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Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Pg 41 03 18-0 Bg 514-7228 

Föreningens syften: 
Främja näringslivet på orten 
och värna om Fjällbackas mil
jö och natur 

Tillvarata medlemmarnas in
tressen vad gäller deras tillvaro 
i Fjällbacka 

Arbeta för fortsatt bibehållan
de och vård av de traditioner 
och den kultur som utgör en 
oersättlig tillgång för orten 

Genom kontakt och påverkan 
hos kommunala organ och 
andra beslutsfattare söka stöd 
för föreningens strävan till in
satser. 

Föreningen utger en tidning "Fjäll
backa Bladet", som utkommer två 
gånger om året. Medlemmarna får 
tidningen hemskickad. 

FFF:s STYRELSE 
ARBETSÅRET 1985-19.86 

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

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

KASSÖR 
J ohn I Johansson, Mörhult, 450 71 
Fjällbacka 0525/317 56 (hem) 
0525/31250 (arb) 

ÖVRIGA LEDAMÖTER 
Inger Rudberg, Persikev. 81, 22355 
Lund 046/14 45 35 
Sommaradress: Torp, Sörgården, 
45071 Fjällbacka 0525/353 77 

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

ADJUNGERADE LEDAMÖTER 
Maj Gustafson, PI. 328, 45071 
Fjällbacka 0525/312 31 

'Barbro Berg, Bergsbo, 
170 11 Drottningholm 

REDAKTION 
Lasse Lundberg 
Anders J ärund 
J ohn Johansson 
Maj Gustafson 

DISTRIBUTION OCH 
FÖRSÄLJNING 
Maj Gustafson 

ALL T HAR SIN TID 

Visst lever vi i en föränderlig värld. Jag minns somrarna på 40-ta...;:
när man kilade ner till hamnen bland bodarna och fiskade kra '- -
eller glysekoljor med dom andra grabbarna. Då kunde det ligga =-
4-5 gästande segelbåtar vid bryggorna, i mitten av juli. Särs _. -
minns jag de norska båtarna som korn efter kriget. Det fanns allti 
en stor påse kopparslantar ombord, då det ju gick att handla för sa
dana här. Det var säkert en stor upplevelse att få komma till överflö
det i Sverige, även om ju vi också hade ransonering på en hel del va
ror. 

Jag minns också hur vi brukade kila ner till ångbåtsbryggan vid 
torget och möta ångbåten. Då var alltid liv och rörelse när det skulle 
lastas eller lossas. Då var Långbacken och Torget stenlagda och det 
var marknad vissa dagar. Sedan dess har det gått en lång tid. 

Bilarna har tagit över och dominerar nu samhällsbilden. Fisket har 
blivit mindre och mindre betydelsefullt och industrin har dominerat 
samhällsutvecklingen. 

Fjällbackas centrum håller också sakta men säkert på att förflyttas 
till andra sidan berget. Man känner igen utvecklingen från t.ex. Vis
by. Det gamla Visby, staden innanför ringmuren, blev sommar
Visby. Utanför växer staden ut med modern planering för moderna 
krav på såväl boende som trafik. 

På något sätt känns det som om fisket är på väg tillbaka igen i be
tydelse. Kanske inte i sin gamla form, men med nya ideer och meto
der. 

Den gamla passagerartrafiken gör i sommar nypremiär igen i kos
tertrafikens regi, med dagliga turer utefter kusten. 

Kanske kan torget återigen bli bilfritt och de gamla gatorna med sin 
fina stenläggning kanske kan plockas fram igen. På något sätt måste 
trafik situationen lösas. 

Kanske kan vi åter få uppleva lördagsmarknader på torget igen i 
framtiden. Det vore betydligt trevligare än parkerade bilar . 

Visst lever vi i en föränderlig värld. Hur framtiden kommer att 
gestalta sig kan man inte veta, men vi kan alla vara med att påverka 
utvecklingen på ett för Fjällbacka positivt sätt, så att de kvaliteter 
Fjällbacka har, inte offras på den s.k. utvecklingens altare. 

LASSE LUNDBERG 

Omslag: 

Från Väderöarna 
Akvarell av Therese Nordblom, f. 25 mars 1887. Hon bodde 
på V äderöarna 1909-1945 och gift med lotsförman Axel 
Nordblom. 
Hon debuterade år 1930 med utställning av akvareller på 
Svensk-Franska konstgalleriet i Stockholm. Två av hennes 
akvareller inköptes till Nationalmuseet. 



K/ockan i Fjä//backa kyrka. 

HÄNT P Å ÅRSMÖTE 
10 JULI 1986 

• Vår nye ordförande Lasse Lundberg 
hälsade alla välkomna. ' 

• Mötet besöktes av 21 medlemmar. 
• I tur att avgå i styrelsen var Anders 

Järund och Inger Rudberg. Båda om
valdes. 

• Till adjungerade ledarmöter valdes 
Maj Gustafson och Barbro Berg. 

• Till revisorer omvaldes Algot Tore
wi och Hans Swerring. 

• Till ordförande omvaldes Lasse 
Lundberg. 

• Medlemsavgiften blev oförändrad 
65 kr. 

Övriga frågor och synpunkter 

• Ett bilfritt torg önskades. 
• Infarten till Fjällbacka camping 

borde skyltas bättre. 
• Båtplatser för sommarboende sak

nas. Kan planerna i Sälvik förbättra 
situationen? Även småbåtsslip sak
nas. 

• Fritidskontoret har ännu inte ordnat 
med uppsättningen av ljugarbän
kar. 

• Vimplar saknas på flaggstängerna i 
hamnen. 

• Flaggorna på badholmen är uppe 
dag och natt. Detta borde ändras 
på. 

• Maj G. ville ta upp hamnsimningen 
igen. 

AJ 

Boutique Klippan 

• 

I FJÄLLBACKA 

Har fått mycket nytt för julen och våren -87 
i Porslin, Silver, Smycken och Väskor 

Välkommen in nya som gamla kunder 

Trevlig Helg önskar Mia och Ingemar 

Årsberättelse 1985-86 
Föreningens primära uppgift har under 
verksamhetsåret varit att driva och ut
veckla Fjällbackabladet, samt att fortsätta 
med Bryggdansen. 

Ä ven föreningens ekonomi har genom 
prisjusteringar på såväl lösnummer som 
annonser, omarbetats och genomgått en 
positiv förändring. 

Styrelsen har själv påtagit sig arbetet 
med Fjällbacka Bladet, vilket givit effek
ten att tidningen blivit mer i linje med sty-
relsens intentioner. -

Bryggdansen har säkerställts för sä
songen genom att Curt Erik Holmqvist 
ställt sig till förfogande. På detta sätt har 
vi fått möjlighet att få tillbaka den gamla 
dansbanemusiken till Bryggan. 

Upprop har gjorts om att aktivera vis
ningen av Nestorsgården, där glädjande 
nog en person hört av sig. Kanske kan det
ta sporra andra att vara med så att vi i 
framtiden kan få ett öppet hembygdsmu
seum. 

Styrelsen har också beslutat att bidra 
med 3.000 kronor till turistinformationen 
i Fjällbacka. Stöd till detta utgick även 
under förra verksamhetsåret. 

Upprop har även gjorts till tidningens 
läsare om att finna en lösning på att via 
planteringar eller på annat sätt söka dölja 
de förfulande reparationerna av berget. 

De tidigare sponsorerna har till vissa de
lar lämnat ja till sponsorsbidrag, vilket 
tillsammans med tunnan och tombola bör 
finansiera Bryggdansen. 

Styrelsen anser att Föreningen för Fjäll
backa i dag har en solid grund att stå på, 
inte minst ekonomiskt, och ser med till
försikt fram mot ett ytterligare konsolide
rande av ställningarna, samt gott sväng
rum för vidare utveckling. 

O) 
C 

b I 

Läder 
Päls 
Presenter 

vi ombesörjer 
fortfarande lagning 
av skor och läder 

Fjällbacka 
skomakeri och läder 
0522/31520 
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LEGALA NOTISER 

Födda 

860124 Johanna Maria, dotter till Rolf 
Peter och Kerstin Maria Engelbrekts
son, f. Norderby. 

860208 Johanna Sofia Therese, dotter 
till Eskil Ramon och Kerstin Gunilla 
Olsson, f. Bucklin. 

860402 Lisa Caroline, dotter till Håkan 
Kenneth och Lena Birgitta Pettersson, f. 
Hugoson. 

860411 Ida J ohanna, dotter till Styrbjör 
Per och Annika Margareta Ekroth, f. 
Björkhede. 

860505 John Olle, son till Alf J onny och 
Liselotte Virginia Gustafsson, f. Kahl
man . 

860512 Charlotta Isabella, dotter till J an 
Olof och Anne-Marie Helene Margareta 
Riese, f. Liliebäck. 

860530 Niklas Gunnar, son till Klas Bir
ger och Ingrid Gunilla Lundblad, f. 
Pleijel. ' 

860616 Leif Niklas, son till TImo Da
vidsson och Sylva Magdalena Olsson . 

860626 Miriam, Josefine, dotter till 
Bengt Joakim och Maria Birgitta Josefi
ne Johansson, f. Dagemark . 

860726 Alexandra Elin Erika, dotter till 
Sten Karl-Axel och Nancy Marita 
Granqvist, f. Pålsson. 

860928, en son till Karl-Allan Nordblom 
och Birgitta Veronica Skog. 

86lO24 Clary Maria Kristin, dotter till 
Bengt Ingemar och Runa Marie Kahl
man, f. Andreasson. 

861112, en dotter' till Reymond Gösta 
Lennart och Inga-Lill Birgitta Fredlund, 
f. Olsson. 

Vigda 

860321 Per Arne Mikael Johansson och 
Marie-Louise Pålsson. 

860802 Anders Ingemar Torevi och Be
rith Astrid Desiree Karlsson. 

Avlidna 

860121 Erik Verner Aronsson, f. 070lO2 

860307 Bernt Albert Persson, f. 180729 

860318 Asta Konstantia Lund, f. Jo
hansson 911lO6 

860322 Agnes Olena Karlsson, f. 990lO4 

860425 Johan Gottfrid Olofsson, 
f. 9lO809 

860521 Annie Eleonora Johansson, 
f. 020906 

860709 Martin Linus Bohlin, f. 000 111 

86lO11 Blof Valfrid Östen Hedenfjell, 
f. 080630 

861117 Elsa Maria Dorthe, f. 000711 

Bemärkelsedagar under året 

80 år 
Ellen Emilia Karlsson 
Linea Henrietta Johansson 
Erik Sigurd Allan Andersson 
Alfhild Irene Larsson 
Erik Gunnar Adolf Pihlqvist 

85 år 
Karin Hildegard Ingeborg Carlsson 
Ida Johansson 
Harry Evald Tärnström 

90 år 
Ingrid Helmina Svensson 

91 år 
Hulda Serafia Jansson 
Dagmar Hildur Eveline Johansson 

92 år 
John Kornelius Johnasson 

93 år 
Sigrid Elisabet Richardsson 

97 år 
Elin Dorotea Isaksson 

99 år 
Karl Hugo Bruce 
Anna Therese Nordblom 

ALLT I BLOMMOR 

~ • 
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FJÄLLBACI(A 
BLOMSTERAFFÄR 

0525 - 31049 

interflora 

Wermlandia 
- en ny möbelgrupp från 
sagornas och björkarnas landskap 

Formgivaren Christer 
Lunden har i Wermlan
dia lyckats kombinera 
-9n traditionell design 

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

Se W ermlandia hos din möbelhandlare! 

ALVES MÖBLER AB 
Tel. 0525-20229 

457 00 Tanumshede 

ANNE-MAJAS 
Manufaktur 

VALSORTERAD MANUFAKTUR

MODE- OCH SYBEHÖRSAFFA R 

Ombud tör Bengtsfors Kem. 

t::~:· A· tvi i::. 
. ... : .... .. ... ... .. .... . 

T el. 0525/313 7 1 

FJ ALLBACKA 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

J ag önskar alla mina 
kunder en God Jul 
och ett Gott Nytt År! 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 



Från kyrktrappan över ansvaret på andra. Men i kyrkans 
sammanhang finns inga "andra". Vi är 
alla med och bestämmer. Medlemmarna 
i kyrkorådet är inte fler än att de går att 
lära känna. Och de går att påverka. Tillhör du också de som funderat över 

ditt medlemskap i Svenska Kyrkan? I så 
fall tillhör du en minoritet. De flesta ref
lekterar sällan eller aldrig över sin kyr
kotillhörighet. Den har i praktiken ingen 
som helst betydelse. 

Det blir så i ett land som Sverige, där 
kyrka och samhälle varit intimt för
bundna med varandra under många 
hundra år. Det är inte så konstigt och in
te heller något att förfasa sig över. 

Men ingen kommer väl på tanken att 
samhället skall se likadant ut som för 
hundra år sedan. Inte heller kan vi ko
piera kyrkan så , som den såg ut för 
hundra år sedan! 

Så här är vi vana att se saken: Svenska 
kyrkan är rikstäckande och har tretton 
stift. Bor man i Fjällbacka och tillhör 
Svenska kyrkan, så tillhör man Kville 
församling . Man kan alltså inte tillhöra 
Svenska kyrkan utan att också tillhöra 
en av svenska kyrkans församlingar. 

Vad gör då en församling? 
Ja , det kan man fråga sig. ' ~Gör" en 
församling något? För de flesta betyder 
ordet "församling" bara något som 
"är", inte något som "gör" något. En 
geografisk yta. Ett område på kartan . 

Med "församling" menas alla de 
hundratals människor, som utgör för
samlingen. Det är ju inte bara prästen el
ler kantorn, som är församlingen, utan 
massor av människor. 

Alltså, vad gör dessa människor, i 
egenskap av församling? De väljer sitt 
kyrkofullmäktige, som fattar beslut om 
vad kyrkoskatten skall användas till. Nu 
senast har man anlagt en ny kyrkogård i 
Kville och köpt (tillbaka) Kville gamla 
skola som inretts till församlingshem. 

Som präst har jag bland annat sett 
som min uppgift att tjata om detta, och 
jag fortsätter in i det sista av min tid här. 
Med "kyrkan" menas "vi", d v s vi som 
är kyrkans medlemmar. Det är inte präs
ternas kyrka, inte heller de frommas 
kyrka. De som utgör kyrkan, är kyrkan. 

I vårt land har vi fått den märkliga si
tuationen, att de flesta av kyrkans med
lemmar sitter med armarna i kors och 
har åsikter om kyrkan, har förvänt
ningar på kyrkan - utan att själva göra 
något för att det de önskar skall bli ut" 
fört. 

Där en sådan passivitet finns, där är 

Kyrkan är inte en del av statsappara
ten . När en kyrkogård skall invigas, är 
det biskopen och inte landshövdingen 
som kommer och inviger. 

Kyrkan är inte heller någon sorts all
mänreligiös anstalt, där var och en kan 
förrätta sin gudstjänst, hur han vill. 
Kyrkan har med Jesus från Nasaret att 
göra. Människorna kring honom var 
den första "församlingen". Kyrkan be
står helt enkelt av människor, som på ett 
eller annat sätt är påverkade och engage
rade av honom. 

Under det kommande året får vi vara 
med om stora förändringar i Svenska 
kyrkans församlingar. I vår tar vi i bruk 
en ny psalmbok. Samtidigt får vi nya 
gudstjänstordningar för högmässa, dop, 
vigsel, begravning m.m. 

Du som tillhör Svenska kyrkan i Fjäll
backa, sluta tala om gamla tider. Du in
bjudes att vara med och forma morgon
dagens kyrka. Det är en fantastisk fö r;
mån och en stor glädje att tillhöra Kristi 
kyrka! 

fältet öppet för andra krafter och rörel- Advents- och Julhälsningar 
ser inom kyrkan. Vi har så lätt att lägga JOAKIM JOHANSSON 

TanuITls }!: A KOITlITlun 

~Jjl 
JfMrrmd 

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

Kulturminnesprogram för 
Tanums kommun 

Boken "Tanum" är på hela 239 sidor och innehåller kul
turhistoria och byggnadshistoria, beskrivning över 54 
områden i kommunen samt rekommendationer för dessa 
områden, förteckning över kyrkor och hembygdsgårdar , 
byggnadsråd, litteraturtips m.m. 
Rikt illustrerad med över JOO teckningar och fotografier. 
Dessutom bifogas en kommunkarta (1 :75000) med de be
skrivna områdena utsatta. 

Priset är 145 kr 

Både "Dialekt i Tanum" och "Tanum " 
kan Du köpa på kommunens al/a biblio
tek samt i flera andra affärer. 
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Jag bor 50 meter från en gästhamn. Det 
är ganska intressant att bo vid en gäst
hamn. I alla fall om sommaren. Hela 
den långa vintern ligger betongflytbryg
gorna där i snålblåsten och snöyran. 
Måsarna brukar använda dom som tro
toarer när det blåser så mycket så att 
dom måste gå till jobbet. Vintern är lång 
i Bohuslän. Så kommer våren krypande. 
Isen försvinner och dagarna blir längre 
och längre. Sjöfåglarna ökar tePlpot en 
aning och springer och jagar varandra 
på lek, eller gör simkonster i vattnet. Så 
en dag dyker den första gästbåten upp. 
Det brukar vara någon norrman som va- , 
rit på Orust och hämtat sin båt från vin
teruppläggningen. Norrmän tycker om 
att ha sina båtar upplagda på Orust. En 
del har dom på Tjörn också. Det sägs att 
när man anländer till Tjörn, grips man 
aven känsla av Orust. 

I maj månad höjer man inte längre på 
ögonbrynen när man ser gäst båtar i 
hamnen. Då ligger man långsides och 
har gott om plats. Då röker man pipa i 
lugn och ro och samtalar med varandra 
och bjuder ombord varandra på drink. 

Så kommer juli månad. Då bjuder 
man inte längre ombord varandra. Det 
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GÄSTHAMNEN 

behövs inte, man har varandra ju redan i 
knät, där man ligger i tredubbla led. 
Man känner sig ungefär som Alvs
borgsbron under Göteborgsvarvet, i alla 
fall om man råkar ligga längst in. Alla 
trippar inte ombord precis. Jag har sett 
många elefaner som skulle kunna aspire
ra på Birgit Kullberg-stipendiet, relativt 
många av de sneseglare vilka mitt i nat
ten manövrerar sig ut till sin båt i ytter
sta raden. Det båtfulla folket. Det är en 
mäktig syn att sitta och se ut över gyttret 
av master i gästhamnen. Ibland för en 
tanken till någon kaotisk filminspelning 
med Peter Sellers. Vad som slår en är 
hur lika varandra alla båtar är, endast 
med några få undantag. Samma vita 
skrov, samma aluminiumriggar och 
samma vita segel. Vore inte detta ett 
uppslag för någon designer att ta tag i. 
Att göra hela grejen lite roligare. Visser
ligen har man satt lite fart på spinnak
rarna, men dom syns ju bara långt ute 
på havet. 

Tänk er till exempel Ingrid Schreweli
us i ett reportage från båtmässan. - En
ligt båtmodemagasinet VÅG, lär framti
den komma att uppvisa betydligt roliga
re garderober än dagens. Genua i kre-

/ ! 

Ur "Ord och inga 
visor - berättelser 
från Bohuslän" 

ditstrecksrandig flanell för kvällsbruk 
gabardinskor för söndagsregattan, eller 
varför inte en chick mohair-ensamble i 
marint, matchad med en vågad tweed
spinnaker i fiskbensmönster. Segelska
pare som Arwid Greven och Elin Sund, 
kommer redan i vår med nästa års mo
de, där färgerna blir torqouse och serice, 
djärvt skuret och med extra vidd i liken-o 
Det ni ... 

När man bor vid en gästhamn, lägger 
man märke till saker som den tillfällige 
besökaren aldrig observerar. Jag vet en 
båt som chartras ut vid kaj. Ja ja, det är 
väl klart att nästan alla båtar chartras ut 
vid kaj, men den här båten lämnar heller 
aldrig kajen. Man hyr båten för att bo i 
gästhamnen. Det är egentligen en strå
lande ide. Del i gemenskapen och nära 
till aktiviteterna. Så slipper man också 
hålla på och dra i en massa fåniga snö
ren. Snören får man inte säga. Man 
måste kunna fikonspråket, även om 
man bara ligger i gästhamnen. Annars 
är man ute på direkten. Man måste kän
na till att babord är sidan på båten och 
att styrbord är andra babord. Man mås
te också veta att tågvirke inte är dom där 
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träsyllarna SJ har under skenorna, utan 
ett sorts snören, fast tjockare. Man mås
te också känna till olika sorters båtar, 
även om dom liknar varandra som bär. 
Konkurs 28:or och Panik 32:or och så
dant där. Man måste också lära sig att se 
lyrisk ut när det kommer in en riktigt 
gammaldags norsk sköjte, en sådan där 
som var omodern redan när Gustav Va
sa höll sitt berömda tal till Dalkarlarna. 
Då gäller det att tindra med ögonen. 
Kan man allt detta kan man lugnt ligga 
kvar i gästhamnen och leva båtliv . 

Ibland längtar man faktiskt till lite 
grand när man sitter hemma i soffan och 
tittar ner över båthamnen. Man längtar 
ner lite till tempot och äventyret, även 
om det är så trångt att det ibland känns 
som att fira semester under köksbordet. 

Egentligen är det nog ganska få som 
ligger i gästhamnen. De allra flesta söker 
sig nog ut i skärgårdarna för att njuta av 
världens bästa semesterform. 

Lasse Lundberg 

* 

Fjällbacka i Svenska 
Dagbladet 
Håkan Bergström kåserade om Fjäll
backa vintertid vid Ingrid Bergmans 
torg. 

GULD OCH 
KYS SA R. 

Den ny~ smycke serien Ceson Pyramid 

hittar du hos oss. 

f§@m.' Medl.; 
ORIENT J _______ 

[p1~ 
Affarsvagen . Tanumshede 

Tel . 0525 1294 05 

TANUMS TAXICENTRAL 

0525/29170 

Vägen till körkortet går genom 

Fjällbacka Trafikskola 
E/of Davidsson 

Tel 0525-205 30, 29481, 20941 

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

Omdöme - Ansvar -- Hänsyn 

Välkomna! 

Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525-31683 
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Nödhjälpsarbete som blev en världssucce 
I slutet av 1800-talet och under de första 
årtiondena av 1900-talet var stenindu
strin av stor betydelse för Sverige. I Bo
huslän bröts och bearbetades gnejs och 
röd och grå bohusgranit, mest till gat
sten i olika storlekar, men även till bygg
nadssten, ornamentsten och makadam. 
Men när asfaltbeläggning under 1930-ta
let blev allt vanligare, försvann många 
arbetstillfällen och bergsprängare och 
stenhuggare fick svårt att försörja sig 
och familjen. Kvinnor hade då också 
små möjligheter att finna arbete och 
nödår hotade. 

Då for en grupp kvinnor från Fågel
viken ner till landshövdingskan Emma 
Jacobsson i Göteborg och bad henne om 
hjälp att ordna någon form av in
komstbringande arbete åt hemtraktens 
kvinnor . 

KURSVERKSAMHET 

Emma Jacobsson startade på försök en 
del kurser ute i länet. Där tillverkades 
julprydnader , tygdjur och do~kor som 
såldes och gav en liten inkomst åt kurs
deltagarna. Snart nog fann man att 
stickning var den bästa formen för en 
hemindustri. De flesta stickade ju redan 
till husbehov. 1938 börjades nya kurser 
för stickning av vantar och sockor i rya
ullgarn. Emma Jacobsson fann köpare 
bland firmor i Stockholm och även hos 
kommunala myndigheter som ville ha 
slitstarka sockor till sina arbetare. 

För att organisera denna verksamhet 
bildades Bohus Stickning år 1939. Sty
relsen fick fem kvinnliga ledamöter och 
Emma Jacobsson blev dess ledare. Det 
var en rent ideell förening och den fick 
understöd både från olika kulturfonder 
och flera göteborgsfamiljer. Man fick 
hyresfria lokaler på residenset och 
många medarbetare hade ingen lön . 

Snart övergick man från de slätstick
ade sockorna i grovt ullgarn till mön
sterstickade plagg med inslag av färg 
som gav bättre förtjänst åt stickerskor
na. Härtill behövdes ett mjukare garn 
som köptes från Finland. Men leveran
serna därifrån upphörde under vinter
krigets svåraste år och föreningen fick 
försöka få ull från svenska fårgårdar. 
Ullen kom i säckar till residenset, där 
den sorterades och klassades . Endast 
den högsta kvaliteten godtogs, men för 
den betalades ett högt pris. Det blev en 
stimulans för den svenska fåraveln. En 
stark doft av fårull utbredde sig tidvis 
inom residenset berättar landshövding 
Per Nyström som skrivit residensets hi
storia. 
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Mot slutet av 1940-talet började man 
också använda garn med inblandning av 
ull från angorakanin . Det passade till de 
mycket omtyckta jumprarna med rund
stickning, där mönstret låg som en bred 
ring i skiftande färger runt halsen. 

Emma Jacobsson som först sett upp
giften att finna arbete åt hemmakvin
norna i länet som en plikt fick snart ett 
levande intresse för kvaliteten på garner 
och mönster och arbetet att höja stan
darden på produktionen. 

Mycket arbete lades därför ner på 
stickerskornas utbildning. Under de för
sta sex åren hann man med kurser på 36 
platser i länet med sammanlagt 483 del
tagare. Kostnaderna bestreds delvis med 
medel från landsting, länsarbetsnämnd 
och kommerskollegium . Från början 
var det mest hustrur till arbetslösa sten
huggeriarbetare, fiskarhustrur och en 
del ensamstående som anmälde sig. 

I Fjällbacka arbetade flera sticker
skor : Alma Åkerström, Inga Strömberg, 
Inga-Lill och Marni Waldner, Hulda 
Vikström, Elsa Melin m.fl . 

En gång i månaden ordnades sam
mankomst på orten, då föreningen bjöd 
på kaffe . Man var glad att träffas -
mest satt ju stickerskan ganska isolerad i 
hemmet! 

1947 tog Bohus Stickning initiativer 
att ordna en ledig sommarvecka för 
stickerskorna. Semester var då ett så 
gott som okänt begrepp för landsbyg
dens husmödrar och ledigheten vid ett 
semesterhem vid kusten blev mycket 
uppskattad . Veckan avslutades vanligen 
med ett besök på centralen i Göteborg. 

VAD TJÄNADE EN STICKERSKA? 

Om man frågar stickerskor som var med 
från början hur mycket de förtjänade, 
har de ofta svårt att minnas. Lönerna 
ökade förstås med åren och varierade ef-En kurs räckte vanligen inte mer än 

tre dar. Oftast hölls den hemma hos nå- ter svårighetsgraden. En stickerska be
gon av stickerskorna. På varje ort valdes rättar att hon 1942 fick 60 kr för en 
ett ombud som höll kontakt med centra- rnönstrad tröja i fint garn som tagit hen-
len i Göteborg. Därifrån kom garner 
och stickbeskrivningar att delas ut och 
där granskades de färdiga arbetena. Om 
man då fann fel, blev arvodet lägre än 
när beskrivningen följts noggrant. 

ne omkring en månad att få färdig. En 
annan berättar att hon 1948 fick 120 kr 
för en herrpullover med mönstret "Grö
na Randen". Tio år senare kunde hon 
tjäna omkring 200 kr för en kofta. Den 



:--~ -at i rio år fick som belöning gö
agg år sig sj äh- _ 

tÖ:\STERSKAP ANDE 

Ja ob on komponerade själv 
~;: -a ruöusrer och samlade kring sig 
~ -2 -e_ -t-on rnärinnor _ Inalles arbe-

_:\.:::ge;:'· och " Blå Randen". I ango
-_-="~ gjo ... de hon " Blå Skimmer", det 

e;-e- -rågade mönstret av alla. 
_ - - a . falrnström-Bladini använde 

"a ~ ade färger i finull, men gjorde 
ön rer i angoragarn som var 
a kra och omtyckta. En sådan 

-öpres av Grace Kelly på N.K. i 
- -jan ay 1960-talet. 
E-- mönster kunde ha ända upp till 

100L olika färger för stickerskan att 
. a reda på. Alla kursdeltagare kunde 

narurligtvis inte lära sig de komplicerade 
möusrren, men de som fortsatte utveck
lade en stor skicklighet. Den gynnsam
ma press som Bohus Stickning alltid ha
de kapade en verklig yrkesstolth~t. 

1950 hade föreningen vuxit ur sina 
gamla lokaler på residenset och flyttade 
då till större, specialinredda utrymmen 
på Guldheden i Göteborg. 

FÖRSÄLJNINGSFRAMGÅNGAR 

venska varuhus och hemslöjdsaffärer 
märktes snart en stor efterfrågan på Bo
bus Sticknings alster - tröjor, jumprar, 
vantar, mössor och scarfer. N.K., Si
denhuset, Mea och Svenskt Tenn sålde 
dem i Stockholm. I Göteborg fanns de 
bl.a _ hos Gillblads och i Malmö hos 
Ohlsons Beklädnad. Överallt där 
svenskt konsthantverk visades kom Bo
bus Stickning att vara representerat. På 
19S0-talet fick föreningen en återförsäl
jare i USA och dess hemslöjdsalster 
årerfanns snart på många stora varuhus. 
Ä ven i många andra länder fanns åter
försäljare, t.o.m. i Mexico och på Ber
mudas! 

De amerikanska turisterna var entusi
astiska kunder efter krigets slut. På de 
SlOra hotellen visades Bohus Sticknings 
tröjor, vantar och mössor i montrar, 
likaså på kryssningsbåtarna. Dagar då 
en amerikansk lyxkryssare låg i Göte
borgs hamn kunde man få sälja lika 
mycket på en dag som annars på en må
nad. 

Det strömmade in så många beställ
ningar att det blev ett problem att hålla 
avtalade leveranstider. Man fick söka 
stickerskor i andra län till hjälp. Det 
som startat som ett nödhjälpsarbete ha
de nu blivit en succe. Genom ett fram
gångsrikt kvinnligt lagarbete hade verk-

samheten utvecklats till ett konsthant
verk, eftersökt långt utanför landets 
gränser. 

MOTGÅNGAR 

Föreningens framgångar gjorde det fres
tande för fabriker att plagiera deras 
mönster och saluföra maskinstickade 
plagg i enkla garner med liknande 
namn. Handarbetsaffärer och damtid
ningar lämnade stickbeskrivningar som 
var kopior av föreningens original. I 
bland fick man anlita advokathjälp för 
att freda sin produktion. 

Mot slutet av 19S0-talet minskades 
den amerikanska turistvalutan från 500 
dollar till 100, vilket genast märktes på 
föreningens försäljningsresultat. Då 
slog också nya moderiktningar igenom 
- enfärgade, maskinstickade plagg i 
mohair eller konstfibrer trängde ut de 
handgjorda, mönstrade yllevarorna. 

De priser föreningen måste begära i 
handeln blev under 50- och 60-talen allt 
högre. Omkostnaderna steg och utländ
ska agenter begärde höga provisioner. 
1962 tillkom omsättningsskatten. Enligt 
en annons från 1965 kostade en kofta i 
angoragarn med rundstickat mönster 
hos N .K. 346 kr, en liknande jumper 305 
kr och en mössa av samma slag 77 kr. 
Emma Jacobsson bekymrade sig över 
att försäljningspriserna måste te sig 
svårförståeliga för stickerskorna. 

I Bohuslän hade kustbefolkningen 
fått en bättre ekonomi. Många kvinnor 
arbetade nu på konservfabrikerna, an
dra flyttade till städerna och anställdes i 
industrin. Nya skatteregler gjorde även 
att intresset för extra inkomster minska
de. Det blev svårt för föreningen att be
hålla medarbetarna. Från 1947 då 870 
stickerskor arbetade i föreningen till 
1968 hade antalet sjunkit till 205. För
säljningen som 1964 uppgick till 465.000 
kr hade 1968 minskat till 272.000 kr. 

Emma Jacobsson hade nu fyllt 84 år 
och ville finna en efterträdare. Men alla 
tillfrågade begärde en högre lön än vad 
föreningens ekonomi kunde bära och 
inget företag var heller villigt att överta 
arbetet. 

1969 beslöt styrelsen att verksamheten 
måste läggas ner. Emma Jacobsson 
skrev ett långt brev till alla stickerskor 
om orsaken till detta beslut och tackade 
dem för det fina och mångåriga samar
betet. Som avskedsgåva fick alla anställ
da ett garnpaket från lagret i Göteborg. 
En stickerska skrev i sitt tackbrev att 
hon hade stickat 661 plagg sedan hon 
började 1948 och en annan berättade att 
hon arbetat i föreningen i 22 år vilket be
rett henne mycken glädje och nytta. 
Många talade med tacksamhet och be
undran om Emma Jacobssons 30-åriga 
arbete för dem. 

Märkvärdigt nog finns här och var än
nu tröjor och koftor i Bohus Stickning 
kvar fast de stickades för så många år 
sedan. Det är den fina garnkvaliteten 
som gjort att de överlevt. De angora
blandade garnerna har ibland tunnats ut 
och mist sin första elasticitet i tvätten, 
medan de grövre garnerna bättre hållit 
formen. Förutom sitt konstnärliga värde 
kan ett dylikt plagg dessutom ha ett högt 
penningvärde om det är i gott skick, sä
ger man på Röhsska Konstslöjdsmuseet. 
I en annons i en dagstidning utbjöds ny
ligen en tröja i Bohus Stickning för 
2.000 kr. Så finns det en sådan tröja i 
din familj - var väl rädd om den! 

MAJ WAHREN 

VÄLKOMNA 
TILL STÖRRE LOKALER HOS 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 

@rönaL.ids 
Restaurang 

Fullständiga rättigheter 
Bordsbeställningar 0525/310 41 

Bostad 0525/319 03 

Oppet för lunch månd-fred kl. 12-14 

Vi tar emot bjudningar av alla slag: 

BRÖLLOP-FIRMAFESTER 
FÖDELSEDAGAR 

BEGRAVNINGAR m.m. 

Julbord december 
Välkomna! 

Sivan och Berndt 
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Från kommun och 
landsting 
Bygget på nya servicehuset fortgår plan
enligt. 

Ägaren till Kville Taxi i Fjällbacka väd
jar till regeringen om att få slippa vara 
med i Tanums Taxicentral. 

Idag står 120 personer i kö för att få 
kommunal båtplats. Kötiden kan bli 20 
till 25 år anser hamnkapten Roy Ohlson. 

Kommunen förköpte fastigheten Ler
sten Uppegården 2:27 för 600.000 kr. 

Att göra Vette berget riskfritt för ras har 
kostat två miljoner kronor. Staten beta
lar merparten, medan kommunen får 
betala en "självrisk" på lOO.OOO kr. 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 12 
45700 Tanumshede 

0525-20003 Socialnämnden ansöker hos Trygghets
fonden om 200.000 kr till utbildning av 
personal i projektet "Fjällbacka Ser- Gästhamnarna i sommar 
vice" . 

Kommunala båthamnen i Fjällbacka ha- haft mellan 600 och 800 gästnätter. 
I den kommunala budgeten för nästa år de i sommar 6512 gästnätter mot 7416 i Grebbestad har också dragit åt sig båt
prioriteras äldreomsorgen. Hemtjänsten fjol. Minskningen beror på att Sannäs folk, sedan den nya gångbryggan där 
kommer i andra hand och batnomsor- Räkor också drivit en gästhamn och där byggts ut och servicen förbättrats. 
gen i tredje. Socialnämnden~rklara~g · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
med oförändrade anslag nästa år. 

Den öppna förskolan får vara kvar. 
Denna är en träffpunkt för hemmava
rande mammor och dagmammor och 
deras barn. 

Något daghem i Fjällbacka blir det tidi
gast 1988. 
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Vi önskar 
alla våra kunder 

en God Jul 

och 

ett Gott Nytt Ar! 

Fjällbacka 
postkontor 

AJ 

, 
NYA ÄGARE I JÄRNBODEN 

Från och med 1 januari kommer J ärn- hället och handeln här, så honom får vi 
boden att drivas av nya ägare. . tack och lov behålla. 

När Arne och Mariann Lundahl nu Berit som jobbat i över 4 år i Järnbo-
efter 7 år lämnar över sin verksamhet i den, kommer att fortsätta arbetet med 
Järnboden till Berit och Anders Torevi, att vidareutveckla rörelsen i Arne och 
betyder detta att ett ungt Fjällbackapar Marianns anda, med en ordentlig sats-
nu satsar på en egen rörelse . ni ng på såväl sommar som vinter. 

Visst kommer vi att sakna Arne och Vi önskar Berit och Anders lycka till 
Mariann bakom disken, men det känns med Järnboden, men hoppas samtidigt 
ändå rätt för bygden att Berit och An- att det inte blir så jobbigt för dom att 
ders nu satsar här i samhället. dom inte får tid med att då och då 

Om vi känner Arne Lundahl rätt plocka fram dragspelet och gitarren och' 
kommer han i framtiden att få mer tid riva av några västkustvalser. 
för att jobba med frågor som rör salI1- L. L. 
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Ny livräddningskryssare till Fjällbacka 
Den l - juli anlände den nya livrädd
ning ryssaren Gustaf Dalen till Fjäll
ba ka. Det tog 30 timmar för den fyra 
man starka besättningen att föra henne 
frän sin gamla hemmahamn Simrishamn 
till Fjällbacka. Färden gick i lugnt väder 
med delvis tät dimma. Innan avfärden 
hade Gustaf Dalen varit på varv för att 
vårutrustas. Den nya båten är större och 
kan lättare bryta isen om vintrarna, vil
ket länge varit ett önskemål hos öborna. 
Men väsentligast är förstås att man nu 
kan utföra sjöräddningsuppdrag snab
bare och framförallt säkrare. Auktions
radien har dessutom fördubblats från 
Lions 600 nautiska mil till Gustaf Da
lens 1300. 

Den nya båten är 18,5 m, 5 m längre 
än Lions . Den har ett deplacement på 70 
ton och gör en fart på 11 knop. Två 
motorer finns på sammanlagt 378 häst
krafter. I utrustningen ingår förutom ra-

Tack tör i sommar 

dio, radar och ekolod: UHF-pejl, för att 
pejla in nödsändare, varmluftsblåsning i 
däckshus och reling, brandpump, porta-

och God Helg Ingela o Lasse 

BiTSKOPIN , 
CArl BBYGGAN 

0525/31040 

Arne Lundahl AB 

Järnboden Fjällbacka 
Tel. 0525/317 80 45071 Fjällbacka 

VERKTYG, HUSGERAD 
TRÄDGARDSREDSKAP,BATFÄRGER, 

FISKE, GASOL, DIESEL fÖr båtar. 

bel länspump, skumsläckare och dim
sprinkleranläggning, för att kunna gå 
nära brinnande fartyg, hydraulkran för 
1500 kg last, en snabbgående gummi
flotte med en 50 hk utombordare, samt 
en hel del annnan räddningsutrustning. 

Sjöräddningskryssaren Lions har läm
nat Fjällbacka för att göra tjänst i västra 
Skåne med Mölle som hemmahamn. 
Hon kom till Fjällbacka 1969. Hon 
byggdes med insamlade medel från olika 
Lionsklubbar. Under förra verksam
hetsåret utfördes 59 sjöräddnings-upp
drag och 20 sjuktransporter med Lions 
och Monica Rydberg. Så många upp
drag har sjöräddningsstationen i Fjäll
backa aldrig haft på ett år. Den för
stärkning av resurserna som Gustaf Da
len utgör är verkligen behövlig . 

AJ 

Besättningen Lennart Krantz, Lennart 
Juliusson, Pär Olof Berg och Bjarne 
Larsson efter att ha kommit i hamn. 

Belöning till Fjäll
backa sjöräddning 
Tre besättningsmän i Fjällbacka Sjö
räddningskår, Bjarne Larsson, Karl Emil 
Bolin och Olle Ekström har blivit belö
nade från Ann Ida och Dan Broströms 
minnesfond . Utmärkelsen består aven 
medalj och 1000 kronor. Bjarne fick ut
märkelsen för att han räddat en fritids
seglare den 2 augusti från att förlisa vid 
Valö huvud, de farliga vattnen norr om 
Bovallstrand. Karl Emil och Olle rädda
de två män i en plast julle i hårt väder vid 
Dannholmen den 13 september. Båten 
hade spruckit i bottnen och höll på att 
sjunka. Belöningar ur Ann Ida och Dan 
Broströms minnesfond utdelas två 
gånger om året. 

AJ 
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BORRNINGEN EFTER BERGSVÄRME 
Bergsborrningen, som pågår bakom 
Vetteberget vid vägen från posten mot 
idrottsplatsen, har nu kommit in i ett in
tensivt skede. Under två år har en grupp 
ingenjörer och forskare från Chalmers 
Tekniska Högskola och Göteborgs Uni
versitet arbetat med att försöka utvinna 
värme ur berget. Projektet stöds med 
medel från EFR Energiforskningsrådet. 
Tre hål har borrats. Dessa är 70 m, 200 
m och 500 m djupa och har en diameter 
på 16,5 cm. 

Borrningen är i första hand ett forsk
ningsprojekt, men hålen kan användas 
för att utvinna värme. Då projektet star
tades för två år sedan, stod Atlas Copco 
för borrningen. Atlas Copco lyckades 
inte med att styra borret rakt med den 
teknik de hade utan var tvungna att av
bryta den tredje borrningen redan efter 
70 m. 200 m:s hålet hade blivit förstört 
sedan en del saker tappats i hålet. Det 
används nu som "observationshål" , där 
man för ner diverse mätapparatur . Am
bitionen den gången var att borra tre hål 
om vardera minst 500 m. 

Den värme, som kan utvinnas kom
mer inte från jordens innandöme. Istäl
let isolerar berget så bra att ingen värme 
från jordens inre kan komma ut. Inte 
ens med dessa djupa hål kan man nå den 
värmen. Nej, den värme, som finns på 
de här djupen kommer från den svaga 
radioaktivitet, som normalt förekom
mer i graniten. Varje radioaktivt sönder
fall avger en liten mängd energi, som 
blir till värme. Sker sönderfallet vid 
markytan, leds värmen genast bort, men 
sker det på 500 m djup, kan värmen inte 
komma ut. Under årtusenden kommer 
så berget att långsamt värmas upp. Det 
är denna värme som tas tillvara. Bohus
graniten är fyra gånge mer aktiv än me
delaktivieten i landet. I vanliga fall ökar 
temperaturen 17 grader per kilometer 
ner i marken, men i Fjällbacka ökar den 
med 24 grader per kilometer. 

4' Bt. Axelsson 

@L1~ 

När man valde borrplats sökte man 
givetvis efter ett område, där det fanns 
värme att utvinna. Hela Bohuslän är ett 
sådant område. Men man ville också ha 
berg som var homogent i sin struktur, så 
att man kan få berget att spricka på 
lämpligt sätt. Detta har man funnit i 
Fjällbacka. Ytterligare ett skäl till att 
borrningen förlades hit är, att kommu
nen varit tillmötesgående och givit den
na plats till projektet. 

Själva borrningen får nu vila ett slag, 
och man har övergått till att försöka 
spräcka berget. Detta gör man genom 
att först föra ner två "manchettef" av 
stål och gummi ovanför varandra i ett av 
hålen (se teckningen). Manschetterna 
kläms fast i bergsidan genom att vatten 
pumpas in i dem, så att de utvidgas. 
Mellan manschetterna finns ett rör med 
hål i sidorna. Här i pumpas vatten under 
mycket högt tryck (ca 3000 atmosfärers 
tryck). Trycket får berget att spricka. 
Man skiljer på två typer av sprickor. 
Den ena är "dragsprickan" , som man 
får när berget dras isär. Denna "slår 
igen " när trycket sedan minskar. Man 
hoppas därför att det skall finnas spän
ningar i berget, som får berget att skju-

FJÄLLBACKA ThoreAxelsson 0525/31721 

ELINSTALLATIONER - ELVARME - KÖKSMASKINER 

Mobiltelefon: 010 37 13 02 
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vas i sidled samtidigt som sprickan bil
das. Sådana sprickor kallas "skju\'
sprickor" och slår inte igen efteråt. Der 
är önskvärt att så stort område som 
möjligt spricker. Hur stort området är 
och hur sprickorna ligger i marken un
dersöks med seismisk apparatur. Det är 
försvarets forskningsanstalt FOA, som 
utför dessa mätningar. I hela området 
har man placerat ut "geofoner" , som 
registrerar små knäppar när berget 
spricker. Genom att mäta tidsskillnader 
och ljudstyrka kan man med datorers 
hjälp räkna ut var sprickan har bildats. 
Om man lyckas kartlägga var sprickorna 
går, kan man sedan avgöra var det kan 
vara lämpligt att borra ett fjärde hål. 
Det nya hålet skall borras med en ny 
precisionsmetod. Först borras ett hål 
med 5,0 cm diamter. Denna borrning 
blir lättare att styra, och dessutom får 
man upp en bergs kärna ( = en lång 
provstång av berget, som kan ge upplys
ningar om hur berget ser ut längs hålet. 
Om man träffar rätt vidgar man sedan 
hålet till 16,5 cm. Under hela sommaren 
och början av hösten har man gjort 
spräckningar på 200 m:s djup, för att 
testa apparatur och teknik och skaffa sig 
kunskap om berget. Detta är nu avslutat 
och under november börjar man att 
spräcka på 500 m:s djup. 

Man vill ha så stora sprickor som 
möjligt, för att kunna få en stor kon
taktyta mellan berget och vattnet. Då 
man vill utvinna värme, pumpas vatten 
ner i det ena hålet och upp genom det 
andra. Vattnet går från det ena hålet till 
det andra via sprickorna. 

Vattnet uppvärms inte tillräckligt på 
dessa djup för att kunna utnyttjas direkt 
för uppvärmning av Lex. hushåll. Vär
men måste därför tas ut ur vattnet med 
hjälp aven värmepump. Om detta skall 
bli av någon gång, beror främst på om 
kommunen finner detta lönsamL Kom
munens nye ordförande Henry Carlsson 
är mycket positiv till bergsborrningen. 
Han hoppas att en station för forskning 
om bergsborrning skall kunna upprättas 
i Fjällbacka. Forskningsstationen skulle 
kunna erbjudas lokaler i nuvarande sko
lan vid Håkebacken, när den nya skolan 
vid servicehuset blir klar. Projektledare 
Ulf Sundquist är positiv till förslaget. 
Mycket arbete har lagts ner i Fjällbacka 
och mycket kunskap om berget här har 
tagits fram. Det vore synd om allt detta 
bara lades åt sidan, säger han. Projekt
gruppen trivs väldizt bra i Fjällbacka 
och gläds varje morgon åt den rena luf
ten här. 

ANDERSJÄRUND 



"d 'ng med spridning 
19 - 6 var familjen och jag 
eyelserik rundresa i Israel. 

__ ~orde gruppen en båtresa över 
G=.:_= - -- jö. På båten satt vi och pra

_ . e- ympatiskt par från Stock
i ,"j råkade nämna att vi se-

~ . ~g2 år tillbringade vår mesta fri
_ I F '., ~a- -eL Skeppstad. "Oh, där 

r b har goda vänner och 
&:.' ~ "en det är och vilken un

- - - --.:ård . " O.S.v. 

Därför kände j.ag ett behov av att åter
gälda alla deras vackra ord om Fjäll
backa och hade nöjet att överlämna till 
dem sista numret av Fjällbackabladet, 
som hade kommit samma dag vi åkte 
och fått hänga med på resan. Nj kan 
själva föreställa Er skratten och glädjen 
över denna uppskattade gåva, överläm
nad på Genesarets sjö, mellan Kaper
naum och Tiberias i Israel! 

- :nan ju van att höra men det 
Fjällbackabladet, en tidning med 

spridning! 
-...... jana t lika mycket varje gång. CALLE WESSING 

AB LERSTENS KVARN 
Försäljning av 

• Hundfoder (Hundköket) 

• Mjöl 
• Lantbruksfoder 
• Gödsel, utsäde, kalk, fröer m.m. 

Välkomna! 

RUNES OPTIK 
GREBBESTAD 

tillönskar 

GOD JUL och GOTT NYTT AR 

För syntest tidsbeställning 
Tel. 0525 - 10882 

John Granqvist 

Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/32030 

• 

Artikel i Bohus-Posten 

Lördagen 3 Februari 1923. 

Norra Bohuslän 
och Strömstad 

Bohusläning som gör 
sig bemärkt i U.S.A. 

Svenska Tribunen-Nyheter har i sitt se
naste n:r ett smickrande omnämnande af 
en bohusläning, väg- och vattenbyggaren 
L. Carlsson, bördig från Fjällbacka: 

C. som nu är bosatt i Denver är son till 
kapten H. Carlsson, Fjällbacka, och efter 
att ha genomgått Chalmerska begaf han 
sig 1893 vid 20 års ålder öfver till Amerika 
där han efter att ha varit i en del privata 
firmors tjänst erhöll anställning i statens 
väg- och vattenbyggnadskår, "The River 
and Harbour Departement" och hans 
hufvudkvarter blef då förlagt till St. Lou
is, Mo. Carlsson kvarstod på denna post i 
c:a fyra år och ledde härunder flera stora 
arbeten, bl.a. muddringen af Missisippi
flodens mynning, samt anläggningen af 
kanalen vid Covert Shoals i Tennesseflo
den. Efter den betan började Carlsson 
åtaga sig stora arbeten p(l egen hand, och 
ett af hans första kontrakt var det på an
läggandet af slussarne n:ris 3 och 4 i 
Kentuckyfloden. 

Carlsson anlände till Denver 1907. Vid 
den tiden hade Colorado Power Company 
påbörjat det storartade arbetet för kraft
anläggningar vid Shoshone, och Carlsson 
fick sig anförtrott att borra den s.k. Sho
shonatunneln, Siltdammen vid Silt. Colo., 
samt alla broar å Uintah Valleybanan 
mellan Benson och Tucson, Ariz, samt å 
Kettel Valleybanan i Canada, mellan Mer
rit och Hope B. C. byggdes likaledes af 
Carlsson. 

1907 köpte han en 600 acres farm i 
gamla fortet Laramie, det första fort rege
ringen uppförde i västern till de vitas för
svar mot indianerna. 

C. är sedan 1917 i äktenskap förenad 
med Amy Lidman, bördig från Gäfle. 

l3 



Votivskepp till Fjällbacka kyrka 

Till Fjällbacka kyrka har skänkts ett votivskepp. Det är tillverkat av David Setter
lind, Fjällbacka, och har överlämnats som gåva av Dagmar Sörensson, Fjällbacka. 
Fullriggaren finns att beskåda i kyrkan där den pryder sin plats på södra väggen. 
Foto: City-foto, Tanumshede. . 
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AB Johan Karlsson & Söner 
Kville 

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

Trä och Byggmaterial 
VVS-artiklar 

Snickerifabrik 
Järn - Färg - Tapeter 

. Natur, 

. I' 35-42. " öd Stor.. . 
brun, bla ,~r . 

ra: . .g att val la svenskt ' 51 Det lonar SI 

\Ui,"aniaS"O 

l!~uL 
SKOR och LÄDER 

I·JÄ LLBACKA 
leI. 0525 /.112 50 

Vår präst 
Joakim Johansson slutar efter 
jul. Vi tackar honom för hans 
medverkan i denna tidning och 
önskar honom lycka till på hans 
nya tjänst i Hunnebostrand. 

REDAKTIONE . 

Gynna o vara 
annonsörer! 

Föreningen för Fjäll
backa och Fjäll
backabladet jubilerar 

För jämt 30 år sedan utkom första num
ret av Fjällbackabladet. Den nybildade 
föreningen utkom då med första num
ret, en liten anspråklös skrift på 6 sidor. 

Föreningens syfte var redan då att 
verka för samhället såväl i miljö som l 
näri ngsli vshänseende. 

Genom åren har tidningen utvecklats 
och vuxit i omfång, för att i dag omfatta 
drygt 30 sidor. 

Tidningens målsättning är i dag, lika 
vä l som för 30 år sedan, att spegla det 
förflutna och informera om vad som 
sker i dag i vårt samhälle. 

Föreningen har i dag 640 medlemmar 
vilka alla genom sin medlemsavgift, 65 
kronor, prenumererar på tidningen. 
Tidningen säljs även som lösnummer i 
Fjällbackas affärer. 

Genom de annonsbidrag som inkom
mer, har föreningen ekonomiska möjlig
heter att utge och vidareutveckla Fjäll
backabladet till glädje för vår bygd . 

Vi vill tacka alla medverkande under 
de 30 år som gått. 

Styrelse och redaktion. 



Stor man från Lilla Jored 
Ströms herrekipering l DO-års jubileum 

Företage[ Suöms etablerades år 1886 av 
Carl Hilmer Ström, en bondson från 
gfu-den Lilla Jored i Kville socken . Hans 
föräldrar \'ar Lars Hansson och Christi
na Christiansdotter . Carl Hilmer var 
al - a\ sju syskon, född 26 december 

:6 . ..\.r 1861 flyttade familjen till Hi
_U::gen. där fadern köpt en mindre gård. 

Redan som sexåring skickades den lil
pojken till torget i Göteborg för att 

salja ägg, vilka avyttrades på rekordtid. 
Gö[eborgs husmödrar handlade med 
"'önjusning av den lilla söta, ljuslockiga 
iJO· -en. 

Då hans mor, Christina, dog 1870, 
sålde fadern gården och emigrerade till 
C A. ågra av barnen, bland dem Carl 
Hilmer, togs om hand aven släkting, 
Johannes Larsson, som var föreståndare 
för Räddningsinstitutet på Hisingen och 
de andra sändes till släktingar i Kville. 

Carl Hilmer drömde om att-bli läkare, 
men kunde inte skaffa fram pengar till 
sludierna. Sitt intresse för människor ---- - ...... "-

~ (kiTRBONU 
. 43 Soor.:" HAMNhAfAN 

fick han ändå stor nytta av under sitt liv att stanna. I hamnen passades amerika
som affärsman. båtarna av ombud från firman, som se-

Som 14-åring började han som spring- dan kom indragande i affären med stör
pojke i en beklädnadsaffär vid Fisktor- re eller mindre flockar "jänkar". Ofta 
get. Av sin arbetsgivare skickades han var det långt lidit på kvällen - butiks
en gång till marknaden i Kungsbacka för ' stängningslag fanns inte på den tiden. 
att sälja snusnäsdukar. Denna affär blev Ture och hans bröder hade många 
emellertid mindre lyckad, då det snart gånger hunnit slumra in på tyghyllorna 
skulle visa sig att gubbarna blev röda om under väntans långa timmar. Men nu 
näsan vid användandet. blev det liv och rusch . Packar av dollar-

Redan vid 17 års ålder hade han egen sedlar halades fram ur gömslen på insi
affär och förmodligen för att inte se dan av bältet. Dollar var välkomna och 
fullt så ung ut, anlade han helskägg. växlades in i kassan utan omväg genom 
1886 öppnade den då 30-årige Carl Hil- bank. 
mer Ström en butik på Torggatan 24 i C. H. Ström i Göteborg och Paul U. 
Göt.;:c,org. Som affärsläge var Torgga- Bergström (PUB) i Stockholm var de 
tan utmärkt, med närhet till hamnen och första i landet som började med konfek
Hisingen, varifrån talrika bönder med tion. Samtidigt startade Carl Hilmer be
sina foror drog in till stan för att sälja si- ställningsskrädderi. Hans första kund 
na produkter och själva köpa hem de va- var en hisingsbonde som köpte en fär
ror de behövde. Runt hörnet vid Postga- digsydd kostym och den andra var en 
tan fanns stall åt böndernas hästar. rådman Trana, som beställde sin från 

På kassadisken i Ströms affär stod all- skrädderiet. 
tid en stor näverdosa med snus - Den linjen, en affär som spänner över 
Ljunglöfs 1 :a. En god pris bjöds och en så stor del av samhällets invånare 
togs ofta. Många kunder passade även som möjligt, var ju också nödvändig om 
på att fylla sina egna fickdosor . affären skulle växa sig stor. Ströms goda 

Kanske var detta den tidens "extra- namn har alltid baserats på BRA varor 
pris". till SKÄLIGA priser och inte minst på 

Carl Hilmer gifte sig med Selma, född en god service. C. H. Ströms motto, el
Jönsson , och fick med henne fem söner ler affärside, som man säger idag är värt 
och en dotter. att citera: "Vi skola endast föra goda 

Ture, en av Carl Hilmers äldre söner, och moderna varor, och vi skola nöja 
berättar från sina tidiga barndomsmin- oss med liten vinst. Då får vi inte bara 
nen om hur det var, då de s.k. jänkarna ' behålla våra kunder, utan vi skola stän
kom hem från USA på besök eller för digffå nya, som blir lika nöjda". Ett ut-

märkande drag hos C. H . Ström var, att 
aldrig låta pengar ligga overksamma, 
utan i stället användas till nya investe
ringar. 

Affärerna gick ständigt framåt och 
1906 grundades firman i Stockholm. Är 
1936, vid 50-årsjubileet, hade firman i 
Göteborg flyttat till sin nuvarande ad
ress, hörnet av Kungsgatan och Västra 
Hamngatan. 

C. H. Ström hade ett utomordentligt 
klart intellekt. Han var samtidigt en 
ganska fascinerande människa, mycket 
fantasirik och uppslagsrik, hade ett gott 
hjärta och en ovanligt säker blick för 
människans psyke. Hans hjälpsamhet, 
både inom familjekretsen, bland sina 
anställda och för honom fullständigt 
okända människor, tog sig sådana ut
tryck att det under hans sista år ständigt 
uppstod köer utanför hans kontor . Han 
kallades av både familj, släkt och perso
nal för C. H. men önskade bli tilltalad 
med Herr Ström. 

För att ge sina närmaste medhjälpare 
möjlighet att bli intimt delaktiga i före
taget, lät han dem bli aktieägare. Knap
past tillfördes firman något större kapi
tal på detta sätt, ty för dessa aktieteck
nare ordnade han ofta själv med lån, 
som fick amorteras efter förmåga. Han 
tvekade heller aldrig att ge en uppmunt
ran när han ansåg en sådan berättigad. 

För fattiga studerande instiftade han 
en stipendiefond, som 'fortfarande finns 
kvar och har stora summor att förvalta. 
Större delen av studenterna, som åtnju
ter medel härifrån, skall vara teologer 
och dessutom helst komma från norra 
Bohuslän. 

Är 1906 köpte C. H. Nabbensbergs 
Tegelbruk och Fridhems tegelbruk i Vä
nersborg. Tidigare hade familjen bott på 
en gård i Partille. Denna såldes och så 
småningom flyttade man till Nabbens
bergs lilla herrgård vid Trollhätte kanal. 
Under arbetsveckorna bodde C. H. i sin 
lägenhet på Aschebergsgatan i Göte
borg. På lördagarna hämtades han vid 
tåget i Öxnered med bäst och vagn. Ef
ter en sen middag samlades alla i salen, 
där man roade sig med diverse spel. 
C. H. var en god sångare, som stående 
vid taffeln, ackompangerad av makan 
Selma gärna sjöng för familjen. På herr
gården fanns inget elektriskt ljus instal
lerat. Herr Ström ville ha det så. Han äl
skade stillheten på landet med susande 
fotogenlampor och öppna spisar och ka
kelugnar. 

En av hans gamla medarbetare har be
rättat, att på personalfester brukade all
tid "gamle direktörn" , eller "Herr 
Ström", som han helst ville kallas, 

forts. på nästa sida. 

15 



-
forts. från föregående sida 

sjunga gluntar. Han fick alla att känna 
sig som medlem i en stor familj. JOHAN OLOFSSON 

C. H. Ström gick bort 1928, efter att 
en tid haft känning av sitt hjärta. Just 
dagen före sin död skrev han köpekont
rakt på tomten, där göteborgsfirman än
nu ligger. 

Vid C. H. Ströms frånfälle övergick 
ledningen i firman till hans söner, alla li
ka ambitiösa. Enligt en nära släkting ar
betade de och även deras söner bokstav
ligen ihjäl sig. Men sådan var deras livs
stil. 

Efter att i nära 90 år ha varit en ut
präglad herraffär utökade man i mitten 
av 70-talet med en damavdelning -
Ströms Dam. 

Ströms AB har nu gått ur släktens 
ägo. Efter att en tid tillhört engelska 
Austin Reed, inköptes firman av butiks
cheferna. Carl Hilmer Ströms motto har 
stått sig genom åren och är i nådens år, 
1986, lika aktuellt, säger nuvarande di
rektören, Åke Rudhag. 

MAJ GUSTAFSON 

Den 25 april 1986 dog en av Fjällbacka 
samhälles mest avhållna medlemmar, 
järnhandlaren Johan Olofsson. Han var 
född i Svarteborgs församling den 9 au
gusti 1891 och blev sålunda nära 95 år. 
Fadern var Olle Christiansson och mo
der Anna Svensdotter , båda födda år 
1843, och när sonen Johan föddes man
talsskrivna i Svarteborg . 

År 1920 kom så Johan Olofsson till
sammans med tvenne systrar till Fjäll
backa samhälle, där de köpte ett äldre 
hus. Johan Olofsson inköpte nämnda år 
en bil och körde med denna i trafik 
framförallt till Rabbalshede järnvägs
station. 

l mars 1923 ingick Olofsson äkten
skap med Edith Viktoria Kristensson. 
Vid samma tid övertog Johan Olofsson 
den järnaffär som ägdes av köpmannen 

, Carl Larsson, och i samband härmed 
boningshuset på den s.k. Karlsegården. 

~g//-J~i 
~ KONSUM FJÄLLBACKA 
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O"'I\CG~ \~\~ Nordholms Ur & Guld 
GilEBBESTAD 

0525 -10138 

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

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 storsta klockkedja !J 

Här inrättades affärslokaler i undervå
ningen medan bostaden i övervåningen 
togs i bruk. 

I Fällbacka brandstyrelse blev Olofs
son tidigt ledamot och efter den stora 
branden den 12 maj 1928 utsågs han till 
chef för Fjällbacka Frivilliga brandkår. 
Sällan har en brandchef blivit så 
omtyckt som Johan Olofsson. Brand
chefsbefattningen skötte han oklander- · 
ligt till den 31/121951, då han avgick av 
åldersskäl. 

Ä ven inom badortsrörelsen tog Olofs
son verksamt del. 

Efter hustruns död, och efter att han 
skadats aven backande lastbil, vårdades 
han under en lång följd av år på hemmet 
Åldersro i Fjällbacka. 

Johan Olofsson sörjes närmast ay 
barnen, dotter Anna-Stina med familj 
och sonen Bengt, av släkt och av många 
vänner. 

Gynna våra 
annonsörer! 

A.F. 



1ARKNAD PÅ TORGET I FJÄLLBACKA 
vid seklets början 

Två dikter om Fläskö 

Minne av doft 
En dunkel bild trängde sig fram: 
skönheten i den förfallna täppan, 
för länge sedan lämnad åt sitt växande öde. 
Krusbärsbuskar med mjöldaggsbär 
och doft från blommande nässlor. 
Så växte allt vilt kring huset på ön 
och vågorna sköljde mot stranden 
som alltid. 

Nära stund 
Vilsamma vandring på snötäckt strandgräs 
där trift och saltarv vilar, väntar vårsol, 
där frusen havsvåg och sältig sten vilar 
och väntar vårsol. 

GERD ANDERSSON 
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Artikel ur Fjällbackabladet nr:1 1956 

Kommer Fjällbacka att få en 
NY INDUSTRI? 

Betydande aktiekapital tecknat 
Under senare åt har det för Fjällbackabor
na blivit allt mer tydligt, att småfiske, han
del och badortsrörelse inte utgöra en till
räckligt stark ekonomisk grundval för 
Fjällbacka samhälles fortbestånd . Vi ha 
även dragit konsekvenserna av detta kons
taterande och genom municipalsamhällets 
organ gjort vad som kunnat göras för att 
stärka samhällets näringsliv. 

Åren 1945-1946 byggdes fiskehamnen 
för att göra det möjligt att inom samhället 
få till stånd en fiskeflotta bestående av stör
re fartyg. Resultatet har blivit, att Fjäll
backa nu har trålare och en båt för snurre
vadsfiske. Dessutom har tillkommit ett an
tal trålare i skärgården, vilka ofta övernatta 
i fiskehamnen och landa sina fångster i 
Fjällbacka. 

För närvarande planerar municipalsam
hället en lastkaj för handelsfartyg. Anlägg
ningen är kostnadsberäknad till c:a 
380.000 kr. 

År 1944 tillsatte municipalftlllmäktige 
en kommitte med uppgift att verka för att 
få industrier förlagda till Fjällbacka. Kom
mitten har lyckats få en konservfabrik till 
samhället vilken under innevarande år ut
byggts så att den nu kan sysselsätta ett 50-
tal personer. Dessutom har genom kom
mittens medverkan en mekanisk verkstad 
kommit till stånd. Den sysselsätter för när
varande 5 personer, och man har anledning 
hoppas på rörelsens vidare utveckling. 

Industrikommitten har även förmedlat 
försäljningen av ett strandområde till Väst
ra Sveriges Lantmäns Centralförening. På 

•• 

området skall föreningen uppföra en större 
lagerbyggnad och siloanläggning. 

I det väsentliga - att få en större indust
ri för manlig arbetskraft till samhället -
har dock kommitten hittills misslyckats. 
Men nu har en möjlighet yppat sig - en 
Fjällbackasommargäst, direktör O. E. Jo
hansson från Djursholm, med stor erfaren
het av industrirörelse, har föreslagit, att en 
fabrik för framställning av konststenspro
dukter skall startas i Fjällbacka. Förslags
ställaren och industrikommitten har arbe
tat med projektet i över ett halvår. Kalkyler 
och marknadsundersökningar visa, att fab
rikationen skulle bliva lönsam. Företaget 
beräknas sysselsätta 40-50 män. 

Det är dock mycket som återstår, innan 
projektet kan förverkligas. Den största svå
righeten är kapitalanskaffningen. Totalt 
behöves c:a 900.000 kronor, varav minst 
250.000 kronor i aktiekapital. Fjällbacka
bor och en del intresserade personer från 
bygden ha i småposter tecknat aktier för 
c:a 55.000 kronor. Därtill beräknas att c:a 
100.000 kronor till, och nu hoppas Fjäll
backas Industrikommitte, att Fjällbacka
bor , som vistas på andra platser, men än
dock ha intresse för sin födelseort, skola 
teckna aktier och på så sätt hjälpa till att 
förverkliga detta industriprojekt. 

Om denna industri för manlig arbets
kraft kom till stånd, skulle samhällets 
framtid te sig betydligt ljusare och möjlig
het skulle därigenom beredas många Fjäll
backapojkar att få sin utkomst i samhället. 

ÖSTEN HEDENFJELL 

JARUND 

INVENTING 

AB 
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Björkarna på 
Källvikshöjden 
För 20 år sedan var Källvikshöjden spar
samt bevuxen med tallar och enar . 
Ljungen blommade i bergskrevorna och 
mitt i sänkan på heden låg en liten 
damm. De sommarstugor som redan då 
var byggda hade utsikt över farleden in
nanför Valön. 

Men bilden har förändrats. Ett gytter 
av lövträd dominerar nu landskapet, 
mest björk, men även rönn och asp. 
Björkarna når en avsevärd höjd och 
skymmer utsikten mot vattnet. De eko
nomiska föreningar som administrerar 
denna samfällighet har fått lägga ut tu
sentals kronor i kampen mot den täta , 
snåriga lövskog som invaderat den störs
ta allmänningen . 

Bland stugägarna dryftas ofta frågan 
vad som orsakat denna omvandling i 
floran . Somliga tror att kor - eller var 
det får - tidigare betade på området 
och höll det rent från sly. Andra anser 
att försurningen i luften verkar som nä-

_ ring för lövträd, medan tallarna torkar 
härav och blir risiga. Träden får nu lä av 
husen och kan skjuta i höjden, sägs det 
också. 

Nu har föreningarnas nye och ener
giske ordförande, Sven Klasgren, gått in 
för att avverka största möjliga antal 
skymmande träd på allmänningarna. 
Han har även hemställt till dem som har 
höga björkar på sina tomter att toppa, 
beskära eller hugga ner dem, om de 
hindrar utsikten för grannarna. Detta 
har också hörsammats aven del med
lemmar och motorsågen har gått varm· 
på somliga håll! 

Att hugga ner en björk är ju inte ett så 
radikalt ingrepp som det låter. Vi vet ju 
att kapar man en stam en bit från mar
ken, har man efter bara ett par år många 
nya stammar från samma rot, alla med 
ett rikligt antal grenar. Genom sin lum
mighet och låga höjd ger de ett bättre 
skydd mot insyn och mera lä än det tidi~ 
gare trädet med de stora grenarna vajan
de högt upp i luften. 

Men detta område måste ständigt hål
las efter. Det blir en segsliten kamp mot 
massinvasionen av lövträd . Stugägarna 
får gå ut och klippa sly varje år, både på 
sina egan tomter och på allmänningar
na. Klarar man det, finns det kanske en 
möjlighet att Källvikshöjden kan återfå 
sin ursprungliga växtlighet och bli ett 
naturskönt område med enbackar och 
blommande ljungfält. 

MAJ WAHREN . 



AKVARIE & 
UNDBUTIKEN 

KI~vo;~~an ~~ ~ 
Strömstad 
0526/ 14206 <::: 

...,--. 

J tir butik hittar Du olika 
hund-och katt/oder såväl 

som kattsand. 
eor sortering av burfåglar, 

, 'arieflSkar samt smågnagare 
• ökenråttor till chinchilla. 

E:5 en ri llve rkning och försäljning 
av 

" -iser - Rullgardiner - Verosoler 
P-e enningar - Båtkapell m.m. 

Omstoppning och omklädsel av 
bilar och möbler 

OBS! Vintertid lagningar av båtkapell 

Stor sortering i 
tyger och övriga material! 

Solskydd - Textilier - Gardintillbehör 
Tapetserarverkstad 

Tanumshede - 0525-205 71, 205 73 

FJÄ'LLBACKA 
ELEKTRISKA 

Tel. 0525-310 68, 318 68 

lNSTALLATIONER - REPARATIONER 

Kyl - Frys - Sval 
El-spisar 

Reservdelar - Tillbehör 

STOR SORTERING 
ARMATURER 

Östen Hedenfjell 

Förre köpmannen och fastghetsförvalta" 
ren Östen Hedenfjell dog den 11/10 
1986. Han sörjes närmast av svägerskan 
Brita och brodern Sylves barn Anders 
och Lena Larsson samt en rad släktingar 
och vänner . 

Östen Hedenfjell var född den 30 juni 
1908 och föräldrar var köpmannen, se
nare bankkamrer Carl Larsson och den
nes hustru Alma Larsson . 

Välkommen till 

,JJtu,&RcJt.R~ 
XULÖREJr .Ra 

Tel, 0525 - 310 85 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

I början av 1930-talet skötte Heden
fjell Fjällbacka Byggnadsmateriallager 
men övergick senare till fabrikation av 
bad tvål av havstång. 

Tillsammans med Evert Valdner och 
Eskil Svennberg startade Östen Heden
fjell Fjällbacka Möbelaffär vilken sena
re övertogs av Hedenfjell som ensam 
ägare. Denna affär upphörde i slutet av 
1950-talet. Under 1960 och 1970-talen 
bedrev Hedenfjell byggnadsverksamhet 
och försäljning av fastigheter på Käll
vikshöjden. 

På 1930-talet var Östen Hedenfjell 
ordförande i Fjällbacka Hälsovårds
nämnd. 

På 1940-talet ägnade Östen sitt intres
se åt fiskhamnen och medverkade till att 
densamma byggdes. Åren 1951-1964 
års slut var Östen Hedenfjell ordförande 
i Fjällbacka Municipalfullmäktige. 

Hembygdsrörelsen väckte Östens in
tresse och han var kassör i Kville Hem
bygdsarkiv åren 1938-1986 och Kville 
Hembygdsförenings ordförande åren 
19.60-1965 . 

Vi som var hans vänner kommer att 
sakna honom. 

ARNE FREDLUND 

AB BROR JANSSON 

BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER 
MATERIAL 

Wide/ius Marin Service 
0525131033 Fjiil/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 
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Flygande Holländaren på SoteJjord 
Det finns ett skepp som irrar kring 
bland skär på SoteJjord. 
Från Bådefly till Saltskärs båk 
till Håskär längst i nord. 
Till Klövskärs fyr längst ner i syd 
mer sällan färden går. 
Blott då han väntar full orkan 
en lov ditåt han slår. 

Då stiltje rår och solen strör 
sitt guld på hjupblå ban, 
i dimma, dis, i storm och regn, 
vid rytande orkan, 
med varje klut till bristning spänd 
hon hastigt ilar fram. 
Och vågor bryta på dess däck 
och över bog och stam. 

Ej utkik finnes där ombord, 
ej rorsman vid dess ratt. 
Hon färdas utan plan och mål 
i dimmor och i natt. 
Vid stormens dån hon skyndar fram, 
styrd av osynlig hand, 
men vänder om och ilar bort, 
så snart hon nalkas land. 

Hon kom en gång för länge sen 
från nord i all sin ståt, 
en fiskare som låg på sjön 
han såg den från sin båt. 
Den smäckra riggen hög och rak 
och segelmassan grå. 
Det gamla skrovet målat svart 
och flaggan gul och blå. 

Trots stiltjen sköt den fram med fart, 
men hastigt låg den stopp. 
Och snart hon brassat seglen back 
och gått mot vinden opp. 
Men fiskargubben ror sin båt 
till fartygssidan in 
betraktar skeppets gamla skrov 
helt tyst med tankfull min. 

En fallrepstrappa lyftes upp 
och firas sakta ner. 
Han ror sin båt till trappan fram 
och uppåt sig beger. 
Han mötes aven våg av köld, 
då han på däcket står, 
där allt är vått och grönt av slam, 
och slitet genom år. 

Som genom trollslag brassas fullt 
och skutan styr från land. 
Invid dess reling gubben står 
med fånglinan i hand. 
Och kölden bet i märg och ben, 
då skeppet ilar fram . 
Men gubben uti havet låg 
bredvid sin båt och sam. 

Det sagan är om seglaren 
som kryssar SoteJjord. 
Så har jag hört den mången gång, 
berättad ord för ord. 
Väl seglar den ännu som förr 
sin väg på djupblå ban, 
när dyningen mot skären slår 
och skvallrar om orkan. 

EINAR OLSSON 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄL LBACKA TEL . 0525-31007 

Tanums 
Ridklubb 

önskar alla sina medlemmar en 
GOD JUL och välkomna åter till 
en ny ridtermin på det nya året. 

STYRELSEN 

Sotens flygande Holländare 
I sommarnumret 1986 läste vi en berät
telse av Gerd Andersson, som hon hört 
av sin mormor, som hade bott på 
Fläskö. Det handlade om ett skepp, som 
visade sig i stormiga nätter och rop på 
hjälp som hördes. 

Sådana historier om spökskepp finns 
litet varstans utefter kusten. Också i 
Fjällbackas farvatten har man sett 
Dödsseglaren eller Sotens flygande hol
ländare. 

I boken Sällsamheter i Bohuslän av 
Edvard Matz finns en berättelse upp
tecknad 1906. Det var Fru Anna Johans
son, gift med sjökapten O .A. Johans
son, som såg skeppet i sin ungdom: 
- Då får jag se ett stort skepp med alla 
segel tillkomma söderifrån och segla 
över Fjällbackafjorden. När det kom till 
Gudmundsskäret försvann det plötsligt 
och jag fick aldrig se det mer. 
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Från 18S0-talet berättas det att fiskar
na Lars Lilje, "Äve-Lars" och en kam
rat till honom kallad "Fabbro" såg far
tyget. Hon kom då för fulla segel genom 
den s.k. Trybergsrännan mellan Dyngön 
och Vassholmarna. Fartyget brassade 
back och lät ankaret gå. Äve-Lars före
slog att de skulle gå ombord och sälja 
fisk . När de kom fram var lejdaren re
dan uthängd. Uppe på däcket stod några 
besättningsmän och tittade och pekade 
på Äve-Lars och Fabbro och talade med 
varandra på ett språk som de ej förstod . Einar Olsson i Slottet har skrivit en 
Äve-Lars gjorde sig färdig att gå fin dikt om denna legend. Han var på · 
ombord och gick således upp på toften sjön i sin ungdom men var sedan hemma 
med det ena benet och trampade med och ägnade sig åt biodling. Han föddes 
det andra på lejdaren. Men strax plum- 1899 och dog 1976. 
sade han i sjön, och i detsamma kom 
från besättningsmännen ett hånskratt, Dikten har stått i Kvillebygden 1974. 
som han sedan aldrig kunde glömma. 

INGER RYDBERG 



ra djursfestivalen här för att stanna 
helgen i augusti, frågade 

u....:._"-,=.... :om den trettionde och där
---a lördagen i denna månad, 

...,..-,......c·""'""'~'rte genom Fjällbackas gator. 
e av folk, nästan som i juli. 

--~- gudar hade också ställt sig 
~ till denna Fjällbackas första 
-:=estival-dag. 

Jagen innan hade Grebbestad firat 
- ;-estivaldag med pompa och ståt. 
. - der ledning av Thure Östberg och 
-e bestads samhällsförenings festi-
-'·ommitte, hade man gått man ur 

..:~ och bjudit till fest från morgon till 

Festligheterna avslutades med Lill
show och sedan dansade man och 

-. - ' aldjur på krogarna. 
_ 'u hade festivalen nått Fjällbacka. 

1 

Gratitude vann "Skaldjursgajjeln". 

Nere vid torget låg Sea Harvestings 
musselskördebåt och bjöd på grillade 
musslor och fiskebåtar saluförde räkor, 
kräftor och krabbor. 

Men inte förslog det trots att det fors i 
skytteltrafik kors och tvärs för att häm
ta mer. 

Vem hade trott att det skulle bli en så
dan kommers. 

Ute på Fjällbackafjorden mötte en 
mäktig syn. 

Där kom Gratitude för fulla segel och 
Atlantica och Ingo och Norum och Ha
wila af Öckerö och Gratia. Alla de gam
la skutorna som är Bohusläns stolta his
toria. 

Det var mer än en pensionär som fick 
en tår i ögonvrån vid åsynen av de gaf
felriggade skönheterna, kanske ungdom 
också för den delen. 

När kvällen kom smygande över sam
hället kom Pripps stora varmluftsbal
long glidande i sakta mak och med en 
glatt vinkande fjällbackagrabb som fått 
glädjen att följa med till himlen. 

Lasse Berghagen sjöng och tog hela 
sitt älskade Fjällbacka i famn och på 
Hotellet sändes programmet "1 afton 
dans" direkt ut i eterns program 3. 

Sändningen skulle ursprungligen gått 
från bryggan, men 5 timmar innan sänd
ning sände fader Pluvius oss några tårar 
och ledningen för programmet beslöt att 
dra inomhus . 

Se det var en kväll att minnas. 
Tänk att få hålla kvar sommaren någ

ra veckor till, några veckor utan den 
hysteriska juliträngseln, några veckor 
när Fjällbacka får vara som allra bäst. 

LL 
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INVENTING 30 AR 
Inventing fyller i år 30 år. Det var 1956 
som bröderna Harry och Ingemar Jä
rund startade företaget i nuvarande Gö
tabankens kontor. Genom samarbete 
med världs företaget Tetra Pak har verk
samheten expanderat kraftigt och fabri
ken i Fjällbacka har byggts till flera 
gånger . För tio år sedan startades en 
fabrik i Danmark, där man för några år 
sedan byggde en ny fabrik på 3000 m 2 

och samtidigt genomförde en maskinin
vestering på 15 miljoner kronor. Genom 
Devello AB har man ett fotfäste på sjuk
husmarknaden där man varit fram
gångsrik med termometerskydd . Mini
koncernen med Inventing Denmark Aps 
i Hörring och Järund Inventing, Devello 
AB, Anero AB, alla i Fjällbacka, omsät
ter 80 miljoner kronor och sysselsätter 
100 man varav 60 i Fjällbacka. 

"Med en fortsatt stark satsning på 
produktutveckling och en bibehållen 

1e

) \~TE· 1~ohus. AB 
=K!=-=o,-=-n=--=O=-=m=-==:l-=-==-

kompetens på maskinkonstruktioner 
och med några nya projekt på gång ser 
de kommande åren intressanta ut" 
framhåller företagets VD Erik Järund. 

FFF gratulerar 30-åringen. 

SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FÖRBUND 

fö retagarens nära rådgivare och samtalspartner 

På Bohus Ekonomi kan vi hjälpa Dig och Ditt företag med alla 
admistrativa frågor. 
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Vi använder avancerad teknisk utrustning och kan på det sättet ge 
våra kunder en snabb och effektiv service. 
Vi samarbetar med auktoriserade revisorer och advokat. 

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

I,UT/KENI För fackmän och vanligt folk 
som vill lyckas. 

Vi saluför Hundfoder: Doggy, Revir, 
Fröer, Gödningsämnen 

Redskap för trädgård, lantbruk m.m. 

Gör ett besök hos oss. 
Fjällbacka 
Tanumshede 
Strömstad 

0525/31058 
0525129080 
0526110273 

Inventings personalchef Gösta Järund 
och VD Erik Järund är på gott humör 
denna jubileumsdag. 

WOQ]®0QDm[?~mCJ0oa®[P~Q] 
Fjä II backa 

önskar sina kunder 
en God Jul och 
ett Gott Nytt Ar! 

Sonny Haglund 

NY SKOLA 
Hem och skola föreningen i Fjällbacka 
har uppvaktat kommunen för att få en 
ny skola byggd vid Liden nära Service
huset. För närvarande bedrivs undervis
ningen i gamla och trånga lokaler och 
klassrum i Kyrkskolan och Håkebacke
skolan. Barnen i Kyrkskolan får gå varje 
dag för att äta och ha gymnastik. 

"Detta innebär påfrestningar och 
stort ansvar för de lärare, som måste gå 
med eleverna i alla slags väder, " säger 
Hem och Skolas ordförande Conny 
Clarqvist. "Situationen blir akut 1991 
då barnkullarna är mycket stora". 

Skolstyrelsens ordförande Hans 
Carlsson säger att en ny skola kommer 
att kosta omkring jo miljoner kronor 
och kommer att stå klar 1990; men en 
tilläggsbyggnad av Gisslerödsskolan i 
Grebbestad måste gå före . AJ 
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C kläder 
FOr Damerna 

läder för fest och vardag 
f inner Du hos oss. 

Även barnkläder 

Tel. 0525/31300 

HUGO ANDREASON 
AKTIEBOLAG 

FJÄLLBA CKA 

NYBYGGNADER 
REPARATIONER 

VÄRME OCH SANITET 

TEL. 0525/31267, 31296 

Fjällbacka Fiskaffär 

Dag/igen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 
0525/31046 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 

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

Må-fre 9-17, lörd. stängt 

Fullsatt var det i Gröna Lid när Christina Möller höll sitt mycket trevliga och 
intressanta föredrag om mat. 

Trevlig informationskväll på Gröna Lid 

Konsum i Fjällbacka med sin driftige fö - fick publiken med sig och avslutade med 
reståndare Kurt Börjesson ordnade en att svara på en rad frågor från den ly
mycket trevlig informationskväll på hörda skaran. Med på informations
Gröna Lid under måttot "Vad är mat- kvällen var också marknadschefen för 
kvalite' '. Hela nettot på entren gick oav- konsumentföreningen Bohuslän-Dal, 
kortat till Röda Korset och flykting -86. flans Wilhelmsson. Nils Christensson 
En fin gest som livligt uppskattades av för Röda Korset tackade för det fina bi
den stora publiken. Hela Gröna Lid var draget till Flykting -86 och passade på 
så gott som fullsatt när Kurt hälsade väl- att ge en liten information om vad Röda 
kommen och delade ut presenter i form Korset är och vad de gör. Alla bidrag är 
av presentkort på glasstårtor till de som mer än välkomna. Nöden är stor ute i 
hade namnsdag eller som ev. fyllde år världen och många dukar under varje 
denna dag. Efter detta anförande tog så dag p.g.a. svält. Efter den alltigenom 
kvällens huvudtalare Christina Möller lyckade kvällen där samtliga bjöds på 
(chef för KF:s provkök) till orda och mat och kaffe avslutades det hela med 
presenterade en rad av olika alternativa att alla fick med sig en påse matvaror 
rätter där hon poängterade vikten av att hem. 
inte äta alltför fet kost. Hon var mycket 
saklig och höll ett intressant föredrag, Jin 

Allt i modern hårvård 
får ni i Fjällbacka 

Bengts Herrsalong 
0525/31526 

Damfriseringen 
Kerstin & Nisse 

0525/311 25 

Välkomna! 
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En dag på Pyssel 
Eivor och Lilly hälsar oss välkomna. Vi 
stoppar en peng i sparbössan och neger
pojken på bössan bugar och tackar. Vi 
sätter oss i en ring och börjar med 
"signaturmelodin": Vill du med till 
himlens land". Vi spelar med olika 
skrammelinstrument och Eivor spelar 
gitarr. Vi sjunger några sånger till och 
ber sedan bönen: "Herre Jesus hör vår 
röst". Om någon fyllt år nyligen får han 
eller hon en present och vi sjunger "Vi 

God Jul och 

gratulerar" . Är någon med för första 
gången får det barnet ett välkomstmär
ke. Eivor berättar något ur bibeln och 
visar bilder på flanellografen. Vi sjunger 
någon sång med rörelser till och sedan är 
det tid för saft och bulle. Vi ber förstås 
bordsbön före och efter. Dagens pyssel 
är att göra en giraff; mycket uppskattat. 
När vi pysslat färdigt är det fri lek tills 
det är slut för idag. 

ULLA-BRITT JÄRUND 

o 

Gott Nytt Ar 
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'"~~'" Sparbanken Tanum 
Minuten i: 
FJÄLLBACKA 
GREBBESTAD 
TANUMSHEDE 

Kontor även i: 
GERLESBORG RABBALSHEDE 
HAMBURGSUND RESÖ ÖSTAD 

FILADELFIAS 
NYA KYRKA 

Det gamla posthuset har köpts av 
pingstförsamlingen Filadeifia i Fjäll
backa. Namnet Filadeifia har man häm
tat från Uppenbarelseboken i bibeln. 
Det var en av de sju första församlingar
na. Kyrkan förestås av Eivor Emsänge 
och Lilly Andersson. Den förre ägaren 
Östen Hedenfjäll sålde gärna huset till 
församlingen till ett rimligt pris. För
samlingens gamla hus snett emot apote
ket hade varit för dyrt att renovera och 
var inte ändamålsenligt. Gamla posthu
set inrymmer nu en kyrklokal, en lokal 
för Eivors och Lillys pysselverksamhet, 
ett kontor och ett kök. "Pyssel" börja
de Eivor och Lilly med 1970. Det var då 
ganska ont om barnverksamhet i byn 
och "Pyssel" togs tacksamt emot. Så 
småningom har de fått konkurrens från 
kyrkan och förskolan, men fortfarande 
finns inte så mycket för de allra yngsta. 
"Men om det inte kommer så många, 
hinner vi med barnen bättre", tycker 
Eivor . 

AJ 

Fjällbacka i radio 
Inger Rudberg höll föredrag om Florön 
och Fjällbacka skärgård den 30 mars 
och 23 augusti i år under rubriken "Öar 
med historia". 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen · 

KARRABY 
HAN DE LSTRÄDGARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 



Lantmännens Göteborg den 30/10 1986 

_ ~ an F .F.F. skall framföra 
L"-_~~- ' ommun, att Lantmännens 

.. =u-,:...u.', :.-ening skaU måla och snygga 

Sommarminne från Va/ön 

o färliga, hemska, fruktans· 
aden som ligger i Källvik . 
. fö r Fjällbacka. 

lNLISTOR MOT 
J\L VIKSTRAFIKEN 

- en tid har listor cirkulerat mot 
-ådande trafiksituationen till och 

- zampingen i Sälvik. Att detta är ett 
-:. och viktigt problem råder ingen 

- elst tvekan om. Husvagnar vilka 
- .: . . den nästan obefintliga trafikdiri-
=_ ..;:;.gen, tagit vägen genom centrala 

.;; backa, har mer än en gång bidragit 
'r skapa kaos i samhället. Det gamla 

:slaget med infart intill campingplat
fö rbi det blivande vårdhemmet och 

-·onsplanen måste nu bli verklighet. 
ed en parkering vid viken innan kam, 

- ""'gen för besökare till badet och med 
-'"arten till campingen runt berget, 
mmer trafiksituationen att bli till-

• _ sställande. Vi som lever i Fjällbacka 
- ' te också ha en chans att ta oss till ba, 
:.e utan att sitta fast i trafikköer . Att se-
:.an den intensiva trafiken till och från 
.:2IDpingen på den smala vägen, vilken Svalorna kom till oss på Valön i maj må
-~h saknar gångutrymmen, är en trafik· nad . På en fiskekula byggde svalorna 
ara inte minst för barnen, gör frågan än sitt bo inne på loggian i vårt hus. 
er akut. Listan, vilken redan innehål- I slutet av juni kläcktes äggen. Föräl-

er ett hundratal namn, kommer av ak- drarna tillbringade större delen av sin 
'onsgruppen att överlämnas till kom- dag flygande runt omkring i vår omgiv-

unstyreisen efter nyåret och FFF st y- ning för att fånga mygg och andra inse k
-else har vid senaste årsmötet bestämt . ter, som de tar direkt i flykten med sina 
an även uppvakta i denna frågan, för att korta gapande näbb. 
om möjligt sätta press på kommunen. Både mamman och pappan matar si-

LL na ungar flera gånger om dagen. En en

Grattis Olle 
Olle Järund satte upp markiser på sitt 
bus i Oxnäs. När han var klar, fann han 
en lapp där det stod: Skicka in ett foto 
på er nya markis, vinn en resa till Paris . 
Eftersom han hade ett par bilder kvar i 

amer an tänkte han försöka, men han 
ann ingen bra vinkel på huset, så han 

,og bilden genom fönstret. Juryn fasci
nerades tydligen av utsikten, som kom 
med på köpet, så Olle vann resan. 

BRORSAN 

da ladusvala kan ta långt över 2.000 
myggor på en enda dag och matar sina 
ungar över ca 300 gånger . 

I mitten av juli flyger den första sva
lan ur boet och i slutet av månaden läm
nar alla fem ungarna boet. De flyger till
baka några dagar om kvällarna och bå
da föräldrarna följer ungarna på deras 
flygtur för att fångas sin mat. 

Detta sommarminne fängslade oss bå
da två, dels för att teckna och måla samt 
att fotografera och dokumentera svalor
nas beteende från första stadiet när äg
gen lades och kläcktes och till de blev 
flygfärdiga. 

Ungarna skrek med sina gapiga halsar 
så fort mamman var i antågande och 
varje dag såg man utvecklingen, ja så 
nära var vi boet. Mamman blev mycket 
orolig när vi var i närheten, men vi för
sökte vara så diskreta som det var möj
ligt. 

Hela svalfamiljen samlades i boet på 
kvällarna och det var trångt så det för
slog. 

Så småningom blev ungarna flygfär
diga och med trevande försök lärde dom 
själva att fånga sin föda. Första dagarna 
i juli lämnade svalorna boet ... 

Det var med saknad som dom lämna
de oss på Valön. 

I förhoppning om att svalorna till
sammans fick en fin resa söder ut till Af
rika hoppas vi att våra "hyresgäster" 
kommer igen till våren och Valön. 

Med vänliga hälsningar 
Gunnel Kjellgren (Schultze) Björkström 
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SEGLING 
OCH SCHACK 

Från ett seglarläger på Öckerö i år. 
Veronica Franzen har nr 22516, och Ag
neta Engström 22455. 

Våra flickor och pojkar som seglar runt 
med sina optimister på torsdags seg
lingarna, växer upp och plötsligt visar 
några av dem framfötterna även i större 
sammanhang. Detta har hänt fQr tre av 
våra SSN-ungdomar, nämligen sysko
nen Agneta 15 år och Erik Engström 17 
år, sommargäster från Göteborg, och 
Veronica Franzen 14 år, som bor i Fjäll
backa. Dessa tre är nu med och seglar 
med Sveriges bästa optimist- och E-jol
leseglare. Agneta, Erik och Veronica har 
seglat varje sommar på tränings seg
lingarna i Säl vik och nu följs de åt på 
olika seglingar och träningsläger för 
Sveriges mest lovande seglarungdom. 

Veronicas framgångar började i fjol 
då hon blev etta i Philips cup i Karlssko
ga. Efteråt fick hon reda på att hon var 
välkommen att segla bland Sveriges 16 
bästa optimistseglare i Stockholm. Där 
gick det dock sämre. Sedan dess har 
pappa Gösta och mamma Mona farit 
omkring till den ena tävlingen efter den 
andra. Under hösten -85 och våren -86 
kom hon bland de bästa i regionen, och 
under försommaren kvalificerade hon 
sig för flicklandslaget i optimistsegling. 
Hon deltog sedan i Nordiska mästerska
pen i Saiman i Finland och blev 8:a indi
viduellt medan svenska laget tog guld. 

Agneta Engström blev en av de två 
som blev uttagna till EM för Optimist, 
där hon blev Il :a. 

Erik Engström seglade VM i Belgien 
för 420, en tvåmans båt, och blev 26:a 
totalt. Senare seglade han VM i E-jolle i 
Grekland och blev där Il :a. 

SSN har inte råd att sponsra dessa lo
vande ungdomar, så de måste tävla för 
andra klubbar. Syskonen Engström täv
lar förstås för GKSS, medan Veronica 
tävlar för Sotenäsets SS. 

Gör som fler och fler! 
Åretruntboende eller sommargäst! 
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Köp bilen i Fjällbacka 
Vi är auktoriserade återförsäljare för 

mazna 
FJÄLLBACKA 
BIL & MOTOR 
Bilförsäljning 0525/321 96, Bostad 317 96 
Verkstad, Reservdelslager, Bensinstation, 

Biluthyrning, Bilbärgning, Plåtverkstad , 
0525/310 96, 31820 

Veronica fördriver vinterkvällarna 
med att spela schack (när hon inte gör 
läxor). Även här har hon avancerat till 
sverigeelit. I år blev hon distriktsmästa
rinna i klassen flickor upp till 16 år, och 
slog i avgörande spel svenska mästarin
nan Maria Wikner . Enligt Gösta finns 
det ett samband mellan schack och seg
ling i lätt vind, som Veronica är bra på. 
Vid båda tillfällena krävs koncentration 
under lång tid. 

Vad månde komma härnäst? 

ANDERS JÄRUND 

. . 
Oversyn av 
trafiken genom 
Fjällbacka 
Inför sommarsäsongen -87, kommer 
den uppskyltning vilken dirigerar trafi
ken i och runt samhället att få en över
syn. Trafiken av husvagnar och andra 
vilka norr ifrån är på väg till campingen 
kommer att dirigeras förbi vårdhemmet 
och där ansluta till den söderifrån kom
mande trafiken mot Sälvik. Vid ett sam
tal med kommuningenjör Bosse Moss
berg påpekade denne att detta ärende 
ligger överst i högen, men att det inte ti
digare har kunnat göras p .g.a. att väg
verket varit ägare till en stor del av väg
nätet genom samhället, vilket i sin tur 
förhindrat kommunen att agera enär 
detta varit vägverkets ansvarsområde. 

L. L. 



FJÄLLBACKAS LUCIA 1986 

Till Fjällbackas Lucia för året valdes Maria Karlsson. 
Maria som är elev vid Tanumsskolan, var Luciakan
didat n:o 6 och kröntes i samband med Fjällbacka 
IK:s Damsektions traditionella Jul- och Luciafest 
den 14 december på Stora Hotellet i Fjällbacka. 

~VENSK LYDNADS·
CHAMPION 
I FJÄLLBACKA 

ländska settern Astase blev i maj Ta
UllS Brukshundklubbs första lydnads

~hampion genom tiderna. Efter att i fem 
år tävlat på lydnadsbanorna runt om i 
'ästsverige tillsammans med sin förare 

Anders Torevi kom det sista och viktiga 
-esultatet på en tävling i Munkedal. Lite 
extra roligt är det att en irländsk setter 
livit lydnads champion då det endast 

ilnns ett fåtal i Sverige som kan titulera 
gg så. Eftersom championatet var ett 
:;nål som var mycket högre än förvänt
:lingarna var från början har husse lovat 
:m lugn och bortskämd tillvaro i framti
:'en som pensionär, där orden "plats", 
'fot" och "apport" endast finns i his

-orie böckerna. 

JIN 

Hjärtligt välkommen 

till 

STORA HOTELLET 

Ett nytt flexibelt ~ 
gäng värnar om de 

/ 

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

Lars-Erik och Gunter 

Tel. 0525 - 310 03, 310 93 

LILLA BODEN 

Vi önskar alla våra 

kunder en God Jul ' 
och ett 

Gott Nytt År! 

KARIN och ISA 

Lyckad skyltpromenad 
i Fjällbacka 
I samband med Julskyltningen i Fjäll
backa anordnade Fjällbacka IK sin sed
vanliga skyltpromenad där affärerna ha
de i sitt skyltfönster en fråga uppsatt 
med tre alternativa svar. Trots det blåsi
ga vädret gick närmare 600 personer på 
gatorna med "tipslappar' , och försökte 

I att hitta de rätta alternativet i samtliga 
fönster. Många kluriga frågor fanns 

. med bland de 28 frågorna. Svaren var 
märkta med 1, X och 2. Ett av dessa 
nummer innehöll rätt svar. En chans på 
tre således för de som inte kunde frågor
na alls. Trots detta var det 22 personer 
som hade mellan 24 och 19 rätt. Henrik 
Ahlz€!ll, Fjällbacka lyckades pricka in 24 
av de 28 frågorna rätt och blev den med 
högsta antalet rätL 
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HAMNBESÖK 

Många märkliga farkoster med skiftan
de resmål besöker Fjällbackahamnen en 
sommar. Här är en av dem. Clipperket
chen Vrouwe Kobus från Rotterdam. 
Den ägs av f.d. VD för rederiet Nedlo
yd, kapten Jack de Neef, som själv 

konstruerat båten. Han och hans fru be
sökte paret Klasgren på Källvikshöjden i 
sommar. Båtens nästa destination var 
Karibiens övärld via Kanarieöarna och 
Azorerna. 
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Försäljning av 

Bilsläpkärror - Båttrailer - Biltrailer 
Hästtransportsläp. Även uthyrning 

Thorens Maskiner 
450 71 Fjällbacka 

Tel. 0525/31962,311 87 

SELBERGS JURIDISKA B YRA, HB 
-

Jur. kand. ELISABET SELBERG, pol. mag. INGVAR JANSSON, ekonom 
Kontor: Solgårdens Vandrarhem, Hjälpesten 0525/30002 

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

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

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS 

AJ 

Centrumkiosken 

Tobak - Cigaretter - Tidningar 

Konfektyrer - Frukt - Läskedrycker 

GB-glass - Souvenirer m.m. 

Tips - Video - Film 

Vi tar emot film 
för framkallning 

Eva och Bengt Richardsson 
Telefon 0525 - 313 27 

Simavslutning i Sälvik 
Årets promotor, vid sommarens festliga 
simavslutning, var Anita Andersson, 
som slutade sitt mycket medryckande tal 
med att tacka simläraren Anders Axels
son och Agneta Engberg för deras fina 
och värdefulla arbete under sommarens 
simaktiviteter . 

Trots ovanligt kyligt havsvatten kun
de ett mycket gott resultat uppvisas vid 
simskolans avslutning, som gick i lekens 
och glädjens tecken. Små tappra elever 
fick mottaga sina väl förtjänta diplom, 
livligt applåderade av anhöriga och vän- . 
ner på stranden. 

31 deltagare hade avlagt prov för sim
borgarmärket, 2 för km-märket och 1 
för femårssimborgarmärket. Förutom 
dessa hade prov gjorts för 120 ung
domens simmärken i mindre valörer, 
från "baddaren" till silvermärket. 

Anita Andersson bekransade och pro
moverade kandidaterna Therese Ekman 
och Helen Johansson - Maria Alden 
som tagit järn- och bronsmagistern -
guldmagistern Emilie Ekman - Annika 
Ekman som tagit guld med emalj och 
även avverkat första inteckningen i 
bronsplaketten. Därefter kom turen till 
promotorns "lillasyster" Inga-Britta 
Andersson som avlagt prov för andra in
teckningen i bronsplaketten och sist be
kransades Anna Wäger som summit för 
andra och tredje inteckningen i brons
plaketten. Mitt under pågående promo
tion flög några vackra vita svanar förbi 
och bidrog till ,att göra denna ännu mer ' 
festlig och minnesvärd. 

MAJ GUSTAFSON 



PORT 
V ÄDERÖARNA RUNT 

Besättningen på Pershers Pepper jr. v.: Krister Lundh, Bengt Isaksson rorsman, 
'erstin och Sven Oloj Martinsson, Annika Moren, Thomas Jenholt. 

ets Väderöarna Runt vann Bengt 
saksson med sin Precious Pepper . Det 

~ ~ tredje året han ställer upp och andra 
= ~et han vinner. Bengt var naturligtvis 
öjd med seglingen, som kunde seglas i 
~ god till frisk sydvästlig bris och strå

de solsken. Han brukar deltaga i oli-
a handikappseglingar, som Tjörn Runt 

eller Orust Runt. Väderöarna Runt 
c:eker han är särskilt rolig bl.a. därför 
att den går delvis på öppet vatten. Den 

omvända strartordningen är också spän
nande. Det innebär att de långsammare 
båtarna får starta först. Tidstillägget ges 
därmed redan i starten, och den som se
dan är först i mål har vunnit. Bengt hade 
tagit semester och seglat upp båten från 
Göteborg särskilt för denna segling. 
Han är medlem i SSN. När jag träffade 
honom tog han och hans besättning igen 
sig med en öl efter välförättat värv. 

AJ 

V ÄDERÖARNAS IF VANN EFTER 
FYRA RAKA FÖRLUSTER 

'Ett idrottsarrangemang med mångårig en riktig holmgång, där badgästerna 
rradition okänt för de flesta". Ja, så kan segrade först efter straffläggning. Bäva 
man nog kategorisera den årliga fot- månde badgästerna för vad som komma 
bollsmatchen på Väderöarna, midsom- skall 1987. - "Att få vinna med 4 - 3 i 
maraftons eftermiddag. Matchen går år var verkligen skönt" konstaterar lag
mellan Väderöarnas IF, ett lag beståen- kaptenen Anders Bräckenbauer, och 
de av fjällbackabor som firar midsom- fortsätter - "Hela laget skall ha en stor 
mar där ute och ett badgästlag hop- eloge men ett par nyckelspelare måste 
plockat av båtfolk som ligger på Väder- ändå framhävas nämligen målvakten 
öarna under helgen. Årets upplaga blev Bengt "Skräcken" Ekström och spjut
alltså en triumf för VIF som år efter år spetsen Arne "Sömn-i-steget" Fjäll
bara blivit bättre. Att det var seger på ström. 
gång anade man re.dan i fjol då det blev ANDERS TOREVI 

Fjällbacka IK serie
segrade 1986 
Fjällbacka IKs A-lag lyckades med mål
sättningen att efter bara ett år i sexan ta 
steget upp i div. 5. Satsningen med Dan 
Carlsson som tränare slog väl ut, även 
de två norska spelarna bröderna Svein 
och Jens-Petter Hogsted var bra för
stärkningar. Med tanke på att laget fick 
två viktiga spelare Dan Carlsson och 
Gunnar Norderby skadade under som
maruppehållet, gjorde laget en strong 
insats . Serien vanns med en poäng före 
Smögens IF och med Dingle IF på tredje 
plats. Lagets styrka har varit en bra kon
dition och framför allt har det visats bra 
kämpainsatser . Till lagets bäste spelare 
utsågs Jörgen Karlsson, som på mittfäl
tet gjorde mycket nytta . Bäste målskytt 
blev Jens-Petter Hogsted med 19 mål. 

Inför 1987 års säsong har klubben fått 
två nya spelare från Tanums IF, Stefan 
Palm och Daniel Andersson, som klub
ben hoppas mycket på. I skrivande 
stund underhandlar FIK med ytterligare 
nyförvärv, och hoppas att 1987 års sä
song skall bli mycket intressant. 

FIK har i år firat sitt 60-års jubileum 
med en festlighet på Stora Hotellet. Där 
utdelades plaketter och förtjänsttecken 
till olika spelare och ledare. Även årets 
seriesegrare blev rikligt hyllade, och 
kvällen avslutades med dans . 

När det gäller ungdomsfotbollen har 
året varit både framgång och motgång. 
lO-års laget belade en hedrande fjärde 
plats i P 10 A. Däremot slutade l2-års 
laget på jumboplatsen i P 12 D. Men 
FIK ser framtiden med tillförsikt då in
tresset för fotboll är stort bland Fjäll
backas ungdomar. 

FIK hoppas på ett bra år 1987 både 
sportsligt och ekonomiskt, och önskar 
därmed alla medlemmar och aktiva en 
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR. 

STÖD IDROTTEN BLIV MEDLEM 
I FJÄLLBACKA IK. Pg 511238-8, 
Box 16450 7l. 

L.E. 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---FIRMA---

Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja 

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 

O 
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Äggkoppen 
Kran-Elve Cup 
1986 
Fjorton båtar, sex trä och åtta övriga, 
var startfältet i årets upplaga och täv
lingen blev kanske den hårdaste i ägg
koppens nioåriga historia. Att nio år 
gått börjar nu tydligt ge resultat i form 
aven bredare topp . Dom två tidigare 
dominanta ekipagen har fått hårdare 
konkurrens i trähåtsklassen. Avståndet 
mellan första och tredje träeka var i år 
inte mer än ca sex eklängder och ytterli
gare två ekor var strax därefter. Träklas
sen vanns i år av Bengt Ekström/Björn 
Hugosson medan fjolårssegrarna Julius
son/Bräck (efter två tollepinne-brott) 
kom tvåa tätt följd av uppstickarparet 
som bara ser ut att bli bättre för varje år 
Fjällström/Granqvist. I klassen "övriga 
båtar" vann Patrik Mossberg/Johannes 
Grimås relativt klart före en av överask
ningarna Nilsson/Holm i en båt som såg 
närmast omöjlig ut att ro. Bronsmedal
jerna i klassen togs av paret Jansson/ 
Aronsson. ' 

För övrigt kan om tävlingen sägas att 
den gick i sedvanligt fint väder (inte en 
regndroppe på nio år) och arrangörerna 
vill än en gång tacka sponsorn Kran Elve 
AB för dom fina priserna vilket möjlig
gör att startavgiften hålls nere på noll 
kronor. Vi ser fram emot en Jättelik 
satsning både från arrangörshåll och 
från dom aktiva vid lO-års jubileet 1987. 
Väl mött och ta det med ro. 

ANDERS TOREVI 

RESULTAT: 
Träklassen 
1. Bengt Ekström/Björn Hugosson 
2. Lennart Julius son/ Anders Bräck 
3. Arne Fjällström/lngemar Granqvist 

Övriga båtar 
1. Patrik MossbergIJohannes Grimås 
2. August Nilsson/Per Holm 
3. Urban Jansson/Martin Aronsson 
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BLIV MEDLEM I 
FÖRENINGEN FÖR 
FJÄLLBACKA 
Pg 410318-0 
Bg 514-7228 

läs Fjällbackabladet 

Bertil HeDberg, FjäDbacka sprang Lidingöloppet. .. 

Bertil Hellberg (43) från Fjällbacka har 
på "gamla dar" börjat springa lång
lopp. Han har byggt upp sin kondition 
på ett fint sätt genom att i alla väder 
springa ca 2 mil i veckan året om. I år 
skulle han pröva sin nyvunna styrka i 
både vader och lår genom att deltaga i 
Lidingöloppet som f.ö. är hela 30 km 
långt och är en krävande bana. Bertil be
rättar om loppet: 

- Vi var ca 8.900 startande. Vid star
ten var det mycket nervöst. Alla delta
garna hade någon form av ritual före 
startskottet. Jag hade nervös mage. Allt 
ordnade emellertid upp sig när skottet 
small och alla rusade mer eller mindre 
iväg. Jag tänkte: Ta det lungt nu Bertil 
och tänk Dig för. Jag tog det nog kanske 
lite för lugnt för när ca l km var till än
da var jag helt, absolut helt sist. Inte en 
enda löpare mellan 20 och 80 år var efter 
mig. Då kan man lätt gripas av panik 

och öka farten så att man lätt spricker 
på kuppen. Men jag märkte snart att det 
var inte så högt tempo och när ytterli
gare ett par km var bakom oss hade jag 
kommit ikapp en klunga som redan nu 
började flämta. Då förstod jag att jag 
hade gjort rätt och bedömt min kapaci
tet på ett förnuftigt sätt. Första milen 
var till ända och jag hade folk bakom 
mig. Du härliga känsla. Allt verkade gå 
bra och jag tog ytterligare in på en 
klunga vid 2 milsgränsen. Jag började 
sjunga på en bit och kände mig helt OK 
när jag o ve o fasa, drabbades av kramp . 
Det var ruskigt. Jag blev förd åt sidan 
och fick behandling. Liksom många, 
många andra. Det gjorde underverk och 
jag fortsatte mot det hägrande målet ef
ter 30 km . J ag såg det komma närmare 
och närmare. Mer och mer kraft fick jag 
och när jag passenide mållinjen var det 
en underbar känsla. Jag hade klarat det
ta kraftprov. Kände mig stöddig. Fick 
valuta för allt slit hemmavid. Min tid 
blev 3.45.06. På den blev jag 8503:e man 
i mål. 300 bröt och sista man i mål fick 
tiden 4.41.03. 

En stor upplevelse. Det skulle vara ro
ligt om någon mer Fjällbackabo till 
kommande lopp kunde ställa upp. Tänk 
om vi blev några stycken som både kun
de träna och springa långlopp. Vilken 
sammanhållning det skulle bli, slutar 
Bertil Hellberg. 

Vi gratulerar till prestationen och 
hoppas få återkomma i kommande 
nummer av Fjällbacka Bladet med pre
sentation aven annan långkubbare i 
Fjällbacka, Bengt Richardsson. 

Jin 

LH KaNTORSTJÄNST 

Tanumshede 

Tel. 0525/29045 

AB 

REDOVISNINGSBYRA 

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

Hogia data 
samarbetar med Aukt. Revisorer. 

LH Kontors-Tjänst AB 



ED baddare att löpa 

"'-=- i ~~;; . a ka har säkert sett en li
_ - -- 'g springande pojke. Det 

---- ' -:e en plats i Fjällbacka där han 
---e ~ar varit. Grabben heter Martin Ja-

-son och är son till Margret Freytag, 
:om är Sigvard och Ebba Pohlsons dot
-~r. Sigvard och Ebba bor i Fjällbacka. 
_ Iartin är 12 år och bor i Tyskland. Var
~ e ommar vistas han i Fjällbacka. Mar
:in brukar tävla i 2000 och 3000 m:s lopp 

åde i Sverige och Tyskland. Hans bästa 
-e ultat på 3000 m är 10.19.05. I fjol del-
-og han som yngste deltagare i Ström-
:-adsmaran på 10 km. I år tog han en 5:e 

lats på 3000 m i Landmeisterschaft för 
hlesvig Holstein i Flensburg för 13-

4-åringar. Eftersom Martin bor på 
ällvikshöjden börjar han sin tränings

runda där och springer över berget mot 
Bräcke, till Nordby, mot Inventing, 
Skeppsstad, Campingplatsen och genom 
samhället hem. Ett lovande namn i lö
parsammanhang . 

Lastkaj rustas 
upp för 
miljonbelopp 

AJ 

Under hösten har ett intensivt arbete på
gått med upprustning av lastkajen i 
Fjällbacka. Efter 28 års bruk behöver 
den ses om. Det är de bärande cement
pålarna, på vilka kajen vilar , som vittrat 
sönder och måste åtgärdas. 

Roy Olsson, hamnchef i Tanums 
kommun, har därför tyvärr tvingats sä
ga nej till flera båtar, som i höst önskat 
lasta virke i Fjällbacka. Arbetet beräk
nas komma att kosta mellan 2\12 till 3 
miljoner kronor. 

Den förnämliga 1.500 m' stora kajen 
invigdes 1958. Premiären skedde i okto-

God Jul och Gott Nytt Ar! 

Välkommen till Ditt Apotek 
i Fjällbacka 0525 - 310 04 

Öppet månd - fred 9 - 13 

1987 
har vi el framdragen till 

alla campingtomter ! 
VÄLKOMNA 

Fjällbacka Camping 

14 - 18 

kommun och municipalsamhälle. ber, då två norska båtar lossade 1.555 
tunnor sill till Gust. Richters Konserv
fabrik. Den nya lastkajen gick till 
425.000 kronor och bekostades av stat, 

Mer om lastkajen kan läsas i nummer 
3 och 5 av Fjällbacka Bladet. 

MAJ GUSTAFSON 
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~ 
Tanums~ 

Bibliotek 
V ÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA 
Vill Du läsa? 
~ spännande thrillers, kluriga deckare , romantiska romaner, intressanta 
bygdeskildringar eller bildande facklitteratur? Kom i så fall till biblioteket 
och låna! 

Vill Du forska? 
~ efter Dina förfader och släktingar? Då är Du välkommen till vårt stu
die rum 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 finns modem AV-utrustning? Då är det ide att Du pratar med Ella 
Persson som är filialföreståndare . Ringer Du så är numret 0525/314 53. 

BIBLIOTEKET ÄR 
ÖPPETPA 
MAN DAGAR OCH 
ONSDAGAR 15-19 
FREDAGAR 17-19 

REKLAM AB 

:-----

-----~ 

Trycksaker! 
Böcker 
Reklamblad 
Folders 
Program m.m. 

Bruksvägen 8,455 00 MUN KEDAL Tel. 0524 - 121 19, 123 11 


