktiga Vikingatiden där ju 
norra Bohuslän spelade en betydan
de roll. 

Nåja, nog finns det minnesmär
ken från den tiden, men den epoken 
är dåligt uppföljd i vårt' område. 

En sådan sevärdhet är Horn
borgsklippan vid Slottet, söder om 
Hamburgsund. 

På den höga klippan låg länge en 
tingsplats där folket i det gamla 
Ranrike fattade viktiga beslut. 

Detta var under vår förkristna 
tid. 

Namnet Slottet har byn vid foten 
av klippan fått av den träfästning 
som uppfördes där under 12-1300 
talet. Sin verkliga betydelse fick den 
emellertid först i mitten av 1400-
talet. 

Kung Karl Knutsson Bonde lät då 
uppföra ett fäste där, vilken för att 
hedra majestätet fick namnet Karls
borg. Fästningens historia blev den
na gången ganska kort. Kungens 
släkting, marsken Tord Bonde blev 
mördad i sömnen och fästningen 
blev intagen av fiender. 

Slottet lades i ruiner men bygdes 
åter upp av Gustav Wasa runt 1530. 

Anledningen var att Gustav Was a 
ville ha ett fäste i Bohuslän för att 
där hålla trupper och freda kusten 
mot den kände danske sjörövaren 
Sören Norrby som härjade i Bohus
län. 

Inte heller denna gång fick fäst
ningen på Hornborgsklippan stå 
särskilt länge. 

Den danske Kungen Christian 
den Gode, i sverige mera känd un
der namnet Christian tyrann, vilken 
då även regerade i Norge, såg med 
oblida ögon på fästningen. 

Med en här drog han över grän
sen och anföll klippan. Efter en tids 
belägring lades borgen åter i ruiner 
och har sedan dess aldrig återupp
stått. 

I dag kan man vandra omkring 
på de gamla fästningsvallarna och 
känna historiens vingslag och njuta 

aven bedövande utsikt över Ham
burgön och skärgården. 

Några kilometer söder om. Slottet 
ligger en av norra Bohusläns mest 
besökta sevärdheter, Svenneby 
gamla kyrka. Denna kyrka är date
rad till 1100-talet, men många vill 
hävda att den i sitt tidigaste uppfö- . 
rande härstammar redan från 900-
talet. 

Skulle så vara fallet är den en av 
Sveriges absolut äldsta kyrkor. 

Eftersom landhöjningen under 
1000 år uppskattads till cirka 5 me
ter, låg denna då vid havet och var 
väl då även uppförd som försvars
verk. 

Ärligen beses den av 1000-tals 
besökare och den är verkligen värd 
att ses. 

Visserligen har den blivit ombygd 
i flera etapper, men den gamla 
grunden är ursprunglig. 

Än i dag förrättas bröllop och 
dop där och de praktfulla takmål
ningarna är mycket sevärda. 

Högt uppe på berget står än 
klockstapeln kvar, vilken i gamla ti
der ringde till såväl helgd som 
ofärd. 

Isen kan ställa till oanade pro
blem. Titta bara här hur den 
formligen lyft upp en brygga i 
Mörhult. Enorma krafter bakom. 



FIK 60 år. 
Fjällbacka IK fyller 60 år i år. Så här 
gick det till då klubben bildades skriver 
Sko-John Johansson: 

Den 6 mars 1926 i dåvarande Folkets 
Hus bildades Fjällbacka Idrottsklubb . 
Det var förre fiskhandlaren John E. Jo
hansson, som var initiativtagare. Fram
åt som han var lockade han till sig en 
skara grabbar från platsen och talade 
varmt om just fotboll och fördelen med 
idrott. Johansson hade varit i Göteborg 
och där tillhört en idrottsklubb , fått blo
dad tand och varit fullt besluten att nu 
skulle han hem till kära gamla Fjäll
backa och få fart på idrotten. Han träf
fade många av ortens ungdomar och när 
fö rsta mötet var över hade FIK bildats 
och fått en egen styrelse. 

Den första styrelsen bestod av följan
de grabbar: John H . blev givetvis ordfö
rande i klubben . Han hade ju rutin från 
större sammanhang i stan. Vice ordfö
rande Karl Albert Krantz, sekreterare 
Evert Waldner, kassör Arne Fredlund, 
materielförvaltare Östen Larsson samt 
Yngve Johansson sedermera Järund . 
För att få ordning på ekonomin och att 
allt var ok tillsattes två revisorer. Valda 
blev herrar Gösta Christensson och Ivan 
Berg. Av den första styrelsen är endast 
två kvar i livet. Arne Fredlund är fortfa
rande stil strong och har ett gott minne 
av gamla händelser. Man beslöt vidare 
att klubbens färger skulle vara vit tröja 
och blå byxor. Man antog stadgar och 
utsåg en kommitte som skulle ha i upp
drag att utse plats för fotbollsplan. 
-Kommitten var handlingskraftig och 
inom loppet av två veckor (måste vara 
svenskt rekord) hade man planen klar 
och t.o.m. ordnat så att hyra av densam
ma skulle utgå med kronor 150:- per 
år. Fotbollsarenan låg i sumpan och be-

AKVARIE & 
HUNDBUTIKEN 

~ Norra ~~ Klevgatan t~ • 
Strömstad 
0526/14206 <::: 

I vår butik hittar Du olika 
hund-och kattfoder såväl 

som kattsand. 
Stor sortering av burfåglar, 

akvariefiskar samt smågnagare 
från ökenråttor till chinchilla. 

stod aven åker tillhörande· Carl Lars
son. 

Yngve Johansson utsågs till kapten 
för A-laget och Evert Waldner för B
laget. Omklädningsrum hyrdes i Oliver 
Olssons källare till det ganska hyggliga 
priset av 12:50 per månad. Målvakten 
skulle givetvis ha både handskar och 
knäskydd och efter noga övervägande 
beslöts att inköpa desamma för 3:90. 
Fotbollen var ju kanske det helt primära 
och den inköptes för 10 riksdaler. 
Många skatter fanns även på den tiden. 
En av dessa var nöjesskatten men den 
blev klubben befriad från av den givmil
da municipalnämnden. 

Därmed skulle det vara klart för för
sta matchen. Den blev en spänning 
emotsedd. Tänka Er, den första 
matchen i FIK:s historia 1926 på relativt 
bra plan i sumpan och med alla detaljer 
inköpta. Laget var med andra ord 
komplett. Återstod att se om man också 
kunde spela fotboll? Vilket lag skulle 
man få som motståndare! Inget allt för 
stark lag - det skulle ju bli ramaskri om 
man åkte på pumpen med bortemot 12-
14-0! Då kanske man hade missat åskå
darna för all framtid. Nej, ett B-lag 
skulle vqra lämpligt! Motståndarna blev 
Strömstadskamraternas B-lag och efter 
riktigt bra spel från hemmalagets sida 
slutade matchen 5-0 till gästerna. Det är 
inget att säga om eftersom strömstadsla
get länge hade spelat och tränat fotboll. 
För de våra var det här den allra första 
matchen och med tanke på att laget gi
vetvis inte hade någon större kännedom 
om vare sig taktik eller speluppläggning 
var detta ett mycket hedrande resultat. 

En annan händelse med stora konsek
venser kan jag berätta om. Det var året 
efter, (12 maj 1928) då arbete pågick 
med reparation av nätet runt fotbolls
planen . Plötsligt ljöd brand lurarna och 
förkunnade att elden var lös. Grabbarna 
släppte allt de hade för handen och ställ-

Direktör Erik Järund klipper bandet vid 
FIK:s nya k/ubbstuga och förklarar den 
invigd. 

de sig till förfogande för släckning. De 
gjorde ett tappert jobb men kunde inte 
hindra att 20 boningshus och 17 sjöbo
dar brann ned. Veckan 'efter den stora 
ödesdiga branden spelade FIK mot 
Grebbestad varvid man lät inkomsten 
oavkortat tillfalla de drabbade av bran
den . 

Åren gick, och FIK spelade, vann och 
förlorade, 1931 fick klubben ett område 
på bräcke vilket flitigt kom att utnyttjas 
både för fotboll och friidrott. Även 1932 
var ett livligt år och Bräckevallen var 
fortfarande i bruk. Detta med fotbolls
planer var ett ständigt återkommande 
problem för grabbarna i FIK. Än här 
och än där var man. Från Sumpan till 
Oscar Larssons Marker, till FuruIund 
och till Bräckevallen och Lersten. Den 

forts. sid 34 

fästa uppmärksamheten på att våra mo~rer 
hafva '"/d- och rök!,ria, ful/lltänfligt {ör
brända ajloppsgaseJ', hvilket förhållande har - ~ 
stor betydelse vid alla användningssätt men i 
synnerhet för båtmotorer, enär luften på vikar 
och fjärdar då ej förpästas, Maskinerna äro 
billiga. enkla, ytterst väl tillverkade och ar· 
beta i 4:takt. enda i längden hållbara system. 

Agetlter aJliagas, . 

A.-B. SÖdra Uarfvets Maskinverkstäder.· 
Stockholm. 

Telegramadr.: Lokomotor, Riks 5°44, Allm. åg 81. 
r'. 
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FLORÖ 
Många av öarna i Fjällbacka skärgård 
har en spännande och säregen historia. 
Ibland vet man inte vad som är historisk 
verklighet och vad som är goda skeppar
historier . Även om man skall ta muntlig 
tradition på allvar, måste man också 
tänka på att händelser och personer kan 
förvanskas, när det berättas om dem 
från mun till mun. 

Florö är den av öarna som har fått en 
speciell doft av vild romantik. Fantasien 
har spelat kring ön och de färgstarka 
personer som levde där. Två romaner 
och en film har hämtat stoff därifrån 
med fantasi och verklighet i en skön 
blandning. Jag skall här försöka ta fram 
det viktigaste av det som hänt, det man 
tror sig veta. (En längre redogörelse 
kommer att eventuellt komma ut i bok
form genom Tanums kulturnämnd.) 

Flarön - den flata ön 
Visst kan Florö göra skäl för namnet 
som blomstergudinnan Floras ö, då den 
anses som ovanligt artrik och då,man ser 
strandgossar och styvmorsvioler lysa i 
skrevorna. Men om vi vill vara exakta så 
inhämtar man i Ortnamn för Gbg o. Bo
hus län, att namnet förr skrevs Flarön 
eller Flårön, vilket betyder den flata ön. 

Kongsen 
är det gamla namnet på sundet mellan 
Florö och Fläskö. Ordet torde betyda 
Kungssundet och tyder på att det ansetts 
som en viktig segelled i forna tider. På 
Fläskö nära sundet finns också rester av 
befästningar från ofredstider, kanske 
Gyldenlövefejden 1675-1679 då den 
norske ståthållaren härjade med sitt folk 
i dessa trakter. Johan Mjölner , Fjäll
backas store hembygdsforskare, har 
också berättat att engelska och holländ
ska hummeruppköpare på 1700-talet låg 
i sundet med sina fartyg och det finns 
t.o.m. husgrunder på Florö från den ti
den, enligt Ingrid Silfverskiöld. 

Jaktuppsyningsman 
J.P. Zimmerman 
köpte ön ca 1830 av ägarna till Hjärter
ön och troligen är det han sOm har upp
fört det vita huset med gröna fönster
lUl:iwr [,,;':t ovanför bryggan omkring 
1830. Zimmermans far och farfar som 
kom från Tyskland hade varit borgare i 
Strömstad och ägt tegelbruk vid Rog
stad. Men redan 1837 övergick ön till 
kofferdiskepparen Benjamin Johansson 
och hans hustru Abela, som flyttade sin 
krog från Fläskö till Florö, där det hölls 
krog och värdshus till 1888, alltså i 50 
år. 
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Mor Abe/a (1807-1884) 

Mor Abela - legendomspunnen 
Mor Abela var säkert en ganska ovanlig 
kvinna, men i folkmun har hon nästan 
fått legendens proportion och utmålas 
så stark att hon ensam kunde lyfta ore
gerliga karlar från krogen. Men av port
rättet att döma ser hon ganska kortvux
en och inte alls grov ut. Hennes sonson 
Alfred Johansson, som har lämnat efter 
sig värdefulla anteckningar om sin far
mor, säger att hon hade små fina händer 
och att det nog snarare var med blicken 
och sin personlighet som hon kunde re
gera krogen. 

Din elemenskade valfisk! 
I boken Norra Bohusläns skärgård har 
Wilhelm Hansson satt likhetstecken 
mellan "Gudmor på Knäppen" i Emeli 
Flygare-Carlens bok Pål Värning och 
mor Abela på Florö. Detta kan leda fel. 
Dessutom fanns en annan liknande krog 
på Kålhuvudet på Tjörn, nära Kyrke
sund. Men det är ändå troligt, att Emeli 
med sin far, Rutger Smith, har besökt 
Florö som flicka på sina färder och i bo
ken har hon gjort mor Abela till en sju
särdeles gumma. Ordväxlingen mellan 
värdinnan och en kroggäst kan Emeli 
mycket väl ha hört, då "gudmor" be
skyller honom för att ha velat smita från 
sin skuld. 

- Din hund, din turk, din elemenska
de valfisk, du har skinnat mig på två 
stop öl, tre supar och tre smörgåsar. Om 
du inte betalar i godo, så sprätter jag 
upp dig din torsk, så lång du är! skriker 
hon. 

- Dra åt Häcklefjäll, käring! från 
kunden besvaras med: 

- Din eländige havkatt! 
Skällsorden består av fisknamn, som 

man ser. 

Mor Abelas kassabok 
Man kommer inte ifrån att brännvinet 
flödade på Florö, där uppköpare av sill, 
hummer och ostron samlades från hela 
norra skärgården. Brännvin och annat 
starkt togs hem i tunnor från Göteborg, 
vilket mor Abelas egenhändigt och pryd
ligt skrivna kassabok vittnar om. Också 
finare sorter, som vin, konjak, whisky 
och genever fanns för kräsnare gäster. 
Många fiskarhustrur hade skäl att hata 
krogen på Florö, där männens inkoms
ter försvann lika fort som de kom. 

Brännvinsmåtten från Florö finns 
fortfarande bevarade i Fjällbacka. 

Fiskarstugan 
Benjamin och Abela hade sex barn, pi
gor och dräng. Men dessutom fanns en 
familj till på ön, fiskaren Anders Jo
hansson, född 1779, med hustru, barn 
och dräng. Dessutom hade han i sitt hus 
en dotter, som tydligen blivit änka med 
fyra barn. Inte mindre än tretton perso
ner bodde omkring 1840 i en liten stuga 
öster om nuvarande magasinen, vilket 
vittnar om överbefolkningen och fattig
domen i skärgården. Denna stora familj 
hade rimligen endast fisket att lita till. 
Sammanlagt bodde vid den tiden ett 20-
tal personer på Florö. 

Vitskurad stånka aventrä 
En herre som kom till Florö för att jaga 
1853, Gustaf Schröder, har gett oss en 
saklig och levande beskrivning av sitt be
sök år 1853 . I boken Jagtminnen från 
skog, fjäll och sjö, som fortfarande nyt
rycks i stora upplagor, berättar han hur 
mor Abela och hennes döttrar dukar 
upp ett bord, belyst av ljus i stora arms
takar. Hon sätter fram av havets läcker
heter: brutna ostron, en stor hög hum
mer och därtill en vitskurad stånka av 
enträ, som visar sig innehålla Malaga
vin. Hennes man som nu är död (1852) 
hade hittat vintunnan i havet en gång. 

- Och än har jag så det räcker, om 
det smakar herrarna, trugar hon. 

Vid återkomsten från en fisketur fin
ner Schröder ångaren Strömstad, som 
trafikerar linjen Göteborg-Oslo, ligga 
vid kajen för att vänta ut stormen och 
hela värdshuset är fullt av sjösjuka frun
timmer och cigarrökande herrar, som 
alla inkvarteras för natten. 

Herre på min skuta och 
kung på min ö. 
Mor Abelas äldste son, kapten August 
Johansson, byggde det stora kaptenshu
set åt sig ca 1860, när han gifte sig med 
-bonddottern Jacobina Isaksdotter från 
Västerby gård i Tanum. Med henne kom 

forts. på nästa sida 



Kapten Peter August Johansson 
(1829-1898) 

det pengar i familjen. Men enligt sonso
nen led hans mor, som var en mild och 
religiös natur, ganska mycket av man
nens vidlyftiga leverne. Dessutom van-

trivdes hon med att bo så ytterst i havet 
och så fort det var tillfälle vistades hon 
med barnen i föräldrahemmet i Tanum. 
Kapten Johansson hade till valspråk: 
Jag är herre på min skuta och kung på 
min ö. I yngre år låg han ute på långfär
der. Då sillen började gå till, byggde han 
de stora gula magasinen, där han drev 
sillsalteri och ansjovisinläggning, och 
tidvis sysselsattes ett 30-tal flickor. Kap
ten Johansson gick rätt tidigt i land men 
hade ändå många olika järn i elden, 
bl.a. var han ombud för rederier och ha
de bärgningsrätten till påträffade vrak. 
Ibland måste bogserbåt rekvireras från 
Göteborg och även dykare. Vraket skul
le besiktigas av tullare och länsmän. En 
höst hade kapten Johansson ett 20-tal 
haverier att förhandla om. 

Kapten Johansson var sällskapsglad 
och visste att uppträda belevat. Han kal
lades allmänt för "Flårön" . 

Två söner drunknade 
En oktoberdag 1881 inträffade en tra
gisk händelse. Kanske var det faderns 

Försäljning av 

Bilsläpkärror - Båttrailer - Biltrailer 
Hästtransportsläp. Även uthyrning 

Thorens Maskiner 
45071 Fjällbacka 

Tel. 0525/31962,311 87 

Konstnär stöder havsforskning 

Konstnären Göran Hahne Tällberg har givit ut en mapp originallitografier i 360 
signerade exemplar. Mappen innehåller 5 blad och behållningen skall gå till Kristi
nebergs havslaboratorium för forskning om gifter i havet. Ett av konstnärens 
motiv är denna vy över Fjällbacka. 

exempel att aldrig väja för något, som 
ledde till att sonen Georg, 21 år, och 
brodern Frans, 12 år, gav sig iväg i hårt 
väder med sin snipa med höga segel från 
Fjällbacka, trots varningar från fiskare. 
Snipan slog runt vid Näbba innanför 
Bringebärsholmen och båda drunknade. 
De bägge brödernas kistor stod på Florö 
brygga till begravningen. Modern tog 
slaget så hårt att man fruktade för hen
nes förstånd. 

Olyckor hopar sig 
Efter den olyckan tycks allt ha gått snett 
för kapten Johansson. Efter moderns 
död 1884 skulle han överta gästgiveriet, 
men sade upp rättigheterna då han tyck
te skatten blev för hög. 1888 var det slut. 
- En last med färsk sill som han skep
pade till London var rutten vid fram
komsten och fick slängas i havet. Ett 
stenhuggeri på Otterön gick dåligt. Hans 
jakt Trio gick på grund och ekonomien 
blev allt sämre. Slutligen drabbades han 
själv av tungkräfta och dog 1898. Boet 
sattes då i konkurs. Jacobina flyttade till 
Fjällbacka med den vanföre sonen 
Charles. Ett spätt barn och en dotter 
med epilepsi hade dött på Florö. Då 
Charles dog flyttade Jacobina till sonen 
Alfred i Tyskland där hon dog 1907. 

- En martyrs liv var ändat, säger so
nen om henne. 

Så var det slut på romantiken och 
äventyren på Florö. Om romantiken 
fanns, så var den uppblandad med gan
ska mycket tragik. Men man vill ändå 
tro att människorna på Florö också upp
levde lyckliga stunder, då solen glittrade 
över sundet och blommorna lyste i berg
skrevorna. Kanske var det ändå ett para
dis ibland. 

INGER RUDBERG 

Fjällbacka i radio 
På nyårsafton sändes ett tre timmar 
långt direktsänt program från Väderöar
na i radions program 3. Programmet 
leddes av Bertil Perroif och bland de 
medverkande fanns Lasse och Ingela 
Lundberg och Lars-Erik Nilsson från 
Sannäs Räkor. 

Fjällbacka i TV 
På trettondedagen visades i TV under ett 
fem minuter långt program bilder från 
Fjällbacka. Dessa var tagna och sam
manställda av Anders Larsson. Det var 
inte så lätt för Fjällbackas ortsbor och 
sommargäster att känna igen sig, då 
motiven valts mest med tanke på det 
bildmässiga och konstnärliga. Men 
programmet gjorde säkert sitt för att 
göra Fjällbacka känt. 
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Fjellbackaansjovis exporterades 
i kaggar till Sydafrika 1865 Ridning på 

Semestern ?! 
Att vi för 97 år sedan exporterade sill till 
Sydafrika är kanske mindre känt, men 
en smålänning vid namn Alrik Forsman 
hade år 1865 köpt en skeppslast av 
många slags dåtida svenska exportvaror 
och befraktade fullriggaren "Octavia" 
av Kalmar för 18.000 riksdaler. En upp
märksammad post utgjorde 60 kaggar 
"Fjellbacka-ansjovis", veterligt den 
första exportkvantitet som utgått från 
den bohuslänska konservindustrin. 

Efter 99 dygns seglats anlände "Octa
via" till Durban, där ansjovisen från 
Fjällbacka såldes för ett pund per kagge 
om 40 skålpund. Den hade liksom det 
medförda partiet salt sill hållit sig bra. 
(Det är väl troligt att det är "Den glade 
baronen på Styrsö" , Gabriel Leijon
sköld Oxenstierna som har gjort dessa 
anteckningar, för han var med på 
resan.) 

Denna salta sill måste säkert ha varit 
skarpsill för vi fick ju inte storsill förrän 
hösten 1877, men skarpsill var det gott 
om. Det var vid den s.k. Hynnöbukten 
vid NV udden på Hamburgön som den 
första sillfångsten gjordes, och det var 2 
kåglaster = 30-40 hl. Det var ett vadlag 
som min farfar tillhörde, som svarade 
för premiärfångsten. Det är dock troligt 
att sillen varit inne vid kusten tidigare 
för man hade i den gråsej, som då fiska
des på snöre, fått storsill några år. 
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FjällbackasiII gav 
ljus i Paris 

Under sekelskiftet, då sillen gick 
till i Fjällbackas skärgård, var 
Fjällbacka ett handelscentrum 
för den eftertntktade silloljan. 

Med skutor från Fjällbacka 
fraktades olja vida omkring i 
världen. 

Det står att läsa i staden Paris 
historia, att gatlyktorna i den 
franska huvudstaden vid sekel
skiftet eldades med sillolja från 
Fjällbacka. 

Skarpsillen såldes på s.k. torgdagar på 
skilda platser i Bohuslän. Nösund skulle 
exempelvis vara ett bra ställe att sälja 
på. De bästa kunderna var bönder, som 
kom från Värmland, Dalsland och 
Västergötland. 

Tanums Ridklubb önskar alla 
ridsugna välkomna till turist
ridning på Heane. 

Tider 16 juni-31 juli 
För närmare information ring 
Tel: 0525-20221 Britt-Marie 
eller Stallet Tel: 0525-29297 
kl. 11-12 Gäller under säsongen. 

GUSTAF I GRÖNLI 

POSTEN 
350 AR 

Gör någon glad 
Skicka ett vykort ett 
postogram eller kanske 
ett ljudbrev 

SOMMARÖPPET: Vard. 9.00-17.00 
lörd.9.30-12.00 !J 

Fjällbacka Postkontor 
Tel. 0525/310 13 

Allt i modern hårvård 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Kerstin & Nisse 

0525/311 25 

Välkomna! 

RUNES OPTIK 
G REBBESTAD 

För syntest tidsbeställning 
tel. 0525 - 108 82 



Skaldjursfestivalen 
i Fjällbacka 
,-,' nder 4 dagar 27-30 augusti har 
ner i Sotenäs och Tanum gått 
m man om att arrangera en skal

..:jurs festival. 
Avs ikten med denna är att skapa 

n ak tivitet för att locka sena se-
me te rfirare hit. 

Fes tivalen börjar i Smögen och 
~år vidare till Grebbestad och Fjäll
~acka . 

Fjällbackas festivalkväll är den 
::-0 a ugusti. 

Morgonen börjar med en golf täv
ing på Fjällbacka golfbana med 

:nassor av kända och okända golf
pela re, vilka tävlar om ett gediget 
ris bord. 
Täv lingens namn är Skaldjurscu
n . 
Landshövding Äke Norling och 

~e\"ymakare Hagge Geigert slår ut 
'örsta bollen och ryktet säger att 
Ilera av våra internationella tennis-

s kommer att finnas på plats 
land många andra. 
På kvällen blir det stor fest på 

bryggan med Show av Fjällbacka- 2~8 'SkAWJUf?<;;GAffrlN" ~fI1ffA :1~<I 8N1UraUAlt 
vännen Lasse Berghagen och andra 1- (l g . 'l)(.lI G 

v~lTfo'R t#P. rlA"" I Gult]?· ..,I\r artister. Evenemanget kommer att Al'-
sändas direkt i radions program 3 i .28.8. SNObfN- ~snVA~örrNIN~ . 
ett program kallat I afton brygg- MXl.~NG ·.sKA~]J)t$Alf~~N· 1l~~{IG~Nv Mt"P 
dans. A K~AS% MÖl~~f~~9Co. 

Programledare ar den kande ~ 4fif1\ SHAV~ 9 AN~~ f1?I~SC;ON G4~fNSMP"~NA 
radIOrosten Janne Ellerås. 298 

Det blir också dans på bryggan .." ~lUssa NA~AN' 'F~r~HIING0MA~AfON f~~N 
till Allan Levins orkester, och på /WNNfB01M f.~FtrgrAD. 
festområdet kommer det att vimla ·~Wt~. HN(H' I ilNfBu~t;5UND ~f6[) J1Ry6-bMN9 
av allehanda upptåg. * S~~(.DJ.Ufi';fR(f,~A I b~B~f3.%W Mt'V /i'Jtic..t. 

Vin och öl kommer att serveras ~ KI\AGfi~ CYH ~(~~ -gA~~SHOW. 
utomhus tillsammans med alla ha- MOu~~ fjOuW 170U~VTI1V~/N(;'. if. 
vets läckerheter. . 3 08. 'SKMflJl!~~CurfN: GNfJAW INb r~ 

. Maske:ad. och ballonguppstJg- :f]At'pl\(KA GO~fJ?iA11A. ,. 
mngar, }lvOh och bazarer ~ommer ..lY 1({rSlIV~v flNA~ MrV bUNNA~'SI~JAv~OD 
bjuda pa ett g~nska.osvenskt ar.~~n- 'Y .... ocH ~AS<;f f~1?.tHAUN SHOW 
gemang som saker! lllgen sann tJall- ...-

backavän vill missa . 1iN~~ f\rRV~R'KfRI. tk\.. 
o Har Du en vec~a Du kal~ lägga på <~~,,~n,? r:1 

nagot trevhgt, sa mIssa lllte skal- ~ \X .~ .~~~~J 
djursfestivalen i norra ~ohuslän: Af'>" <,~'):~~ 

Onskar Du narmre llltormatlon ~I", ~ <"'~ 
så ring Tanum Turist, 0525 / 310 40, y~ (;;[,_t.·;~lr_·.f<.~~c::i_~~lm3 
så felr Du veta mer. 4b ~ . ~---... 

Trycksaker! 
Böcker . 

REKLAMAB Reklamblad 
Folders 
Program m.m. 

:--- .. ... -;.---

: ::::-- _-:. ~-::::-
.--.: 

- .-c :'-_ . ,._ { 

.-:-:-:.:-::: ::'::::'·-:"::-3:; 
.-- - ::_-----

-~~~~~:~~ 

Bruksvägen 8,455 00 MUNKEDAL Tel. 0524 - 121 19,123 11 
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DA GALEASERNA SEGLADE 
En stor händelse för alla hembygdsvän
ner, dit naturligtvis Fjällbacka-Bladets 
läsare hör, är att hembygdsboken Kville 
härad har kommit ut i tryck före jul. 
Därmed har åratals, ja årtiondens arbete 
med att samla uppgifter om vår bygd, 
kunnat läggas fram för allmänheten. I 
Kville härad ingår ju också Bottna och 
Svenneby socknar. Det är ett stort områ
de med mycket skiftande natur och nä
ringsliv. Därför har boken blivit tjock 
som en familjebibel på drygt 800 sidor. 
Här skall jag mest uppehålla mig vid det 
som rör Fjällbacka. 

Protokoll, mantalslängder 
Flera av hembygdsforskarna bakom ver
ket har själva minnen från tidigt 1900-
tal, då den gamla tiden ännu dröjde 
kvar, eller de har hört berättelser från ti
digare generationer. Det är oerhört vik
tigt att allt sådant samlas OCh bevaras i 
vår tid, då så många söker sig tillbaka 
till släkten och rötterna. I den här boken 
kan alla, som härstammar från Kville 
finna en utgångspunkt. 

Arne Fredlund som varit sekreterare i 
kommitten har skrivit av mantalsläng
der från slutet av 1600-talet, då bara ett 
hundratal personer bodde i Fjällbacka 
ute vid Oxnäs. Det är mycket man kan 
läsa ut av de enkla namnen. Alla kallas 
"utfattiga" eller sjukliga. 
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Ett annat mycket spännande kapitel 
är Sven Rydstrands domstolsprotokoll, 
där mail kan utläsa många tragiska eller 
dramatiska händelser. Var och en som 
litet prövat på att läsa gamla handskrif
ter, vet vilken oändlig tid och möda det 
fordrar. 

Emigrantlistor, skeppslistor 
är ett annat värdefullt inslag. Det svarar 
Gunborg Holmberg för. Hon har teck
nat ner alla som via Göteborg över Hull 
begav sig till USA ända från 1870 till vår 
tid. Själv har jag där hittat flera med
lemmar av min släkt som jag inte kände 
till förut. 

Allan Olsson på Kiddö har lagt ner ett 
otroligt arbete på att reda ut alla have
rier som ägt rum utefter våra kuster från 
1760 till 1902. Han meddelar alla upp
gifter som gått att få tag i om hur det 
gick till, om kaptenen och allt som är 
känt. Det är flera hundra olyckor som 
redovisas. Där berättas t.ex . om briggen 
L' Esperance (Hoppet) som hade en svår 
resa från Ångermanälven runt Sverige 
till Göteborg, en färd som tog över 2Y2 
månad. Där kan man läsa om briggen 
Carl Johan, som ägdes av kapten Hil
mer Carlsson, men som just hade fått ny 
kapten, då skeppet gick under med man 
och allt vid Åland 1904. (Hilmers fru, 
Augusta Carlsson hade manufaktur och 
skrädderi i nuvarande Anna-Majas sy
behörsaffär) 

Bokjörsäljning i Kvil/e Bygdegård den 
8/ 12 1985. Allan Olsson, Arne Fred
lund. 

Trankokerierna 
som växte upp överallt från mitten av 
1700-talet har ju Sverker Stubelius pric
kat ut i sin bok Kvilles första industri. 
Här finns nu ett utdrag av hans forsk
ning. Man får veta att det t.ex. fanns ett 
trankokeri på Lilla Enerskär med en s.k . 
grumsedamm, liksom på många andra 
ställen. Visste ni förresten att Paris ga
tor lystes upp av lystran från Bohuslän? 

Den nya tiden 
med telegraf, telefon, post, brandväsen, 
läkare, skolor har också sina kapitel, 
liksom handelsbodar, hantverkare, 
marknader. 

Man blir inte färdig med boken i för
sta taget. För den som har anknytning 
till gårdarna inne i Kville, finns ägar
längder för varje gård och ofta en bild 
av de gamla som levat där. 

Bokens värde ligger framför allt i den 
mängd av personuppgifter som finns 
samlade där . 

En separat karta har tryckts med går
darna utsatta. Ett register i slutet på 
gårdsnamn hade också underlättat för 
läsaren. En del inkonsekvenser i stav
ning av namn m.m. är skönhetsfläckar 
på ett annars mycket imponerande upp
slagsverk. 
mycket imponerande uppslagsverk. 

Boken kan köpas för 440:- kr genom 
Arne Fredlund eller någon annan av 
medarbetarna samt i Hallmans bokhan
del i Uddevalla. Den är väl värd sitt pris. 

INGER RUDBERG 



Ur skisser från Väderöarna 

UTE I NATUREN 
-nder högsommaren var vi sällan en

samma. Då gästades ön av folk utifrån 
- ora världen. Över havet västerifrån 
-om det "rart" främmande. Det var 
norska lustseglare, som på sina färder 
~nt svenska kusten gjorde strandhugg 
:ör att få vila och sova ut ett par nätter 
avens om för att få sina persedlar torka-

e efter en våt seglats över Skageracks 
gropiga vidder, och deras stora och 
smäckra kuttrar; vars bländvita segel 
: ar som knivar genom vinden, när de 

om, väckte vår livligaste beundran. En 
-ådan tingest hade varit något att krossa 
Yäderöfjorden med. Tanken lekte oss i 
hågen, när vi stod på de mest skinande 
mahognydäck, som någonsin varit inne i 
,-år oansenliga hamn. 

Förekomsten av några rar,a växter, 
-om tidigare omnämnts, lockade ut bo
tanister till ön. En som hyste ett varmt 
intresse för västkusten var seminarielä
raren Emil Almqvist från Skara, och 
han försummade inte att besöka Vä
deröbod, när han för en kortare tid 
uppehöll sig i Fjällbacka. Och trots att 
hans egentliga arbetsfält var beläget på 
-ästgötaslätten och han följaktligen till

bringade sin mesta tid där, var han en 
god seglare. Dessutom var han en skick
lig fotograf, vilket många av illustratio-

erna i denna bok vittnar om. 
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Sommaren rann fort undan och da
garna avlöste varandra i snabb följd. 
Och innan vi visste ordet av hade land-

onturerna åt norr och söder lyfts upp 
ur vattnet och fått en blåare ton och inne 
över fastlandet blev stackmolnen mera 
permanenta. Men än ångade klipporna 
varma i sensommarsolen. Än var hela 
havet vårt, där vi efter bästa förmåga 
fördrev tiden med bad, segling och 
fiske. Vi badade i öppna havet, men om 
dragsjön ibland blev för svår hade vi na
turliga badkar, stora dammar, som 
landisen i en avlägsen tid grävt ut i klip
porna och slipat släta, att ligga och löga 
oss i. 

Det fanns flera sådana dammar ute på 
skären och de låg endast några meter 
ovanför havsnivån, så att vågorna kom 
åt att spola upp friskt saltvatten i dem. 
Dammarnas botten var överdragen av 
en sorts bruna mjuka koraller men som 
ändå kändes litet sträva under foten och 

av Arur Uhrberg 

det var ungefär som att gå på en bryssel
matta. 

Ibland anordnade vi kappseglingar, i 
vilket de yngre lotsarna deltog med sina 
småbåtar. 

En omtyckt sport var att kregga mak
rill. Efter midsommar inträdde en död
period, då makrillen inte tog på dörj, 
utan gick i stim uppe i vattenytan, (den 
ganade som vi sade). Då låg vi ute vid 
skären och lurpassade med finmaskiga 
sillgarn i båten ty vips kunde ett stim 
slinka in i någon vik och då gällde det att 
vara kvick och stänga för mynningen 
och sedan med plaskande i vattnet 
skrämma makrillen så att den i vild pa
nik rusade rakt på garnen. Detta fiske
sätt saknade praktisk betydelse även om 
vi då och då lyckades driva några tjog på 
garnen. Men som sport var det både 
spännande och roligt. 

När sedan makrillen tog på krok igen 
plockade vi fram dörjarna och försåg 
dem med tyngre sänken, ty nu gick den 
på bergen d.v.s. de djupa grunden, och 
var fet i buken. Men höstmakrillen var 
nyckfull. Där vi ena dagen gjort goda 
fångster, var det den andra fullkomligt 
dött på fisk. Då måste vi söka den på an
nat håll. Men det hade ingen betydelse, 
ty vädret stod för det mesta stadigt, ehu
ru det kunde blåsa upp fram på natten. 
Då låg emellertid ingen och dörjade och 

några strapatser kunde man ej råka ut 
för, såvida man inte till den milda 
grad glömde bort tiden, som Axel och 
jag gjorde en gång. 

Vi gick hemma och slog dank efter en 
misslyckad fisketur utanför ön, när en 
av lotsarna kom ut i något ärende. Han 
hade legat en stund och dörjat vid St. 
Systergrund inne på Väderöfjorden och 
fått bra med makrill. Där låg Torsten 
också och dörjade. Far tyckte att vi kun
de segla in till honom lika gärna som att 
gå hemma. Det var långt lidet på efter
middagen, när vi gav oss iväg, och när vi 
kom in på fjorden gjorde Torsten sig be
redd att segla hem. Tio tjog fin makrill 
hade han fått och vi skulle väl inte vara 
sämre, som var två till att dra dörjarna. 
Änskönt det var sent högg makrillen 
vilt. Innan Torsten for hem gjorde han 
en sväng bort till oss och ropade: "Bli 
inte för länge, det blir frisk vind frampå 
kvällen!" Men vi låg kvar. Och trots att 
det var så mörkt att vi knappast såg att 
beta på krokarna tog makrillen lika 
friskt! Slutligen måste vi avbryta fisket. 
Då hade vi gott och väl tio tjog makrill i 
båten. Vinden hade ökat från sydväst 
och vi gjorde ett slag upp under norra 
udden på Storön och lade bi medan vi 
revade. Sedan lade vi oss på kryssen. 
Det var så mörkt att vi knappast såg 
handen framför oss. Men vi kände far-
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forts UTE I NATUREN 

vattnet ut till Väderöbod. Det var endast 
ett par grund som bekymrade oss, näm
ligen "Märra" , ett otrevligt grund strax 
under vattnet norr om Grötskär , och så 
ett grund utanför Hamnerö. Båda dessa 
måste vi passera för att komma i lä för 
Stenskär och Sundskären i södra Väder
öarna. Axel seglade och jag låg nere i lä
sidan och höll utkik. "Märra" klarade 
vi fint, men det andra grundet kom vi så 
nära att vi ej såg det förrän det bröt fos
forgrönt endast några famnar snett för
ut i lä om oss . När vi kom upp under 
Stenskär kände vi oss kusliga till mods. 
Där skall, såsom tidigare omtalats, 
omkomna sjömän ligga nedrösade. Inte 
kunde de, som sover där under kullerste
narna, göra oss något, men det kändes 
ändå beklämmande i närheten av det 
skäret, när mörkret ruvade mellan de 
grå bergen. 

Denna tid på året hade trutarna flyg
färdiga ungar på skäret och de vuxna 
fåglarna har en otrevlig vana att vara 
vakna dygnet om. Tysta som andar kom 
de strykande tätt efter vattenytan och 
kastade sig med ett vilt skrän upp i luf
ten bakom seglen, så att hjärtat flög upp 
i halsen på oss. På några flata hällar på 
andra sidan skäret låg sälarna och kiva
des,och deras allt annat än angenäma 
rop, som mycket påminner om en män
niskas nödrop, underlättade inte stäm
ningen. Vi var så rädda som två pojkar 
kunde bli. Men när vi kom förbi skäret 
började gastkramningen att släppa, och 
vi drog en suck av lättnad. Vi seglade 
upp under Skitarna och strök seglen. Nu 
hade vi god hjälp av fyrskenet, som med 
jämna mellanrum lyste upp vattnet och 
uddarna som vi skulle hålla in mellan 
och för bara riggen länsade vi rakt in i 
södra kranhålet. Då var klockan över 
tolv. Vad vi älskade fyren den natten. 

Ragnar var nere och mötte oss. Han 
hade vakten och hade hållit utkik efter 
oss. "Nu får ni stryk båda två", sade 
han när vi steg iland. Men vi slapp sma
ka käppen den gången, ty vi hade tio 
tjog makrill att lägga i salttunnan. 

Det kanske låter absurt när jag i sam
ma andedrag, som jag beskriver vår 
äventyrliga seglats genom en skärseld av 
ondskefullt fosforlysande grundbrott 
och nattliga spökröster, bekänner att jag 
älskar augusti kvällarnas skymning. Men 
det avgörande är i vilket sammanhang 
man upplever dem. Alla röster är inte 
hårda och disharmoniska, när skym
ningen smyger sig varm över klipporna. 
Det finns röster som stiger fram så mju
ka och dämpade att de många gånger är 
svårt att få en klar uppfattning om dem 
där ute i det lyssnande mörkret. 
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Många kvällar när vi satt nere i Bod
hålet och rensade makrill efter dagens 
dörjefiske, kunde det hända att en rad 
små gynnare till fåglar pilsnabbt ilade 
fram över vattenytan och utstötte några 
korta lystringsrop, ett vilset ödemarkslä
te på något vis fascinerande ursprung
ligt, som kom en att omedvetet hålla an
dan. Tjy-tjy-tjy låter det under det fåg
larna gör tvära kast med kroppen och 
växelvis vänder den mörka ryggen och 
det ljusa bröstet till. 

Med den lilla kännedom vi har om va
darnas stora familj förstår vi att det är 
snäppor, som på sitt karaktäristiska sätt 
pilar fram över vattenytan. Skärsnäp
pan är det inte. Den kom inte ut til skä
ren förrän det blev en köldknäpp. Men 
det finns många andra arter att gissa på, 
vars utbredningsområde sträcker sig 
ända upp till de öde tundrorna vid isha
vet. 

Förhållandet inom äktenskapet är 
mycket intressant. Så snart honan lagt 
äggen där uppe i midnattsolens land 
flyttar den söderut och överlåter ansva
ret för ägg och ungar åt hanen, som får 
ruva och kläcka äggen och se till att ung
arna får en hygglig uppfostran och bli 
självförsörjande. När de blivit såpass 
försigkomna, är det hanens tur att bryta 
upp. De unga fåglarna stannar däremot 
kvar ännu en tid. Men när tundran 
blommat ut och de öde kusterna insve
pes i ishavets grå dimma, slår uppbrot
tets timma även för dem. Hur de oerfar
na fåglarna sedan hittar vägen till var
mare luftstreck är en gåta. _ 

Då och då plumsar det till, när vi 
slänger en fisk i tvättbaljan. Eljest är allt 
tyst. Runtomkring oss sover dunklet i 

bergskrevorna, men hamnbassängen lig
ger ännu vaken och blickar sömnigt mot 
augustikvällens diffusa stjärnor. 

Så plötsligt spändes på nytt ett par få
gelsträngar över vattnet och några ljusa 
toner dallrar för ett ögonblivck över den 
blanka ytan. Tjy-tjy-tjy. Sedan är allt 
tyst igen. Men där vi satt med renskni
ven i hand hade vi så när glömt vad vi 
sysslade med för den mystik de snabbt 
förbiilande fåglarna väckt till liv. 

Och medan mörkret tätnade letade sig 
tanken upp till tundran till fåglarnas 
häckningsplatser och de sjudande livet 
under några korta veckor uppe i norr. 

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

Välkomna! LILLA BODEN 
Fjällbacka, tel. 0525-31835 
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ALLEGATAN 
TEL. 0525-31885 

Fiällbacka 
BRÄDOR SEGEL 
MASTER TILLBEHÖR 
VÄTDRÄKTER SKOR 
SOMMARKLÄDER 



LERSTENS KVARN I RUINER 
Knappt hade de nya ägarna till Lerstens 
kvarn hunnit få fart på rörelsen, så kom 
nästa olycka. Lerstens kvarn fattade eld 
och brann till stora delar ner torsdagen 
den 22 maj. Det var efter klockan 17.30, 
då personalen gått hem, som Stig Gus
tavsson, en av delägarna, såg att det 
kom rök från ett ställe i den gamla kvar
nen. Han sprang och hämtade en brand
släckare och kvävde en pyrande brand. 
Röken tätnade allt mer, men han såg 
ingen riktig brandhärd. Efter att ha tömt 
tre brandsläckare lite här och var, var 
röken så tät att han måste lämna bygg
naden. Två minuter senare stod kvarnen 
i lågor . Branden blev häftig och spred 
sig snabbt i den starka vinden till intil
liggande byggnader, som var av trä 
täckta med plåt. Brandkåren larmades ~ 

omedelbart och Fjällbackas Brandkår 
anlände inom fyra minuter. Senare kom 
Tanums och Hamburgsunds brandkå
rer. De kunde däremot inte släcka elden, 
utan fick koncentrera sig på"'att rädda in
tilliggande byggnader. Bristen på vatten 
gj orde släckningen besvärlig. Vattnet i 
en branddam räckte inte, och brandbi
Larna fick köras till ett annat ställe för att 
hämta vatten. Ett 45-tal brandmän arbe
tade hela natten med släckningen . 
Gamla kvarnen brann ned till grunden, 
och inte heller den nya kvarnen gick att 
rädda. Värden för 20 till 30 miljoner kro
nor gick till spillo. Spannmålssilos, 
hundfoderavdelningen och kontors
byggnaderna klarade sig. 

Egen tillverkning och försäljning 
av 

Markiser - Rullgardiner - Verosoler 
Presenningar - Bålkapell m.m. 

Redan den 27 maj meddelade de ägar
na, efter ett snabbt sammankallat styre 1-
sesammanträdde, att kvarnen skulle 
återuppbyggas . Försäkringen täcker tro
ligtvis kostnaderna, men företaget 
måste göra allt för att inte förlora kunder 
under återuppbyggnadstiden . Produkti
onen av fodermjöl hoppas man få igång 
redan i sommar. För att kunderna skall 

märka så litet som möjligt av branden, 
kommer man att köpa in produkter från 
annat håll om den egna produktionen 
inte kommer igång i full skala. Foder
mjölet är företagets viktigaste produkt. 
Hundfoderavdelningen klarade sig och 
produktionen kom igång efter en vecka. 
Framtiden för de nio anställda tycks vara 
tryggad. 

Omstoppning och omklädsel av 
bilar och möbler 

OBS! Vintertid lagningar av båtkapell John Granqvist 
Stor sortering i 

tyger och övriga material! 

Solskydd· Textilier· Gardintillbehör 
Tapetserarverkstad 

Tanumsh ede - U')~~ 20') ~ l . :W,., 7:l 
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Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/32030 
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Vetteberget 
restaurerat 
Under nästan hela vintern har geologisk 
expertis varit i arbete med att restaurera 
Vetteberget mellan Kungsklyftan och 
Ingrid Bergmans torg. 

Stora enorma kranar och borragregat 
har varit igång all den tid frosten inte har 
omöjliggjort arbetet. 

Tonvis med skrotsten har rivits loss 
och berget har armerats med långa järn 
och ytbehandlats med betong. Vallar 
har också fjutits upp för att förhindra ras 
av liknande slag i framtiden. 

Det vackra berget som varit något av 
Fjällbackas karaktärsdrag nummer ett, 
har förlorat sin dramatiska skönhet, om 
det råder knappast någon tvekan. 

Diskusionerna har gått vida omkring 
om vad man skulle kunna göra för att i 
någon mån dölja de delar av berget som 
cementerats in. 

Det har talats om att plantera vildvin 
eller någon annan snabbväxande klätter
växt uppefter berget, eller att i de många 
avsatserna plantera Kaprifol, vilket ju är 
Bohusläns landskapsblomma. 

Kan hända skulle en sådan åtgärd 
kunna bidra till att de fulaste delarna av 
berget skulle kunna döljas. Fjällbacka
bladets redaktion vill nu göra ett upprop 
bland våra läsare. 

Vi vet att det finns många med stort 
intresse och stor kunskap om sådant. 

Kan hända har Du en bra ide om nå
gon åtgärd för att åter göra Vetteberget 
värt att vila ögonen på. 

Skriv i så fall ett par rader om vad Du 
anser man kan göra, och adressera det 
till Fjällbackabladet 450 71 Fjällbacka. 

Kan hända har Du någon annanstans i 
världen sett någon liknande åtgärd ut
förd. 
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REDAKTIONEN 

FFFs ÅRSMÖTE 

Föreningen för Fjäll
backa håller årsmöte 
torsdagen den 10 juli 
kl. 19.00 i Biblioteket. 
Föreningen bjuder på 
kaffe med dopp. 

Välkomna! 

FRÅN KYRKTRAPPAN 
forts. från sid 8 

Den Helige Ande hjälper och leder 
oss. Du och jag klarar inte av att vara 
kristna på egen hand. Den Helige Ande, 
Hjälparen påminner oss om att hålla oss 
till vår församlingsgemenskap. 

Den Helige Ande ger frukter. Det 
märks i vårt liv, om den Helige Ande le
der oss. Guds goda vilja sker genom oss, 
då våra medmänniskor får möta kärlek 
och glädje. 

Vinden ser vi inte, 
men vi ser dess spår. 
Vågen rörs och gräset 
böjs där vinden går. 

Anden ser vi inte, 
men hans kraft oss bär, 
hjälper oss att hålla 
vad Guds bud oss lär. 

Från en värld, som ingen 
enda av oss ser, 
kommer Anden till oss 
och ett under sker. 

Kyrkvisor 740 

BLIV MEDLEM 
I FÖRENINGEN 

FÖR 
FJÄLLBACKA 

FIK 60 år 
forts. från sid 25 

30 augusti 1936 invigdes nya idrottsplat
sen på Håkebacken och därmed hade 
klubben äntligen fått en fast plats för 
den idrottsliga verksamheten. Den för
sta lO-årsperioden i FIK:s historia var 
över. 

Jubileumsårets höjdpunkt blev invig
ningen av det nya klubbhuset den 17 
maj. Hedersuppdraget att förrätta invig
ningen gavs till Erik Järund vd för 
Järund Inventing AB, ett av de spons
rande företagen. 

I sitt tal sade han att många företag 
och privatpersoner har lämnat bidrag till 
klubbhuset. Kommunen har ställt upp 
med en grundplåt på 400.000 kr. Men 
främst ville han ändå framhålla klubb
medlemmarnas eget arbete, som han 
värderade till en halv miljon. Man har 
använd t många sätt för att få fram 
pengar. Leif Eriksson, som varit idegi
vare till projektet, har skaffat klubben 
många sponsorer. Vi minns Bryggmalet 
där flera av Sveriges främsta artister en
gagerats. Huset har i stort sett byggts av 
medlemmarna själva. Basen för bygget 
har varit Karl Erik Karlsson, som till
sammans med Lars Engberg, Bosse 
Karlsson, Ulf Carlqvist och Fred Nyman 
har lagt ned ett jättearbete. Stor hjälp 
har man haft av Grankvists byggfirma. 
Ä ven fruarna har lagt ned ett stort arbe
te, för att få in pengar på Luciafest, ba
sarer och lotterier. Erik Järund invigde 
det nya klubbhuset genom att klippa av 
invignings bandet. 

Bland övriga talare fanns FIK:s 
ordförande Lars Engberg, kommunens 
ordförande Henry Carlsson och fritids
nämndens ordförande Sten Larsson. 

AB Filillbacka VUrme & Sanitet 
Allt inom VVS-branschen Tel. 0525 - 312 70 

Privatpraktiserande Distriktssköterska 
Mångårig praktik - adekvat utbildning 
Ring för hembesök - telefonrådgivning 

Byte av urinkateter - sårbehandling - blodtryckskontroll - dietrådgiv
ning - friskvård - vaccinationer - injektioner - förskrivningsrätt av 
vissa tekniska hjälpmedel, exempel urininkontinens - stomiopererade -
diabetes-patienter. 

Ring Livslågan -telefon 301 55 
LAILA MARTINSSON Leg. distr. sjuksköt. 



Lilly en snart 70-årig 
skönhet 

Till sin fyraårsdag , 1917, fick Gullan 
Ekström av sin morbror Johan en för 
den tiden ovanligt vacker docka, inköpt 
i Tyskland. Ännu minns Gullan, som 
om det vore igår , när hennes mormor, 
Fredrika, kom med presenten och sin 
egen jublande lycka över den fina 
dockan. Hon döptes strax till Lilly efter 
en kär liten lekkamrat. 

Dockan Lilly har ett näpet, rosigt 
porslinshuvud, blont vågigt hår och 
sj älvklart kan hon blunda. Resten är av 
en mycket tjock och gedigen celluloid. 
Huvudet går att leda, armarna är rörliga 
vid såväl axlar som armbågar och hand
leder och benen har leder vid höfter, 
knän och vrister . 

Då Lilly kom var hon endast iklädd 
ett långt vitt linne och länge stod hon 
kvar i sin kartong - alltför fin att leka 
med. Då Gullan var i nioårsåldern sydde 
hon själv kläder till sin docka, vilka hon 
sedan haft i alla dessa år. I fjol tyckte 
emellertid Gullan att hon borde ekiperas 
på nytt. Resultatet syns på bilden. 

Nu sitter Lilly åter fin och prydlig i en 
fåtölj hemma hos Gullan och Sigvard 
Ekström och jag tror inte att jag över
driver, då jag påstår att hon än i dag är 
lika älskad som förr av sin dockmam
ma. 

MAJ GUSTAFSON 

Wide/ius Marin Service 
0525131033 Fjal/backa 

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

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

VINTERSERV/CE • FÖRVARING 

DYKARBETE 

JÄRUND 

INVENTING 

AB 

FJÄLLRACKA 
Tel. 0525 /3 12 50 
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Tanums ~J1 Kommun' 

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 påvar biblioteken finns och när 
de är öppna så är det bara att ringa huvudbiblio
teket, 0525/291 30. 

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. 

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

~ , 
Tanums~ 

Bibliotek 

V ÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA 

Vill Du läsa? 
- 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. 

Vill Du ordna ett möte? 
- eller samman träde för Din förening eller organisation, i en lokal där 
det finns modem A V-utrustning? Då är det ide att Du pratar med Ella 
Persson som är ftlialföreståndare . 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 


