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Miljön - ett framtida sparkapital 
Lasse Lundberg 

Det är mycket som är miljö. 
Luft, hav, skog, blommor, arbetsplatser, bebyggelser, 

mänskliga relationer och mycket annat. 
En vacker dag kommer god miljö att vara hårdvaluta, då 

kommer rent vatten och ren luft att vara det mest eftersträ
vansvärda som finns, mer värt än pengar. 

Vilka är då miljöns fiender? 
Det finns många. 
Två av dem är alltför profithungrig, hänsynslös industri 

och storskalig turisthybris. 
Tack och lov drabbas inte Fjällbacka av något av dessa. 
Vi har en bra miljö. 
Vi är kända för det. 
Låt oss ta bebyggelsen. Visst vore det roligt om åretrunt

boende kunde bo kvar i de gamla fiskarstugorna i centrala 
bebyggelsen i samhället, men skulle det verkligen fungera? 
Skulle en familj kunna leva året om i ett hus med 190 cm till 
taket, eller skulle man bli tvu,ngen att bygga om dessa så att 
de passar moderna 1)1änniskors krav på en åretruntbostad? 

Kanske är det bra att de äldsta och mest pittoreska gamla 
miljöerna får ägas av människor som vill unna sig den lyx 
det innebär att få vårda ett gammalt kulturminne? 

Jag hör ofta människor prisa Fjällbacka för att det är så 
rent och fint och ger ett så välskött intryck. 

Låt oss hjälpas åt så att Fjällbacka alltid skall behålla det 
omdömet. 

Det gäller oss alla som bor här. 
Ju större del av år,et - ju större anledning. 
Vi måste själva engagera oss för samhällets utveckling i 

en riktning som värnar vår småskaliga miljö på bästa sätt. 
Gör inte videt , så kommer andra att göra det, andra som 

inte ser samma värden i samhället som vi som bor här. 
I Föreningen för Fjällbacka ,vill vi arbeta för Fjällbackas 

bästa, för att sprida l<ännedom om det förflutna och för att 
om möjligt glänta lite på dörren för framtida möjligheter 
samt inte minst för att värna om miljön idag. 

Omslag: 

Utsikt över Badholmen 
Foto av Åke Wintzell, internationellt känd 
fotograf och skärgårdsälskare från Havsten
sund. 
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DAGENS NYHETER Lördagen den 16 Juni 1951 

-

Västkust 
Herr Lundquist lände från västkusten an 
och förtalde att därstädes arbetar man . 
Som han tydligt och klart kunnat se och höra 
har bad kamrerarna mycket att göra. 
Än har städers och samhällens sommarsäsong 
icke kommit på fullaste allvar i gång. 
Inga baddräkter glimmar på stranden och lyser 
enär folket tills vidare huttrar och fryser. 
Orternas infödda kvinnor och män 
har ej flyttat ut i sin vedbod än. 
Men däremot har sig herr Lundquist förvissat 
om att pensionaten har nyfernissat. 
Det mesta är sålunda klappat och klart 
för de östliga horder som kommer snart. 
Dem driver det föga naturliga kravet 
på bad i det kalla och otäcka havet 

H 
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Svensk Fjordlax AB 

Fjällbacka Fiskaffär 

Dag/igen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 
0525/310 46 

Svensk Fjordlax AB 
i algkatastrof 

Fjällbackabon Jerry Lyrstrand och Lars 
Hagström från Hamburgsund, tog under 
året över den nedläggningshotade laxod
lingen i skärgården, vilken startades av 
Uniievei för ett par år sedan. Med ytter
ligare 2 anställda, driver de nu odlingen 
dels vid Gåsö och dels utanför Ham
burgö. 

Laxen levereras i huvudsak till uppkö
pare och restauranger, men inför kom
mande turistsäsong kommer de även att 
etablera försäljning direkt till hugade 
kunder . Slakten av lax startas runt mid
sommar och pågår resten av året. 

De stränga vintrarna de senaste åren 
for hårt fram med laxen och de båda 
håller nu tummarna för att det i framti
den skall bli lite mer normala vintrar. 

Det nybildade bolaget Svensk Fjordlax 
AB, har just i pressögonblicket drabbats 
aven av Bohusläns allra största katastro
fer för havsbruket. 

En plötslig massförekomst aven viss 
alg, har slagit ut tonvis med fisk, vilka 
hotas av kvävning då algerna angriper 
fiskens gälar. 

Nödslaktning av såväl kassfisken som 
av avels besättningen har fått vidtagas 
och frågan är väl om bolaget orkar resa 
sig igen efter en sådan smäll. Alla Fjäll
backabor håller tummarna och hoppas 
att grabbarna kommer igen med friska 
tag. 

Verksamheten verkar fungera bra upp
ger de bägge, vilka siktar på att producera 
100 ton grann lax på upp till 4 kilo styck, 
per år . 

Lasse Lundberg 
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Bibliotek 
VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA! 

Vill Du läsa? 
- spännande thrillers, kluriga deckare, romantiska romaner, intressanta bygdeskild

ringar eller bildande facklitteratur? Kom i så fall till biblioteket och låna! 

Vill Du forska? 
- efter Dilla förfäder och släktingar? Då är Du välkommen till Röda rummet där 

kyrkböcker m.m. finns på mikrofilm som Du kan studera i en läsapparat. 

Vill Du ordna ett möte? 
- eller sammanträde för Din förening eller organisation, i en lokal där det både finns 

en samling med uppslagsböcker och modern AV-utrustning? Då är Du välkom
men att boka Röda rummet, tel. 0525/320 49. 

Om Du vill besöka biblioteket och träffa filialföreståndare Ella Persson så är Du väl
kommen till det nybyggda Fjällbacka-Service. Tänk också på att vi har fått nytt tele
fonnummer: 0525/320 47. 

Vi har följande öppettider: måndagar och fredagar 
tisdagar och onsdagar 

kl 16-19 
kl 11-13 



Från kyrktrappan 
Vilken förmån är det inte att få lov att 
sitta på trappan till Fjällbacka kyrka 
och se ut över skärgården! Våren har 
kommit så smått. Solen glittrar över 
vattnet, och strandskatan ropar över 
holmarna. I prästgårdsträdgården lyser 
scillan blå under träd och buskar. Jag 
funderar på vilken präst, som ursprung
ligen satte ner de lökar, som nu spritt sig 
i tusental. 

Alldeles nyss har vi firat påsk. Upp
ståndelsens under och mysterium; det 
som hela vår kristna tro vilar på. "Han 
är inte här, han har uppstått". Graven 
är tom. Livet har kommit tillbaka. Så är 
påsken kyrkoårets höjdpunkt , inte ju
len. Utan påsken skulle julen bara vara 
ett brutet löfte. 

Men uppståndelse handlar inte bara 
om uppståndelse från de döda. Vi möter 
den i vardagslivet också . Till exempel 
när ett brutet förhållande återupprättas 
- uppståndelse! En alkoholist blir nyk
ter - uppståndelse! Ofta, när vi förlo
rat allt hopp och gripits av uppgivenhet, 
kommer hjälpen från ett håll vi inte ens 
drömde om, dörrar vi inte förväntade 
skulle öppnas , står plötsligt vidöppna . 
Och väntetiden mellan döden av den vi 
var och det nya livet av den vi kan bli, 
kan liknas vid den tunga tiden mellan 
långfredag och påskdag. 

" Herren lever, orden når oss: 
Se, jag gör allting nytt. 
Framtiden väntar, res dig, gläd dig 
som människa". 

Men här på kyrktrappan kommer också 
bekymmren över vår vackra kyrka. Den 
är i stort behov av renovering . Och så 
skall det bli. Kyrkorådet har utsett en 
kommitte, som skall påbörja projekte
ringen aven troligen omfattande reno
vering. Kyrkoarkitekt Adrian Petters
son, som en gång ritade vår kyrka, hade 
sinne för vad som passar in i skärgårds
naturen. Så blev det ett bygge i granit, 
en del av omgivningen själv . Men med 
sina speciella problem, främst fukten, 
som tränger in i fogarna mellan stenarna 
och förstör puts och målning inne i kyr
kan . Nu får vi se, vad kunnig nutida ex
perti s kan göra åt detta. 

Ännu vilar det stora lugnet över vår 
skärgård . H är på kyrktrappan upplever 
jag igen - för vilken gång i ordningen? 
- nåden av att få lov att bo här året om. 

Till slut önskar jag er alla, urinnevå
nare , " bofasta sommargäster" och tu
rister Guds rika välsignelse i era liv! 

Birgit Wallin 
Kyrkoadjunkt 

Prästtillsättningen 
i FjäIIbacka 
Efter många turer fick Birgit Wallin 
tjänsten som kyrkoadjunkt i Fjällbacka. 
Detta ledde till att kyrkoherde Ragnar 
Block lämnade sin tjänst och tog en 
komministertjänst i Berghem. Kyrkoad
junktstjänsten var dock ett vikariat. 
Tjänsten innehades av Anders Johans
son, som arbetar med gymnasieungdo
mar. Hans tjänst var endast tillfällig, 
varför han hade rätt att behålla tjänsten 
i Fjällbacka. Under våren sade Anders 
Johansson upp sig, och tjänsten utan
nonserades. Per Pettersson i Solberga 
sökte och fick tjänsten i kraft av sina 
många tjänsteår. En massiv namninsam
lingskampanj för att få behålla Birgit 
samlade 1800 namn i hela Kville pasto
rat. Per Pettersson tog då tillbaka sin 
ansökan. Birgit Wallin fick sedan tjän
sten. 

Anders Järund 
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Från kommun och landsting 

• Det råder brist på kustnära tomter i 
kommunen. Detta vill man råda bot 
på dels genom att förtäta byggnads
planen, så att man kan få in ytterligare 
ett lO-tal tomter , dels genom att an
vända kommunens förköpsrätt för 
att köpa in fastigheter till salu, för att 
sedan hyra ut till åretruntbor. Det är 
dock risk att den senare åtgärden le
der till höga hyror . 

• 15 båtplatser vid gamla Porsholms
bryggan måste tas bort efter Vatten
domstolens dom . Det är två sommar
gäster som drivit frågan och nu fått 
rätt. Båtplatserna inkräktar på deras 
vattenområde . 

• Lantmännens anläggning innanför 
Kråkholmen är till salu . Kommunen 
ser helst att tomten används till in
dustriella ändamål. Hamnplatsen har 
ett djup av 7 meter, djupast i kom
munen . 

• Kommunen planerar att bygga ett 
daghem i Fjällbacka före 1992, och 
ett fritidshem 1990. Gamla läkarmot
tagningen kommer att inredas till nå
got av detta. 

• Socialminister Bengt Lindqvist invigde 
servicehuset den 1 februari. Han gav 
anläggningen ett högt betyg. En vy 
över Fjällbacka i textil har satts upp. 
Den har tillverkats av Lena Hedberg, 
bosatt på Sydkoster . 

• Sjöboden Alene i hamnen kommer 
att förfalla om inget görs. Den är 
Fjällbackas äldsta sjöbod byggd i 
lagt timmer. FFF har tidigare i en 
skrivelse till kommunen bett denna 
att vidta åtgärder, men ännu har inget 
skett. En ny skrivelse kommer att in
sändas. 

• Gamla apoteket är sålt och kommer 
att göras om tiU bostäder. 

• Kommunfullmäktige godkände avta
let för utbyggnad av nya Kullenom
rådet, beläget i huvudsak nordost om 
fotbollsplanen . På området skall 
byggas hyreshus . Totalt blir det 58 lä
genheter. Bygget sker i etapper och 
skall vara klart 1990. 

Anders Järund 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG,HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP,BÅTFÄRGER 

FISKE, GASOL, DIESEL och BENSIN för BÅTEN 
AMMUNITION 
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En galllmal 
sjöman 
En god, fin, hjälpsam och generös män
niska har gått ur tiden - Otto Hansson, 
Rödhammar , Fjällbacka. 

Tomrummet efter honom kan aldrig 
fyllas ut. Undertecknad hade den stora 
förmånen att lära känna Otto och förbli 
hans vän i mer än 20 år. 

Sommaren 1962 började vi bygga vår 
sommarstuga på Rödhammar . Vi fick 
många goda "handtag" av Otto. Tidigt 
på vårarna var jag ensam i stugan, och 
när min mans semestrar var slut, stannade 
jag kvar till långt in på höstarna. Både 
vår och höst blev det ofta fiske med 
Otto. 

När vi träffades första gången, var 
Otto omkring 70 år gammal men stark, 
frisk och vig som en yngling. Han hop
pade i och ur sin båt på de ibland hala 
klipporna kvick som en vessla. Han stod 
stadigt i båtens akter i gungande sjö och 
lade ut de långa spätte- eller torskgar
nen. Jag var en dålig roddare, men han 
anmärkte aldrig på mig. Han hade ett 
tålamod utan like, t ex när vi vittjade 
hummertinorna, som låg vid öarna långt 
ute i havsbandet. Vinden låg ofta hårt 
på, och vi fick arbeta febrilt för att få 
tag i våra välar och reda ut de hoptrass
lade linorna. Mina krafter räckte många 
gånger inte till, utan jag måste släppa ta
get. Ottos lugna röst hördes: "Vi försö
ker igen, det skall nog gå bra". 

I mitten och slutet av 60-talet fanns 
det ganska gott om fisk och skaldjur. Vi 
blev sällan lottlösa. Otto hade på den ti
den fasta släpdörjar på "snäckan". Det 
var bara att dra i tåtarna då och då. Det 
kunde sitta både två och tre fina makril
lar på varje lina. De största rökte Otto, 
och det blev världens godaste smörgås
mat. Ibland gick vi i land i någon lugn 
vik för att dricka kaffe. Det var trevliga 
stunder. Otto berättade då händelser ur 
sitt intressanta liv på de stora haven och 
i de stora städerna i främmande länder. 
Han berättade levande och målande 
med få, enkla ord och med den ljusblå, 
tindrande blicken spelande i ögonvrårna 
på det väderbitna ansiktet. 

Om vi inte kunde dra tinorna några 
dagar på grund av hård blåst eller storm, 
hände det, att Otto redan vid 4-tiden på 
morgnarna knackade på mitt fönster 
och sade: "Karin, vi måste ut och dra ti
norna. Det har stillnat, men det kommer 
nya, hårda vindar". Då blev det bråt
tom! 
6 

Konstigt nog var jag aldrig rädd, när 
jag var ute på sjön med Otto. Han var så 
säker och visste precis utan sjökort, var 
han hade de olika djupen, grunden och 
skären. Trots att synen de sista åren av
tog mer och mer, hittade han som i sin 
egen ficka. Aldrig hände en malör. 

Att jag aldrig var rädd, är inte riktigt 
sant. En gång var jag livrädd, men helt 
beroende på okunnighet. Vi hade en 
gång en hummertina liggande vid en hol
me, där berget stupade rakt ner i havet. 
Under tre dagar hade vi inte kommit åt 
att vittja, då det blåst för hårt och direkt 
mot berget. Men denna dag tyckte Otto, 
att vi skulle kunna dra tinan, trots den 
friska blåsten. Jag gjorde mig beredd 
med båtshaken och Otto stannade motorn 
för att inte få in linorna i propellern och 
tog årorna. Vi kom närmare och närmare 
berget. J ag hade j ust hankat in linan och 
med uppbjudande av mina sista krafter 
fått upp tinan på båtrelingen och såg en 
stor hummer i den, då det kom en jätte
våg och lyfte upp båten. Yr i mössan tit
tade jag upp och såg det stora, svarta ber
get komma mot mig på bara en meters 
avstånd. Stel av fasa släppte jag allt, 
som jag hade för händer, tumlade bakåt 
i båten, började storgråta och skrek till 
Otto: "Vi krossas mot berget!:' Han 
fattade blixtsnabbt min rädsla, drog in 
årorna och startade motorn. Nästa våg 
skulle absolut slå sönder båten, inbillade 
jag mig, för vi nuddade nu vid berget. 

Motorn gick igång. Tack gode Gud! 
Otto backade ut och satte kurs mot Röd
hammar f jorden. Sedan förklarade Otto 
lugnt och stilla, att det aldrig hade varit 
någon fara. Han skulle elegant ha klarat 
båten med årorna, och hade inte motorn 
startat , hade det bara varit, att låta bå
ten driva runt ön mot läsidan. Detta hade 
han haft klart för sig, innan han före
slog, att vi skulle dra tinan. 

Under årens lopp hade vi en del ut
ländska gäster. Vi bad då Otto fara ut 
med oss för att visa vår vackra skärgård. 
Han kände ju till alla öarna och deras 
historia. Han visste var de fina badvi
karna fanns. Alla, som var nyfikna på 
havets läckerheter, fick svar av Otto. 
Han talade lite engelska och tyska i 
trängda lägen. Förvånades gjorde de 
också av att Otto badade i det många 
gånger ganska kalla vattnet. Hans minne 
var det heller inget fel på. Han frågade 
ibland efter folk, som varit hos oss för 
kanske 10-15 år sedan, och han undrade 
då och då, vad det blivit av de barn, som 
hälsat på oss och varit med Otto på sjön 
för att fiska. Alla ungar älskade Otto 
och han ägnade dem mycken tid. 

Ottos generositet kom särskilt fram, 
då vi skulle dela upp fångsterna av fisk 
och skaldjur. Han var mycket mån om, 
att jag skulle få den bästa delen av 
fångsten. Inga protester hjälpte. 

Otto var mycket påhittig, när det gällde 
att laga och förbättra detaljer på båt och 



garn, och han ville absolut klara sig själv 
i alla lägen. Han var stark som en björn, 
och när man bad honom om ett hand
tag, svarade han alltid ja, aldrig ett nej 
eller att han inte hade tid . Att han alltid 
ville klara sig själv, kunde man ibland 
bli lite ledsen på, som t ex när vi varit ute 
på sjön en morgon, och det var slut på 
drivmedlet. Innan jag visste ordet av, 
var han på väg till Fjällbacka med en 
dunk bakpå cykeln. Jag ville ju åka, 
men det var inte att tala om. Sådan var 
den käre Otto. 

Hans underfundiga humor kom fram 
då och då. Med skrattet i strupen och 
glimten i ögonvrån berättade han om iv
riga och självsäkra sommargäster, som 
givit sig ut på sina första segelturer men 
hamnat, där de alls inte hade tänkt sig. 

Skrattet åt våra äventyr på sjön under 
otursdagar ringer ännu i mina öron. En 
morgon skulle vi ta hem våra torskgarn . 
På två av båtarna strejkade motorerna 
totalt. Med den tredje och sista båten, 
en liten eka, kom vi bara 100 meter från 

bryggan, då snurran lade av. Det var bara 
att ta till årorna. Väl framme vid garnet 
tappade jag ena åran. Garnet var mycket 
trassligt och fastnade i ena årklykan. Vi 
satt alltså fast och måste bärga hela gar
net. Två granna torskar gick loss och 
försvann i djupet, och den tappade åran 
försvann i fjärran. Som tur var, kunde 
Otto konsten att vicka fram båten med 
en åra i aktern. Åran återfann vi i en vik 
flera dagar senare. 

Otto tyckte om god mat. Själv hade 
han tidvis varit kock på båtar och hans 
kära hustru, Hansine, var en duktig 
matlagerska. När vi var ute och badade, 
sökte han ofta efter ostron. Enstaka så
dana fanns på havssidan av vissa öar. 
Ostronen liksom fina blåmusslor brukade 
Otto bryta upp med sin kniv och sörpla i 
sig innehållet med stort välbehag. Kan
ske var det hans sunda kosthållning, det 
dagliga badet från tidig vår till sen höst, 
som gjorde, att han ända in i den höga 
ålderdomen fick vara frisk och kry. Som 
hos många personligheter fanns förstås 

(och finns ännu) en klok och lugn hustru 
i bakgrunden. 

Som avslutning vill jag återge en liten 
dikt, som jag skrev för några år sedan 
och som jag kallat . 

ÄKTA KÄRLEK: 

Jag hoppas kunna förmedla till er 
den finaste kärlek, jag dagligen ser. 
En kärlek så äkta och innerligt sann, 
en kärlek mellan kvinna och man. 

Med ömhet i blicken och lågmält tal 
och respekt för varandras vilja, 
för sjuttio år se'n de gjorde sitt val 
och satte då både kastanj och lilja. 

Som granne de har det saltmätta hav, 
där hans båtar ligga och gunga. 
Hon färgar garner med olika lav, 
och han kånkar med hinkar så tunga. 

Aldrig de klagar på världsliga ting 
trots stelhet och ögon så skumma. 
De sprider värme vida omkring 
och kan inte kallas gubbe och gumma. 

Karin Margaretha 

Föreningen för Fjällbacka 
FFF internationell 
förening 
Föreningen för Fjällbacka har i dag 
667 medlemmar, vilket är rekord för 
föreningen. Vår tidning sprids i dag 
till Sverige, Norge, Väst-Tyskland, 
Frankrike, Italien, Spanien och 
USA. 

Promenad genom 
Kungs klyftan 
Som förra året arrangerar FFF en 
promenad genom Kungsklyftan med 
tillhörande guidning. Promenaden 
äger rum på årsdagen av Oscar I1:s 
besök , den 23 juli klockan IS.OO. 
Samling sker vid Ingrid Bergmans 
Torg . 

FFF årsmöte 
Tisdagen den S/7 kl 19.30 hålls före
ningens årsmöte på Cafe Bryggan. 

Välkomna 

FFF arrangerar 
skärgårdstur med 
Nolhotten 
Under juli månad kommer en tur att 
anordnas för FFFs medlemmar i 
skärgården. Vi kommer att få ta del 
av Stellan Johanssons historer om li
vet i gamla tider. När färden blir 
kommer att meddelas på affischer i 
samhället i god tid. 

Investeringar under 
föregående år 
Under förra verksamhetsåret lät fö
reningen bygga en ny dansbrygga 
samt reparera och snygga till kiosker 
och spelmanskuren. Växter vid ber-

. get på Ingrid Bergmans Torg plante
rades och skyltar vid Kungsklyftan, 
Evas och Hembygdsmuseet tillverka
des. Turistinformationen stöddes 
med 3.000:-, och Fjällbackabon Leif 
Blomqvist sponsrades med 1.000:
för sitt deltagande i veteran VM i fri
idrott i Australien. Tillsammans med 

diverse blommor för uppvaktningar 
samt kostnader för tillstånd o d in
vesterade FFF under verksamhetsåret 
2S.S00: - , vilket vi hoppas skall 
komma oss alla till godo. 

Porsholmstrafiken 
stöds av FFF 
När Porsholmstrafiken nu återupp
tas efter många år, har FFF beslutat 
att bidraga med 3.000:- till virke för 
bryggan på ön. Handhavare av pro
jektet blir den nya Turistföreningen i 
Fjällbacka. 

Bryggdans även 
söndagar? 
Eventuellt kommer den traditionella 
bryggdansen att återupptas även på 
söndagar på Fjällbacka brygga. Fö
reningen förhandlar just nu med 
Curt Erik Holmqvist, vilken lovat att 
hålla i onsdagsdanserna tillsammans 
med övriga glada musikanter i Fjäll
backa. 
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Gorch Fock 
Matrosen Johann Kinau, var såsom dik
tare känd under namnet Gorch Fock. 
Han var född den 22/8 1880 i Finken
wärder vid Hamburg och stupade den 
31/5 1916. Han härstammade från en 
gammal sjömanssläkt och arbetade till 
en början inom handeln men blev sedan 
tjänsteman vid Hamburg-Amerikalin
jen. Vid krigsutbrottet 1914 anmälde 
han sig såsom frivillig till militärtjänst
göring. 

Efter att ha tjänstgjort i armen, bland 
annat på ostfronten, gick hans önskan i 
uppfyllelse att få tjänstgöra vid flottan. 
Den 31/5 1916 hörde han till besättningen 
på lätta kryssaren "Wiesbaden", som 
blev sänkt genom artillerield i Skage-
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racks laget. Med det brinriande fartyget 
gick hela besättningen under utom en el
dare . Gorch Fock's kropp spolades i 
land på den svenska kusten och tillsam
mans med andra kamrater från sjöslaget 
blev han begravd på ön Stensholmen. 

Hans mest bekanta verk är "Seefahrt 
ist not", som är känt icke bara i Tysk
land utan också utanför landets gränser. 

Efter Gorch Fock uppkallades 1917 
en fisketråiare, som användes för min
svepningstjänst, samt skolskeppet, sjö
satt den 3/ 5 1933. Det sistnämnda över
togs av ryssarna och erhöll namnet "To
varitch" (kamrat). Sedermera anskaffa
des ett nytt skolskepp med detta namn. 
Se nr 56 Juni 1984. 

FJÄOLLBACKA 
ELEKTRISKA 

Tel. 0515-310 61, 3UI 61 

INSTALLATIONER - REPARATIONER 

Kyl- Frys - Sval 
El-spisar 

Reservdelar - Tillbehör 

STOR SORTERING 
ARMATURER 

. Wermlandia 
- en ny möbelgrupp från 
sagornas och björkarnas landskap 

Formgivaren Christer 
Lunden har i Wermlan
dia lyckats kombinera 
~n 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 95x140 cm gAr 
att förlänga till 240 cm. Den eleganta 
stolen är mycket sittriktig. VitrinskApet 
har härdat glas i bAde gavlar. dörrar och 
hyllor . 

Se Wennlandia hos din möbelhandlare! 

ALVES MÖBLER AB 
Tel. 0525-202 29 

457 00 Tanumshede 

Gynna våra 
annonsörer! 



NY HÄLSOBUTIK 
Något så exklusivt som en hälsokostbu- köpte hon in ett litet lager och öppnade 
tik har öppnats i Fjällbacka ovanför en liten butik. Verksamheten har vuxit. 
Widelius gamla cykelaffär. Elisabeth Hon har numera även färskvaror, som 
Winther heter innehaverskan. Hon är lä- hon får från ett tiotal odlare, som odlar 
rare i engelska och tyska på högstadiet i naturenligt. Hon har öppet fredagar 16 
Tanum, är född i Danmark och kom till till 18 och lördag förmiddag. Till som
Sverige 1967 och till Fjällbacka 1982. maren blir det däremot helöppet, even
Iden att öppna en hälsokostbutik fick tuelIt med något sorts hälsokostcafe. 
hon en dag då hon skulle åka till Udde- Även vanligt kaffe skall serveras, extrem 
valla för att handla hälsokost. Det är hälsokost är inget för Elisabeth. 
långt att åka bara för detta. Det måste 
finnas fler som tycker detsamma. Alltså Anders Järund 

NYTTOTING 
Lena Elg, född Norin, har sedan två år 
haft en presentbod i Videlius gamla lo
kaler. Hon säljer mycket i läder, ett ma
terial hon har en viss kärlek till. Tidigare 
skötte hon ett .skomakeri i byn. En speci
alitet är joggingkläder, som hon själv 

syr och designar. Butiken har öppet 
sommartid, men också vintertid på fre
dag och lördag . Det går förstås också 
bra alt ringa. 

Anders Järund 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Egen ttllverkning av 

BAGERI- och 
KONDITORIVAROR 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

VÄLKOMNA 
till större lokaler 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 

"'Läder 
UJ Päls 
C Presenter 

b 
I 

>.C Fjällbacka 
skomakeri och läder 
0525/31520 
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Välkommen till 

,JJiuucxa .. 
XULÖaEJf as 
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Tel. 0525 ~ 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

Välkommen till 

LANGSJÖ 
CAMPINGAFFÄR 

ÖPPET 8.30 - 22.00 

Tel: 0525/12072 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---FIRMA---

-Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 

Ö 

Vad betyder 
Mörhult? 
De ,gamla·namnen berättar 
Alla namn på platser, berg, öar, gårdar 
har en gång givits av människor, som ge
nom namnet ville säga något som be
skrev platsen i fråga. Hur gammalt ett 
namn är vet man aldrig. Man kan bara 
belägga det i den äldsta skriftliga källan 
och jämföra med folkets uttal. En 
namnform kan förändras under århund
radena och då kan man se en ursprungli
gare form i den första skrivformen. 
Kartskrivare t ex kan också förvanska 
och missförstå ett namn. Ofta är den ur
sprungliga betydelsen bortglömd och då 
måste forskaren se om namnet kan ha 
något rimlig förklaring i terrängen. 
Många gånger kan namnet berätta om 
äldre kultur eller verksamhet på en viss 
plats och blir så en talande bit historia. 
En del namn blir bara en gissning. 

Det finns en stor serie böcker som he
ter Ortnamnen i Göteborgs och Bohus 
län, där forskare gått igenom härad för 
härad och som är den fullständigaste 
förteckning på ortsnamn som något 
landskap äger i Sverige. Jag har botani
serat i del 16, som handlar om Kville hä
rad. Jag anger ett eller ett par skrivsätt 
från äldre tid med årtal och hanvisar 
ibland till fornvästnordiska (fvn) eller 
norska (no). 

Fjällbacka räknades förr som en 
"skattestrand", avsöndrad från flera 
hemman. Skrevs Fjeldbacka 1617. Den 
äldsta delen i söder kallades bara "Stra
ne", "Där fram" eller "Framstrane". 
Den andra delen kallades Backen. Leden 
Fjäll, betecknar alltid ett högt berg i Bo
huslän, och avser förstås Vetteberget, 
som alltjämt uttalas "Veddeberget" och 
aldrig får stavas med ä, som tyvärr skedde 
i julnumret. Namnet Veddeberget finns 
även i Bullaren, Sanne och Skee. En 
"vedde" betyder i Bullaren "av timmer 
uppbyggd vårdkase", i Sanne var det 
högsta berget i socknen där det förr i ti
den fanns en vårdkase av tjärad resved. 
Vakten sköttes aven person, avlönad av 
staten, som bodde på "vedden" . 

"Backen" och "Framstrane" var förr 
två skilda samhällen. Remsan emellan 
var för smal att bygga hus och vattnet 
gick högre upp. Förbindelsedelen heter 
Hällesporten, där det skall ha funnits en 
port eller grind. "Hälle" var en hällås, 
bergrygg, numera bortsprängd. Det be
rättas att här kunde det bli slagsmål mel
lan "backrarne" och "framstrannarne", 
pojkar från de olika delarna. 

Oxnäs är Fjällbackas äldsta del. Här 
fanns ännu på 1920-talet två väderkvar
nar. Kallas "Oxnäshagarne" 1852, tyd
ligen hör namnet ihop med djuret oxe, 
men hur anges inte. 

Mörhult var också en skattestrand. 
Första delen "Mör" är osäker i brist på 
tillräckligt gamla skriftliga källor. 
Skrevs Morghult 1673 och skulle då höra 
ihop med ordet "morug" = moddig, 
men troligare är det fvnordiska ordet 
maurr = uttalas "mör" = myra. "Hult, 
holt" betyder mindre lövskog. 

Källvik kommer inte av ordet "källa" 
utan av målets "käle" = kittel, som ty
der på att här förr har varit saltkokeri. 
Jämför Saltkällan innerst i Gullrnars
fjorden. 
. Sälvik har namn av att sälar förr har 
hålli t till där. 

Gudmund eller Gudmundsskäret är 
enligt historikern Oedman uppkallat ef
ter den siste katolske prästen, som för
liste på dåvarande undervattensskäret. 

Kråkholmen (tidigare felskrivningar: 
Kåg eller Kåk) har namn av att kråkor 
häckar där i en lummig klyfta. 

Köttö, skrevs Keddön 1825. Ön har 
ett gott kreatursbete, vilket möjligen har 
gett upphov till namnet. 

Näbban, av "näbba" = näbbformad 
figur, samma ord som nabb. 

Stora och Lilla Enerskär. Den 
stora holmen var förr kronoholme och 
hade trankokeri. Ener = (enbuske uttala
des förr "iner" och därav har skrivningen 
misstolkats till Innerskär. 

Badholmen har fått sitt nya namn 
av badhuset, dit det förr gick en brygga 
direkt från stranden, innan hamnen med 
piren byggdes på 1930-talet. Den hette 
förr Fiskholmen, därför att fiskarna tog 
iland sina nät där. 

APOTEKET 
FJÄLLBACKA 
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' 



Valön, skrevs Hualöhn 1665. Det 
gamla uttalet är med öppet a som i "hatt'. 
En " vale" , från början ett bronsålders
röse har funnits på ön, dvs ett kummel 
för vårdkasar, men troligare är att nam
net syftar på öns kon,tur som en val. Ut
talet med a som i "far" har påverkats av 
folk från andra trakter. På Valön finns 
Gårvik, i målet "gorrvik" , där "gorr" 
betyder smuts, dy, sillgrums, troligen av 
ett trankokeri med grumsedamm. Här 
finns också Honungsbukten, i målet ut- ' 
talat "hanong" . Troligen har här tagits 
vildhonung eller man har haft bin. 

Hästudden. Här var det bekvämaste 
och närmast fastlandet liggande stället 
för att ta iland hästar från pråmar för 
bete på ön. 

Hjärterön, skrevs Hjorterön 1566, 
Hiartteröe 1581, av fornordiska ordet 
"hjartar", som är genitiv singular av 
hjort. Ön med sin rika växtlighet i klyf
torna kan ha gett bete för hjortar. Nå
gon bergformation som liknar en hort 
eller ett hjärta har inte kunnat visas. 

Florö av fvn "flar" , no dial "flaa" = 
= stor vid yta, även sv-no dial flor = golv. 
Jämför engelskans floor. Ön har påfal
lande plan yta. 

Fläskö. Ordet "flask" kan betyda 
lösryckt stycke, flik, slamsa, kan ev ha 
brukats ironiskt eller av fvn ordet "fles" 
och no dial fles = lågt och platt skär, kan 
sedan ha omvandlats till "fläsk". 

Korsön. Anledningen till namnet 
okänd, sägs det. Troligen har här varit 
rest ett kors eller ett sjömärke. Här finns 
ju ett stort block som kallas "Korsö 
kyrka", vilket inte uppslagsboken näm
ner. 

Fotstillarna, Norra och Södra. "Stil
larna" är flertal av ordet "fotstigel" eller 
"stigle" , i finlsv "fotstigel" = gångstig. 
Ordets spridning visar att det är gam
malt. Kan kanske också betyda "fot
spår", då båda öarna är små och påmin
ner om spår av fotsulor. 

Dyngön, hade lotsstation som upp
hörde 1936. Skrevs Döngie 1659. Av fsv 
och fvn dyngia (dynga) som ursprungli
gen betyder "hög kulle". På Island 
finns bergsnamnet Dyngja. Ön har ett 
högt parti som dominerar skärgården. 

Gåsön, skrevs Gaaseöe 1796, har sitt 
namn troligen av att sädgås, grågås eller 
gravand, på målet "ringgås" , uppehål
ler sig där eller har rastplats en tid av 
sommaren. 

Galgeberget ligger nära Tullboden 
på Hamburgön. Vid tullbodar fanns 
förr ofta galgar. Kanske har en galge 
stått här (uppgift av S Stubelius). 

Fågelredren eller Redren. Fågel
redren av målets "rer" eller "rere" = 

fågelrede. Betydelsen är oviss, en tolk
ning är att där innanför är lugnt som i 
ett rede. 

Gluppö skrevs Glopparne 1811, 
Glöppö 1842, av no dial "gloppa, glup
pa" = klyfta. Vid södra delen av ön lig
ger ett par mindre holmar, skilda från 
ön och från varandra genom smala öpp
ningar eller sund. 

Bringebärsholmen (står felaktigt 
Bringebergs- på en informationstavla på 
ön!), av målets bringebär = hallon. Hol
men torde efter rester av murar att döma 
ha varit bebyggd (Stubelius). 

Kyrkogårdsön, en gammal kyrko
gård lär ha funnits, gravarna nu inte 
synliga. 

Barlind, av trädet idegran som växer 
eller har vuxit där. 

Vedholmen, skrevs Wiholm 1543. 
Det fsv ordet "vidr" kan betyda dels 
ved, skog, dels trävirke, trälast. Att ön 
förr varit skogklädd är ej troligt. Nam
net kan betyda att där samlades vrak
spillror som av strömmarna samlades 
där. Men troligast att namnet syftar på 
en av de hamnar som redan under me
deltiden användes av holländska fartyg 
för att lasta trävirke till kontinenten. 

Stensholmarna, krigskyrkogården 
från 1916 finns mot söder på den västra 
ön . Här finns väldiga stenblock vid 
stranden. 

Slängrumpan. Rumpa = svans som 
slänger och rör sig i bukter.. Holmen är 
lång och smal och ser ut som en sväng
ande svans. 

Porsholmen av växten pors. 
Ösekullen liknar en ösa (skopa) 

med skaft. 

Inger Rudberg 

Försäljning av 

Bilsläp av alla typer 

Thorens Maskiner 
450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525/319 62, 311 87 

Centrumkiosken 

Tobak - Cigaretter - Tidningar 
Konfektyrer - FrUkt - Läskedrycker 

GB-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 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 14 
457 00 Tanumshede 

0525-200 03 

Egen tillverkning och försäljning 
av 

Markiser - Rullgardiner - Verosoler 
Presenningar m.m. 

Omstoppning och omklädsel av 
bilar och möbler 

OBS! Vintertid lagningar av båtkapell 

Stor sortering i 
tyger och övriga material! 

Solskydd· Textilier - Gardintillbehör 
Tape,tserarverkstad 

Tanumshede - 0525-205 71, 20573 
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VD Erik Jär.und framför nybygget. 

Järund Inventing utvidgar 
Inom de närmaste åren kommer Järund 
Inventing att utvidga sin verksamhet. 
Företaget investerar 25 miljoner kr i ma
skiner och en ny hall på 270 kvadratme
ter. Tio nya arbetstillfällen kommer att 
skapas under tiden 1988 till 1989 och yt
terligare tio fram till 1991. Expansionen 
är en följd av Tetra Pak-koncernens ex
pansion. Tetra Pak är ett företag som 
specialiserat sig på att förpacka vätskor i 
pappkartonger, och det är av naturliga 
skäl inte lätt att få en pappkartong tät. 
Skarven måste tätas med hjälp aven 
plastremsa, som limmas fast med upp
värmning. Denna plastremsa tillverkar 
Järund Inventing. Tetra Pak tillverkar 
40 miljarder förpackningar per år, vilket 
gör att Järund Inventing får leverera 
3500 ton plastremsor per år till Tetra 
Pak. Inventing är uppdelat på två bolag: 
Järund Inventing i Fjällbacka och In
venting Denmark i Hjörring på Nordjyl
land, omsätter 100 miljoner kr om året 
och har 110 anställda, varav 65 i Fjäll
backa. 

Järund Inventing grundades 1956 av 
bröderna Harry och Ingemar Järund. 
Den första produkt, som tillverkades 
var "Injektohylsan", ett bleck, som 
skulle hindra cement att rinna ut ur 
borrhålen, när man armerade berg. En 
annan produkt var den automatiska 
blomstervattnaren "Kapillar". Efter det 
att Sverige tog silver i fotbolls-VM 1959, 
konstruerades ett knappspel med nam
net Gunnar Grenspelet. Det slog aldrig 
utan utkonkurrerades av ishockeyspelet, 
som kom samtidigt. 
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Tillskärning av plastremsor blev snart 
en stor artikel. Till att börja med gjordes 
dekorband, öppningsband till cigarett
paket och förslutningsbandet "Twin
ny", men rätt snart började man skära 
tätningsremsor till Tetra Pak. I början 
av 50-talet började Tetra Pak (på den ti
den en del av Åkerlund och Rausing) att . 
förpacka mjölk i tetraedrar. I början hade 
man svårigheter att få förpackningen 
tät, något man ondgjorde sig över både i 
TV och press. Den lilla remsan löste 
problemet: Med värme smälter man 
remsan över skarven. I dag har kraven 
på denna remsa ökat. Det gäller idag inte 
bara, att vätska inte får läcka ut, utan 
också att luft inte får läcka in. Små 
mängder luft kan diffundera, dvs lång
samt vandra in i förpackningen genom 
remsan i skarven. Detta kan förorsaka 
smakförändringar av det förpackade. 
Numera förpackas inte bara färskpro
dukter som mjölk, utan även t ex juicer, 
som skall kunna lagras längre tid. 

Det senaste projektet är att försöka 
förpacka vin. Detta ställer stora krav på 
tätningsremsan. Denna görs numera i 
sju skikt. Det innersta skiktet är barriär
skiktet, som skall förhindra luft att 
komma in, samt ge stadga åt remsan, de 
två yttersta är vidhäftningsskikt, medan 
mellanskikten skall hålla ihop de övriga. 
Hela remsan skall var 75 tusendels milli
meter tjock . 

För att limma ihop de olika skikten 
fordras ett lim, som på fackspråk kallas 
"primer" . Lösningsmedlet i denna måste 
dunstas bort. Detta är illaluktande och 

måste först förbrännas i en katalytisk 
förbränningsugn. Reningsgraden är idag 
99,88070. Totalt släpps 350 kg lösnings
medel ut per år av de 300 ton man an
vänder. Man är i företaget mycket in
tresserad av miljön i Fjällbacka och vet 
att denna är en av de stora tillgångarna 
för företaget. Hitintills har 2,5 miljoner 
investerats i reningsanläggningen. Ovan 
nämnda reningsgrad är vad man kan ga
rantera just nu, men man tänker höja 
den ytterligare. En reningsanläggning av 
samma slag finns i Hjörring. 

Idag leds företaget av dess VD Erik 
Järund, som är son till Harry Järund. 
Gösta Järund, son till Ingmar Järund, 
är personalchef. Tetra Pak ställer stora 
krav på sin leverantör: Produkten måste 
vara perfekt och levereras i exakt rätt 
tid. Detta kräver ett stort tekniskt kun
nande och en pålitlig arbetsstyrka. Detta 
finns hos företaget. 

Redaktionen 

Gynna våra 

annonsörer! 



Rena pora -
hudens hälsa. 

Vestkustbaden 
med sin friska s:llta äro högt skattade. Genom hudens förmedling tillgodo
gör sig hela kroppen de V:llgörande ämnen, som finnas lOsta i vattnet. 

De v:llgOrandc, aromatiska svavel- och tj:trslIbstanserna, 50111 ingå i 
Elfströms Sva'CIel-Tiärl'CIdl REPOR/A, upptagas och utnyttjas på .samma 
sätt. Ej hlott huden själv, utan alla kroppcns vllvnadar och organ påver
kas på ett fördelaktigt sätt när de renade porerna tillföra organismen 
dessa :Imen. 

Den b:lsta tvål Ni därför kan v:tlja, såväl för den dagliga toaletten som 
för badet, är Eljströms REPOR/A-tvål. Genom sin egeriartade sam
mansättning skiljer den sig från alla andra tvålar och dess friska, stimu
lerande doft gör den sällsynt behaglig i bruket. 

Tillverkningen st.lr under kontroll av pro" 

fessorn i kemi vid Uppsala uni"trsitet 

L Ramberg. Köp inga efterapningar som 
kunna i grund förstöra Eder vackra hy. 

Begär icke en svaveltiärt,'åf; begär alltid 

ELFSTROMS Svavel. Tjärtvål REPORIA 

(lagl. inreg, skyddsmärkt). Säljes överallt 

a l kr. pr. st. 

För alt tillmO!esgå en från många håll uttalad önskan tillverkas Eifströl11s 
Svavel-Tjärtvål REPORIA även i exlra slorlek Ii Kr. 1:50 för användning 

som badlvdl. 

~ •• ; ..... ;:. e;w--.;.::; • .... e:r"'lF".~ 

JÄRUND 

INVENTING 

AB 

Insändare: 
Oslo 25.11.l987 

Asmund Myhrvold 
Chr f. Hellumsvei 15 
0951 Oslo 9 

F0reningen f0r Fjällbacka 
45071 Fjällbacka 

I mange år har jeg tenkt at jeg burde 
takke noen for alt hva Fjällbacka gj0r 
for oss båtturister, men har ikke riktig 
visst hvem jeg skulle henvende meg til. 
Man kan likesom ikke bare gå iland og 
rekke frem hånden til f0rste og beste 
svenske heller. 

I somrner oppdaget jeg "Fjällbacka 
Bladet" i en butik k - og kj0pte det. Og 
så oppdager jeg også at det står en sterk 
og velorganisert fmening bakom det hele. 
Noen man kan rette takken til. Bladet 
har jeg les t fra f0rste til siste side flere 
ganger . Det er meget bra og en god guide 
for Fjällbacka-fans. 

En liten dråpe malurt skal det vel vaere 
i alle begre. Jeg syns at Lasse Lundbergs . 
lederartikkel er inne på noe vesentlig når 
han skriver: "Jag är övertygad om att 
det fanns ett alternativ till juli, om Fjäll
backa var 0ppet med full service även i 
juni och augusti, så skulle många turis
ter välja att komma då". 

Vi kommer hvert år i august og syns vi 
har det meget bra, men merker kanskje 
at det er noe vi har gått glipp av. At det 
kanskje var enda bedre i juli. Hva er det 
så vi savner? Jo, bryggedansen. Vi ser 
hvert år en brygge med t0rt bjerkel0v 
på, men h0rer ingen musikk og ser ingen 
raske f0tter som trår dansen. Til som
meren tar vi kanskje med oss båndspille
ren og setter igang på eget initsiativ og 
ser hva som hen der . 

Jeg skriver artikler for norske "Båt
magasinet" og tenker skrive en om 
Fjällbacka også. Jeg skulle vel ha både 
farge-dias og stoff til dette, men om no
en skulle ha tips å gi meg er jeg tak k
nemlig. 

Med vennlig hilsen 
Asmund Myhrvold 

BLIV MEDLEM I 
FöRENINGEN FöR 
FJÄLLBACKA 
Pg410318-0 
Bg 514-7228 

Läs 
Fjällbacka Bladet 
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Förslag från 
Gudmund 

_______ _ . _._ ••••. _ •• • <o <o ._ •• • _ ••• •. _ •.• _ •• ~_. __ __ ... _ . 

på Eneskäret 

Fjellbacka bör stavas med E och 
inget annat. Bokstaven Ä är en främ
mande bokstav i hela vår övriga 
värld och Fjellbacka stavades förr i 
tiden med E. Titta på detta vykort 
från 1903 då var också poststäm
peln stavad med E. 

Staden Helsingborg ändrade sin 
stavning för en del år sedan helt på 
grund av att utlänningar inte varken 
kunde uttala det eller stava till Häl
singborg. 

Samhällsbor låt oss diskutera sa
ken, skall vi bli moderna och återgå 
till den gamla riktiga stavningen? 

14 

Gudmund Enskär 

Unikt vykort 
Detta unika vykort över Väderöbods 
gamla fyr och hus säljes på V ALGÖ
RENHETSA UKTIONEN för sjörädd
ningen som äger rum på Dyngö under 
sommaren (se vidare annonsering i Fjäll
backa). 

Lägsta välgörenhetsutrop är 1.500:- . 

Du kan kontakta Stig-Tore för ett bud 
om Du ej kan komma till Dyngö. 

Kortet finns för påseende i Centrum
kiosken vid Ingrid Bergmans Torg. 

GE 



Jim Bohman 

Efter 16 år som mellanstadielärare i 
Fjällbacka slutar Jim Bohman sin tjänst 
för att njuta aven välförtjänt pension. 
Många av hans gamla elever och deras 
föräldrar kommer att minnas honom 
som en lärare av den gamla sorten, som 
inte drog sig för att kräva kunskaper av 
sina elever. Läxorna var långa och många. 
Mera sällan förstod hans elever att tacka 
honom' för detta. Först när de kom till 
högstadiet i Tanum, förstod de vilken 
god träning i läxläsning de fått. Säkert 
blev han oftare tackad för det enorma 
arbete han lade ner på skolteatern och 
på resorna till Geilo. Med auktioner, 
lotterier och flaskinsamlingar samlade 
barnen ihop pengar till skidresorna. Egna 
och andras elever fick följa med, och allt 
organiserades av Jim. Jim bodde aldrig i 
Fjällbacka utan veckpendlade från Gö
teborg. Alla önskar honom en trevlig tid 
som pensionär. 

Anders Järund 

Dingle 
Blomster & 
Presentaffär 

0524/402 19 

Paula's 
Skinnatelje 

0524/421 35 
Idrottsvägen 2, Dingle 

Mån-Fre 9-18 Lörd 9-13 

Foto: Terje Fredh 

Dilemma vid en katts begravning 
Efter 16 år som lärare i Håkebackens 
skola går vid vårterminens slut avhållne 
magister Jim Bohman i pension. Säkert 
kommer han att lämna ett stort tomrum 
efter sig såväl bland elever som kolleger. 

Vid sidan av sitt arbete har Jim Boh
man ett levande intresse för teater. Under 
sina år i Fjällbacka har hans elever fram
fört många bejublade teaterstycken. 
Och hur skulle han ta avsked av sin allra 
sista klass, om inte just med en pjäs. 

Valet föll på Mark Twains klassiska 
ungdomspjäs om Tom Sawyer. Alltse
dan terminens början har arbetet pågått. 
Tre timmar i veckan har klassen jobbat 
under sin magisters ledning. Förutom 
att lära in och träna repliker har eleverna 
sysslat med dekor, ljud- och ljuseffek
ter, lånat ihop passande scenkläder och 
skaffat gamla skolpulpeter från vårt 
hembygdsmuseum. Till denna pjäs val
des ur Tom Sawyers äventyr huvudsce
nen från kyrkogården, då de såta vän
nerna Huckelberry Finn och Tom Sawyer 
en mörk natt skulle begrava en död katt 
och ofrivilligt kom att avslöja Indian Joes 
och Muff Porters överfall på doktor 
Robinson. 

Tom spelades av Mattias Persson, 
Huckelberry - Henrik Ingvarson, Sid, 
bror till Tom och Sheriff Smith - Lena 
Karlsson, Polly, Toms moster och She
riff Wright - Anna Granqvist, Becky, 
Toms flickvän - Madelene Welander, 
Lärainnan - Anna Blom, doktor Ro
binsson - Karl-Henrik Gustafson, 
Muff Porter, en känd alkoholist i New 
Orleans - Petra Brink, Indian Joe, in
dian med brottsligt förflutet och Jack, 
en skolelev - Tomas Järund, Domare 
- Lars Sel berg, Åklagare och Sam, en 
skolelev - Henrik Ahlsen, Benjamin, 
skolelev - Hans Kåwert, två gifta män 

Mattias Carlsson och Andreas 
Olsson, Belysingsmästare - Jan Lars
son, Kicki Welander, en förälder, hjälpte 
till med effekter. 

Pjäsen har med stor framgång spelats 
upprepande gånger för äldre och yngre 
elever, för anhöriga och en gång för 
pensionärer på servicehuset. Att de små 
skådespelarnas prestationer uppskattats 
till fullo har märkts på hur publiken 
med spänt intresse följt händelsernas 
gång i pjäsen och de ovationer som ef
teråt brakat loss. 

Maj Gustafson 

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

BiTSROPIN 
Välkomna också till , 

CArl BRYGGAN 
0525/31040 
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GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GUIDE GY 
l Musö. Ytterst på en klippa vid vattenbry

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00 
~ 

~ 

(:) 

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



DE 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 31208 
5 Pastorsexpeditionen 310 34 
6 Kville hembygdsarkiv 31080 

Böcker, handlingar, foton m m som be
handlar Kville härad. Öppettider: se ka
lendarii!t 

7 Post 
8 Brandstation 
9 Fjällbacka Bil och Motor 

Biluthyrning 
10 Båtshopen, Cafe Bryggan 

Båtuthyrning, Cafe m.m. 
11 Turistinformation och 

rumsförmedling 
12 Ingrid Bergmans Torg 

31013 
31105 
31096 

el. 31820 
31040 

31060 

13 Hamnkontoret8-10 31169 
14 Bibliotek 31453 
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 31004 
19 Distriktssköterskemottagning 320 26, 
20 Sparbanken Tanum 9-15 318 00 
21 Nestorsgården 310 71 

Kville hembygdsförenings museum. BI 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 II: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 stuguthyrning. 

2S Idrottsplats 316 18 

BRA ATT VETA 

Båtutflykter 
Gunnar Sörensson 31288 

Flytvästar 
Fritidskontoret 18147 

Havsfiske 
Alfons Bohlin 311 14 
Torbjörn Järund 31253 

Båtkranar 
Bror Janssons varv, 6 ton 3\0 57 

Vandrarhem 
Val ö Skärgårdsvandrarhem 31234 

Dykare 
Widelius Marin Service 3 \O 33 

FJÄLLBACKA 

UOMUNOS 
KARE T 

DE VIKTIGA TELEFONNUMREN: 
Tanums kommun 18000 Kulturkontoret 18231 
Kommunstyrelsens ordförande 
Henry Carlsson 
Kanslichef Ulf Björkman 
Socialchef Leif Svegås 
Hälsovårdsinspektör Bengt Samzelius 
Fritidsintendent Sten Larsson 
Byggnadsinspektör Henry Bern tsson 
Kommuningenjör Bo Mossberg 

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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Ur "Ord och inga visor" 

Parisresan 
av Lasse Lundberg 

Det fanns vid sekelskiftet i norra Bohus
län två glada laxar, om vilka det berättas 
många roliga historier. Den ene hette 
Alexander Juliusson och den andre Bert
hold Larsson. De var oskiljaktliga och 
försörjde sig på vad som för tillfället 
fanns att tillgå. Båda var ogifta och de 
bodde tillsammans i en liten stuga i 
Fjällbacka. Alexander var en lång räkel, 
med nävar so91 dasslock medan Berthold 
var liten och piggögd som en ekorre. Båda 
två var slängda i käften som auktionsut
ropare. De var rekorderliga karlar och 
bjöds det någon gång till fest och Alex
ander och Berthold var med, så inte blev 
det tråkigt på det kalaset. 

Vid tiden för sekelskiftet gick sillen 
till i Bohuslän och de bägge ingick i ett 
vadlag om åtta karlar, vilka arbetade 
tillsammans i några år i det då ganska 
lönsamma sillfisket. Tillsammans drev 
också laget ett trankokeri om två kittlar, 
samt en rötdamm på en av öarna i skär-

I-8 

gården. Tillsammans med några andra 
lag hade de ett kontrakt på sillolja med 
en köpman som hette Falk, vilken i sin 
tur sålde den vidare till en uppköpare i 
Paris. Detta var före elektricitetens tid 
och oljan användes bland annat till gat
lyktorna i den franska huvudstaden. 

Med risk för att bli utsatt för kritik av 
någon företrädare för detta skrå, vågar 
jag ändå påstå att Alexander Juliusson 
svor som en borstbindare. Han hade 
dock den egenheten att han alltid kon
verterade sina svordomar till en något 
lättare vokabulär, vilken onekligen gick 
lite bättre hem i det schartauanska Bo
huslän. Att Fan i Alexanders mun bytte 
namn till Fasen eller Fasiken eller kan
ske rent av Håleper, gjorde honom täm
ligen okontroversiell även i de kretsar 
där postillan låg på skänken. Berthold 
var även han en hängiven berättare. Han 
älskade att berätta historier och nästan 
alltid lade han sina kvickheter i någon 
annans mun, en inte alldeles ovanlig be
rättarsed än i dag i Bohuslän. 
- De e kallt så de ryker, som gamle 
Vernersson sa, var ett typiskt Berthold 
Larssonskt uttalande. På det viset be
hövde han inte ansvara för sina påståen
den, utan kunde strö dem omkring sig i 
bekvämt lättsinne utan att behöva tafsa 
på sin egen trovärdighet. 

Det var ett ganska slitsamt och obe-

kvämt arbete i sillfisket. Kallt och surt 
var det i de små öppna båtarna och sill
vaden var tung och otymplig att hantera. 
Att sillfisket dessutom bedrevs under 
vinterhalvåret, gjorde inte arbetet lusti
gare. När sillen dragits upp, fraktades 
den i land och tömdes i rötdammar . 
Dessa kunde bestå av grunda havsvikar, 
vilka blockerats med stenar så att de 
blev avskiljda från havet utanför. Där 
fick sillen sedan ligga och ruttna och 
man kan lätt föreställa sig stanken från 
de hundratals rötdammarna i skärgår
den på den tiden. Det är klart att man 
vande sig vid den, men inte var den an
genäm. När sillen ruttnat färdigt, flöt 
oljan upp och lade sig på ytan, medan 
resten sjönk till botten som grums. Näs
tan varje dag fick man sedan skumma av 
oljan och hälla den i kittlarna, där vatt
net sedan fick koka bort och lämna den 
rena oljan kvar. En sista silning och 
oljan var klar att tappas på tunnor och 
sändas iväg. 

Alexander och Berthold hade det rätt 
så bra och gjorde goda pengar, men de 
talade ofta om Paris, dit oljan skickades 
att lysa upp gatorna och kajerna, Paris, 
syndens och glädjens stad. 
- En skulle ta mig faderen kryba ner i 
en tunna och fara med ner te Paris, sa 
Alexander ofta när det var paus i arbe
tet. Berthold höll alltid med och ju längre 



sillfisket gick, ju oftare återkom önskan 
om att få fara till Paris. 

Nu bar det sig inte bättre än att en 
skuta som hette Beatrice kom till Fjäll
backa på våren, i slutet på årets sillfiske. 
Skutan var på 300 ton och hemmahö
rande i Göteborgs skärgård. Hon skulle 
lasta sillolja för Paris och hon saknade 2 
man i besättningen. Alexander och Bert
hold var inte sena. Snart hade de gjort 
upp med vadlaget och skaffat ersättare 
för det arbete som återstod och när Bea
trice lämnade Fjällbacka, var matroserna 
Juliusson och Larsson påmönstrade i ve
derbörlig ordning . De båda inkvartera
des i skansen längst förut och det dröjde 
inte länge förrän de var goda vänner 
med resten av den 7 man starka besätt
ningen. 

Resan gick västerut, runt Skagen, och 
sedan sydväst mot Engelska kanalen. 
Efter 8 dygns segling, i mestadels gott 
väder, kom de så till Le Havre i Frankrike. 
Där vid floden Seines mynning skulle fa
ten lossas och i pråmar, dragna aven 
ångbogserare, gå vidare till Paris , ett 
tjugotal svenska mil uppför floden. Både 
Alexander och Bethold tyckte att det var 
konstigt att man döpt en stad som ligger 
vid havet till Le Havre, speciellt som där 
inte fanns något spannmål att se så långt 
ögat nådde. Nåväl, lasten skulle lossas 
av franska stuvare och skutan skulle bli 
kvar några dar. Alexander och Berthold 
stegade upp till skepparen, fick ledigt 
under tiden i hamn och med pengar på 
fickan och klädda i bästa cheviotkosty
merna, satt de bägge snart på tåget till 
Paris. Året var 1903 och det var inte att 
undra på att de båda gjorde stora ögon, 
när tåget rusade fram utefter floden i 
nästan 40 kilometer i timmen. De hade 
stärkt sig med ett par konjagare på 
stationen i Le Havre så några som helst 
språkförbistringar förelåg inte, då ju nå
gon bättre parlör än gott humör, ju inte 
finns. Fram emot kvällningen kom de 
fram till Paris. Det var inte som hemma 
i Fjällbacka precis. Väl av tåget, började 
de båda promenera genom gatorna och 
det tog inte allt för lång tid innan de 
hamnat uppe i Montmartre och hittat ett 
litet hotell, där portieren kunde några 
ord engelska och där rummet låg i ett 
prisläge som passade de båda vännerna. 
Snart hade de putsat upp sig lite och när 
vår skymningen svepte in staden i ett 
trolskt sken, där gatlyktorna tindrade 
som ljusen i en julgran, var de ute för att 
ta livet i famn. 

Snart satt de bägge på en bar med ett 
par ordentliga glas framför sig. Ett par 
nymfetter ur det lättare gardet, vilka 
kommit in alldeles ,efter våra vänner, 
satt snart vid bordet och champagnevin 
var inropat åt damerna. En sådan kväll 

det blev. Det fnissades och tjoades och 
dracks och fram på småtimmarna blev 
det till och med dans, enär en mustasch
prydd fransos då anlände och började 
hala i ett gammalt falskt musettedrag
spel. Visst kunde det gå vilt till i Kville 
bygdegård, men det här slog alla rekord. 
Natten avslutades med att alla fyra, arm 
i arm och under sång med fransk-svensk 
text, tågade till hotellet på den lilla gatan 
alldeles invid Gare S:t Lazare. 

Så gick de tre nätterna Alexander och 
Berthold hade i Paris och när det var 
klart att sticka tillbaka till båten i Le 
Havre, var fickorna lika tomma som de 
bägge var trötta. Eftersom det var några 
timmar till tåget skulle gå från Paris, tog 
de båda sig en promenad ner till kajerna 
invid Tuilerierna, där pråmarna låg för
töjda och där vårens alla blommor prun
kade i de många rabatterna. De stannade 
en stund vid några herrar, vilka var iv
rigt sysselsatta med att fiska med långa 
spön. Alexander och Berthold skakade 
medlidsamma på sina huvuden, när de 
såg den magra fångst som drogs upp ur 
flodens smutsbruna vatten. På andra si
dan floden höjde sig Eiffeltornet maje
stätiskt mot himmelen. Tänk att de hade 
fått komma till Paris och se staden dit 
all deras sillolja skickades. Tänk att 
även de hade fått lite glädje av skenet 
från gatlyktorna, vilket deras slit vid 
rötdammar och sillvadar hade möjlig
gjort. 

De satt tysta på tåget tillbaka till Le 
Havre. Sent på natten kom de tillbaka 
och kröp till kojs, trötta och nöjda med 
sitt livs upplevelse. 

Tidigt nästa dag vändes stäven åter 
mot Bohuslän. I en härlig slör i den väst
liga vinden, vilken stag med 5-6 meter 
under hela resan, kom de efter en knapp 
vecka åter till Bohuslän och Smögen, dit 
skutan Beatrice var destinerad. Med en 
frakt jakt tog sig de bägge sedan tillbaka 
till Fjällbacka och när de steg iland på 
ångbåtsbryggan var där många och mötte. 
Ryktet hade gått före dem och nu gällde 
det att hålla sig framme. Här kunde van
kas en och annan god historia och det 
ville man givetvis inte missa för allt smör 
i Småland. Det sades ingenting på bryg
gan. Sådant är livet i Bohuslän. Det nick
ades bara igenkännande. En grabb med 
en kärra tog hand om deras bagage och 
körde det till stugan där de bodde. Utan
för huset satt några ur vadlaget, som av 
en händelse. I väskorna fanns några flas
kor brännvin de köpt på utförsel och 
snart var stugan full av människor, alla 
lika nyfikna på hur det hade varit i Pa
ris. Berthold ställde fram på bordet och 
satte på kaffekitteln . 
- Hölles va de i Paris! frågade Johan I 
Klåvan, en av mannarna i vadlaget. 

- Jo, sa Berthold, de ska ja säga er, att 
ja får säga som gamle Engberg sa, att e 
de synd någon stans, så e de i Paris. 
Här fyllde Alexander i. 
- Ja, de e ta mig Rackarn så synd i Pa
ris så en får knappt söva på nättera. Å 
silloljan ho lyser upp hela härligheten så 
att det strålar som i himmelen nättera 
igenom, å mamsellerna e vackra som 
himmelens änglar å tre gånger gladare 
minst. Berthold vilken hade suttit med 
ett förklarat skimmer i ansiktet under 
Alexanders tal, lutade sig fram mot åhö
rarna som om han ville berätta en hem
lighet. 
- Vi feck oss några nätter som var som 
innanför himmelens portar, som gamla 
prosten Gustavsson brukade säga. Så 
gick pratet fram och tillbaka över upp
slagna kaffehalvar . När det mesta var 
berättat harklade sig Alexander och höjde 
glaset, som om han ville skåla för åter
komsten. 
- Å de ska ja säga er, att säga vad man 
vill om fransoser, men di e ente dumma 
precis. Svenska kunde di som de värsta 
smålänningar, de va biljett hit å kunjack 
dit å madam å trottoar å adjö å port
monnä, så nog e de ett herrans folk te å 
prata svenska, de kan ni ta mig pocker 
slå er i backen på allihop. 

Fjällbacka 
postkontor 

Under tiden 
27/6 - 6/8 1988 

har vi öppet 
hela dagen 9-17 
Tel. 0525/310 13 

Trevlig sommar! 

Gynna våra 

annonsörer! 
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Valborg i Fjällbacka innebar 1800-
talsstämning, blandat med några 
skopor sydlänsk karnevalsyra. På 
Ingrid Bergmans Torg med vatt
net som en klädsam kuliss i bak
grunden, höll fjällbackaborna 
stånd. 

De mest skiftande artiklar mång
lades ut till nyfikna infödda och 
besökare. Och försäljarna, i tids
enlig klädsel, försökte övertyga 
sina kunder om att just deras va
ror var oumbärliga. 
Klockan hade hunnit slå sex och kvällen 
hade blivit så där lagom sista-aprilkylig, 
när marknaden drog igång. De flesta av 
försäljarna och många av besökarna hade 
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klätt sig i sekelskiftesmundering, en del 
från topp till tå, medan andra nöjt sig 
med att sätta en vegamössa på skulten. 
Fjällbacka uppvisade ett väl aldrig tidi
gare skådat antal frackklädda grabbar, 
som ägnade sig åt allt ifrån att kränga 
spik till att delta i den mycket uppskattade 
Valborgsor kestern. 

Talet till våren höll kyrkoadjunkt Bir
git Wallin, vilket var mycket uppskattat. 
Bröderna Hasse och Lasse Lundberg un
derhöll med dragspelsmusik och under 
ledning av Britta Nilsson sjöng en skol
klass vackra vårsånger . Köpmannaklub
bens medlemmar skänkte varor till den ' 
sedvanliga auktionen, vilken alltid är 
mycket uppskattad. Lasse Lundberg var 
auktionsförrättare och Sko-John höll 
som vanligt upp de åtråvärda paketen. ' 
Bengt frisör tog betalt. När skymningen 
föll avslutades det hela med ett sprakande 
och för övrigt mycket vackert fyrverkeri. 

Polisen var också på plats, men inte i 
sin vanliga mundering. De hade faktiskt 
lyckats få tag på ett original från 1909, 
eftersänt från Göteborg. En uniform 
alltså. Polisen hade också med sig en li
ten rullande utställning, delade glass 
med barnen och var precis som poliser 
skall vara. 

Värme i vårkyla 
Den som tröttnat på inköp av fiskedrag, 
hembakt bröd, marknadskarameller och 
tandborstar - det sistnämnda såldes av 
tandhygienister med löständer - kunde 
slinka in på Cafe Bryggan och få sig en 
kopp kaffe, en bulle och lite värme. En 
värme, som saknades trots att Valborg 

annonserar vårens officiella ankomst. 
Men man kan ju alltid värma varandra 

i ett kyligt klimat, genom att knö in sig 
på någon av de pubar som öppnat för 
säsongen. Några som också hjälpte till 
att hålla ångan, stämningen och värmen 
uppe var Valborgs egen orkester, som 
efter uppträdande på torget, fortsatte 
att underhålla gästerna på pubarna. 

Trots, eller kanske just för, att melo
difestivalen pågick, var uppslutningen 
stor. Barn blandade sig med pensionärer 
och de flesta höll sig så där lite lagom 
svenskt lugna. Nåja, man säger ju att 
undantagen bekräftar regeln. l vilket 
fall som helst gav Valborgs yra en liten 
föraning om sommarens fröjder. 

Ingrid Johansson 



@ränaL.ids 
Restaurang 

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 

Ful/ständiga rättigheter 

Välkomna 
SIV AN OCH BERNDT 

Tel. 0525 - 310 41 

KCkläder 
För Damerna 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Även barnkläder 

Tel. 0525/313 00 

AKVARIE & 

~Hw~N~,~;~.~I~K:N~ ~ 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 chincilla. 

Öppet: måndag'-fredag 12-18 
lördag 9.30-14.00 

LILLA BODEN 
Hamngatan, Fjällbacka Tel. 0525-318 35 

~ -===-
~ Fjällbacka Camping~ 

Tel. sommar 0525 - 314 90 
vinter 0300 - 629 15 
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En skärgårdsepok går i gra\ en 

J anne och Andreas Bruce, kapten Gö
ransson, Engbergs, kapten Andersson 
och slutligen Siv Sjöstrand eller Siv på 
Hjärterö som alla kallar henne, är några 
av de personligheter som skapat epoken 
Hjärterö, en epok som nu är slut sedan 
stället sålts till en sommargäst. 

Siv stannar kvar på sin kära ö över 
sommaren, men en dålig rygg har tvingat 
henne att flytta iland till ett förhopp
ningsvis lättare liv. Med flyttar fåren 
och den svarta labradoren Cognac, hö
norna och en häst till det nya stället i 
Borrekärr. 

Det var 17 år sedan Siv kom till Hjär
terö. Då köpte hon det av Domänverket 
som genom allmänna arvsfonden hade 
fått förvaltningen av hemmanet efter fa-

. miljen Erigberg som lämnat det utan ar
vingar. 17 år av ljuvliga somrar, men 
också 17 år av stränga vresiga skärgårds
vintrar med is som ibland varken burit 
eller brustit. 
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ANNE-MAJAS 
Manufaktur 

VÄLSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHÖRSAFFÄR 

Ombud för Bengtsfors Kem. 

Tel. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 

Foto: Michael Halvarsson 

De första husen på Hjärterö kom till i 
slutet på 1700-talet, men det tog en bit in 
på 1800-talet innan den vackra man
gårdsbyggnaden restes tillsammans med , 
det nyare av de bägge magasinen. Det 
äldre bygdes ett 40-tal år tidigare. På 
Hjärterö har alltid drivits jordbruk. 
Jordbruk och fiske eller handel med sill. 

Under de mörka vinternätterna har 
lamporna lyst där ute på ön. Båtar har 
kommit och gått och på något sätt har 
Hjärterö varit en viktig del av Fjällbacka. 
Det känns vemodigt. Samtidigt måste 
man acceptera den nya tidens krav på 
levnadssätt och livsvillkor. Vi får bara 
hoppas att Hjärterö nu får den behand
ling den förtjänar. Att de vackra husen 
och magasinen kommer att rustas upp 
och bli ett vårdat minnesmärke över en 
svunnen epok, epoken Hjärterö en gård 
i skärgården . 

Lasse Lundberg 

F]ällbacka 
2:olfbana -

:gOlli:iJ,~ - - alltmer somma
- - '---e- ' -.:; ~ ami. Sedan det nya 

-el .ar 'g!, har greenfee-
~pe.arna trömma dU. Fjällbacka golf-

ana har bli\;t banan där man stannar 
till någon gång per sommar. Tidningen 
Svensk Golf presenterade banan i nr Il i 
fjol, vilket väl kommer att öka tillström
ningen ytterligare. Expressen placerade 
banan bland de 10 till 40 fyrstjärniga ba
norna i Sverige 1985. (Femstjärnig ska
la). Det var innan klubbhuset blev fär
digt. 

Man kommer i sommar att arrangera 
ett SM för oldboys. Det är trångt på ba
nan under sommaren. Många \;II bli med
lemmar, men det råder sedan länge in
tagningsstopp. Nya medlemmar taS bara 
in om speciella skäl föreligger. Under 
våren och hösten råder däremot lågsä
song. Man hoppas kunna -åda bot på 
detta på olika sätt bl a geno eL- samar
bete med TanumStrand oc T~::::::lS Gäs
tis, som tar emot konfere~-5G.S-a-. 

Den stora begi\'enhe-~ - e år är 
Hummergolfen. En Iä :~.:; - ~~:.: del
tagare från hela S\·erige. ~ 
ler sig ett år i fön·äg :;- :. 
på att få vara med. Ta - -=~ 
peln den 10 oktober, ~ - :: 
enbart av hummer. 

mästaren OttO 

or--,-..-c: . .:> Kro nd 

Ordföranå~ • 
den n} e bl::=-n"':=:::::::;:~ 
medan GO_ 
i klubb ·~·Ofr..Jr<..:!.r~ 



Ful fisk - Delikatess 
På sommarens fisketurer kastar de flesta, 
med en föraktfull gest, berggyltan över 
bord. I bästa fall tas den iland, saltas 
och används som agn i hummertid. 

Visst är den, trots sina stundom skim
rande färger, en motbjudande fisk, fjäl
lig, sticksig och svåransad, ja, sannerli
gen en ful fisk. Likväl är den, rätt tilla
gad, en delikatess med mild hummer
smak. 

Detta upptäckte jag under krigsåren, 
då man sannerligen försökte ta vara på 
allt ätbart man lyckades komma över. 
På den tiden konserverade jag kokt och 
rensad berggylta och använde den till 

ANVÄND Din 
SPARBANKSKORT 
MINUTEN FINNS I 
FJÄLLBACKA 
ÄVEN I GREBBESTAD 
OCH TANUMSHEDE 

smakliga stuvningar. I dag är det betyd
ligt bekvämare med tillgång till våra mo
derna frysar. 

I somras prövade jag på att anrätta 
den i min Abu-Rök och det gav ett allde
les utmärkt resultat. Allt man behöver ' 
är en vass kniv och en Abu-Rök. Efter 
rensning fileade jag fisken, utan att var
ken fjälla eller klippa bort de hårda fe
norna. Sköljde bara av den, strödde på 
litet salt och lät den ligga över natten. 
Efter rökningen var det hårda, tjocka 
skinnet lätt att skilja från det vita, smak
liga fiskköttet. 

Lycka till! Om nu någon vågar försöka 
sig på att ge berggyltan en chans till ett 
litet bättre anseende. Maj Gustafson 

Ta väl vara på fritiden 
FÖRENKLA BANKAFFÄRERNA! 
Sparbankskort SparbanksGiro 

Allt i modern hårvård 
fAr ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Kerstin & Nisse 

0525/311 25 

Viiikomna! 

AB BROR JANSSON 

BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER 
MATERIAL 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 

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

Må-fre 9-17, lörd. stängt 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen' 

KÄRRABY 
HANDELSTRÄocARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 

KVILLE - RABBALSHEDE - BULLARENS 

~7wt.~ .. ~ TAXICENTRAL 
0525-352 01 

Utför alla tänkbara köruppdrag 
Budservice är också ett av våra områden 

"'- " > , ~;;p" 
. . / . ~ , 

Ni ringer · · · 
Vi kör · · · 
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Leif Blomqvist i Australien 
tävlande. Leif hade chans på medalj. 
Konkurrenterna var en amerikan, en 
finländare och en österrikare. Ribban 
lades på 1,55. Alla klarade höjden, men 
österrikaren fick göra ett omhopp. På 
1,60 rev Leif och österrikaren medan de 
båda övriga kom över ribban. Leif fick 
därför brons, eftersom österrikaren rivit 
en gång på 1,50. Så småningom tog ame
rikanen guld på 1,70 och finländaren sil
ver på 1,60. 

Leif kände sig nu mycket nöjd med 
sin insats och all nervositet han känt ti
digare var som bortblåst. Nästa gren 
han tänkt ställa upp i var 200 m häck . I 
Australien sätts häckarna med något 
längre avstånd än i Europa, vilket gör 
att man måste sträcka ut benen lite längre 
än han var van vid. Risken att komma i 

kom nervositeten, trots att han lovat sig 
själv att ta det på skoj. Han lyckades 
somna på kvällen, men efter frukost 
nästa dag var han så nervös att han inte 
kunde tala med någon. Han fick åka ut 
till stadion långt innan tävlingarna bör
jade, bara för att gå omkring. Starten 
gick dåligt och hoppet om medalj för
svann. Men sedan gick det bättre. Han 
lyckades nå första häcken på fyra steg 
och lyckades sedan hålla takten hela 
sträckan. När han kommit i mål, var situa
tionen förvirrad. Varje funktionär tog 
tiden på sin löpare, och ingen visste rik
tigt hur det hade gått. Själv trodde han 
att han blivit fyra, medan hans bror gra
tulerade honom till en säker bronsplats. 

otakt eller få en sträckning var stor. Leif 
Till sist kom han iväg till VM i Australien hade inte tränat in dett:;t, men tog nu 
vår veteran friidrottare Leif Blomqvist. tävlingen mera på skoj. Han hade ju 
Tävlingarna inleddes med att de fick in- gjort sitt. En tysk som startade i samma 
ställas pga regn. Ett tropiskt regn utan försökshit som Leif, hade däremot nog
all likhet med ett svenskt hällregn . Det grant förberett sig. Efter start hörde han 
passade Leif bra, eftersom han fick till- hur tysken rev och kom i otakt. Inga andra 
fälle att ta igen sig efter den långa resan. konkurrenter kom upp jämsides och Leif 
Nästa dag tävlades i höjdopp. Efter några kom i mål som etta. Men nu, när han in
hopp upp till 1,50 m återstod bara fyra såg att han hade chans på en ny medalj, 

är resultatet så småningom kungjordes 
hade Leif fått silver. En amerikan fick 
brons, medan en holländare vann över
lägset. 

Veteran-VM i friidrott är kanske inte 
en så stor tävling, men två medaljer till 
Leif Blomqvist i lilJa Fjällbacka är ju all
tid något. Det absoluta amatörkravet på 
deltagarna i dessa tävlingar, väcker min
net av forna tiders idrott på mer än ett 
sätt. 

Anders Järund 
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Tanums ~ Kommun 

Här kan Du finna 2.700 dialekta-
la ord frAn Tanum, B ulla ren och 
Kville i Tanums kommun. 
Dessutom innehAller boken rik
ligt med ordstäv, ramsor och för
klarande teckningar. Priset är 7S kr. 

K u/turminnesvårdsprogram 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 (I :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. 



Generös barnomsorg 

Här är huvudsaken - Hjälmen. 
Foto: Uno Johansson. 

Under våren har en intensiv cykelhjälms
kampanj svept över hela vårt land. 

Enligt vad statistik visar är skallskador 
större och allvarligare vid cykelolyckor 
än vid de som sker i samband med slalom
åkning. Varje år händer bland barn cirka 
30.000 cykelolyckor i Sverige. I 60070 av 
dödsolyckorna är orsaken just skallska
dor. Detta förklaras med att ett barns 
huvud är tungt och utgör en fjärdedel av 
kroppsvikten. Dessutom är barns musk
ler outvecklade och detta försvårar, att 
med armarna skydda sig vid ett fall. 

Det är såleqes mycket viktigt att tidigt 
vänja alla barn, att som en självklar sak 
använda hjälm. 

Försäkringsbolag, trafiksäkerhets-
nämnder,cykelaffärer, hem- och skola
föreningar , lokala företag och affärer 
har generöst ställt upp som sponsorer på 

många platser och gjort det möjligt för 
föräldrar, att köpa hjälmar till sina barn 

, till starkt reducerade priser. 
I Fjällbacka har man varit ett strå vas

sare. Där har nämligen Konsum, på in
rådan av butikschef Kurt Börjesson, 
skänkt cykelhjälmar helt gratis till 
ortens samtliga 34 lågstadieelever. 

Närvarande vid utdelningen var polis
man Håkan Lövberg vid strömstadspoli
sen, som uttryckte förhoppningen om 
att alla barn nu verkligen också skulle 
använda sina nya, fina hjälmar. 

Kurt Börjesson själv uttalade följande 
visdomsord: Jag hoppas slippa se en enda 
cyklande unge utan hjälm. Ni är mjuka, 
bilarna är hårda. Kom ihåg det! 

Maj Gustafson 

NYA BADIS 

Välkomna! 

RESTAURANG och BAR 
DISKOTEK och LEVANDE MUSIK 

ÖPPET 15 JUNI TILL 15 AUGUSTI 
Övrig tid mot beställning 

BORDSBESTÄLLNING TEL. 31208 
Fullständiga rättigheter 

GLinter och Lars-Erik 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 

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

Läs 
Fjällbacka Bladet 

Hjärtligt välkomna 
till 

STORA HOTELLET 

SLAJDARN'S BAR 
- Cocktailbaren -

Ett av Västkustens absoluta 
smultronställen 

FISKEKROGEN GALÄREN 
med 

SKIPPER'S BAR 

ÖPPET MAJ - SEPT 
Övrig tid mot beställning 

SOLARIUM ÖPPET VARJE DAG 

Lars-Eric och Giinter 
Tel. 0525 - 310 03, 310 93 
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Marin miljö på Cafe Bryggan PorshollTIs
trafiken 
återupptas 
Den gamla båttrafiken till Porsholmen 
med badande eller spinnfiskare, åter
upptas i sommar. 

Det är den nystartade Turistföreningen 
som tagit initiativet och det är Ingemar 
Granqvist och Björn Hugoson som sva
rar för trafiken. Avfärd blir från Cen
trumbryggan, och mellan den 15 juni 
och den 15 augusti dagligen mellan 
10.00 och 17.00 kommer trafiken att 
hållas igång. Båtarna kommer att gå 
varje heltimme och vid kö även mellan
turer. 

Ä ven turer till Väderöarna kommer 
att hållas igång under tisdagar, torsda
gar och söndagar med avgång från Cent
rum 10.00 _och återkomst ca 17.00. 

Lasse framfär ett konstverk av Allan Nordblom, målat på brädvägg. Draggen han 
håller i handen är gjord avenepinnar med en sten som tyngd. 

Fiske och kvällsturer kan också bokas 
via Fjällbaka turistinformation 
0525-321 20, 321 21. 

Lasse har inrett sitt Cafe Bryggan på sitt 
speciella sätt. Han är en hängiven samlare 
av gamla saker från Bohuslän, alltifrån 
vrakdelar till modellbyggen av gamla 
skutor . Detta har satt sin prägel på in
redningen . På väggarna hittar man 
block från engelska kuttrar, som kom 
hit på 1910-talet under makrillfisket. 
Ovan skjutdörrarna sitter delar av engel
ska fiskelådor, som drivit hit med lutiska 
strömmen även kallad "l ulta" -ström
men. Lasse har mycket att berätta om 
varje pryl. En vad blåsa av oljad segel
duk hänger vid sidan av ett gammalt ro
der från en s k potatisjakt från Ham 
burgsund. I ett hörn hänger en gammal 
backa, som man på ostkusten kallar 
långrev, och däröver en "ålek upa", det 
är en åletina gjord av nätad ene. 

Cafet är öppet dagtid på sommaren. 
På beställning anordnas skaldjurssupe i 
Cafet eller annorstädes, sommar som 
vinter. 
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Anders Järund 

Gynna våra 

annonsörer! 

Lasse Lundberg 

~~E· 1!3ohus . AB 
KOnOml 

--------~------~ 

SVERIGES REDOVISNINGSKONsUlTERS FÖRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

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 0525-291 30 för vidare information 

[TJI YKontorstjänst 
. REDOVISI~INGSBYRÅ 

Bokföringsuppdrag, Bokslut, 
Övrigt inom redovisning och 
ekonomi samt skatteproblem. 
Bouppteckningar, Arvskifte. 
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företagarens nara rådgivare och samtalspartner 

Samarbete med auktoriserade revisorer/REVEKO/ 

Vinbäcksvägen 8 457 00 Tanumshede 
0525-290 45 



Denna välkända riksomfattande varningsskylt som man an
tar har räddat många skolelever och deras familjer undan 
svåra tragedier genom al/a åren gav i morron 75-årige förre 
droskchauffören Nils Eriksson iden til/ för över 30 år sedan. 
en av mina lyckligaste dagar när det blev lag att använda 

denna skylt säger Eriksson. 

Skolbarnens "räddare" 
Nils Eriksson f ylle r 75 

- Jag till och med fotogra
ferade min skolskjutsbil med 
skylten och bifogade detta. 
Den dag jag fick positivt svar 
från ingen mindre än NTF:s 
VD Alvar Thorson om att man 
välkomnade iden och överväg
de att få en skylt konstruerad 
som alla skulle kunna använda 
vid skolskjutstransporter. var 
en minnesrik dag. säger Eriks
son , Ganska snart blev det 
också påbjudet i lag att man 
måste ha sådana varningsskyl
tar vid transporter av skolele
ver säger 75-åringen inte utan 
en viss stolthet. Hur många tu
sen av Nils Erikssons varnings
skYltar som under åren och i 
dag bidrar till att rädda skol
barn är oklart. men uppenbart 
har dessa inneburit att många 
tragedier undvikits på våra vä
gar där skolbarnen är svårt 
utsatta. 

saxat ur Bohusläningen 

17 maj 1988 

En eldsjiii 
Den som haft förmimen föl

ja Nils Erikssons oförtrutna 
arbete för trafiksäkerheten 
som mångårig ledamot av först 
Göteborgs och Bohus Läns 
trafiksäkerhetsförbund. nume
ra Bohus Läns trafiksäkerhets
förbund. vet att denne är en 
eldsjäl på detta plan . Eriksson 
har nästan alltid förslag och 
ideer som kan vara till nytta 
för trafikanterna. både bili~ter 
som oskYddade sådana. Han 
har också under alla åren som 
ledamot i först Kville och se
dan Tanums Trafiksäkerhets
nämnder och nu senast ordfö
rande i sistnämnda fram till 
1986. gjort ett uppmärksam
mat arbete på det lokala 
planet. NTF:s guldmedalj är 
ett av de bevis han har för sina 
fina insatser. Prickfri körning i 
50 ar efter körda 350 000 mil 
är ett annat bevis på att Nils 
Eriksson leyer som han lär. 
Under en del år var han dros
kägare i Lysekil och sedan 
Fj~llbacka. . Den vitale 75-
åringen har sysslat med bil
och verkstadsarbete. varit 
vaktmästare i skolorna i Ta
num samt ålderdomshemmet i 
Kville. Bland förtroendeupp
dragen kan nämnas ledamot 
av -kommunfullmäktige. för
samlingsdelegerade. Trafiksä
kerhetsnämnder i 26 år samt 
under några perioder i Bohus 
läns trafiksäkerhetsförbund. 
Han var också under sex-sju 
år hemvärnschef i Kville. Hob
byn är att sitta vid träsvarven 
rrien även att pyssla med me
tallarbeten. 

Text o. foto: Eric Andersson 

FJÄLLBACKA: Att många 
av landets skolskjutsåkande 
elever räddats från att bli 
olvcksoffer torde man kunna 
ta~ka i morgon. onsdag. 75-
arige förre ~ droskchauffören 
NiTs Eriksson på BjörkeIidsvä
gen l i Fjällbacka för. Denne 
nestor inom det frivilliga tra
fiksäkerhetsarbetet var den 
som redan 1955 förutsåg beho
vet av att skolskjutsbilarna 
borde klart upplysa om vad 
man körde för transporter. 
Det var också Eriksson som 
gav ideen och svarade för pro
totypen till de varningsskyltar 
"Skolskjuts" som under 
många år enligt lag måste fin
nas på skolskjutsar över hela 
landet. Eriksson som själv ut
fört skolskjutsar ända sedan 
1949 och tills han lämnade yr
ket tyckte att man inte bara 
skulle köra omkring med en 
massa barn. utan att varna om
givningen så att de bättre re
spekterade dessa resor. Till att 
börja med blev det tryckta 
skyltar "Skolbarn" som sattes 
upp på insidan vindrutorna 
fram och bak. 

- ' Jag märkte snart att 
dessa små skyltar uppmärk
sammades och att andra for
don blev lite försiktigare när 
det gällde att passera. 1957 
tyckte Eriksson att detta måste 
vara en riksangelägenhet och 
tillskrev NTF. Nationalför
eningen För Trafiksäkerhets 
Främtande. 

Vägen till körkortet går genom 

F · "llbacka Trafikskola Ja Elof Davidsson 

MC-

Tel 0525-20530, 29481 

BI L _ TAXI - BUSS - LASTBI L 
INTENSIVUTBI LDNING 

d .. Ansvar -- Hänsyn Om ome-

Vä\komna~ 
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Sommarens senaste nyheter finner Ni på 

Boutique Klippan 
i Fjällbacka, Tanumshede och Grebbestads Brygga 

Vi har Smycken, Hängslen, Resår- och Skinnskärp. Damväskor 
även i skinn. Dokumentportföljer, Resväskor m m. 
Det är hos oss Ni finner HELGI JOELSENS unika konst i tenn. 

Välkomna! 
Mia och Ingemar 

TEL. FJÄLLBACKA 0525-31806 - TEL. TANUM 0525-201 72 

Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

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

Guld och silversmycken! 
Tenn och silverkorpus ! 

Klockor! 

Egen guldsmedsverkstad 

Ombesörjer 
klockreperationer 

f§:;U:<e) Medl. i 

ORIENT rii!J 
[?G 
AU.r, vagen , Tanumshede 

Tel. 0525 / 2901 05 

--------~ - - - - --- --- ---- ------- ----' 

En spökhistoria 
från 1870-talet 
En sjöman bodde om vintrarna på en 
gård i en grannsocken till Kville. är vå
ren kom, brukade han ge sig av ut på 
sjön, men fram på hösten kom han alltid 
tillbaka och hjälpte då till med olika ar
beten på gårdarna i trakten . 

På en gård i Kville blev han bekant 
med en flicka, dotter på gården, och fat
tade "tycke" för henne så att han så 
småningom kom att tillbringa lördags
eller söndagskvällarna i hennes hem till
sammans med flickans föräldrar och sys
kon. Som seden var den tiden, undfäg
nades han vanligen med mat och dryck 
innan han , ofta rätt sent på kvällen, gav 
sig av den över halvmilen långa vägen 
hemåt. Det var under en sådan kvälls
promenad den händelse inträffade, var
om här skall berättas . 

Efter att vid elva-tolvtiden på natten 
ha tagit farväl av flickan och hennes för
äldrar hade han vid ett-tiden hunnit så 
långt som till vägskälet, där han hade 
gården han bodde i till höger, några 
hundra meter från vägen, och till vän
ster om sig grannsocknens kyrka, likale
des några hundra meter därifrån. Det 
var en månljus och vacker natt med nå
got snö på marken, varför man kunde se 
nästan som på dagen. Under ett berg ett 
stycke från platsen låg på den tiden en li
ten grå stuga, som beboddes aven gam
mal gubbe, känd som ett original på 
många sätt. Han hade nu en tid legat 
sjuk, antagligen av ålderdomssvaghet. 
Då nu sjömannen aven händelse kasta
de sin blick bort mot stugan, såg han till 
sin fasa hur ena väggen tycktes falla ned 

lästernas skor! 
WiIIlaniallco 

rfl~~vL SKOR och LÄDER 
I ~JÄLLRACKA 

Tel. 0525 13 12 50 



och ut kom ett begravningsfölje med 
många människor och med kistan i täten 
ut på vägen mot honom. Han försökte 
gång på gång att fortsätta därifrån men 
en mystisk makt tvang honom att stanna 
där han var. 

Processionen nalkades emellertid och 
när den var mitt emot honom, tvangs 
han gå med och bära kistan. Den var så 
tung att han dignade, men han måste än
då fortsätta att bära tills han kom fram 
till kyrkogårdsgrinden, där den mystiska 
makten släppte honom och dödligt för
skräckt och utmattad kunde han nu 
återvända ned mot vägen igen. Då han 
omsider kom tillbaka till vägskälet med 
den grå stugan i blickfånget, upprepades 
den hemska spöksynen. Än en gång föll 
stugväggen ner, än en gång kom proces
sionen med kistan emot honom och 
ånyo tvangs han att tillsammans med 
vålnaderna bära kistan till kyrkogårds
grinden. Åter fri denna gång, erinrade 
han sig att han hört, att om man bara 
gick på plöjd eller odlad jord skulle inga 
onda andar ha makt att skada någon 
och springande och snubblande över di
ken och plöjda åkrar kom han så små
ningom upp till gården där han bodde. 
Han var då så dödstrött att han ej orka
de knacka på den låsta dörren utan 
sjönk ihop på trappan, där han måhän
da blivit liggande till morgonen om inte 
ägaren till gården vaknat vid dunsen när 
han föll mot väggen. Han blev nu inbu
ren och berättade sin ruskiga upplevelse, 
vilken till ep början ingen ville tro, men 
sjömannen drog då av sig skjortan och 
alla kunde se två djupa skavsår, ett på 
vardera axeln efter bärklädena, som han 
burit kistan med och då visste man ju 
inte vad man skulle tro. 

Dagen därpå fick man också reda på 
att åldringen i stugan dött på natten, 
just vid den tidpunkt då synen visade sig 
för sjömannen, som för övrigt inte blev 
sig lik mera på hela vintern och inte tor
des gå ut efter mörkrets inbrott på lång 
tid efteråt Ja, detta är således en gam
mal spökhistoria från Kville, såsom min 
far talade om den och den lär ha hänt 
för ungefär nittio år sedan. Om det 
verkligen var en spöksyn eller om det 
kanske bara berodde på någon väl kraf
tig välfägnad hos flickans föräldrar, är 
väl inte gott att säga. 

Carl Bergstedt 

Gynna våra 
annonsörer! 

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. Betalningsföreläg
gande. Besvär med olika myndighets
beslut. Bodelning. Bouppteckningar. 
Generationsskiften. Gåvobrev. Inskriv· 
ningsärenden. Lagsökningar • Skatte-

och taxeringsärenden. Testamenten. 
Tvistemål (stämningar och svaromål). 
Tvister med försäkringsbolag. Äkten
skapsförord. Äktenskapsskillnader. 

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS 

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 31796 
Verkstad. Reservdelslager, Bensinstation, 
Biluthyrning, Bilbärgning, Plåtverkstad, 

0525/310 96, 31820 

. ~G~ 
O~ Nordholms Ur & Guld 

GREBBESTAD 
0525 -10138 

GOD SORTERING I UR, GULD, SIL VER, 
PRESENTSAKER, SWAROVSKI SIL VERCR YS TA 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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AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 

Tel. 0525/35015, 35215 

Trä och Byggmaterial 
Järn-varor - VVS-artiklar 

Snickerifabrik 

Kville Golv & Färg 
Kville, 450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525-353 27 ~~ .~ 

• Försäljning och inläggning av ~ 
golv och vägg. 

• Tapeter och färg. 

Wide/ius Marinservice 
0525131033 Fjal/backa 

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

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

VINTERSERVICE • FÖRVARING 

DYKARBETE 

Glasögon • Kikare • Linsvätskor • Fodral 
Tidsbeställning 

FJÄLLBACKA ThoreAxelsson 0525/31721 

ELINSTALLATIONER - ELVÄRME - KöKSMASKINER 

Mobiltelefon: 010 37 13 02 

saxat ur Arthur Uhrberg's 

Vårtecken 
V åren kom med ljus och nya stämmor. 

Vintermörkret släpper sitt grepp om 
sinnet och naturen vaknar till nytt liv. 
Havet blånar allteftersom solen stiger i 
höjden och vinden sveper med välkända 
-dofter av sjötång och tjära mellan bergen, 
där båtarna ligger uppdragna och får sin 
översyn för nya seglatser och fiskefär
der. Då leker den läckra stenbiten på 
grunt vatten och berggyltan går i tången 
utmed bergssidorna och äter sig fet av 
krabbor och sjölus. Ute på skären söker 
måsar och strandskator att överrösta va
randra av pur glädje att åter vara på sina 
gamla boplatser. På de mera otillgängliga 
holmarna gackar havstruten, och alfå
gelsången klingar över vattnet, när fåg
larna i rusig våryra tumlar om i kaska
der av gnistrande saltstänk. Par om par 
rultar ejdrarna fram över glattspolade 
hällar och söker den skyddande svacka, 
där de skall reda sitt bo . Men ännu ett 
vårtecken är i antågande. Flyttfåglarna 
återvänder från södern. Och när östan
vinden kommer med det första ljumma 
vårregnet ljuder en natt spovens klara 
flöjttoner. Sedan kommer hela skaran 
och drar förbi. Och när ärlan en dag ren 
och fin med vippande stjärt trippar över 
gårdsplanen, då var våren kommen till 
Väderöarna. Då tyckte vi ungar att vi 
för ingenting i världen skulle velat byta 
ut vårt hem därute . Vi levde vildens fria 
liv och vi var sorglösa och lyckliga som 
han. 

Nu hade fåglarna bo runtom på skären. 
And och ejder var under häckningstiden 
tabu i Väderöarna. Men havstrut, grå
trut" fiskmås, strandskata och tobis
grissla (Tejst) skattades på sina ägg, en 
uppgift som pojkarna gärna åtog sig. De 
båda sistnämnda fåglarnas ägg var mest 
eftertraktade, ty de var t o m bättre än 
hönsägg. Men de var svåra att finna, 
Strandskatan lägger visserligen sina ägg 
öppet, men de är så väl kamouflerade 
genom att de lägges utan bale direkt i 
grus och skalsand eller i en fördjupning i 
berget med en handfull grus som under
lag att man får vara mycket skarpögd 
om man skall upptäcka dem. Tobisgrisslan 
gömmer sina ägg i trånga skrevor eller 
under stenar. På Stenskär , en och en 
halv km ONO om fyrplatsen, häckade 
fåglarna i koloni. Skäret är, som namnet 
anger, rikt på sten, och fåglarna för
mådde så väl att gömma sig, att det var 
en ren slump som gjorde att vi upptäckte 
platsen. Bortsett från and och ejder, vilka 
är tidiga värpare, inledde havstrutarna 
äggläggningen. Redan i april hade de 
lagt första ägget. De föredrog vilda och 
otillgängliga skär och holmar till bo-



lats, men försmådde därför inte andra 
lo ' aliteter. De häcka:r t o m vid insjöarna 
långt inne i landet. De stora fantastiskt 
[ knade äggen har, liksom fåglarna 
:jälva, något vilt och ohämmat över sig, 
men de är fullt lika bra som andra trut
ägg. Vi tog samvetsgrannt alla vi träffade 
på, om inte för annat så för att i rent 
hämndbegär komma trutarna till livs, ty 

e åtnjöt inga överdrivna sympatier hos 
0- . Deras utpräglade gangsterfasoner 

h glupska gåpåaranda, som huvud
sakligen riktade sig mot ejder- och and
Wlgarna, som de slök levande, hade satt 
in kainsmärke på dem. Till dessa odyg

der kunde de, sedda ur vår synpunkt, 
lägga ännu en - de varnade sälen ge
nom att föra oväsen, när vi efter stora 
omvägar lyckats smyga oss inom skott
håll för djuren. Just då gjorde en av de 

är gaphalsarna en störtdykning ned 
mot skäret där sälen låg och skrämde 
den i sjön . När truten väl hade dragit oss 
\id näsan satte den sig utom räckhåll för 
våra bössor överst på skäret och hånskrat
tade åt oss, när vi med oförrättat ärende 
rodde hem igen. Men trots sin frigjord
het var havstruten långt ifrån enväldig: 
Sin överman har den funnit i den spets
tjärtade labben. Den är av ungefär 

samma storlek som en fiskmås, till färgen 
svartbrun, med gulvit teckning på hal-
ens sidor och undersida och räknas till 

måsfåglarna. Den häckade, ehuru spar
samt, i behaglig närhet av trutarnas bo
platser för att kunna vittja dem på det 
skrovmål de på ett eller annat sätt roffat 
åt sig, ty labben fiskar ogärna själv utan 
lever i stor utsträckning som parasit på 
andra fåglar, vilka den angriper med 
hugg och slag och tvingar till att lämna 
ifrån sig sitt byte. Måsar och tärnor rådde 
den inte så lätt på. Gråtruten hade svå
rare för att freda sig och råkade illa ut 
för all del, men havstruten som var mera 
{ung och ovig fick kännas vid att den inte 
var ensam om luftrummet, när den mätt 
och däst efter en lyckad kupp seglade 
hem till sitt skär. Labben avgjorde 
ögonblickligen om en trut hade något ät
ban inombords. Den lyfte då inte på 
vanligt ätt, utan slungade sig upp i luf- , 
ten och sköt i pilsnabb fart rakt på sitt 
offer i en sort blixtraid. 

Vi pojkar åsåg med en god portion 
skadeglädje den drabbningen, som se
dan följde . Det var rent löjeväckande att 
se hur truten tappade allt kurage så snart 
den hade labben i hälarna. Redan på 
långt håll övergick den till en ,skrattre
tande flygteknik med korta snabba ving
slag under det att den jämrade sig högt. , 
När så labben gick i~ på närkamp så 
sträckte truten vingarna över huvudet 
och snurrade runt för att freda sig mot 
den svarte rövarens skarpa hugg. Plöts-

AB LERSTENS KVARN 
Försäljning av TEL. 0525 - 318 10 

• Hundfoder (Hundköket) 
• Mjöl 
• Lantbruksfoder 

Gödsel, utsäde, kalk, fröer m.m. 

Välkomna! 

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

hjälp av oss 

• 

John Granqvist Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/32030 

~ FJÄLLBACKA . 
o 

ligt blev den illamående och kastade upp labben fångat upp och slukat dem och 
några klumpar som singlade ner genom föreställningen var över för denna gången. 
luften, men innan de nått vattenytan hade 
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Gullviva - Primula Veris 

I de sista sommarnumren av Fjäll
backa Bladet har vi hafrmed en li
ten notis om en, i Bohuslän, frid
lyst blomma. Nu har turen kom
mit till den otroligt folkkära gull
vivan eller majnyckeln, som den 
också kallas . 

Att beskriva denna vackra vår
blomma anser jag helt onödigt. 
Den är ju en blomma som hela 
svenska folket känner till och äl
skar. Varje landsdel har sitt egna 
namn på gullvivan - kärt barn 
har ju som bekant många namn. 
Närke har den som landskaps
blomma. 

I "Svensk Flora" står det att 
den är allmän på ängar i södra och 
mellersta Sverige. På flera öar utan
för Fjällbacka finns den mycket 
riktigt i riklig mängd. Trots detta 
är emellertid gullvivan fridlyst i Bo
huslän i den bemärkelsen, att den 
endast får plockas men inte tas 
upp med rot. 

Liksom de flesta örter har gull
vivan redan tidigt använts inom me
dicinen. Droger från gullviva in
går i olika kräkningsframkallande 
och slemlösande preparat. Den 
har använts vid sjukdom i andnings
organen (slem i bronkerna) och reu
matism, samt vid lättare neuroser 

och störningar i ämnesomsätt
ningen. 

Te gjort på gullviva anses be
främja god sömn. Detta te görs 
som ett avkok på en handfull blom
mor till en halv liter vatten. Teet 
dricks varmt eller kallt vid säng
dags, sötat med lite honung. Samma 
avkok kan även användas inom 
skönhetsvården till rengöring av 
huden och blommorna doppade i 
vitt vin lär ha en hudsammandra
gande effekt. 

Ä ven i matlagningen kan gullvi
van komma till användning. Sma
ken är angenämt bitter. 

Så tidigt som år 1440 utkom en 
engelskspråkig handbok om hur 
man odlar aromatiska örter. I 
denna beskrevs bland annat hur 
man av gullviva kan göra ett ut
sökt te. Blad och blommor , som 
anses ha en stärkande effekt, kan 
under våren användas i sallader. 
Tillsammans med keso blir de späda 
bladen ett gott smörgåspålägg. 

Till sist är det på sin plats att 
komma med en varning. Var för 
siktig i ditt umgänge med gullvi
van. I större mängder är örten näm
ligen giftig. 

Maj Gustafson 


