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de och vård av de traditioner 
och den kultur som utgör en 
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Genom kontakt och påverkan 
hos kommunala organ och 
andra beslutsfattare söka stöd 
för föreningens strävan till in
satser. 
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TURISM PÅ GOTT OCH ONT 
Lasse Lundberg 

Var tid har sitt, så har det alltid varit och så kommer det förmodlige 
alltid att förbli. 

Det gamla industrisamhället där man tillfredställde ett ökande 
konsumtionsbehov har haft sin tid och får nu ge vika för en mer ba
lanserad produktion, där människan kanske inte alltid är den som 
med sitt arbete är lika viktig rent kvantitativt. 

Arbetstiden kommer förmodligen att bli kortare och kortare och 
människor kommer mer och mer att vara sysselsatta med att serva 
varandra. 

Runt de viktiga livskraftiga basnäringarna kommer små servicefö
retag att knoppas. 

Detta gäller inte minst för turismen. 
Att turismen är viktig för Fjällbacka, är det väl i dag ingen som 

längre ifrågasätter. 
Vad vi i stället bör ifrågasätta, är hur den skall utformas för att 

Fjällbacka bäst skall kunna fungera även för oss som bor här årer 
runt. 

Det finns bara ett svar, vi måste själva forma den så att den passa.;
vårt samhälle. 

Vi måste själva hjälpas åt att sprida ut den över en längre period _:. 
att vi slipper den hysteri som mitten på juli i dag innebär. 

Jag är övertygad om att om det fanns ett alternativ till juli , o 
Fjällbacka var öppet med full service även i juni och augusti, så sk -
le många turister välja att komma då. 

Detta skulle innebära mindre köer vilket i sin tur skulle bidra . 
en bättre handel när folk har tid att se sig om och kanske till och me;:: 
kunna prova det man vill köpa. 

Vi måste också själva så långt det går driva vårt eget näringsli,
Fjällbacka där vi själva och inte folk utifrån får utkomsten av denn;;:. 
näring. Det är ju vi själva som konsumerar här även på vintern n- 
sommargästerna har lämnat. 

Att underlåta att bygga toaletter för att inte locka hit turister är a:: 
underskatta turisten. 

Jag tror att ganska få turister kommer till Fjällbacka bara för a -
gå på toaletten. De allra flesta har nog en sådan hemma. 

Fjällbacka har det väl förspänt. Vi har ett gott rykte som ett av de 
kvalitativt bästa turistmålen på kusten. 

Låt oss fortsätta att hålla den ställningen och att varsamt vidareut
veckla på ett sätt som passar Fjällbacka. 

Omslag: 

Bergmansgatan 
Vy från kyrkskolan 



70 år med ångan uppe 
Jag är en White Lady på kusten, 
en ångbåt med master och stag. 
Jag går mellan våren och hösten 
i Bohusläns arkipelag. 

Följ med mig en dag ut på traden 
bland "bästkustens" holmar och skär. 
Snart är jag den siste i raden, 
en ångande pigg pensionär. 

Tecknare och rimmare: STIG GITSE 
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ANNE-MAJAS 
Manufaktur 

VALSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHöRSAFFAR 

Ombud för 8angtsfors Kam. 

Tel. 0525/313 71 

FJALLBACKA 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer--

---FIRMA---

-Z-E-R-V-A-
--- Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-31675 
() 

Bil & Motor bygger ut! 

Alf Kristensson i den utbyggda butiken. 
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Gör som fler och fler! 
Åretruntboende eller sommargäst! 

Köp bilen i Fjällbacka 
Vi är auktoriserade återförsäljare för 

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

0525 /31096, 31820 

Fjällbacka Fiskaffär 

Dagligen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 
0525/31046 

Välkommen uJ! 

'JJiuaacJta~ 
JtUl.ÖJlU .Ra 

Tel. 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

VÄLKOMNA 
TILL STÖRRE LOKALER HOS 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 



Fjällbacka 
utan präst 
Under hela vintern och våren har Fjäll
backa varit utan präst, sedan Joakim 
Johansson slutade sin tjänst. Två sökan
de har funnits, Birgit Wallin och Lars 
Ingvarsson. Birgit Wallin har tidigare 
varit lärare i Fjällbacka och prästvigdes 
1984. Hon tjänstgör nu i Frändefors. 
Lars Ingvarsson, som tjänstgör i Rom
meland, har flest tjänsteår. Birgit Wallin 
var först den ende sökande, men då kyr
koherde Ragnar Block inte kan accepte
ra en kvinna som präst, bad han Lars 
Ingvarsson att söka. 

Domkapitlet beslöt den 18 mars med 
knapp majoritet att tillsätta Lars Ing
varsson . Domprosten Kjell Ove Nilsson 
var en av dem som ville ha Birgit Wallin 
till Fjällbacka och uttryckte sitt missnö
je över utgången i pressen. Birgit Wallin 
har överklagat beslutet hos regeringen. 

I Fjällbacka engagerade sig Margareta 
Schub och John Rune Forsberg för att 
få Birgit Wallin, genom att 'lägga ut en 
lista i Centrumkiosken. Denna samlade 
ca 180 namn, de flesta från folk som 
aldrig eller sällan går i kyrkan. Bland 
kyrkfolket har oron varit stor, särskilt 
bland de bibeltrogna, som inte kan ac
ceptera en kvinnlig präst, och därför i 
fortsättningen skulle få söka sig til Kvil
le eller någon annan stans . 

Bland de övriga är man ledsen över att 
den kyrksamma gruppen kan komma att 
delas. Man får bara hoppas att de tom
ma platserna fylls av dem, som skrivit 
på listan fö r att få hit Birgit Wallin. 
Skulle sedan kyrkoherde Ragnar Block 
känna sig tvingad att flytta, blir situa
tionen ännu sämre. Förutom att Fjäll
backagruppen drabbas, kan också de bi
beltrogna i Kville, Bottna och Svenneby 
komma att drabbas . Här är de bibel
trogna betydligt fler än i Fjällbacka. 

Anders Järund 

p S. Efter kyrkorådets beslut den 
29 april att stödja tillsättningen av Birgit 
Wallin i ett remissvar till domkapitlet, 
har kyrkoherde Ragnar block beslutat 
att söka annan tjänst, och lämnar tro
ligtvis Kville pastorat i augusti. Kommi
nister Åke Karlsson har beslutat att 
stanna kvar i Pastoratet tills vidare. 

Ängeln Gabriel framför det glada budskapet. 

Julspelet i kyrkan 
Det traditionsrika julspelet framfördes i 
Fjällbacka kyrka lördagen före den fjär
de advent. Spelet i dess nuvarande form 
skrevs 1958 av Bengt Pleijel , som var 
den siste komministern i Fjällbacka. 
Dessförinnan hade man ett adventsspel 
"De fyra adventsljusen" , som framför
des första gången 1949, då Mjöberg var 
komminister. Så julspel börjar bli en 
gammal tradition i Fjällbacka. Ebba 
Polson har varit med och ordnat julspel 
i alla år . Hon minns julspelen under 50-
och 60-talen, då alla barn från 6 år till 
konfirmationsåldern deltog. Barnen bil
dade stora talkörer, och de små fick bil
da en egen änglakör. Kyrkan blev på den 
tiden fullsatt , och extra stolar fick sättas 
in. Under 70-talet minskade intresset för 
söndagsskolan och kontakten med de 
äldre barnen bröts . 1973 och 1980 fram
fördes inget julspel, då kyrkoherde Rag
nar Block fann spelet alltför profant. 
Pastor Anders Johansson tog upp spelet 
igen 1981. 

Förra årets julspel var kanske inte lika 
pampigt som förr, men var ändå ett fint 
spel. Det framfördes av barnen i kyr
kans barn- och juniorverksamhet, med
an kyrkokören sjöng. "Ängeln Gabriel" 
gav det glada budskapet till herdarna 
och Joakim, vår präst, läste övriga delar 
av spelet. De tre vise männen samlade in 
kollekt som lades fram som en gåva till 
Maria och Jesusbarnet. 

Många föräldrar och anhöriga till 
barnen hade kommit till kyrkan. Al
la hoppas vi, att den fina traditionen 
skall få fortsätta . En hel del arbete mås-

Ebba Polson följer de tre vise männen 
fram. 

te förstås till för att spelet skall bli vad 
det blev, och Ebba är tacksam för all 
den hjälp hon fått av föräldrarna. 

Anders J ärund 

Gynna o vara 
annonsörer! 
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De stora kylfartygen från Norge. 

o 

SILLEN GAR TILL • • • 

SILLRUSCH I FJÄLL BACKA 
I början av januari kunde man i våra 
tidningar läsa om hur trålaren Vinga av 
Hamburgsund tagit upp 40 ton sill vid 
Valön och Hjärterön i Fjällbackas inre 
skärgård. Med sin stora fångst gick trå
laren in till Fjällbacka för att invänta 
frysfartyg. 

Den 13 januari kom norska kylfarty
get Sea Prince på 1.062 bruttoton. Nu 
gick silltrålarna i skytteltrafik med sina 
sillfångster. Trålarna Astrid, Pater Nos
ter, Astrid Marie och Nilton med flera 
lossade sina laster i Fjällbacka. 

Sillen gick till utmed hela bohuskus
ten ända upp till Svinesundsbron. Den 
21 januari kom också det norska kylfar
tyget Samfrost på 493 bruttoton till kaj i 
Fjällbacka. Sillfångsterna lär enligt upp
gift vara de största som gjorts på nära 
tio år i Bohuslän. 

Under denna tid var det liv och rörelse 
och framför allt ljust vid lastkajen i vårt 
lilla samhälle. Den 22 januari kom det 
stora kylfartyget Sea Crown på 1.531 
bruttoton. 

Tanum kommuns hamnkapten, Roy 
Ohlson, talade om att denna sillrusch 
tillförde välkomna inkomster till hamn-
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förvaltningen. Fartygen betalade en kro
na per bruttoton för sex dagar vid kaj 
och därtill 3 kronor per ton sill, vilket 
gav 7.000 kronor. Dessutom förbrukade 
fartygen vatten för 2.125 kronor. 

Hamnkaptenen berättade också att 
Tanum kommuns hamnar tycks bli mer 
och mer populära. 1985 låg 7 fartyg vid 
kaj i Fjällbacka och förra året 14 styc
ken vilka gav en inkomst åt hamnför
valtningen på 15.000 kronor. 

Men säg den glädje som varar bestän
digt. Den 30 januari avgick Sea Prince 
lastad med 306 ton sill till Bergens Fisk
industri och Samfrost med 193 ton till 
Stavanger Norway Food. Samma dag 
lättade också Sea Crown ankare på red
den utanför. Sea Crown lämnade Fjäll
backa utan last. Sillen hade blivit för 
mager för att intressera norrmännen. 
Återigen blev det tyst och stilla och vin
termörkret lägrade sig över den nyss så 
livfulla och upplysta lastkajen i Fjäll
backa. 

Den magra bohuslänska sillen bered
des nu i Lysekil för uppfödning av mink 
i .Finland. 

Maj Gustafson 

SILLENS VANDRING 
I vinter har stora mängder sill landats 
Fjällbacka och fiskeinfrysningsfart_-= 
från Norge har legat vid kajen och ta~ ' 

hand om fisken. I det annars så stillsam
ma vinter-Fjällbacka har vi upplevt e
sillrusch , som för tankarna till sillperio
der i gamla tider. Är detta möjligen bör
jan till en ny sillperiod? Eftersom exper
tis finns så nära som i Lysekil, vände jag 
mig dit, och fick så småningom träffa 
Sveriges ende sillforskare Olle Hag
ström . Jag fick en lång genomgång om 
sillen och dess vandringar i dag och i 
gångna tider, diagram, fiskekvo ter 
reproduktions- och dödlighetstal , och 
jag skall här nedan försöka återge hu
vudragen av allt detta. 

Det finns två slags sill, höstlekande 
nordsjösiII och vårlekande sill. Dessa t å 
är troligtvis raser av samma art. I ak a
rier kan man få dessa att leka samtidigt 
och få fertila avkomma. Dessutom fin ns 
skarpsillen, men denna är en helt annan 
art, och kommer inte att behandlas här. 

NordsjösiIlen vandrar tvärs över 
Nordsjön och leker på ett stort område 
omkring Orkneyöarna, samt på en del 
smärre områden utanför England och 



Skottland. Dessa områden genomdras 
av starka strömmar. Lektiden är i sep
tember, och rommen kläcks efter två 
veckor. Det kläckta ynglet, som är för
sett med en liten gul säck med näring, 
färdkost, driver nu med strömmarna 
tvärs över Nordsjön till kusten utanför 
Holland, Tyskland och Danmark. I 
dessa områden är vattnet skiktat på 
grund av dels temperaturen, dels sötvat
ten som rinner ut ifrån land. Över fyra 
grader blir vatten lättare vid högre tem
peraturer, och sött vatten är lättare än 
salt. I det skiktade vattnet kan plankton 
som börjat utvecklas i de övre solbelysta 
lagren stanna kvar och utvecklas där ut
an att sjunka till botten. Ute på Nord
sjön är vattentemperaturen ungefär den 
samma på alla djup, varför vattnet kan 
strömma i djupled. Organismerna kan 
därför riskera att sjunka, och slutar då 
att utvecklas. Det finns därför bäst till
gång på föda i de kustnära områdena. 
Sillen växer och hinner på ett år nå en 
längd av ca 14 cm. Sillen kan nu börja 
vandra och kan uppträda i inre Skage
rack och Kattegatt. I tvåårsåldern befin
ner den sig mestadels i yttre Skagerack 
och SV om Norge. Det tredje året är de 
könsmogna och kommer att leka vid 
Orkneyöarna. 

Den vårlekande sillen leker längs Ska
geracks, Kattegatts och Östersjöns kus
ter. Stora mängder har kläckts vid Rii
gen de sista åren. Under sommaren drar 
den sig ut från kusterna, men vandrar 
inte lika långt som nordsjösilIen. Den 
drar sig norrut upp längs Kattegatt och 
Skagerack och når som längst upp till 
Norska Rännan SV om Norge. Det har 
också funnits en höstlekande sill som 
lekt längs Skageracks och Kattegatts 
kuster. Den utfiskades i slutet av 60- och 
början av 70-talet. 

Den sill som landades i Fjällbacka i 
vintras var till större delen ettårig Nord
sjösill, och den tvååriga som förekom i 
mindre mängder, var till största delen 
vårlekande sill. Är nu detta början på en 
ny sillperiod? Under sillperioden var det 
fullvuxen NordsjösiII, som kom in i 
skärgården. Detta har man konstaterat, 
genom att gräva ut de så kallade grums
dammarna vid trankokerierna. Dit för
de man spillvattnet från koken för att 
grumset skulle sjunka till botten innan 
spillvattnet fick återföras till havet. Man 
trodde att orenat vatten skulle skrämma 
bort sillen. Genom att titta på de nack
kotor man funnit, kunde man konstate
ra att det var frågan om stor NordsjösiiI. 
Sillperioden slutade omkring 1906. 
Skulle vi få en ny sillperiod, skulle man 
idag ha helt andra möjligheter att kart
lägga förloppet. Det skulle troligtvis inte 
heller komma in så stora mängder, då 
sillen fiskas hårt på djupare vatten idag. 

Fångsten på trålaren Astrid Marie lossas. 

Någon ny sillperiod är alltså inte att vän
ta. Ettårig nordsjösiII uppträder normalt 
långt inne i Skagerack och Kattegatt. 

Någon akut risk för utfiskning före
ligger inte för tillfället anser Olle, men 
uttaget är oroväckande stort, ca 50 pro
cent av hela beståndet. Det borde vara 
30, för att man skall vara på säkra si
dan. Dessutom dör 20 procent av andra 
orsaker. Några dåliga reproduktionsår 
skulle vara tillräckligt för att beståndet 
skulle få svårt att återhämta sig och nytt 
fiskestopp bli nödvändigt. Ett varnande 
exempel är det som hände islandssillen. I 
de arktiska vattnen är sillen mycket 
känslig för förändringar i t.ex. vatten
temperaturen. Några dåliga år i kombi
nation med en extrem ökning av fisket 
slog ut nästan hela beståndet. Islandssil
len har ännu inte hämtat sig. Nordsjösil
Ien har också varit nära utfiskning. I slu
tet av 60-talet togs stora fångster och be-

ståndet minskade. Först 1976 slogs 
bromsarna till och ett totalstopp inför
des som varade till 1984. NordsjösilIen 
klarade sig och ökar nu igen. De stora 
investeringar som görs i båtar och i ännu 
högre grad i fiskeindustrin, gör det svårt 
att stoppa ett fiske som hotar ett helt be
stånd. Den mängd som landades i Fjäll
backa var relativt blygsam. Rent biolo
giskt sett är det fel att fiska ettårssill, 
men för svenska fiskets del, är det en 
möjlighet att komma åt nordsjösilIen, 
då svenskarna är utestängda från områ
det där tvåårssillen finns. Hälften av all 
fångst går till fiskmjöl, som används till 
kreatursfoder. Olle vill inte lägga några 
moraliska aspekter på detta. Så länge in
te beståndet är hotat av allt för stora ut
tag, är allt väl. All fångst har inte heller 
den kvalitet som gör den lämplig för 
konsumtion. 

Anders Järund 
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Recept på genuin 
makrillsoppa 
Genom Karin Lundberg-Forsberg 
har vi fått följande recept på mak
rillsoppa, såsom hennes mormor, 
Christina Lundström (1865-1940), 
från Fjällbacka tillredde den. 

Färsk makrillsoppa (8 pers.) 

3 medelstora makrillar 
1 gul lök 
2 lagerbärsblad 
1 knippa gräslök 
10 svartpepparkorn 
2 l vatten och salt 

Till redning: 
3 dl tunn grädde eller "gammal
dags" mjölk 
5 msk vetemjöl 

Beredning: Rensa fisken väl, skölj 
den och skär varje fisk tvärs över i 
5-6 bitar. Lägg fisken i saltat vat
ten (4 mask salt till 2 l vatten) att 
dra 1 timma. Makrill är ju mycket 
blodig, så köttet blir vitare och 
smakligare på detta sätt. Koka upp 
vattnet med kryddorna och "hälften 
av gräslöken. Lägg i den sköljda fis
ken . Låt den sakta koka 15-20 
min. Rör ut mjölet till redningen 
med grädd-mjölken. Häll den i en 
fin stråle ner i soppan under försik
tig omrörning. Låt soppan koka 
upp igen och smaka av den med ev. 
mera salt och peppar. 
Serveras med finklippt gräslök och 
råskalad, separat kok potatis. Hårt 
bröd och smör är gott att äta till 
soppan. 
Ä ven salt urvattnad makrill kan an
vändas till samma recept. 

På sina håll i Fjällbacka ansågs 
makrills opp an vara så god att den 
fick namnet "ed ihjälsuppe" . 

Maj Gustafson 

Den gamle läka
rens råd hjälpte 
med detsamma! 
Har sedan 10-årsåldern haft ett så kallat 
galopperande hjärta. Det kommer helt 
plötsligt och kan hålla på längre eller 
kortare tid upp till någon timme, men då 
får jag lägga mig. 

För en tid sedan fick jag ett råd aven 
gammal läkare: 

- Tryck på halsen där pu~sådern 

känns, sade han. 
J ag prövade det alldeles nyss och till 

min stora glädje hjälpte det med en 
gång. 

Kerstin Olsson, Fjällbacka 
8 

FFF gratulerar 
Hamburgsund 
som fyller 850 år 
Hamburgsund omnämns första gången i 
isländska sagor 1137 under namnet 
Hornboresund . 

Under medeltiden har man i närheten 
haft en tingsplats "Hornboreting" , och 
under en sillperiod i slutet av ISOO-talet 
fanns här en tullindrivningsstation. 

En befästning av jordvallar har legat 
på berget vid Slottet vid minst två tillfäl
len visar utgrävningar. Denna borg är 
dock inte omnämnd i några samtida 
skrifter. 

AJ 

Egen tillverkning och försäljning 
av 

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

Omstoppning och omklädsel av 
bilar och möbler 

OBS! Vintertid lagningar av båtkapell 

Stor sortering i 
tyger och ö vriga material! 

SolSkydd - Textilier - Gardintillbehör 
Tapetserarverkstad 

Tanumshede - 0525-205 71 , 205 73 



FLORÖ PÅ 1900-TALET 

Det s.k. "kaptenshuset": byggt 1860 till kapten August Johansson, son till mor Abela, när han gifte sig med Jacobina 
lsaksdotter, bonddottern från Tanum. Foto: Stig Hagenius 

l sommarnumret 1986 följde vi Florös 
historia från början av 1800-talet då 
Zimmerman köpte ön och troligen bygg
de det första huset, vilket snart blev 
krog och gästgiveri under mor Abelas 
spira till hennes död 1884. Vi har också 
följt hennes son, kapten Johansson och 
hans hustru Jacobina, som flyttade in 
1860 i den nybyggda kaptens bostaden 
och skildrat den hektiska tid som följde, 
då de stora magasinen byggdes för sill
salteri och ansjovisinläggning. Kapten 
J ohansson dog på Florön 1898 och hans 
maka i Tyskland hos sonen 1907. 

TEATERDIREKTÖREN PÅ FLORÖ 
Det blev konkursauktion efter kapten 
J ohanssons död och därefter stod husen 
tomma några år, tills teaterdirektören 
Oskar Wennersten och hans maka köpte 
stället 1905. Wennerstens samlade en 
stor mängd antika, dyrbara möbler och 
konstverk här ute. Båda makrna dog 
1911 och sedan var det ingen som tog 
hand om husen. Någon nyfiken besöka
re slog in en ruta och snart spred sig rena 
vandalismen med uppbrutna dörrar och 
linne och silver kastat huller om buller. 
Kapten Johanssons son, Alfred, besökte 
sitt barndomshem en gång när det såg så 
ut. 

Senare har en gäst hos Silfverskiölds 
beskrivit den tiden så: 

"Stormen, gastarna, vältarna 
togo sin ö igen, 
skakade, knakade, gistnade 
gamla husen. 

Virvlade kring med blekt program 
från stormande Strindbergs-aftnar. 
Teaterrekvisita tittade håligt 
och kallt från möbler, gipser och byster. 

Så låg Florö i sitt skönaste flor, 
fri från Bachus, krögare, skeppare 
och Wennerstenar. 

Gräsen växte över gröna buteljer, 
blommorna logo åter 
i friska saltängsmattor, 
kallgröna, doftande mot gråröda berg. 

Flädern lyste trolsk i sommarnatten 
doftande mildvit i färg, 
Någon lustseglare gjorde strandhugg 
såg det hemska och sköna ijörgängelsen. " 

KÖPTE PER TELEFON 
I mars 1931 annonserades ön med husen 
ut till försäljning genom kamrer Carl 
Larsson i Fjällbacka för bankens räk
ning. Aven slump fick doktor Silfver
skiöld genom Uddevallaflickan som rå
kade sitta i hans sällskap på en restau
rang i Stockholm reda på att Florö var 
till salu. Genom en gammal vän till Silf
verskiöld från beredskapstiden, Urban 
Lundgren i Hamburgsund, förmedlades 
köpet per telefon och köpesumman blev 
6.000 kr. 

Redan de första dagarna i april for 
Silfverskiöld med Doric från Fjällbacka 

i sällskap med Carl Larsson för att ta ön 
i besittning. Detta skildras fint av sam
me författare: 

Och en dag 
havet låg fint som en silversköld 
ristade nye herren 
ett skummande spår 
i Neptuns saltgröna tak 
med farkost 
till sagoomspunna Florö. 

KULTURHISTO RISKA VÄRDEN 
BEVARAS. 
Nu hade ön fått en ägare som förstod att 
ta vara på dess kulturhistoriska värden 
och också hade ekonomiska medel att 
reparera med varsam hand. 

Vid det här laget var husen rätt ruski
ga att skåda, då ,de stått obebodda i 
många år. Men timret i väggarna var 
kärnfriskt. 

Redan nästa dag var doktorn där i 
sällskap med händiga och kunniga män 
från trakten, snickaren och trädgårds
mästaren Patrik Johansson från Ham
burgsund, målaren och tapetseraren 
Eric Ericsson och David Eliasson med 
sonen Ernst. 

Så började ett jättearbete med att få 
allt i gott skick igen, ett arbete som dok
torn fortsatt med resten av sitt liv fram 
till sin död 1957. 

I Florös dagbok har han då och då an
tecknat arbeten och planteringar som ut
förts. Allt detta har varit en kulturhisto
risk gärning så god som någon. 
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ABE LAS KROGDISK KVAR 
Allt målades och sattes i stånd. Möbler 
till det gamla krogrummet köptes antik
variskt för att passa till miljön. Tyvärr, 
kan man säga efteråt, bevarades inte 
kroglokalen som den var . Rummet åt 
öster, "mor Abelas kammare" och kö
ket förenades med krogrummet genom 
att dörrar togs bort och ersattes av valv. 
Men den gamla krogdisken fick stå 
kvar, liksom kakelugnarna och spisku
pan i köket. I krogrummet hänger fort
farande ett porträtt av kapten J ohans
son . 

På baksidan av krogen har funnits en 
envånings utbyggnad, där den gamla 
brännvinsbutiken fanns, och där de sto
ra brännvinsfaten stod sida vid sida. 
Denna del revs redan av Carl Larsson. 

De ståtliga gula magasinen med gav
larna åt sjön var inpyrda med lukt av sill
lake och ansjovis när Silfverskiöld kom 
hit. Här har arbeterskor varit inkvarte
rade under arbetssäsongen. 

PLANTERA OCH BÄRA JORD 
1931 när Silfverskiöld hade köpt ön, var 
det en blåsig sommar och han förstod 
genast att man måste se till att' skapa lä. 
Så satte han igång med trädplantering 
och för att få tillräcklig jord för detta, 
måste han själv och alla som ville hjälpa 
till bära jord från ängen inne på ön till 
berget väster om husen. 

Doktorn köpte ädla lövträd från Al
narp, Uddevalla och Göteborg: askar, 
ekar, valnöts- och mullbärsträd, frukt
träd. Vid västra berget planterade han 
hängpilar som han hoppades "om några 
år skall släpa sina eleganta hänggrenar i 
vattnet och hälsa seglare med ett frid
fullt intryck när de svänger in i Kongsen 
efter vindbrusad färd i öppna vatten". 

FOLKSKOLLÄRARE HOLMARK 
OCH SKOLBARN 
Doktorn skydde ingen möda för att hål
la det gröna vid liv. Minst 30 l var om 
dagen borde varje träd ha under torka, 
menade han. Redan första sommaren 
kom skollärare Holmark med sina skol
barn och satte små plantor av gran, fura 
och lärkträd, men jorden var inte så 
lämplig och endast furorna tog sig. 

STORM OCH KÖLD FOR ILLA 
FRAM 
Doktor Silfverskiöld hoppades att han 
enligt Alnarps växt katalog skulle kunna 
lyckas med subtropiska växter, eftersom 
ön har odlingsklimat nr l enligt sakkun
skapen. Men vintrarna 1941- 43 var ex
ceptionellt kalla och dödade vinrankor, 
stamrosor , liljor, magnolie- och fikon
träd. 

Silfverskiöld var dock outtröttlig i att 
försöka rädda och plantera nytt. Han 
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De stora magasinen med gavlar mot sjön byggdes av kapten Johansson för sillsal
teri och ansjovisinläggning. Här arbetade ett 30-tal kvinnor under somrarna i slu
tet av I800-talet. Foto: Stig Hagenius 

var också mån om att bevara de gamla 
träd som fanns före honom. En sommar 
stormade det så hårt att det rök salt
skum över syrenhäcken som svartnade. 
Men ett under skedde. Nya skott blom
made i oktober och en vän sände en kla
se syrenblommor till Stockholm som en 
hälsning. 

ROSENBUSKEN FRÅN MODERNS 
BARNDOMSHEM 
Doktor Silfverskiölds mor var prästdot
ter från Norra Wånga i Skara stift. Där
ifrån hade hon tagit med sig en rosen
stickling till sitt eget hem på Styrsö, där 
hennes man var läkare och grundare av 
Sveriges försa havskuranstalt för skro
fulösa barn. En stickling från denna bu
ske fick doktor Silfverskiöld av modern 
och lyckades få den att trivas och blom
ma på Florö med svagt doftande vita ro
sor. 

GÖKEN GAL OCH HÄGRAR 
FLYGER 
Silfverskiöld skriver i sin dagbok: 
"Göken gal till slutet av juni. Orrspel 
har man hört här och Holmbergarna har 
sett flera hundra orrar på en gång som 
strykfåglar. Hägrar ser man flyga över 
sundet i tidiga morgnar. En del somrar 
har korpens sträva läte låtit höra sig." 

ANSLAG TILL MAGASINENS 
UNDERHÅLL 
Det blev åtskilliga tiotusentals kronor 
som doktor Silfverskiöld lade ner för att 
försköna och vårda ön. Man förstår att 
inte alla dessa vidlyftiga trädgårdsan
läggningar har kunnat bevaras efter 
hans död. 

Eftersom sillmagasinen är ett värde
fullt kulturhistoriskt byggnadsminne 
har Riksantikvarieämbetet delat ut 
20.000 kr till underhåll. Länsstyrelsen i 
Göteborg har gjort en dokumentation 
av de övriga byggnaderna inför en bygg
nadsminnesförklaring, vilken dock inte 
ännu skett. För en privatfamilj är det ju 
inte bara ett nöje att äga denna intres
santa ö utan också ett betungande eko
nomiskt ansvar. 

ETT TACK TILL FAMILJEN 
SILFVERSKIÖLD 
Det är nu mer än 50 år sen stället kom i 
familjen Silfverskiölds ägo, och det är 
inte för tidigt att det uttalas ett varmt 
tack till dem för att denna värdefulla 
miljö bevarats på ett så fint sätt. 

Det inte minst värdefulla som doktor 
Silfverskiöld gjorde var, att han knöt ett 
vänskapsband med mor Abelas sonson , 
Alfred, som bodde på Otterön på sin ål
derdom och bad honom skriva ner min
nen från sin barndom på ön i slutet av 
1800-talet. 

HÖSKÖRD MED HJÄRTERÖ
FOLKET 
Det är också nu mer än 50 år sen jag själv 
bodde med min mor och mina syskon på 
Hjärterön. Då fick vi barn vara med om 
höskörd på Florö och åka hölass på 
pråm mellan öarna. Pojkarna från Kalv
ö var med. Detta var en upplevelse som 
jag bevarar som ett kärt barndomsmin
ne. Jag tackar också fru Ingrid Silfver
skiöld som ställt allt värdefullt material 
till förfogande. 

Inger Rudberg 



INNEV ÅNARE P Å FLORÖ 
I mantalslängden för 1830 ingen 
mantalsskriven på Florö. 
I mantalslängden 1840 står följande 
överstruket: 
Jaktuppsyningsman J.P. Zimmerman 
f. 1799. Hustru: ? Pålsdotter från Gåsö 
f. 1802. Barn: Johan f. 1832, Elin 
f. 1839, Hans f. 1834. 
I marginalen står: Köpt för 2.500 R. 
gälddaler den 5 aug. 1837. 
Skepparen Benjamin Johansson f. 1802. 
Hustru: Abela f. 1807. Barn: Peter Au
gust f. 1829, Amalia f. 1830, Johanna 
f. 1835, Bernhardina f. 1836. 
(Överstruktet: Hustru Elisabeth Anders
dotter f. 1779. Utfattig) Dräng: Henric 
f. 1818, Piga: Britt f. 1819. 
l slup Familjen 32 laster. 

Strandsittare Johan Andersson f. 1812. 
Hustru: I. Helena Nilsdotter f. 1816 
Barn: Augustina f. 1839. Dräng: Chris
tian. 
Strandsittare Anders Johansson f. 1779. 
Hustru f. 1787. Barn: Olle f. 1823, Alex
ander f. 1826, Anders f. ? Tiggare inhy
ses: Enkan Inger Andersson (dotter till 
Anders) f. 1807 . Barn: Johan f. 1824, 
Augustina f. 1835, Adrian r: 1836, Au
gust f. 1836. Utfattiga. 
I mantalslängden 1850 står följande: 
Jaktupplysningsman S.A. Lyden 
f. 1799. Hustru f. 1810. Piga: Olena. 
Ägaren Benjamin Jonsson f. 1802. 
Hustru f. 1807. Barn: Peter August 
f. 1829, Amalia f. 1830, J ohanna 
f. 1835, Bernhardina f. 1836, Bengt 
f. 1840, Gustafva Charlotta f. 1844. 
Modern: Barbro f. 1770. Pigor: Annika 
f. 1819, Lovisa f. 1819. Dräng: August 
Olofsson f. 1829. 
Husförhörslängden 1860: 
Abela Petersson, gästgifvareenka 
f. 1807. Barn: Amalia f. 1832, Bernhar
dina f. 1836, Gustafva Charlotta 
f. 1844. Pigor: O. Magnusdotter f. 1830, 
A. Andersson f. 1844, L. Eliasdotter 
f. 1824. 

Peter August Johansson, Sjökapten 
f. 1829. Hustru: Jacobina Isaksdotter 
f. 1832. Barn: Georg f. 1860. Piga: O. 
Axelsdotter f. 1833. Dräng: J . Anders
son. 

Johan Andersson, fiskare f. 1812. Hust
ru: I. Helena Nilsdotter f. 1816. Barn: 
Anton f. 1844, Johan Bernhard f. 1848, 
Sara f. 1851. Bror Alexander Andersson 
(förre tiggaren, nu sjöman) f. 1826. 

I husförhörslängden för 1870: 
Abela Pettersson f. 1807, jordägare. 
Barn: Gustafva Charlotta f. 1844. Syster 
Gustafva Bergström f. 1812. Piga: Hed
da Olausdotter f. 1843. 

f. 1832. Barn: Georg f. 1860, Johan 
f. 1863, Carl f. 1865, Frans f. 1869. F os
terson Carl Richard Bergström. Pigor: 
Johanna Andreasdotter f. 1846, Johan
na Johannisdotter f. 1810. 

Johannes Andersson, fiskare f. 1812. 
Hustru: Inger H. Nilsdotter f. 1810. 
Barn: Anton f. 1844, Johan Bernhard 
f. 1848, Sara f. 1851. Broder A. Anders
son f. 1826. 

Husförhörslängden 1880: 
Abela Pettersson f. 1807. Barn: Gustafva 
Charlotta f. 1844. Syster Gustafva Berg
ström f. 1812. Piga: Johanna El. Andre
asdotter f. 1852. 

Peter August Johansson, sjökapten 
f. 1829. Hustru: Jacobina Isacsdotter 
f. 1832. Barn: (Georg inte med här) Jo
han Alfred f. 1863, Carl Victor f. 1865, 
Frans August f. 1869, Gerda Teresia 
f. 1871. Fosterson Carl Richard Berg
ström f. 1853, sjöman. Pigor: Abela 
Alexandersdotter f. 1854, Anna Benja
minsdotter f. 1834. Dräng: Sven Hilmer 
Johannesson f. 1857. 

Anton Johansson f. 1844, skeppare. 
Hustru : Lovisa Mathilda Carlsdotter 
f. 1853 på Väderöarna. Barn: Johan 
Conrad f. 1878, död 1882 (John). Bror 
J ohan Bernhard Johansson, skeppare 
f. 1848 (senare Dyngö). Piga: Abela 
Charlotta Hansdotter f. 1855. 
Florö 1890: 
Husägare Skeppare Anton Johansson 
f. 184. Hustru Lovisa f. 1853. Barn: Ag
nes f. 1881 , Johan f. 1884 (John) död i 
Chicago 1912. 
H usägare Skeppare Benhard Johansson 
på Dyngön. 
Mantalslängden för Fjellbacka Kapell
församling år 1890: 
Peter Aug. Johansson f. 1829, sjökap-

ten. Hustru: Jacobina Isaksdotter 
f. 1832. Barn: Johan Alfred f. 29/9 
1863, Carl Viktor f. 27/10 1865, Gerda 
f. 1871. Pigor: Fina f. 1854, Maria 
f. 1861. Dräng: Karl f. 1870. 
Dödboken för Kville socken 1881 10 
okt: 
Johansson Georg Bertrand (Bernhard), 
handelsbokålIare, Christine förs. Göte
borg 20 år Il mån. 23 dag, drunknad i 
Fjällbackafjorden. Samma dag: Frans 
August, Il år Il mån och 22 dag, 
drunknad i Fjällbackafjorden. (Föräld
rar: P .A. Johansson, sjökapten, Florö 
och Jacobina Isaksdotter) 
Mantalslängder för tiden 1900-1915 
finns inte 
Mantalslängd för Fjällbacka kyrkobok
föringsdistrikt 1923: 
Florö: Jordbruksarbetare Einar Alexis 
Johansson f. 1898. Hustru: Sigrid 
f. 1898. 

FFF -UTFLYKT 
TILL FLORÖ 
Du som länge har gått omkring och 
önskat att få besöka Florö och den 
gamla krogen på ön, men inte haft 
chansen, har nu möjligheten att gö
ra detta på den av FFF arrangerade 
utflykten dit under Juli månad. 

Vi tackar Peter Silfverskiöld för 
invitationen och ser fram emot att 
under sakkunnig guidning få bese 
denna pärla i vår skärgård. 

Affischer kommer att anslås i 
Fjällbacka. 

Väl mött! 

Peter August Johansson, sjökapten Det äldsta huset är den gamla krogen, troligen byggt ca 1830 av J.P. Zimmerman . 
f. 1829. Hustru: Jacobina Isaksdotter Det är ganska oförändrat till exteriören. Foto: Stig Hagenius 
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HOBBYKLUBBEN 20 AR 

Fr. v. Arbetsledare Linnea Johansson och Ivar Ohlsson, klubbledare Linnea 
Isacsson. 

Hobby-Klubben startades- 1966, den 24 
september av Astrid Järund, före detta 
Röda Kors-syster, som också senare tog 
initiativ till pensionärsgymnastiken, vil
ken numera utövas i Håkebackens sko
la. 

Första tiden höll Hobby-Klubben till i 
bottenplanet i det första hyreshuset, 
som stiftelsen K ville Bostäder lät bygga i 
Fjällbacka. Innan pensionärsgymnasti
ken kom igång avslutades hobby träffar
na alltid med några små kroppsöv
ningar. Verksamheten är fortfarande 
mycket uppskattad. Varje tisdag träffas 
ett tjugotal pensionärer, numera i en 
sal i gamla Konsum, som ställts till klub
bens förfogande . Under tre timmars tid 
sysslar man med allt som har karaktär 
av ren hobbyverksamhet, till exempel 
vävning, slöjd, tillverkning av dukar och 
mattor av många olika slag m.m. De 
färdiga föremålen avyttras många 
gånger inom medlemskretsen . Tidigare 
hade man försäljning på torget och nu
mera altererar man med julmarknad och 

sommartid med tombola. Pengarna som 
kommer in används till inköp av nytt 
material. 

Tjugoårsdagen av klubbens tillkomst 
firades den 28 november 1986 med ett 
rikt och omväxlande underhållnings
program. De närvarande bjöds på läck
ra smörgåsar och dricka. Arne Fredlund 
berättade intressant om gamla tider och 
släkter i Fjällbacka. Ing-Britt Engberg 
underhöll vid pianot. Linnea Isacsson 
informerade om klubbens tillkomst och 
Marianne Kristiansson ledde en mycket 
uppskattad liten gymnastikuppvisning. 
Olle Olsson visade film från sin långvä
ga resa till Mexico och innan man skil
des fick man också tid att dricka kaffe 
och festa på tårta. 

Till sammankomsten hade flera gamla 
medlemmar inbjudits, vilka av ålder inte 
längre kan närvara vid veckoträffarna. 
Den äldsta, före detta medlemmen, nu 
över hundraåriga Charlott Hansson, 
Hjälp-Edsten kunde tyvärr inte närvara 
vid detta festliga 20-årsjubileum. 

Maj Gustafson 

SVERIGES REDOVISNINGS KONSULTERS FÖRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

På Bohus Ekonomi kan vi hjälpa Dig och Ditt företag med alla 
admistrativa frågor. 
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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 0525-291 30 för vidare information 

Fjällbacka 
postkontor 

Under tiden 
22/6 - 1/8 1987 

har vi öppet 
hela dagen 9-17 

Tel. 0525/310 13 

Trevlig sommar! 

Centrumkiosken 

Tobak - Cigaretter - Tidningar 
Konfektyrer - Frukt - Läskedrycker 

GR-glass - Souevenirer m.m. 
Tips - Video - Film 

Svenska och norska sjökort 

Vi tar emot film 
för framkallning 

Gatukök 

Eva och Bengt Richardsson 
Telefon 0525 - 313 27 

AKVARIE & 
HUNDBUTIKEN 

~ Norra ~~ Kle.vgatan r~ , 
Stromstad 
0526/14206 <::: 

I vår butik hittar Du olika 
hund-och katt foder såväl 

som kattsand. 
Stor sortering av burfåglar, 

akvariefiskar samt smågnagare 
från ökenråttor till chinchilla. 



KUNGSKLYF'Il\N 100 ÅR 
Att påstå att Kungsklyftan, vilken delar 
Vetteberget i 2 delar, en av Fjällbackas 
verkliga sevärdheter, fyller 100 år, kan
ske för den oinvigde kan te sig lite un
derligt. Visst måste väl den djupa klyf
tan med de enorma hängande stenbloc
ken vara betydligt äldre och kanske rent 
av härröra från jordens tidiga barndom. 

Javisst måste det vara så, men på sätt 
och vis fyller ändå Kungsklyftan 100 år 
den 27 juli 1987. 

Så här förhåller det sig: I alla tider har 
givetvis klyftan legat där med sina sten
block. 

På den tiden när Fjällbacka första 
gången bebyggdes, fick den namnet 
Ramleklåvan efter de stenar som stän
digt rasade från de vittrande bergssidor
na . Så ligger det till om man får tro Arne 
Fredlund och det bör man ju. Så den 
27:e juli 1887 anlöpte under pompa och 
ståt Hans Majestät Oscar II till Fjäll
backa . Med den stolta , Drott ankrade 
han och hans uppvaktning på redden för 
att göra samhället ett besök : Det var en 
stor dag i Fjällbackas historia. 

Fjällbacka hade vid detta tillfälle ca 
1.000 innevånare och huvudnäringen 
var fiske, jämte handel och seglation. 
Man gick man ur huse. Det var fejat och 
putsat så som det är när man får kung
ligt besök. 

Länsman Johansson i Bastekärr gick i 
spetsen för mottagningsceremonin och 
med sin korpulenta stofthydda ledde 
han det tåg som förde Hans Majestät 
med följe genom Ramleklåvan. 

Det berättas att länsman lät som en 
ångmaskin när han frustande anförde 
sitt kungliga följe. 

Väl återkomna till Hällesporten där 
Hans Magnussons diversehandel då låg, 

H.M. KONUNGENS 
HOVMARSKALKSÄMBETE 

KUNGL. SI..OTTI:T 

.. 111 '0 ITOCKHOLM Stockholm den 27 januari 1987 

Hans Majestät Konungen har mottagit den vänliga inbjudan 

gällande 100-årsminnet av Kung Oscar II: s besök och signering 

i Kungsklyftan år 1887. 

Jag måste tyvärr meddela, att Konungen ej har möjlighet att 

närvara vid detta jubileumstillfälle. 

Med vänlig hälsning 

/:;#~ 
Claes Nordström 
Hovintendent 

Föreningen för Fjällbacka 
Lars Lundberg, ordförande 

450 71 FJÄLLBACKA 

där man inom parentes tillverkade an
sjovis , skrev Hans Majestät Oscar II sitt 
namn på ett ark papper, varefter solda
ten Theodor Broberg och hans son Karl 
snickrade en ställning och hög in den 
kungliga namnteckningen i granitväggen 
vid klyftans norra öppning. 

Från den dagen hette den Kungsklyf
tan. 

Eftersom det i sommar är 100 år se
dan denna händelse, inbjöd Föreningen 
för Fjällbacka vår nuvarande Kung att 
närvara på 100-års dagen av denna hän
delse, samt att om möjligt skriva sin 
namnteckning under sin farfars farfars 
på berget. 

I svarsbrevet från hovintendenten 
Claes Nordström lät Konungen meddela 
att han inte kunde närvara vid detta till
fälle. 

Låt oss alla möta upp den 27:e juli på 
torget och tillsammans tåga genom 
Kungsklyftan med start klockan 15.00. 
Kanske är det många som aldrig har gått 
igenom den? 

Alltså väl mött 27:e juli klockan 15 .00 
på Torget. 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 14 
457 00 Tanumshede 

0525-200 03 

Kungajakten Drott med Kung Oscar II på Fjällbacka redd. 
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Ur "ord och inga visor" 

Då får det allt vära 

Det var vår i skärgården. 
Strandskatan hade för länge sedan 

kommit och spann nu sina drillar, till 
den väv av sjöfågelsång, varje ny vår 
bjuder. Ute på Norderö vällde redan de 
blå violerna ner över hällarna, inte olikt 
uthälld målarfärg . Likadant var det på 
de andra öarna. Dofterna av hav och av 
nytt liv, väcktes åter av solen och ljuset, 
vilka varit borta så länge. 

Ute på Norderö slog doften av gräs 
och fiskrens, från ängsbacken och bo
darna vid bryggan, emot en när man 
steg iland. 

Ön var ganska stor, kanske åtta eller 
nio hundra meter lång och hade en gång 
hållit ett litet jordbruk, med ett par kor 
och en häst. 

Det var i Alberts ungdom, då han och 
Maria hade levat och satt barn till värl
den här ute i skärgården. 

Det hade blivit vår igen, väl femtio 
gånger sedan dess, och borta var för 
länge sedan barnen och korna och häs
ten också för den delen. Den lilla ladan 
var ombyggd till sommarviste för barn 
och barnbarn, vilka alltid kom ut på 
somrarna. För dom var det rena paradi
set att få lämna stan och flytta ut i skär
gården för ett par korta sommarmåna
der, trots att där varken fanns rinnande 
vatten eller elektricitet. 

Så hade Albert och Maria det, året 
runt. De kommunala ansvarshavarna, 
som ju alltid vet bäst, hade sedan länge 
försökt förmå dom att flytta iland från 
den sanitära olägenhet, vilken Alberts 
och Marias gård ansågs vara, medan den 
av sönerna som bodde i den renoverade 
ladan, taxerades för sitt ägandeförhål
lande i fastigheten, såsom förmögen. 

Albert var en ganska munter person, 
det hade han alltid varit. Det gick histo
rier överallt om hans slagfärdighet och 
om hans mustiga kommentarer. 

En gång hade han kommit in till sam
hället, på fastlandet, med sin snipa och 
knuffat in sig mellan två blanka plast
kryssare i hamnen. De båda skepparna 
på fritidsbåtarna hade rusat fram och 
burit av med sina båtshakar, medan Al
bert klev iland och förtöjde. 

14 

- Skall du inte fendra av? skrek en 
av de båda med gäll röst. 

- De behövs ente, svarade Albert. Jä 
ska lacka om na te hösten. 

Sådan var Albert. 
Nu var det på det viset att elverket i 
Strömstad hade bestämt att det skulle 
dras in elektricitet till Alberts hus, ett 
beslut vilket Albert och Maria utan allt 
för stor entusiasm hade godkänt. 

Dagen var inne och båten från elver
ket, med två man ombord, la till vid 
bryggan. 

Albert var nere och mötte. 
Under prat om vädret gick de upp mot 

stugan. 
- Här är allt bra vackert på somma

ren, sa den mest småväxte av de båda. 
Han hade presenterat sig som ingenjö
ren. 

- Jo, svarade Albert, men de e ta 
mig fan lika vackert på vintern. De ä ba
ra de att då ä de så förbannades mörkt 
att en ente ser allt det granna. 

Det stod en liten farledsfyr på udden 
på andra sidan ön. Tillsammans gick de 

upp mot denna och stannade på det hö
ga kala berget. 

- Jaha, sa ingenjören, vilken hade 
ordet när det gällde det elektriska. Om 
vi drar över berget här, så räcker det 
med fyra stolpar. 

Albert tittade misstänksamt på ho
nom. Så vände han och gick sakta tillba
ka mot stugan. 

Han gick sävligt upp för kökstrappan, 
gick in i köket, slängde mössan på skän
ken vid diskbänken och satte sig vid bor
det. 

Nere vid klädstrecket höll Maria på 
att hänga tvätten utan att lägga sig ett 
enda dugg i det elektriska. Sådant var ju 
karlgöra. 

- J aha, sa ingenjörn, om ett par tre 
veckor bör vi ha dragit fram ledningar
na. 

Den andre av de bägge männen hade 
satt sig på trappan utanför i solen. 

- Sa du att i ska dra elkriseteten 
bortifrån fyrn? sa Albert och kisade mot 
ingenjören. 

- Ja just det, svarade ingenjören 
som hade hand om det elektriska. 

- Mja, sa Albert och såg fundersam 
ut. Ja vet ente om ja e så säker på de, för 
ska de va sånt där lys som blinkar, så får 
de nog vära ... 

Lasse Lundberg 
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Trycksaker! 
Böcker 
Reklamblad 
Folders 
Program m.m . 

Bruksvägen 8,455 00 MUNKEDAL Tel. 05 -12119,12311 

Boutique Klippan 
Vi har det unika Konsttennet från HELG! JOENSEN. 

Modesmycken, Väskor, Skärp, Kosmetika m.m. 

VÄLKOMNA IN! 
En trevlig sommar! 

Mia och Ingemar 
Tel. 0525/318 06 

TANUMS TAXICENTRAL 

0525/29170 

• 

~Läder 
'--J ~ Päls 
C Presenter 

b I 
I 

~ 
vi ombesörjer 
fortfarande lagning 
av skor och läder 

C Fjällbacka 
skomakeri och läder 
0522/31520 

Gynna våra 
annonsörer! 
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GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUl 

1 Musö. Ytterst på en klippa vid vattenbry
net ligger ett stort flyttblock av romb por
,fyr, en mörk bergart, och balanserar. 

2 Dannhobnen, "Ingrid Bergmans ö". 
3 Porshobnen. Bad-ön framför andra. Jät

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

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

12 Stenshobnen 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. 

16 

SKÅRGÅRDEN 

~ 
c 

O 
o 

'6 
~ 

, 
~ ~ 10° 

O C) 

~ 

~
18 
E . 
0;0 

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

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

00 
~ 

~ 
@tJ ~ 

~~ 
(:) 

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

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



E GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE 

1 Golfbanan 311 50 
2 Tennisbana, minigolf 317 13 
3 Tandläkare, Stiftelsehus E 317 00 
4 Nya Badis, Restaurang 312 08 
5 Pastorsexpeditionen 310 34 
6 Kville hembygdsarkiv 310 80 

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

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

Biluthyrning 
10 Båtshopen, Cafe Bryggan 

Båtuthyrning, Cafe m.m. 
11 Turistinformation och 

rumsförmedling 
12 Ingrid Bergmans Torg 

310 13 
31105 
31096 

el. 318 20 
31040 

31060 

13 Hamnkontoret8 - 10 31169 
14 Bibliotek 31453 

Öppet må och ons 15- 19 fre 17-19 
15 Stora Hotellet 310 03 
16 Götabanken 9.30- 15 31027,31427 
17 Gröna Lid, Restaurang 310 41 
18 Apotek må-fre 9-13,14-18 310 04 
19 Distriktssköterskemottagning 31857 
20 Sparbanken Tanum -9-=-- 15 318 00 
2 1 Nestorsgården 31071 

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

22 Kungsklyftan längd ca 200 m, bredd 
2- 3 m, höjd ca 20 m. Fick sitt namn vid 
Oscar I1:s besök 1887. Ursprungligt namn 
Ramleklåvan. 

23 SSN:s klubbstuga 31850 
24 Sälviks Camping 314 90 

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

25 Idrottsplats 316 18 

BRA ATT VETA 

Båtutflykter 
Gunnar Sörensson 

Flytvästar 
Fritidskontoret 

Havsfiske 
Alfons Bohlin 
Torbjörn Järund 

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

Vandrarhem 
Valö Skärgårdsvandrarhem 
Solgårdens vandrarhem 

Dykare 
Widelius Marin Service 

31288 

18147 

311 14 
31253 

31704 
310 57 

31234 
301 77 

310 33 

FJÄLLBACKA 

UOMUNOS 
KARET 

/~',:] . (~ 

Vettebergen 
\) 

DE VIKTIGA TELEFONNUMREN: 
Tanums kommun 
Kommunstyrelsens ordförande 
Henry Carlsson 
Kanslichef Ulf Björkman 
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Socialchef Leif Svegås 
Hälsovårdsinspektör Bengt Samzelius 
Fritidsintendent Sten Larsson 
Byggnadsinspektör Henry Bern tsson 
Kommuningenjör Bo Mossberg 

Kulturkontoret 18231 
Kulturchef Karl-Axel Wikström 

Hamnkontoret 311 69 
Hamnkapten Roy Ohlson 

Polis 204 10,0526/125 30 
Läkare 318 40 
Veterinär 20077 
Försäkringskassa 29070 
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Känner Du någon på bilden? 

Ett gulnat fotografi dök upp på redak
tionsmötet. Den gamla ångbåtsbryggan 
vid torget. 

Vi satt länge och försökte komma på 
vilka människorna på bilden var. Några 
visste vi, men bara några få . Kanske kan 
Du som läser Fjällbackabladet hjälpa 
oss att minnas . 

Vi som var med då minns den så väl 
med doften av fisk och spannmål. Den 
var samhällets puls. Om Du vet namnet på någon på bil

den så skriv till oss och berätta vem det 
är. 

När ångbåten kom var alla på plats, 
det var dagens stora händelse . • 

Nu är magasinen delvis borta och 
människorna på bilden likaså. 

Adressen till redaktionen finner Du 
på första sidan. 
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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! 

Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-31937, Mob.tel. 010-371686 

MAR TORNA 
Eryngium maritimum, martorna 
(äkta) även kallad kostertistel, är 
en kortväxt, upprättstående ört 
15-60 cm, som är flerårig och 
mycket härdig. Den har långa, 
sköra rötter som går djupt ner i 
marken . De blågröna handflikiga 
bladen är taggiga och tistellika 
med vita streck . Blommorna kom
mer 20-30 tillsammans på stam
men under juli-aug. och är blåvi
ta med blå skärmblad och täckta · 
av korta borst. Frukten är run
dad, utan åsar. Växten trivs i väl
dränerad, sandig mylla på måttligt 
avstånd från havet. 

Martornan finns spridd runt 
kusterna i Europa från Skandina
vien till Svarta havet. Växten är 
numera sällsynt i Sverige och såle
des fridlyst. Förhoppningsvis 
finns ännu kvar något enstaka 
exemplar på någon ö i vår skär
gård. 

Rötterna är ätliga. De skördas 
från plantor som är minst två år 
gamla. De är mycket näringsrika, 
söta och saftiga som palsternack
or. Rötterna kokas försiktigt, skä
res i ca 15 cm långa bitar och ser
veras tillsammans med vit sås och 
passar till många olika rätter . 
Vattnet i vilket man kokar dem 
bör användas för att tillreda så
sen. Rötterna kan även rårivas i 
sallader. 

På Shakespeares tid kanderades 
rötterna av denna växt och använ
des som konfektyr. Kort efter 
Shakespeares död började en kon
ditor, Robert Burton, sälja dessa 
konfektyrer över hela England. 
Man trodde att läckerheterna 
också skulle verka som ett slags 
afrodisiaka - medel att stegra 
könsdriften. 

Även som medicin användes 
martornans rötter som har en 
urindrivande effekt. Den är dess
utom allmänt hälsobringande och 
man ansåg avkok av rötterna vara 
särdeles nyttigt för äldre männi
skor och hjälpa mot kramper. 

Maj Gustafson 



Insändare: 

SERVICE? 
Eftersom jag har mina rötter i Fjällbacka 

b tillbringade många somrar där un
er min skoltid så "drar" Fjällbacka 

-ortfa rande som säkert många förstår. 
Men som pensionär kom jag förra 

om maren att få en kalldusch när det 
gällde samarbetet rumsförmedlingen, 

ussförbindelsen Dingle-Fjällbacka, 
möjligheten att polletera bagage p.g.a. 
öppethållandet av Dingle station. 

För pensionärer var rabatten indragen 
redag-söndag på SJ . På lördag finns 

ingen bussförbindelse som passar mitt 
tåg (som har direktgående vagn Stock
holm-Strömstad) och dessutom är sta
tionen stängd lördag och söndag varför 
man då ej kunde få ut polleterat bagage. 

Därför blev jag tvungen att trots allt 
re a på lördagen, själv beskosta taxi 
Dingle-Fjällbacka. 

Varför är man så dåligt informerad i 
fj ällbacka rumsförmedling när det gäl
ler service till pensionärer utan egen bil? 
Kan man inte göra uthyrningstiden lite 
mer flexibel? 

Om det är SJ:s bussar som kör, har SJ 
i så fall ingen skyldighet att betala taxin i 
mitt och liknande fall? , 

Snälla ni som håller i trådarna, se till 
at t sommaren 1987 ej skall bjuda på lik
nande obehagliga överraskningar. 

Pensionär utan bil 

BÄSTA PENSIO
NÄR UTAN BIL 
Vi på Fjällbacka stug- och rumsförmed
ling är glada när våra kunder tar upp 
missförhållanden så att vi kan bli bättre 
på det här med service. 

Det är bara en sak som är svårt med 
detta. Vi vet inte alltid den enskilde hy
resgästens problem och kan heller inte 
alltid svara för SJ:s lite egendomliga ser
vicepolitik. 

Faktum kvarstår att SJ inte har haft 
någon trafik till Fjällbacka under lörda
gar, då nästan all stugbytning sker. SJ 
svarar i år med att utöka servicen till att 
gälla även lördagar. 

Vi rekommenderar våra gäster att 
ringa direkt till SJ och ta reda på kom
munikationerna. På det sättet får våra 
gäster ordentliga svar på sina frågor . 

I Ert fall vill jag minnas att ni t.o.m. 
hämtades av värden vid stationen i 
Dingle viket väl visar att vi är noga med 
våra gäster här i Fjällbacka. 

Givetvis har vi också lite svårt att sva
ra på vilka rabatter SJ har för pensionä
rer vid olika tillfällen och det är också 
svårt att hålla allt sådant aktuellt. 

Vi skall dock försöka bättra oss och 
önskar Er hjärtligt välkommen tillbaka 
hit till Fjällbacka, även om det är på en 
lördag. 
Ingela Lundberg, Fjäl/backa stug- och 
rumsförmedling 

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 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Egen tillverkning av 

BAGERI- och 
KONDITORIVAROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 

Fjällbacka skärgård kan 
bli naturreservat 
Statens Naturvårdsverk vill öka skyddet 
av hela Fjällbacka skärgård, kanske ge
nom att göra hela skärgården till naturre
servat. Redan nu är skärgården land
skapsskyddad. Det är framförallt det 
ökade trycket från fritidsbåtägarna, med 
deras krav på båtplatser, som oroat den
na myndighet och lett fram till förslaget. 
De flesta områden med lagom djup är re
dan utbyggda med hamnar eller sjöbo
dar, och blickarna riktas nu mot de grun
da och leriga vikarna Rödhammarfjor
den, Anråsälvens mynning och Jorefjor
den. För att göra dess områden segelbara 
krävs muddring för att öka djupet. Dessa 
grunda vatten är emellertid havets barn
kammare. Fiskar söker på våren upp 
dessa vatten för att leka och lägga sin 
rom. Under sommaren är vattentempera
turen här högre än i de djupare vattnen, 
och alg- och sjögräsproduktionen är 
mycket högre här. De grunda havsvikar
na är dukade bord för fiskynglen. An
läggs en fritidsbåtshamn i sådana vatten, 
förstörs området dels genom att vatten
djupet ökar, dels genom att båtarnas bot
tenfärger i dag är mycket giftiga och en 
stor ansamling båtar kan faktiskt förgifta 
vattnet. 

I Svenska Naturskyddsföreningens Bo
husavdelnings Tidskift går Ingmar Tho
resson till storms mot planerade och re
dan utförda muddringar av grunda havs
vikar, och nämner bland andra Anråsäl
vens mynning och nya småbåtshamnen i 
Väddökilen. Större delen av artikeln be
handlar muddringar vid Ertseröd (Ta
num Strand) . Tillstånd till muddring gavs 
både av kommunen och landstinget utan 
att någon marinbiologisk undersökning 
av platsen gjorts. Inte heller har någon 
sådan undersökning gjorts av de tippIat
ser man valt, bl.a. mellan Valö och Ris
holmen och utanför Dannholmen. SNF 
polisanmälde muddringen. Vattendom
stolen avkunnade en friande dom i sep
tember -86 och godkände dessutom det 
fortsatta arbetet utan att ha begärt någon 
ordentlig marinbiologisk undersökning. 
Viken vid Ertseröd var tidigare känd för 
att vara Sveriges bästa område för yngel 
av äkta tunga. 

Jämfört med den samlade grundvat
tenarealen i Tanums kommun, är det ett 
litet område som nu muddrats upp vid 
Ertseröd. I första omgången vill Natur
vårdsverket göra Rödhammarfjorden 
och Väddökilen till naturreservat, på 
längre sikt kan hela Fjällbacka skärgård 
beröras . Kommunen ställer sig positiv till 
förslaget, vilket väl måste tolkas så, att 
kommunen inte tänker låta fler grunda 
vikar bli uppmuddrade. 

Anders J ärund 
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MARINAN I NYA 
LOKALER 

Widelius Marinservice flyttade i fjol in i 
sina nya lokaler i Gamla Fiskeriföre
ningen. "Nu har vi hamnat på rätt plats, 
där kunderna hittar oss", säger Lennart 
Widelius, "tre gånger större utrymme 
har vi fått och omsätt nigen har ökat. Vi 
kan nu hålla oss med större reservdelsla
ger. I framtiden hoppas vi kunna instal
lera en liten hydraulkran, det blir bekvä
mare än att dyka." 

Fyra man är sysselsatta året om, och 
är nu (påsk) i full färd med att se över ett 
SO-tal motorer på Bror Janssons varv 
och ca 300 utombordare, så att vi till 
sommaren skall kunna komma ut till 
öarna utan motorkrångel. Man har 
också börjat tillverka den lilla isfrihålla
ren Turbo. De små propellrarna, som 
håller isfritt under bryggorna. 

AJ 

Göran Ramsten diskuterar någon motordetalj med Lennart Widelius. 

FJÄOLLBACKA 
ELEKTRISKA 

Tel. 0525-310 61. 311 61 

INSTALLATIONER - REPARATIONER 
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Kyl- Frys - Sval 

El-spisar 
Reservdelar - Tillbehör 

STOR SORTERING 
ARMATURER 

KCkläder 
För Damerna 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Även barnkläder 

Tel. 0525/31300 

Wermlandia 
- en ny möbelgrupp från 
sagornas och björkarnas landskap 

Formgivaran Christer 
Lunden har i Wermlan
dia lyckats kombinera 

..en traditionell design 
med nutida krav pA komfort och funk
tion för att du ska trivas med din Werm
landia-möbel under mAnga Ar. 
Wermlandia är tillverkad i massiv björk 
och är betsad i antiknyans eller vit
lackad. Bordet som mäter 95x14O cm gAr 
att förlänga till 240 cm. Den eleganta 
stolen är mycket sittriktig. VitrinskApet 
har härdat glas i bAda gavlar. dörrar och 
hyllor. 

ALVES MÖBLER AB 
Tel. 0526-20229 

457 00 Tanumshede 

San näs musslor ger upp 
Anläggningen för att förädla musslor i 
stor skala, har sålts till Irland. Därmed 
är en förädlingsindustri för svenska 
musslor ett avslutat kapitel. Maskinerna 
ägs bara formellt av San näs Musslor, ef
tersom dessa inte var betalda. Det fri
gjorda kapitalet går istället till Utveck
lingsfonden. Delar av produktionslin
jen, framförallt den s.k . frystunneln är 
kvar och kan användas för förädling av 
lax och kräftor. 

Musselodlarna påverkas inte mycket 
av försäljningen. P.g.a. alla gifts toppen 
har musslorna blivit för stora för an
läggningen. Musslor säljs istället som 
färskvara till kontinenten. 

AJ 

Gynna o vara 
annonsörer! 



Hägern 
Om ni går längs stranden i Sälvik eller 
. 1örhult en mörk augusti kväll , kan ni 
plötsligt hoppa till av att ett kraftigt 
., Kroäääk" hörs alldeles nära er, och ett 
par stora vingar flaxar ut i mörkret. Då 
har ni skrämt upp en häger som stått och 
fiskat i strandkanten. 

Hägern har ökat mycket de senaste 10 
ill 15 åren. Jag minns inte att det fanns 

några hägrar i Fjällbacka när jag var 
barn. 

Hägern är en långbent pelikanliknan
de fågel, med lång hals, som den håller i 
ert S, och bara rätar ut då den blixt
snabbt hugger en oförsiktig fisk. Den är 
till större delen grå, men hals och buk är 
\it medan hjässa med huvudtofs är 
s art. 

Hägrar häckar i kollonier i någon tall
dunge. Det finns en sådan kolloni på 
Furön i Jorefjorden med ca 25 häckande 
par. 

Anders J ärund 

HUGO ANDR~ASON 
AKTIEBOLAG 

FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER 
REPARATIONER 

VÄRME OCH SANITET 

TEL. 0525/31267, 31296 

AB BROR JANSSON 

BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310 57 

V INTE RUPPLÄGGN I NG 
och 

REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER 
MATERIAL 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KÄRRABY 
HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523·53155 

flllJTlliENI 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 0525/31058 
Tanumshede 05251290 80 
Strömstad 0526/102 73 

o 

NY BATLINJE 

Systerbåt till Silverfjord ger Fjällbacka 
ny "ångbåtslinje". Virholmen i bak
grunden. 

Den 22:e juni startar den nya båtlinjen 
Strömstad-Smögen med nya motorfar
tyget "Kosterö" . 

Tre timmar 45 minuter räknar Filip 
Andersson i AB Kostertrafik att resan 
kommer att ta, Rutten går inomskärs 
och man anlöper Grebbestad, Fjäll
backa, Hamburgsund och går genom 
Sotenkanalen till Smögen måndag till 
lördag. Ombord finns kök som serverar 
lunch för de resenären som så önskar. 

Flera gruppresearrangörer har redan 
bokat in sina grupper för en stilla färd 
med "Kosterö" i den nordbohuslänska 
arkipilagen. 

Välkommen till 

LANGSJÖ 
CAMPINGIFFÄR 

ÖPPET 8.30 - 22.00 

Tel: 0525/12072 
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Från kommun och landsting 
Folkmängden i Fjällbacka bokförings
område uppgick 1986 till 914 personer. 
Detta är en minskning med 14 personer 
från föregående år. Antalet födda och 
döda gav ett överskott på 2 personer och 
antalet ut- och inflyttade gav ett under
skott på 17 personer. 1985 ökades folk
mängden med 32. 

Kommunstyrelsen avvisar Sannäs Rä
kors begäran att få bygga till en våning 
på sin fabrik, för att kunna inreda 6 lä
genheter om 40-45 m 2 åt sina besökan
de kunder. Byggnadsnämndens ordfö
rande, Karl August Jonvik, påpekade 
att Gamla Konservfabriken är en indu
strifastighet. 

Enligt regeringens beslut kommer Ta
nums kommun att delas upp i två gym
nasietipptagningsområden. Fjällbacka, 
Grebbestad, Tanumshede och Lur kom
mer att tillhöra Strömstads upptagnings
område, medan Hamburgsund, Kville 
och Bottna skall tillhöra Uddevallas. 
Fortfarande är det möjligt att komma 
till Uddevalla, om man har speciella 
skäl, som t.ex. att man sökt en speciell 
utbildning som saknas i Strömstad, eller 
har någon släkting som bor i Uddevalla. 
Skolstyrelsens ordförande Hans Carlson 
är förvåndad. Länsstyrelsen hade tidiga
re stött Tanums krav, att eleverna fritt 
skulle få välja studieort. 

Rosa Eklunds hus vid Ingrid Bergmans 
torg kommer inte att inlösas av kommu
nen. Tomten skulle göras om till grön
område och parkeringsplatser. Kommu
nen ansåg till sist att priset blev för högt. 

Barnomsorgsavgifterna höjs generellt 
med 20070. 

Berndt Hansson, ägare till Gröna Lid, 
har fått byggnadsnämndens tillstånd att 
köpa området norr om gamla minkfar
men (Lersten Uppegården 2:5, 2:6, 2:7) 
för att här inrätta en ny campingplats. 
Infarten blir från väg 163, och cam
pingen kommer att stå klar tidigast näs
ta år. 

Varje år städar kommunen med stor fri
villig hjälp stränderna i yttre skärgår
den, som efter vintern mest liknar en 
soptipp. Det är fartyg till havs som slän
ger ut allt skräpet. "Nu orkar vi snart 
inte mer" säger Sten Larsson fritids
nämndens ordförande, "vi måste få 
statlig hjälp". 
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Gynna våra 
annonsörer! 

Golfklubben får 
nytt klubbhus 

Harry Järund framför nybygget 

Äntligen får Fjällbacka golfklubb sitt 
efterlängtade klubbhus. Sedan golfba
nan invigdes 1968 har man klarat sig 
med ett provisorium. 1980 byggdes ett 
hus för dusch och omklädning, men 
medlemmarna har blivit fler och beho
vet av ett rejält tilltaget klubbhus har 
ökat. 1973 byggdes banan ut från 9 hål 
till 18, och nu som kronan på verket 
byggs det nya klubbhuset. Och en krona 
är det, beläget en bit upp på berget 4 m 
över det första utslaget och med en här
lig utsikt över älven och ön och fyra oli
ka fairways. 

Huset blir rymligt, 270 m 2
, men smäl

ter ändå väl in i omgivningen. Här skall 
finnas plats för åttio gäster, ett restau-

rangkök, en bar, reception och sekreta
riat och en golf-shop. Tidigare har det 
varit svårt att ta emot gäster utifrån. Nu 
blir det lättare. Gamla klubbhuset görs 
om till bagskåpsutrymme som det har 
rått stor brist på. Hela ombyggnaden 
har finansierats av AB Fjällbacka Golf
bana, som till stor del fått fram medel 
genom att försälja tomter söder om 
golfbanan. Huset har ritats av arkitekt 
Stefan Werner och byggmästare har va
rit Lars Erik Grahnkvist. Den drivande 
kraften bakom bygget har nu liksom vid 
tidigare byggen varit Harry Järund. De 
otaliga arbetsdagar han lagt ned på att 
föra detta projekt lyckligt i hamn, har 
han inte ens själv räkning på. 

Red. 

x.G~ O~ Nordholms Ur & Guld 
GREBBESTAD 
0525·10138 

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 !J 
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Kampanj mot snatteri 
startade i Fjällbacka 
Genom samarbete mel
lan skola, polismyndig
beter och Konsum star
tade på onsdagen en 
kampanj i Fjällbacka, 
om har till syfte att in

formera alla skolelever 
om vilka konsekvenser 
nattandet kan få. 

Samtliga elever i Fjäll
backa skola, från klass 1 
och uppåt fick först be-
öka Konsum, där butiks

chefen Kurt Börjesson 
berättade om hur en af
fär fungerar. 

Sedan fick de träffa 
Håkan Löwberg från 
brottsförebyggande en
heten i Störmstads polis
distrikt, som visade en 
videofilm om konse
kvenserna av att snatta 
samt svarade på de frå
gor eleverna hade att 
ställa. 
Snatterier i butiker är ett stort 
problem över hela landet. Be
räkningar har gjorts som pe
kar på att det snattas för två 
miljoner kronor dagligen i 
Sverige och att snatteriet visar 

tendensen att öka från år till 
år. 

För affärsmännen är givet
vis detta" svinn" ett stort be
kymmer. 

Genom att låta eleverna 
själva få besöka en butik och 
tala med representanter från 
polismyndigheten, räknar 
man med att förebygga den 
brottsliga verksamheten ge
nom information om framför 
allt snattandets konsekvenser. 

- Känner ni någon som 
har snattat i en affär, frågade 
Håkan Löwberg skolbarnen i 
klass 5 från Fjällbacka. 

Att döma av svaren, var det 
ingen som kände någon "snat
tare" och det visade sig för 
övrigt att just i Fjällbacka är 
snatteriet inte något större 
problem. Visst försvinner det 
varor från affärerna, men det 
stjäls inte alls i någon större 
utsträckning. 

Skoleleverna fick se på en 
videofilm, som framställts 
just i syfte att förebygga snat
terier. 

Ofta börjar man snatta för 
att visa sig tuff inför kompi
sarna. Har man väl börjat är 
det lätt att hamna i en ond cir
kel. Föräldrarna spelar här en 

Håkan Löwberg från brottsförebyggande enheten i Strömstads 
polisdistrikt visade en videofilm och delade ut informations
blad om hur allvarligt det är att snatta, till Fjällbacka-eleverna. 
Foto: Rene Moi, Strömstads Tidning 

viktig roll genom att de kan 
medverka till att reda ut och 
rätta till obetänksamma snat
terier gjorda av barn. 

De lagar som finns idag om 
snatteri, stadgar att vem som 
helst får gripa även barn un
der 15 år, om barnet begått 
ett brott på vilket fängelse
straff kan följa, t.ex. snatteri. 

Numera kopplas alltid poli
sen in då det gäller snatteri. 
Är det fråga om en minder
årig tas alltid kontakt med 
föräldrar eller vårdnadshava-

re. De sociala myndigheterna 
kopplas också alltid in. 

- Kom också ihåg, sade 
Håkan Löwberg, att det är li
ka brottsligt att köpa något 
som kan vara stulet. Kommer 
en kamrat till er och vill sälja 
en påse godis som normalt 
kostar 10 kronor, för 2 kro
nor, då är det misstänkt. Är 
den stulen och ni köper den, 
då har ni gjort er skyldiga till 
något som kallas häleri och 
det är lika allvarligt som att 
själv snatta. 

@ränaL.ids 
N~staurang 

Barservering med kaffe och 
husmanskost 12.00-18.00 

Bordsservering i 2 våningar 
A la Carte och skaldjur 

18.00-01.00 

Cocktailbaren öppnar 20.00 

Trubadurunderhållning 

Disco, Dining och Dancing 
21.00- 01.00 

Fullständiga rättigheter 

Välkomna 
SIV AN OCH BERNDT 

Tel. 0525 • 310 41 
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LH KONTORSTJÄNST 

Tanumshede 

Tel. 0525/29045 

Välkomna! 

AB 

REDOVISNINGSBYRA 

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

Hogia data 
samarbetar med Aukt. Revisorer. 

LH Kontors-Tjänst AB 

Restaurang och diskotek 
med fullständiga rättigheter 

ÖPPET VARJE DAG 
Bordsbeställningar tel. 312 08 

Lars-Erik och GUnter 

John Granqvist 

Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/32030 

Gamla förstoringar över Fjällbacka 
kan Ni köpa i Skoaffären Pris: kompl. med ram 200:-

Föreningen för Fjällbacka 
bygger ny dansbrygga 
I sommar kommer dansen på bryggan, 
en gammal kär Fjällbackatradition, att 
kunna trådas på nya tiljor. Den gamla 
bryggan är utbytt mot prima virke och 
samtidigt har föreningen sett över lotte
rikiosken och spelmanskuren. 

Kostnaderna , inalles 20.000 kronor, 
har av föreningen lagts ner på detta an
gelägna projekt ty vad vore Fjällbacka 
utan bryggdansen när Curt Erik Holm
qvist och hans glada lekkamrater bjuder 
på svängom. 

Föreningen för Fjällbacka har också 
tillskrivit kommunen angående den kao
tiska trafiksituationen på Ingrid Berg
mans torg, och kommunens trafik
nämnd har lovat att agera för att lösa 
detta problem. 

Ä ven angående trafiken i övrigt ge
nom Fjällbacka, har kommunens ansva
riga tillskrivits . Uppskyltningen vad det 
gäller trafiken till campingen måste ses 
över så att husvagnar och annan tung 
trafik inte tar vägen genom samhället. 

500 kronor har influtit från en med
lem som vill bidraga till att få fram nå
gon växtlighet som kan dölja de fula lag
ningarna i berget vid centrum . Före
ningen har beslutat att använda dessa 
pengar för att konsultera en expert på 
detta område. Dessa kontakter är redan 
tagna. 

Föreningen har även beslutat att anslå 
medel till röda och vita rosor vid den 
gamla stenen vid Ewas. 

Detta är ju ett historiskt intressant 
minnesmärke från en dansk båts besök i 
Fjällbacka . 

Detta är några av de frågor styrelsen 
arbetat med under den gångna vintern. 

Lasse Lundberg 

(GP 19/5 1987) 

N Y tt flygfält 
vid Fjällbacka 
Tanum får ett nytt flygfält vid golfba
nan i Anrås vid Fjällbacka. Flygläraren 
Roland Broberg, Grebbestad, ligger 
bakom planerna. Han arrenderar mark 
och har skrivit till luftfartsverket och 
väntar positivt svar vilken dag som 
helst. 

- Alla ställer upp på mina planer. 
Jag kan koncentrera min skolverksam
het och min kommersiella flygning med 
passagerare och målbogsering till min 
hemkommun, säger Roland Broberg. 

Han kommer att överge Näsinge flyg
fält utanför Strömstad nästa år när An
råsfältet är utbyggt. 



åra skridskoflickor 

. \1onica och Angela Hansson 

Arets vintersäsong har varit en stor suc
~e för systrarna Angela och Monica 
H ansson. Båda gjorde fina insatser i 
årets junior SM i skridsko. Vid första 

. l: et för flickor upp till 20 år, blev An
gela, som nu är 19 år, bronsmedaljör i 

e sammanlagda resultaten. Ettan Marie 
Lengqvist från Göteborg är 20 år. 

Deltagarna tävlar på fyra sträckor i 
o rdningen 500 m, 1500 m, 1000 m och 

000 m. Angela fick sitt bästa resultat på 
3000 m, där hon blev tvåa, medan hon 
blev trea på 500 m. Hon hade just innan 
ävlingen varit lite krasslig och var mer 

än nöjd med resultatet. Monica blev 5:a 
totalt med en 4:e plats på 1500 m, som 
bästa resultat. 

Andra junior SM för flickor, som är 
18 år eller yngre, gick i Stockholm. 18-
års gränsen gäller vid internationella 
tävlingar, och därför fick de tävlande 
kvalificera sig till junior VM i denna täv
ling. Här blev det guld för Angela. Hon 
blev visserligen tvåa på samtliga sträck
or, men ingen av konkurrenterna kunde 
visa upp en så jämn resultatlista. Pappa 
Berndt ansåg att hon kanske kunde ha 
vunnit på 1000 m, om hon inte lottats att 
starta i ytterbanan. På 1000 m innebär 
det, att man också får gå i mål på ytter
banan och får alltså gå längre än kon
kurrenterna. Hade hon fått innerbana, 
hade hon nog tagit in de två sekunder 
som fattades till ettan. Monica blev fem
ma totalt också i denna tävling. 

Angela kom förstås med till VM . Här 
gick det dock inte bra, men det var för
stås roligt att få vara med. Berndt anser 
a tt det satsas för lite på damidrotten i 
Sverige, för vi skall kunna göra oss gäl
lande. Det anordnas inga eller få trä
ningsläger, så varje klubb får klara sig 
bäst den kan. 

När detta skrivs har Angela och Mo
nica börjat sin cykelsäsong, så det får bli 
en cykelbild i stället för skridskobild. 
Blir det månne SM-guld även på cykel? 
Vi önskar dem lycka till . 

Anders Järund 

o 

Aldersro 
Starten av Fjällbackaservice har skapat 
oro bland boende på Åldersro. Det har 
uppstått ett missförstånd att boende på 
Åldersro måste flytta till Fjällbackaser
vice. Tanken är att boende på Åldersro 
skulle erbjudas möjlighet till förtur till 
lägenhet på Fjällbackaservice . 

En viss förändring på Åldersro kom
mer att ske i och med starten av Fjäll
backaservice. Bl.a. kommer maten att 
lagas och personalen att organiseras 
från Fjällbackaservice. 

T ANUMS KOMMUN 
Socialkontoret Socialnämnden har uttalat att de som 

idag bor på Åldersro och som vill bo 
kvar där skall ha möjlighet att göra det
ta så länge de önskar . 

Maria Lejerstedt 
vik socialchef 

SELBERGS JURIDISKA BYRA 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 myndlghetsbeslut, Bodel- den, Testamenten. Tvistemål (stämningar och 
ning, Bouppteckningar, Generationsskiften, svaromål), Tvister med försäkringsbolag, 
Gåvobrev, I nskrivningsärenden , Lagsökning- Äktenskapsförord, Äktenskapsskillnader. 

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS 

WOUTI@0~m~[3mQ0~®[P[3UTI 

ALLEGATAN 
TEL. 0525-31885 

Fiä II backa 
BRÄDOR SEGEL 
MASTER TILLBEHÖR 
VATDRÄKTER SKOR 
SOMMARKLÄDER 
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Ny sjöräddningsbåt till Fjällbacka 

Margit Engellau i Fjällbacka hamn. 

Lördagen den 9 maj kl. 11.30 anlände 
den nya snabbgående sjöräddningsbåten 
i plast till Fjällbacka. På eftermiddagen 
döptes den helt nybyggda båten till Mar
git Engellau av Christina Gyllenham
mar. "Jag döper dig till Margit Engellau 
och må lycka och välgång följa dig i din 
humanitära gärning i sjöräddningens 
tjänst, sade hon. Att Christina Gyllen
hammar fick bli gudmor åt den nya bå
ten var naturligt, hon är dotter till Gun
nar och Margit Engellau och medlem i 
stödföreningen Sällskapet Livbojen i 
Göteborg. Närvarande vid cermonin var 
förstås också maken Per G Gyllenham
mar. "Tuff och mycket sjövärdig" var 
hans omdöme om båten. "Det är natur
ligt att Volvo hjälper till att modernisera 
sjöräddningsflottan, eftersom båtlivet 
längs våra kuster till stor del är basen för 
Volvo Pentas verksamhet", sa han. 

Margit Engellau ersätter Monica Ryd
berg, som i fortsättningen skall göra 
tjänst vid Visingsö i Vättern. 

Margit Engellau är den andra i serien 
av fyra nya snabbgående båtar, som 
Sjöräddningssällskapet bygger i Arvika. 
Den första är placerad på Fejan i Stock
holms skärgård och den tredje och fjär
de skall placeras i Göteborgsområdet i 
Hovås och i Bua. Mannen som sett till 
att Fjällbacka fick en båt före Göteborg 
är förstås Stig Tore Berg . Han uppvak
tade Per Gyllenhammar , som överty
des om att Fjällbacka borde ha den här 
båten. Pengarna donerades sedan ge
nom Volvo Penta. 
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Åttio till nittio procent av alla utryck
ningar sommartid görs av den snabba 
båten. Den nya båten gör 36 knop och 
kommer att halvera utryckningstiden. 
Båten är 10,3 m lång och 3,4 m bred och 
har ett djupgående på 1 m . Runt båten 
går en fenderkabel, som både är fender 
och ger extra lyftkraft i sjöarna. De två 
motorerna har 200 hästkrafter vardera. 
Båten är sjukvårdsutrustad och läkare 
och sjuksköterska ingår i besättningen. I 
övrigt finns räddningsflotte, portabel 
länspump, brandpump och överhal-

ningsflotte, förutom radar, ekolod och 
radioutrustning. 

Under maj månad avseglar Margit 
Engellau till Stavanger, för att sedan gö
ra sällskap med en norsk kollega till 
Spanien. Där skall de tillsammans delta i 
en internationell sjöräddningsmässa. 

OBS! VID UTRYCKNING FÖRS 
BLÅTT ROTERANDE LJUS SOM PÅ 
AMBULANSER. Sjöfarande ombedes 
vara uppmärksamma på detta. 

Anders Järund 

Stig Tore Berg i samspråk med P.G. Gy//enhammar. 



•• 

A1skad läkare avtackad 
FJÄLLBACKA: Som man sår 
får man skörda. I går fick en rörd 
doktor Ulvhammar i Fjällbacka 
ta emot hundratals blommor och 
gåvor efter tio år som läkare i 
samhällets tjänst. Patienter och 
arbetskamrater uttryckte i flera 
timmar sin glädje över hans sätt 
att arbeta. 
Farbror Lasse heter Lars-Göran Ulv
hammar. Vid 62 års ålder pensionerar 
ban sig ett år för tidigt. Ett högt blod
Tyck och 30 års slit som allmänpraktise
rande läkare har fått självbevarelsedrif-
en att träda i funktion. 

Doktor Ulvhammar är mannen som 
börjat sitt jobb mellan fem och sex på 

orgnarna. Före sju har de första pati
~Jl[erna kommit. 

- Han har så många förtjänster. En 
ay dem är att han alltid givit patienterna 
så mycket tid, säger arbetskamraten Eva 
Johannesson, underskÖterska på vård-
entralen i Fjällbacka. 

Ett av bevisen är att Ulvhammar har 
varit läkaren utan telefontid. Till honom 
har man kunnat ringa hela dagarna. Ty
piskt för hans rykte och betydelse är fjäll
backabornas reaktioner när Ulvhammar 
skulle ha semester. Då skyndade de att 
beställa tid. De måste få träffa honom in
nan han försvann för några veckor. 

Uppvaktningar kan ibland vara ett 
spel för galleriet, ett hyckleri om än av 
det milda slaget. 

Så icke gårdagens patientparad på 
Gröna Lid i Fjällbacka. Där fanns det 
plats för tårar och äkta uppskattning 
över farbror Lasses betydelse. Den posi~ 
tionen skaffade han sig med tio års arbe
te i kustsamhället. 

De 20 åren fram till 1977 arbetade han 
som provinsialläkare i Järvsö i Hälsing
land . 

- Hustru Greta och jag flyttade hit 
när barnen vuxit upp, berättar doktorn 
med en nästan blyg blick under en osty
rig lugg. 

- Jag kom hit första gången 1949. 

Wide/ius Marin Service 
0525131033 Fjiillbacka 

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

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

VINTERSERVICE • FÖRVARING 

DYKARBETE 

ANVÄND DITT 
SPARBANKSKORT 
MINUTEN FINNS I 
FJÄLLBACKA 

VISA 

AVEN I GREBBESTAD 
OCH TANUMSHEDE 

HS·~W 
tll~~L4'912 ~Qo/eo c 

'-__ n ' .-,.. __ ' v<~ __ '""'_" ... ___ ._~ 

Ta väl vara på fritiden 
FORENKLA BANKAFFÄRERNAI 
Sparban kskort SparbanksGiro 

Träffade Greta av Teppesläkt och vi be
slöt att hit måste vi bara komma tillba
ka. 

Farbror Lasse är en sådan där läkare 
som vi andra önskar att alla skulle vara 
redan från början när de kommer från 
sin läkarutbildning. Beviset därpå finns i 
de underbara blomsteruppsättningar 
från patienter i alla åldrar som just nu 
fyller familjen Ulvhammars hem. 

- Ibland har jag tvivlat på om jag 
gjort någon nytta. Men en sådan här dag 
känner jag mig fullständigt överväldi
gad, säger Lasse Ulvhammar med en tår
dränkt näsduk i näven. 

Michael Halvarsson 

En läkare på Uddevalla lasarett bad mig 
ta kontakt med någon kollega till Lars 
Ulvhammar. Jag ringde därför upp dist
riktsöverläkaren i Tanum, Martin Löv
gren och bad honom yttra sig om Lars. 

Han uttryckte sin sorg över att Lasse 
inte kunde vara kvar i tjänsten. Samar
betet med Lasse hade alltid varit det bäs
ta, klart och enkelt och utan tvetydighe
ter. Lasse är den sanne allmänprakti
kern. Han är inte specialicerad i något 
fack, men har ändå samlat en enorm 
kunskap om folks ohälsa. Han är den 
verklige Läkaren med stort L, aven typ 
som kanske inte finns längre . Han ver
kar vara född till läkare. 

På Uddevalla lasarett togs en remiss 
från Ulvhammar alltid på största allvar. 
Han skickade aldrig ifrån sig en patient. 
Han lånade ut honom/henne, för att se
dan återta ansvaret med specialistens ut
låtande, och följa upp patienten tills 
denne var frisk eller inget mer kunde gö
ras. Alla i Uddevalla känner Lasse trots 
att han sällan umgås iläkarkretsar. 

Arbetet är för Lasse inte ett sätt att 
tjäna pengar eller nå en hög status i sam
hället, utan är ett kall. Hans enda fel är 
att han arbetar för mycket och inte lyss
nat till signalerna från sin egen kropp. 
När han till sist ändå tvingades att sluta, 
gjorde han det först sedan han fått löfte 
om att få komma tillbaka och vikariera, 
så snart tillfälle erbjuds. 

Så vi får kanske se Lars Ulvhammar 
som läkare även i framtiden. Låt oss 
hoppas detta. och att hans hälsa inte far 
illa därav. 

Anders J ärund 
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"På mostrarnas tid" 

En bok om Väderöarna 
förr i tiden. 
I boken "På mostrarnas tid" har konst
nären och värmlandssonen Lars Lerin 
producerat ett dokument om livet på 
Väderöarna i gamla tider. 

Lars Lerins mormor växte upp där ute 
och genom släktens album och andra 
dokument har konstnären funnit mate
rial till detta tämligen unika verk . 

Therese Nordblom 
100 år 

Konstnärinnan och lotshustrun Therese 
Nordblom har fyllt 100 år. Föreningen 
för Fjällbacka vill på detta sätt gratulera 
henne. På bilden ser vi jubilaren omgi
ven av barn och barnbarn. 

Att bläddra i "På mostrarnas tid" är 
en resa i det förflutna där man ganska 
ofta ler igenkännande åt miljöer och stu
dier. 

Boken, vilken är på 112 sidor, rikligt 
illustrerad i färg och svartvitt, kan be
ställas genom Fjällbackabladet och kos
tar 169 kronor. 

Guld och silversmycken! 
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Tenn och silverkorpus! 
Klockor! 

Egen guldsmedsverkstad 

Ombesörjer 
klockreperationer 

1#j:Jt+:<.) Medl. i 

G~T~ 
Afliiravill.n. r.numsh.d. 

hl . 0625 /294 06 

Örngott 
Tanums djurskyddsförening har 
av Lions Club, Tanum emottaget 
medel för utfodring av örnar i al
la åldrar. Utfodringen sker på 
Musö där slaktavfall under VIn

tern placerats ut. 
LL 

BLIV MEDLEM I 
FÖRENINGEN FÖR 
FJÄLLBACKA 
Pg 410318-0 
Bg 514-7228 

Läs Fjällbackabladet 



JÄRUND 

INVENTING 

AB 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

Verktyg, Husgeråd 
Trädgårdsredskap, Båtfärger 
Fiske, Gasol, Diesel för båten 

I PRESENTBODEN 
hittar Ni trevliga presenter och minnessaker 

Stor sortering i porslin , keramik, trä och 
korgar. 

Ljus, ljusmanschetter och blommor i flera 
nyanser. 

Silversmycken . 
Välkomna! Tel. 0525-319 20 

FJÄLLBACKA Thore Axelsson 0525/31721 

ELINSTALLATIONER - ELVÄRME - KöKSMASKINER 

Mobiltelefon: 010 37 13 02 

Saxat ur CP 1984 

Cirkusartisten 
Ingrid fyller 75 

Cirkusartisten Ingrid Rudinoff i Ström
stad fyller 75 år på måndag. Hon har 
levt ett stormigt cirkusliv sedan hon 
hamnade på manegen i 18-årsåldern. 

Min högsta önskan är att komma över 
en lämplig papegoja och lära henne Kos
tervalsen och Ålefeskarns vals . Klarar 
jag det väntar engagemang hos cirkus 
Arnardo i Norge. 

Det säger f.d. cirkusartisten Ingrid 
Rudinoff, Karlsgatan 9B, Strömstad, 
som på måndagen fyller 75 år. 

Hon föddes på Hästvam utanför 
Fjällbacka en natt när stormen piskade 
skum över Skagerak och höll barnmor
skan kvar på landbacken. Och lika stor
migt blev hennes liv sedan hon som 18-
åring hamnade inom cirkusliveL 

Hon framträdde som dansös och 
konstryttarinna på cirkus Altenburg, 
där hon också mötte sin blivande make 
den då redan berömde trapetskonstnä
ren och lindansaren Harry Rudinoff. 

Under andra världskriget turnerade 
makarna Rudinoff runt olika cirkusar 
men var bosatta i Tyskland . Ingrid var 
vid ett tillfälle nära att bli utvisad, efter
som hon inte ansågs vara ren arisk , men 
efter audiens hos självaste Herman Gö
ring fick hon stanna. 

Många har under årens lopp frågat 
vad hon sa till Göring, men på den 
punkten är hennes läppar förseglade . 
Kanske svaret kommer när jag skriver 
mina memoarer, säger hon. 

Makarna Rudinoff flyttade senare till 
Strömstad, varifrån de fortsatte turne
rande, bl.a. med papegojor och apor. 

- Det blev tyst och ensamt när min 
man för fem år sedan dog, säger Ingrid, 
som dock kan glädjas åt livliga kontak
ter med sina cirkusvänner runt om i Eu
ropa. I fjol Lex. blev hon inbjuden till 
cirkus Scala, där hon lärde direktörens 
dotter att dressera duvor och höns. 

Börje Martindahl 
29 



Föreningen för Fjällbackas årsmöte. 
FFF's styrelse kallar till årsmöte torsdagen den 16 juli kl. 19.00 i Cafe Brygg
gans nya lokaler (gamla bibl.). FFF bjuder på kaffe och dopp och hälsar 
samtliga medlemmar hjärtligt välkomna. 

"Klippt ur Fjällbackabladet 

nr 2, juni 1957" 

Du mesta ega ... 
Att bohusläningen har sinne för humor 
är ju allom bekant. Redaktionen har 
därför inte velat underlåta att ytterligare 
apostrofera detta med följande smak
prov från samhället vid Vettebergets fot: 

Den 70-årige hedersmannen Å. hade 
med allt större undran åsett en del i hans 
tycke alltför ofta varmbadande badgäs
ters besök på Badholmen. Vid direkt 
fråga till Å. om han inte själv brukade 
bada varmbad, svarade denne: "En 
fresk kröpp höller sej ren å sej sjöl" . 

Fiskaren S., ö-bo m.m., hade en tid 
besvärats av gikten och blev för den 
skull tvungen att resa till Uddevalla för 
behandling. Under bussresan til Dingle 
bar det sig inte bättre än att släpvagnen 
tappades vid Wrem. Chauffören märkte 
inte detta, varför S. uppmärksammade 
honom om förhållandet med: "Styr
man, styrman, Du mesta ega". 
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DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 

Utför allt inom branschen, 
byggnadsglas, bilrutor , 
tavelinramningar m.m. 

Må-fre 9-17, lörd. stängt 

AB Johan Karlsson & Söner 
Kville 

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

Trä och Byggmaterial 
VVS-arti klar 

Snickerifabrik 
Järn - Färg - Tapeter 

Apoteket 
i Fjällbacka 

Fr .o.m. 9/6 i ny lokal. (Huvudentren Fjällbackaservice) 

ÖPPET: Måndag 8.30-12.30 13.30-18.00 
Tisdag- Fredag 8.30-12.30 13.30-17.00 

Tel. 0525/310 04 Trevlig sommar' 

Allt i modern hårvård 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Kerstin & Nisse 

0525/311 ·25 

Viiikomna! 

AB LERSTENS KVARN 
Försäljning av 

• Hundfoder (Hundköket) 
• Mjöl 
• Lantbruksfoder 

~~~~~~~.'ii'GÖdsell utsäde, kalk, fröer m.m. 

• Välkomna! 



SXK's Gratitude -
nyrenoverad 

S o/skeppet Gratitude, vilka varje som
mar gästar Fjällbacka har för donerade 
medel byggts om vid varvel i Skagen. Vi 
kommer i framliden all kunna fortsätta 
all glädjas ål den vackra synen av Grali
lude fö r fulla segel. 

FFF skänker bidrag 
till Australienfarande 
idrottare. 
Till sjunde världsveteranspelen i Mel

ourne i Australien reser fjällbackabon 
Le' f Blomqvist. Resan kommer att kosta 
~ . ~ l .000 kronor. Pengarna har sam
~- - in genom FIK och på Kurt Börjes-

FIT -~ idragit med l.000 kronor . 
• a La_arna måste vara helamatö-

rer. 

Ingen ponsring genom reklam är till
låten . Detta gör att spelen får en gam
maldag ponslig karaktär, fjärran från 
dagens yr es- o h broileridrott. 

Leif har fått fina resultat i veteran 
EM, med bl.a. en guldmedalj i höjd
hopp och 3:e och 4:e placeringar i löp
ning. 

Föreningen för Fj ällbacka önskar ho
nom lycka till. 

Red. 

Rygg - Nack - Led - Muskelproblem? 

TANUMSNAPRAPATEN 
Öppet: varje vecka måndag - fredag 

Tel.tid: kl. 11-12,16-17 (Vid ev. ändring ges information av telefonsvarare) 

Tel: 0525-20550 

Välkomna! 

ALLT I BLOMMOR 
. , 

•
• 

FJÄLLBACKA 
BLOMSTERAFFÄR 

0525 -3 1049 

Båtar - Båtuthyrning - Båttillbehör - Windsurjing 
Presenter - Kläder - hos Ingela och Lasse 

interflora 

BATSHOPIR 
Välkomna också till , 

CArl BRYGGAR 
0525/31040 

Försäljning av 

Bilsläpkärror - Bånrailer - Biltrailer 
Hästtransportsläp. Även uthyrning 

Thorens Maskiner 
45071 Fjällbacka 

Tel. 0525/31962,311 87 

RUNES OPTIK 
GREBBESTAD 

För syntest tidsbeställning 
tel. 0525 - 10882 
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Tanums~ 
Bibliotek 

V ÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKEN I TANUM 
Vill Du läsa? 
- spännande thrillers, kluriga deckare, romantiska romaner, in
tressanta 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 studierum där kyrkböcker m.m. finns på mikrofilm som Du 
kan studera i en läsapparat. 

Ring 0525-182 00 för upplysningar BULLAREN HAMBURGSUND 
om bokbusstider samt övrig infor- Tisdagar 15.00-17.00 Onsdagar 12.00-14.00,' 17.00-19.00 
mat jon. Fredagar 17.00-19.00 Fredagar 17.00-19.00 

KVILLE 
Sommartid: Mån, Ons, Fre ' 

17.00-19.00 
Huvudbiblioteket, TANUMSHEDE Måndagar 17.30-19.30 

HA VSTENSSUND Måndagar 12.00-18.00 Fredagar 16.00-18.00 
Tisdagar 10.00-14.00 Fredagar 18.30-19.30 

- 14.00-19.00 GREBBESTAD Sommartid: Fre 18.30-20.00 Onsdagar 
Fredagar 14.00-19.00 Måndagar, Onsdagar 17.00-19.00 SAN NÄS 

Fredagar 15.00-17.00 Fredagar 18.00-19.00 

FJÄLLBACKA BOTTNA 
FRÅGA! LÅNA! LÄS! Öppnar i nya lokaler hösten -87 Fredagar 18.30-20.00 . 

Tanums ~Kommun 

tJJJ:- j JlI 
~ 

Här kan Du finna 2.700 dialekta
la ord från Tanum, Bullaren och 
Kville i Tanums kommun. 
Dessutom innehåller boken rik
ligt med ordstäv, ramsor och för
klarande teckningar. Priset är 75 kr. 

Kulturminnesprogram för 
Tanums kommun 

Boken "Tanum" är på hela 239 sidor och innehåller kul
turhistoria och byggnadshistoria, beskrivning över 54 
områden i kommunen samt rekommendationer för dessa 
områden, förteckning över kyrkor och hembygdsgårdar, 
byggnadsråd, litteraturtips m.m. 
Rikt illustrerad med över 100 teckningar och fotografier. 
Dessutom bifogas en kommunkarta (l :75000) med de be
skrivna områdena utsatta. 

Priset är 145 kr 

Både "Dialekt i Tanum" och "Tanum" 
kan Du köpa på kommunens alla biblio
tek samt i flera andra affärer. 


