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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. 
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FJÄLLBACKA OCH TRAFIKEN 
Lasse Lundberg 

Att Fjällbacka genom sitt läge under det mäktiga Vätteberget, med 
sina sjöbodar och fiskarstugor, är ett av Bohusläns allra vackraste 
fiskelägen, råder väl knappast någon som helst tvekan om, vare sig 
hos oss som bor här året om eller av dem som mer eller mindre tillfäl
ligt besöker det. 

Detta grundkapital skall vi vara rädda om och bevara i en tid då så 
mycket offras på den s.k. utvecklingens altare. 

Att anpassa sig till tiden är dock ett måste, även för ett samhälle 
som vårt. Detta gäller i allra högsta grad när det gäller trafiken. 

Verkligheten är den, att Fjällbacka inte längre kan fungera under 
den hektiska turistsäsongen, med den rådande trafiksituationen. 

Det är nu hög tid att vi alla tar i tu med att lösa detta problem, så 
att inte vårt samhälle blir ett kaotiskt inferno. 

Vi har kommit en bra bit på väg dit. .. 
Jag är övertygad om att såväl Vägverket som åra politiker redan 

har ögat på problemet, men det är till syverne och sist vi som bor 
här, som måste agera för att lösa detta problem . Vi måste styra ut
vecklingen så att samhället fungerar även under juli månad. 

Parkeringsproblemet måste lösas. Det kan inte vara vettigt att bi
lar parkeras i veckor i centrum medan ägarna firar semester på sjön. 
Det kan inte vara vettigt att husvagnar skall behöva lirka sig igenom 
centrum och skapa totalt kaos i sin väg. Det kan inte heller vara vet
tigt att trafiken skall behöva mötas i Galärbacken och på Hamnga
torna, där det av hänsyn till gående inte finns utrymme att mötas. 

Det måste vara vettigt att skapa tillfälliga trafiklösningar under tu
ristsäsongen, så att samhället fungerar även då. 

Låt oss enas om ett förslag till lösning och presentera detta för 
kommun och vägverk, så att Fjällbacka i framtiden inte blir ett 
omöjligt samhälle att bo i under den tid belastningen är som hårdast. 

Fjällbacka behöver turismen och det är vi som skall styra utveck
lingen och inte utvecklingen som skall styra oss. 

Omslag: 

Från Nordbloms fönster 
Akvarell av May Nordblom. May Nordblom levde 
under nära 20 år på V äderäarna och var gift med 
lotsen Karl-Ivar Nordblom. May Nordblom fäddes 
1913 och avled 1979. 



Hänt på årsmötet 1987 
Årets årsmöte hölls på Cafe Bryggan. 
Ett 25-tal medlemmar hade kommit. 
• Till ordförande omvaldes Lasse Lund

berg. 
• Till styrelsen omvaldes Lasse Lund

berg, John Johansson och Stig Hage
nius. 

• Till adjungerade ledamöter valdes Maj 
Gustafson och Barbro Berg. ~ 

• Till revisorer valdes Algot Torewi och 
Hans Sverring. 

• Medlemsavgiften beslöts vara oför
ändrad 65 kronor. 

fikförhållandena i Galärbacken, där 
både barn och vuxna utsätts för stora 
halter av koloxid under högsäsong. 
Lasse Lundberg lovade att se till att 
Gunnar Bundsen fick framlägga sina 
synpunkter till miljö- och hälso
skyddsnämnden i Tanums kommun. 

• Trafikfrågan i stort togs upp, och man 
beslöt att styrelsen så fort det är lämp
ligt åter skall kontakta kommunen för 
att få besked om vad som konkret skall 
göras. Bl.a. måste parkeringsplatserna 
vid kajen tydligt utmärkas, så att loss
ning och lastning till båtar inte hind-
ras. 

I övrigt • Marga Waenerlund frågade om inte 
• Siv Diiring tog upp den aktuella frå- bryggdansen borde läggas kl. 21.00-

gan om att Tanums kommun tänkte 23.00 i stället för som nu kl. 20.00-
söka tillstånd att dumpa muddermas- 22.00. Mötet beslöt att tiden 21.00-
sor i skärgården utanför Fjällbacka. 23.00 var lämpligast, och att ändring 
Beslöts att Lasse Lundberg skulle skriva skulle ske till nästa sommar. 
till kommunen och begära mer infor- • Claes Kjellberg framförde medlem-
mation i detta ärende. marnas tack till styrelsen. 

• Gunnar Bundsen tog upp de svåra tra- Föreningen bjöd på kaffe med dopp. 

Nära till! 
Fjallbacka Camping 

tel. sommar 0525 - 314 90 
vinter 0300 - 629 15 

Styrelsens årsberättelse 1986-87 
Under det avslutade verksamhetsåret, 
har föreningen som främsta uppgift dri
vit och utgivit Fjällbacka Bladet. 
Arbetet med tidningen har handhafts av 
ett arbetsutskott i enlighet med årsmö
tets beslut § 16 1986. 

Övriga arbetsuppgifter vilka utförts un
der verksamhetsåret: 
l. Ny dansbana har inköpts och monte

rats på kajen. Denna har helt finansi
erats av föreningen. Redovisning hän
visas till kassörens rapport. 

2. Kurerna vid dansbanan har renove
rats och snyggats till. Detta arbete har 
bekostats av föreningen. 

3. Skrivelse har skickats till kommunens 
tekniska nämnd angående trafiksitua
tionen i centrala Fjällbacka. Kommu
nen har svarat att arbete med trafiken 
i centrum har påbörjats och att åtgär
der kommer att vidtagas. Även ge
nomfarten till campingen i Sälvik är 
under bearbetning från kommunens 
sida. 

4. Turistinformationsskyltar vid infarten 
till Fjällbacka har ej kunnat ordnas 
enär kostnaderna i år blir för höga och 
att de gamla skyltarna inte längre finns 
kvar. 

5. Angående båtplatserna för sommar
boende, har föreningens styrelse talat 
med berörda myndighet, vilken givit 
besked att arbete på att förbättra 
båtplatsfrågan pågår. 

6. Flaggor och vimplar till stängerna vid 
gästhamnen har inköpts och vad det 
gäller flaggningen på Badholmen, är 
denna verkställd på privat initiativ 
och i enlighet med bestämmelsen om 
flaggning . 

7. Gåva bestående av 500 kronor, har 
använts till en experimentplantering 
av klättrande växter vid bergetpå tor
get. Detta i enlighet med styrelsens ti
digare upprop i frågan och med giva
rens önskan. 

8. Ny skylt vid stenen vid Evas, samt 
plantering av röda och vita blommor 
runt den samma har verkställts och 
bekostats av föreningen. 

9. Arbete har skett för att ge nytt liv åt 
den gamla anrika bryggdansen vilken 
bekostats av föreningen och pågick 5 
onsdagar i juli. 

Styrelsen anser att föreningen i dag står 
på en stabil ekonomisk grund och att det 
kan skönjas ett aktivitetsintresse bland 
medlemmarna, vilket måste bli nästa 
steg att vidareutveckla för att få till 
stånd en vitalare Förening för Fjällbacka. 

Tecknad för styrelsen Fjällbacka 
16.7.1987. 

Lasse Lundberg 
ordförande 
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iLEGALA NOTISER~ 
Bemärkelsedagar under året 

80 år Helga Olivia Kallen 
Elsa Victoria Karlsson 
John Algot Torewi 
John Emil Hellberg 
Göta Anna-Lisa Franzen 
Elin Olivia Karlsson 
Kurt Sivert Andersson 

85 år Per Gunnar Halvardsson 
Gustaf Georg Gottfrid Gunnar 
Andersson 
Anna Ingegerd Dorthe 
Edit Gustava Meyer 
Berta J ohanna Hansson 
Allie Aronsson 
Anna Gunhild Matilda 
Wenander 
Laura Johansson 

90 år Annie Amalia Valborg Pålsson 
Anna Teoline Bräck 

91 år Ingrid Helrnina Svensson 
92 år Eveline Johansson 

Hulda Jansson 
93 år John Kornelius Juliusson 
94 år Si~rid Elisabet Richardsson 
97 år Magnhild Kristina Pålsson 

100 år Anna Teresia Nordblom 
Karl Hugo Bruce 

Födda i Fjällbacka under tiden 
861101-871031 
Född 12 dec. 1986 Anders Carl-Emil, 
son till Sven Anders och Aneth Lind
berg. f. Ryden 
Född 24 dec. 1986 Sofia Charlotte 
Beatrice, dotter till Ulf Karlquist och 
Carina Jolin. 
Född 25 dec. 1986 Tone Linnea, dotter 
till Björn och Ulrika Hjerling f. Anders
son 
Född 25 jan. 1987 Elin Martina, dotter 
till Sven Yngve Allan och Harriet Clary 
Ingeborg Olsson f. Karlsson. 
Född 7 mars 1987 Anna Karolina Lars
dotter, dotter till Lars-Erik och Eva 
Ingela Lundberg f. Bogesjö 
Född 29 juni 1987 Sten Robbin, son till 
Sten Ove Gillberg och Karola Anders
son. 

Tack för i sommar 

Född 24 aug. Flickebarn, dotter till 
Gösta Lennart och Gun Eva-Lena Elg. 
f. Norin. 
Född 4 sept. 1987 Frida Louise, dotter 
till Björn Lennart Hugosson och Maj 
Elisabeth Norrman. 

Vigslar i Fjällbacka under tiden 
861101-871031 
Vigda 6 dec. 1986 Sven Olof Eskil 
Abrahamsson och Barbro Gunilla 
Hulten, Falkelidsvägen 37 Fjällbacka. 
Vigda 30 dec. 1986 Anders Lennart 
Valdemar Andersson och Gun Anna
Stina Andersson, Syren vägen 7, Fjäll
backa. 
Vigda 8 aug. 1987 Bengt Tomas Ek
ström och Lena Marie Karlsson, Källvik 
249, Fjällbacka. 

Döda i Fjällbacka under tiden 
861101-871031 
Död 27 nov. 1986 Johansson, John 
Hakon f. 021204 
Död 9 dec. 1986 Holmberg, Justina Svea 
Kristina f. 070303 
Död 30 dec . 1986 Karlsson, Anna 
Josefina f. 970124 
Död 1 jan. 1987 Hagberg, Anders Folke 
f. 040104 
Död 10 jan. 1987 Franzen, Ture Vilhelm 
Fritiof f. 980409 
Död 23 jan. 1987 Isaksson, Elin Dorotea 
f. 890908 
Död 31 jan. 1987 Johansson, Ida 
f. 010224 
Död 30 april 1987 Waldner, Arne Gösta 
f. 090831 
Död 24 juli 1987 Hellberg, Sven 
Hjalmar f. 051009 
Död 29 sept. 1987 Broling, Sonja Maria 
Vilhelrnina f. 990818 · 
Död 4 okt. 1987 Grunewald, Kurt 
Helmut f. 150625 
Död 21 okt. 1987 Larsson, Karl Birger 
f. 990630 

och God Helg Ingela o Lasse 

BÄTSKOPIN , 
CArl BBYGGAN 

0525/31040 
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Wermlandia 
- en ny möbelgrupp från 
sagornas och björkarnas landskap 

Formgivaran Christer 
Lunden har i Wermlan
dia lyckats kombinera 
.en traditionell design 

med nutida krav pA komfort och funk
tion för att du ska trivas med din Werm
landia-möbel under mAnga Ar. 
Wermlandia är tillverkad i massiv björk 
och är betsad i antiknyans eller vit
lackad. Bordet som mäter 95x140 cm gAr 
att förlänga till 240 cm. Den eleganta 
stolen är mycket sittriktig . VitrinskApet 
har härdat glas i bAde gavlar, dörrar och 
hyllor. 

Se Wermlandia hos din möbelhandlareI 

ALVES MÖBLER AB 
Tel. 0526-20229 

457 00 Tanumshede 

Fjällbacka Fiskaffär 

Dagligen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 
0525/31046 

Konfirmationsläsning i 
Fjällbacka sommaren 1988 

Vi kan ta emot ytterligare ett mindre an
tal ungdomar för konfirmationsläsning 
sommaren 1988. 

Eftersom kyrkobesök i hemorten för
utsätts, under vintern och våren, måste 
anmälan ske snarast till prästgården, 
tel 0525-310 34. 



Vid återinvigningen av församlingshemmet fr. v. Eric Gustavsson, Birgit Wal
lin, domprosten Kjel/-Ove Nilsson . 

Välkommen, Birgit Wallin! 
Det är liv och rörelse i prästgården, där 
Birgit Wallin, nyutnämnd kyrkoadjunkt, 
håller på att flytta in och fylla sina nya 
rum med möbler. Allt är fräscht ~och ny
målat och ett lass grus har just kommit 
till gården. 

Telefonen ringer och folk kommer 
och går. Det nya skrivbiträdet Irene 
Andersson har just börjat sin verksam
het och vid ett annat bord sitter Arne 
Fredlund och Gunborg Holmberg lutade 
över gamla församlingsböcker och kol
lar förteckningar över personer som 
emigrerat till USA, något som sedan 
skall införlivas med ett riksregister . 

Mitt i det hela får jag en pratstund 
med Birgit Wallin, som ju egentligen 
inte är någon okänd person i Fjällbacka. 
Många i Fjällbacka har ju gått i skola 
för henne, då hon 1953 kom till Fjäll
backa på sin första plats som folkskollä
rare vid Kyrkskolan och verkade där i 
fem år. Så har nu cirkeln slutits och hon 
är tillbaka som präst. Och det märks att 
hon är glad och tacksam för att ha "kom
mit hem". 

Uppväxt i gamla 
Göteborgstraditioner 
Vi börjar från början och får höra att 
Birgit är född i Vasa församling i Göte
borg, där hon suttit med sin mamma i 
Vasakyrkan sedan hon var tre år och 
gått i söndagsskola. Med sin mormor 
fick hon följa med till domkyrkan, och 
där var det långa gudstjänster för ett li
tet barn. Hennes mamma gick och läste 
hos gamle domprosten Rexius, och Bir
git fick gå och läsa för .Gerhard Rexius. 

Som barn upplevde hon också den 
ganska stränga schartuanska seden att 

man inte fick gå ut på söndagar, särskilt 
inte på stora högtidsdagar. Då höll man 
sig stilla. Maten till söndag skulle helst 
vara lagad på lördag. 

Så Birgit säger att visst står hon med 
båda fötterna i den gamla västsvenska 
kyrka traditionen men att hon naturligt
vis måste finna nya vägar. 

Birgit gick först sju klasser i den äre
vördiga Kjellbergska flickskolan och 
tillbringade sedan fyra år på Lärarsemi
nariet för kvinnliga elever, där hon tog 
sin examen 1953. Så blev det Fjällbacka, 
där hon egentligen satt på en kombine
rad kantors- och lärartjänst. Då ordina
rie kantor efter fem år tillsattes, sökte 
hon Hamburgön. Här bodde hon i sko
lan mitt på ön. 

Bröllop i Hamburgsunds kapell 
Valborgsmässoafton 1966 firade hon sitt 
bröllop i Hamburgsunds kapell, som var 
smockfullt med folk som ville beskåda 
fröken som brud. Bröllopsmiddagen 
gick av stapeln i skolan . 

De två sönerna föddes 1967 och 1969 
och 1971 flyttade familjen till Hallinden 
där Birgit fick en idealisk tjänst som stu
diekonsulent inom folkbildningen för 
Bohusläns fem nordligaste kommuner 
- Strömstad, Tanum, Lysekil, Munke
dal, Sotenäs - ett arbete som kunde 
skötas hemma, och detta höll hon på 
med i ca tio år, tills hon 1979 fick ingi
velsen att börja läsa till präst. Studierna 
förlades först till Göteborg och sedan till 
Lund. Birgit är glad att ha kunnat bevisa 

. att man kan studera med framgång, fast
än man är i 50-årsåldern och dessutom 
kvinna med familj. Biskop Ingebrand i 
Karlstad har hela tiden stött henne och 

sagt, att hon var välkommen till Karl
stads stift, om det inte gick i Göteborg. 

I Karlstads stift fick hon också göra 
sina praktikperioder - hos Margaretha 
Berndtsson i Rölanda, i Dals Ed och i 
domkyrkoförsamlingen i Karlstad för 
att få pröva på olika typer av försam
lingar. 

K ville-buss i Karlstad 
1984 var det dags för prästvigning, och 
det måste ske i Karlstad. För att få se 
Birgit vid detta stora tillfälle hyrdes en 
buss, fylld av 50 personer - släkt och 
vänner - och den kördes av rektor Rolf 
Wallgren, och andra kom i privatbilar. 

När hon kom ut ur domkyrkan, var 
det första hon såg ordet "Kvillebuss" 
och däromkring kvinnor i bohusdräkter . 
Det var skönt att känna stödet från 
hemtrakten, säger Birgit med skratt och 
gråt. Sedan fick hon börja i nästan vil
ken församling som helst och tog då 
Frändefors, som ligger så nära Bohuslän 
som möjligt. 

Jaså, du har kommit nu! 
I december 1986 sökte hon tjänsten i 
Fjällbacka, och sedan dess har det som 
vi vet varit många tråkiga turer med 
ovisshet och väntan. 

Men nu äntligen har jag kommit hem, 
säger Birgit. Häromdagen mötte jag en 
av mina förra elever från 50-talet som 
hälsade mig med orden: "Jaså, du har 
kommit nu! Då ska du få döpa mitt 
barn. Jag har väntat på dig". Sådant 
måste kännas skönt. 

En del aktiviteter har redan så smått 
kommit i gång. Kyrkans barntimmar 
skall hållas en gång i veckan, och kyrkli
ga syföreningen har återuppstått. Så vill 
Birgit gärna ha i gång en ungdomsgrupp 
och hon ber hälsa att hon gärna vill ha 
hjälp med sådant arbete. Till sommaren 
hoppas hon kunna ha helgmålsböner 
med musik. Också annat musikliv plane
ras. Till sommaren blir det sommarkon
firmander , som redan är anmälda både 
från pastoratet och utifrån. 

Birgit Wallin säger att såvitt krafter 
och hälsa räcker skall hon stanna i Fjäll
backa. Detta är vi glada för, eftersom 
det kyrkliga livet länge har lidit av täta 
ombyten på tjänsten och nu senast ett 
rent dödläge. 

Vi önskar Birgit Wallin hjärtligt väl
kommen hem, och vi tror och hoppas att 
hennes arbete skall bli till välsignelse för 
vårt kära Fjällbacka. 

Inger Rudberg 
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Domprosten i det nyrenoverade 
försanrnHngshemmet 
Söndagen den 18 oktober, en gudomligt 
stilla höstdag, då sjön låg nästan blank, 
kom domprosten Kjell-Ove Nilsson för 
att förrätta invigningen av församlings
hemmet efter en omfattande renovering. 

Domprosten predikade först i kyrkan, 
och därefter var det kyrkkaffe i försam
lingshemmet, där ett hundratal förnöjda 
fjällbackabor bänkade sig med medlem
marna i styrelsen för hemmet vid hon
nörsbordet kring domprosten och Birgit 
Wallin. Domprosten läste några bibel
ord, och Birgit Wallin läste sin älsk
lingspsalm, Psaltaren 84. 

Gunhild Berggren gav historik 
Ordföranden i stiftelsen för försam
lingshemmet, fru Gunhild Berggren, gav 
en historik över hemmets tillkomst. Då 
Lennart Mjöberg 1949 hade valts till 
komminister, startade han genast sön
dagsskola, syförening och kyrkokör. 
Man fick hålla till i skolan, prästgården 
eller något privathem, men man förstod 
snart, att det kyrkliga arbetet behövde 
ett eget hus. 

Den 15 december 1954 kallade Mjö
berg alla intresserade till ett möte, och 
en interimstyrelse tillsattes. Man bildade 
en förening med en blygsam medlemsav
gift på 5 kr, men många gav mycket 
mer, och auktioner och lotterier ökade 
på kassan. Då kläckte någon den geniala 
iden att skriva till fjällbackabor i för
skingringen och även till sådana som 
fanns i USA, och gåvor började ström
ma in. Man fick tomten av Fjällbacka 
municipalsamhälle för 20 kr, och arki-

tekt Gerhard Paulsson med rötter i 
Fjällbacka skänkte ritningen. Bygget 
gick till 50-60.000 kr. Byggmästare var 
Hugo Andreason. 

1957 stod församlingshemmet färdigt 
och invigdes av dåvarande domprosten 
Ragnar Askmark. Huset var ännu inte 
betalt, men styrelsen gick i borgen för 
ett lån på 20.000 kr, och man hyrde ut 
källare och garage. På fem år hade hela 
skulden betalts. 

Det nya värd paret Gunnel och Jens 
Läckberg hälsades välkomna. Hälsningar 
lästes upp från kyrkoherde Lennart 
Mjöberg och prosten Bengt Pleijel, som 
båda var inbjudna men förhindrade att 
komma. 

Birgit Wallin redogjorde så för restau
reringen. Huvudentreprenör har varit 
Johan Karlsson & Söner, Sixten Matts
son har svarat för det sanitära, Lennart 
Svensson för det elektriska, och denna 
firma har också skänkt kyl och frys. 
Andra gåvor var en altarduk, skänkt av 
Kerstin Nydqvist och Anna-Greta Krook, 
med en spets som knypplats aven 87-
årig dam, och en ny matta hade skänkts 
aven anonym givare. Brödet för dagen 
var skänkt av Eva, och tårtor hade ba
kats av flera damer. För allt praktiskt 
arbete med inredning tackades Karin 
Hugoson och Gunnel Meyer-Läckberg. 

Domprosten bekände att han aldrig 
förut varit i Fjällbacka men lovade åter
komma, kanske som "en sån där bad
gäst" . 

Inger Rudberg 

Vid kyrkkaffet i det återinvigda församlingshemmet. 
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Läder 
Päls 
Presenter 

b I 

Fjällbacka 
skomakeri och läder 
0525/31520 

FJÄ"LLBACKA 
ELEKTRISKA 

Tel. 0515-310 61. 311 61 

INSTALLATIONER - REPARATIONER 

Kyl- Frys - Sval 
El-spisar 

Reservdelar - Tillbehör 

STOR SORTERING 
ARMATURER 

DINGLE 
GLASMÄSTERI 

0524/40865 

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

Må-fre 9-17, lörd. stängt 



Från kommunen 

Miljöpartiet vill att muddermassorna 
från hamnbygget i Hamburgsund skall 
användas som jordförbättringsmedel på 
åkrarna istället för att tippas mellan Val
ön och Risholmen. FFF har begärt att få 
reda på av kommunen var muddermas
sorna kommer ifrån. 

Kommunen har beslutat att arrendera 
ut mark vid Lilla Anrås Mellangården 
och Uppegården till RB-flygs planerade 
flygfält. Initiativtagaren Roland Bro
berg sökte 30.000 kr i bidrag om året i 
tio år till fältet. Kommunstyrelsen beslöt 
att bidrag skall utgå i form av att del av 
arrendet efterskänks. 

SETTERLINDS . 
BAGERI EFTR. 

Jag önskar alla mina 
kunder en God Jul 

och ett Gott Nytt År! 

STURE STRAND 
Tel. 0525 - 310 29 

IllIJ~1 Ci 
REKLAMAB 

Trycksaker! 
Böcker 
Reklamblad 
Folders 
Program m.m. 

~ ~ 
Bruksvägen 8,455 00 MUNKEDAL 
Tel. 0524-12119, 12311 

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

hjälp av oss 

John Granqvist Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/32030 

TANUMS TAXICENTRAL 

0525/29170 

Chiropraktormottagning i Fjällbacka 
Under hösten har den från Uddevalla ut
flyttade chiropraktorn Arne Fossum 
etablerat sig med mottagning i huset 
ovanför skoaffären. Arne Fossum, ej att 
förväxla med förre fjällbackabon med 

. samma namn, har här startat en välbe
sökt praktik, där han behandlar ryggar 
och leder. och andra besvär. 

Redaktören besökte honom med ett 
sedan 3 månader ömmande knä för at~ 
hälsa välkommen till Fjällbacka. Efter 3 
behandlingar var besvären ett minne 
blott. 

Arne Fossum härstammar från Norge 
och har en akademisk utbildning i Ame
rika bakom sig. 

Längtan till kusten och skärgården 
gjorde att han valde Fjällbacka och vi 
hoppas att han skall finna sig väl till rätta 
här. 

När han inte arbetar tar han gärna sin 
båt för en tur i skärgården så några fri
tidsproblem lär han väl knappast få. 
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Ur "ord och inga visor" 

Auktionen 
Alfons hade en liten grann trålare som 
hette Linton. Den var på cirka 40 fot 
och typisk för sådana som byggdes på 
40-talet med roder på ryggen och ency
lindrig Scandia nere i källaren. 

Alfons var en hejare på att tråla räka. 
Det fanns ingen i hela Bohuslän som 
kunde slå honom på fingrarna i det avse
endet. Det var som om han hade ett sjät
te sinne vad det gällde räkfiske. Ofta 
drog han alldeles uppefter stenbottnar
na, där ingen annan vågade dra, med 
risk för att fördärva redskapen. 

Han blev med tiden duktig på att re
parera redskap på så sätt, det är sant, 
men gudarna skall veta att han oftast 
landade mer räka än de andra fiskarna. 
Han var känd för det. 

Man skulle kunna säga att han var de 
små marginalernas man. Detta gällde i 
minst lika hög grad i fråga om hans um
gänge med gällande lagar och ' förord
ningar. I skärgården är det tullen som 
svarar för lag och ordning och om san
ningen skall fram, så måste jag nog klar
göra, att tullen ofta var mer intresserad 
för Alfons förehavanden än för de an
dra fiskarnas. 

Alfons hade en ganska speciell hu
mor. Han var nästan alltid glad och po
sitiv, utom när han var full, då han ofta 
blev ganska besvärlig. Alfons var också 
fräck som en lus. Det gick många berät
telser om hans turer med tullen och det 
har genom åren skrattats en hel del i Bo
huslän åt Alfons bravader. 

Det berättades bland annat att Alfons 
en gång hade legat och trålat på förbju
det vatten ute på Väderöfjorden. Tull
jakten hade fått vittring på detta och 
styrde för full fart dit ut, där de fann Al
fons i godan ro stäva fram och tillbaka 
med redskapen på släp. På frågan om 
vad Alfons hade för sig på förbjudet 
vatten, svarade han att han bara sköljde 
redskapen vilka han fått fulla med ma
neta. På ordern att genast hala ombord 
redskapen, svarade Alfons att han visst 
skulle göra detta, men inte förrän han 

H 

fått bort all maneta och så mycket ma
neta som han fått i trålen, så skulle det 
nog ta en bra stund att få den ren, så tul
len fick allt vänta. 

Efter ett par timmars stävande fram 
och tillbaka anropades Alfons igen av 
tullarna, vilka åter igen beordrade ho
nom att ta ombord redskapen. Alfons 
svarade då att med så mycket maneta 
som han hade fått i trålaren, så kunde 
det ta timmar innan den var ren. Efter
som tulljakten inte hade olja nog, läm
nades Alfons åt sitt öde, och några tim
mar senare kunde Alfons landa sju lådor 
grann räka vid fiskeri föreningens bryg
ga. 

På den tiden var det så att alla fiskare 
höll ihop. Man försökte aldrig skaffa sig 
fördelar på någon annans bekostnad . 

Nu föll det sig inte bättre än att Al
fons hade blivit ertappad på bar gärning 
när han tog ombord en välfylld räktrål 
på förbjudet vatten. Tullen tog redska
pen i beslag så som lagen föreskrev, och 
två veckor senare hölls det auktion på 
fiskeri föreningens brygga. Det var kro
nofogden som skulle auktionera bort 
nätet och det var liv och röresie på auk
tionsplatsen. 

En räktrål är ju inte direkt något som 
man hänger på väggen i sommarstugan, 
så det var mest fiskare som hade kommit 
dit. Tulljakten var också där med full 
besättning i ornat och galoner. Det gäll
de ju att demonstrera rättsstatens full
komlighet androm till varnagel. Krono
fogden hade dagen till ära tagit med sig 
landsfiskalen plus en assistent, den senare 
utrustad med en por!följ med stämplar 
och regalier. 

Mitt på bryggan låg trålen i en prydlig 
hög med trållemmarna överst på högen. 

När det var dags för auktion, vilken 
givetvis började på utsatt tid, stegade 
fogden fram. 

- Beslagtagen räktrål beslagtagen på 
grund av olaga fiske, mässade han ut 
över församlingen. 

Det hade säkert samlats ett 20-tal 

fiskare, vilka alla stod och hängde runt 
omkring. 

- Ge mig ett bud på trålen! ropade 
fogden . 

Det blev alldeles tyst på bryggan. 
- Ge mig ett bud på den nästan nya 

trålen, fortsatte fogden vilken gått kurs i 
auktionering. 

Tystnaden blev nästa monumental. 
- Ge mig ett bud, sa fogden igen, 

men med betydligt tveksammare stäm
ma. 

Fortfarande var det ingen som yttrade 
sig. Tystnaden som nu uppstod var inte 
olik den som infinner sig mellan orgel
musik och prästens entre i predikstolen 
under högmässan. 

Så lösgjorde sig en figur ur leden runt 
trålen . Det var Alfons. Sakta, med hän
derna nedstuckna i fickorna, gick han 
fram och ställde sig mitt i ringen. Han 
tittade först på trålen och sedan på fog
den . Han böjde sig ner och kände på trå
len. Så vände han sig mot fogden och 
landsfiskalen. 

- Två kronor bjudet för trålen, sa 
Alfons, vände på klacken och gick till
baka in i ledet igen. 

Kronofogden såg ut som en cocker
spaniel som just gått miste om en godbit 
medan landsfiskalens ansiktshy började 
påminna om färgm på en apelsin som 
blivit kvarglömd i sommarstugan över 
vintern. 

- Får jag några fler bud, fortsatte 
fogden och tittade vädjande på försam
lingen. 

Återigen lade sig tystnaden över bryg
gan . Ingen , inte ens Alfons rörde en 
min. Efter en stund, lång som en evig
het, stegade fogden fram till trålen. Han 
höjde klubban, men tvekade en aning i 
själva slaget. 

Det hade nu börjat sprida sig antydan 
till leenden på församlingens anleten. På 
allas, utom fogdens, assistentens och 
landsfiskalens, samt på besättningen på 
tulljakten. 

- Den går bort för två kronor, kom 
det svagt, knappt hörbart från fogden. 

Alfons stegade fram, fick fram sin 
börs och efter lite petande bland mynten 
i växelfacket, fick han fram två kronor. 
När fogden tog emot slantarna, hördes 
det svaga ljudet av tulljakten, vilken 
sakta lämnade bryggan. 

- Kan man få ett kvitto, frågade Al
fons. 

När kvittot väl var överlämnat, gick 
hela den församlade menigheten ombord 
på Linton. Alla utom fogden, assisten
ten och landsfiskalen. 

Det är sed att dricka köps up i Bohus
län. 

Lasse Lundberg 



Vandring genom Kungsklyftan - en ny tradition 

Den 27 juli - egentligen skulle det ju ha 
varit den 23 - samlades ett 50-tal med
lemmar i FFF vid Ingrid Bergmans torg , 
ett förslag av Lasse Lundberg till en ny 
tradition . Så tågade vi utefter S. Hamn
gatan uppför Brandgatan och upp ge
nom Kungsklyftan . Det skulle nämligen 
bli en ny tradition att vandra genom 
Kungsklyftan till minne av Oscar II:s be
sök där den 23 juli för 100 år sen, då han 
döpte om klovan genom att skriva sitt 
kungliga namn på en bit omslagspapper, 
som det berättas i GHT genom Hilma 
Strandberg. Bohusläningen hade en kor
tare ski ldring. En detalj som kommit 
med där är att kungen efter marschen vi
lade ut i sjökapten Hanssons trädgård, 
innan han gick ombord på Drott för vi
dare färd mot Grebbestad, där stora 
hyllningar var förberedda. 

amnet Kungsklyftan tycks ha slagit 
igenom snabbt. Hilma Strandberg kallar 
klyftan för Rammelklovan. Formen 

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 Giinter 

Tel. 0525 - 310 03, 310 93 

Ramleklovan torde också en del gam- lär också ha kallats Korpklovan, och 
malt folk komma ihåg . N!en i Bohuslä- den är ju ett bra tillhåll för korpar. En 
ningens artikel kallas klyftan Ramne- liknande klyfta finns faktiskt i berget 
k/ofwen vilket är en äldre form . Detta i mitt emot gården Solbräcke, 3 km in 
sin tur är en förenkling av namnet Rav- mot Kville från Fjällbacka, och där hål
nek/ovan, där ordet ravn kommer av det ler fortfarande korpar till . (Se Ortnam
fornsvenska ordet för korp: hmfn, sam- nen i Göteborgs och Bohus län). 

Gynna våra 
annonsörer! 

ma ord som engelskans raven. Klyftan Inger Rudberg 

Tanums ~ Kommun 

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. 

Kulturminnesvårdsprogram fö r 
Tanums kommun 

Boken " Tanum" är på hela 239 sidor och innehåller kul
turhistoria och byggnadshistoria, beskrivning över 54 
områden i kommunen samt rekommendationer för dessa 
områden, förteckning över kyrkor och hembygdsgårdar , 
byggnadsråd, litteraturtips m.m. 
Rikt illustrerad med över 100 teckningar och fotografier. 
Dessutom bifogas en kommunkarta (1 :75000) med de be
skrivna områdena utsatta. 

Priset är 145 kr 

Både "Dialekt i Tanum" och 'Tanum" 
kan Du köpa på kommunens alla biblio
tek samt i flera andra affärer. 
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Hugo Bruce - född 1887 berättar sitt livs historia 
Hugo Bruce hör till de amerikafarare 
som kom hem igen. Det är nu snart 60 år 
sen han kom hem 1928 och mer än 80 år 
sen han for- ut. Ända tills helt nyligen 
bodde han ensam i sin lilla stuga ovan
för Badholmen och följde från fönstret 
allt som hände på sjön. På väggen häng
de en tavla av skutan Lord Palmerston, 
som han seglade över Atlanten med i sin 
ungdom. Därute vimlar det av lätta se
mesterseglare och fräsande racerbåtar 
och det är underligt för Hugo att tänka 
på hur livet i hamnen såg ut i hans barn
dom, i slutet av förra seklet. Det var en 
annan och hårdare värld. 

Egentligen är det nästan omöjligt för 
oss som är födda i välfärdssamhället att 
riktigt fatta hur hårt livet var då för 
många. Det låter som en spännande saga. 
Men det var blodigt allvar, att var och 
en fick klara sig bäst man kunde, med 
egna krafter eller med hjälp av familj 
och släkt. 

Tidigt faderlös 
Hugos far dog i lunginflammation, när 
Hugo och hans syster var små, och mo
dern fick klara familjen utan minsta 
hjälp av socknen. 

Barnen gick i skolan varannan dag, 
och den lediga dagen byttes de om att ar
beta i Anderssons ansjovisfabrik, där 
också modern arbetade. De fick 50 öre 
per dag och var igång kanske tio timmar 
med en timmes middagsrast. 
- Vi luktade kryddsill lång väg, säger 
Hugo skrattande. 

När Hugo var 12-13 år fick han hjälpa 
till med fiske. Han känner ännu hur 
rädd han var, när han som pojke var 
med ute på Vedholmen för att hämta 
vrakved. Där finns ju en stor stenhög 
där man tror att döda sjömän begravts. 
- Men om en tog en sten å kasta skulle 
en klara sej för spökena, berättar han. 
Ja, di va så rädda för spöken förr. Det 
var ju alldeles svart på gatorna på höst
och vinterkvällar . Borta vid en sten på 
väg till Sälvik, sa di att di hade sett en 
gumma ibland på natten som skrämde 
barn. 

När fotogenlyktorna kom, kanske 
skräcken släppte något. Hugo minns 
lykttändaren, som gick sin rond på kv.äl
len. 
- I min barndom fanns ingen väg till 
Oxnäs, säger Hugo, bara en stig. Och 
nedanför mitt hus var det bara en backe 
ner till sjön. Kajen och vägen ut till Bad~ 
holmen kom ju långt senare~ 
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Hugo i sitt hem med moderns port
rätt. 

"Vicegutt" i Oslo 
På somrarna tog modern barnen med sig 
och for till Oslo, där en syster hade en 
"syforrettning" , där modern kunde få 
tjäna en del. 

Man for med någon av ångarna Oscar 
Dickson, Göteborg eller Uddevalla och 
båten låg över natt i Strömstad. 

Kreatur från Bohuslän fraktades 
också på båtarna till Norge. l Oslo fick 
Hugo göra nytta som "vicegutt" (spring
pojke). Men när skolan skulle börja 
kom familjen tillbaka till Fjällbacka. 

Hugo gick först i skola i Åkerströms 
hus mitt emot gamla telegrafen för lära
rinnan Lotta Olsson, sedan fö r Anna 
Persson och de två sista åren för C.R. 
Stubelius, sammanlagt fyra år med va
rannandagsläsning. 

Hugo blir upprörd än idag, när han 
minns att han inte fick använda vänster 
hand att skriva med. 
- Di slog mej när jag försökte. Därför 
blev jag aldrig någon skrivare. Men nål 
och kniv lärde jag mej hantera med hö
ger hand, när jag skulle "binda vad" . 
Sen när jag kom ut i världen, fick jag se 
många människor i Amerika som skrev 
med värtster hand . Och en doktor för
klarade för mej, att det är nerverna i 
hjärnan som ligger olika på vänsterhänta. 

På sjön vid 15 ar 
Hugo giCk och läste för pastor Wallentin 
i ett hus som ursprungligen var avsett till 
stall för prästen men inreddes för kon
firmandläsning bredvid prästgården. 
Han minns att stenhuggarna retade Wal
lentin. 
- Det var ungdomar i sina bästa år. Di 
tjäna pengar och di var övermodiga. Det 
var inte lätt för en präststackare. 

När Hugo var 15 år gick han på sjön. 
Första året var Hugo på sin morbrors, 
kapten O . Bruces, båt. En tavla av den 
båten hänger nu så att han kan se den 
från sin säng på Åldersro. 

Sedan kom han på en skuta från Ud
devalla som hette Lord Palmerston. Där 
fanns också andra fjällbackabor som 
han kände. 

Rio Grande do Sul 
Den dagen Hugo fyllde 16 år, annandag 
jul 1903, låg skutan Lord Palmerston 
utanför Rio Grande do Sul i Sydamerika 
med last av 1000 ton salt från Cadiz i 
Spanien och väntade på bogsering. 
- Vi låg där i fem veckor innan vi lossat 
färdigt. Det var inte så brått på den ti
den . Det var en skaplig resa. Vi var fyra 
man i skansen och tre i aktern. Vi fick ta 
en timme vid rodret och en timme på ut
kiken och sova i pass på fyra timmar. 
Det var inte så farligt med ohyra på 
Lord Palmers ton - bara en del kacker
lackor. 

Byggde skyskrapor i Brooklyn 
- År 1906 lämnade jag min mor och 
syster och for till Amerika för gott , 19 år 
gammal. Och när jag kom hem på besök 
1923 hade jag inte sett dem på hela ti
den, säger Hugo lite sorgset. - Tänk så 
bra de haft som fått vara hemma hos sina 
föräldrar hela tiden, säger Hugo ännu 
med vemod i rösten. 
- Vad fick du för arbete däröver? 
- J ag arbetade först i Baltimore på 
järnväg som "riggare" (reparatör) i ett 
år. Men jag hade en kusin där som sa: 
- Jag tror vi reser till Chicago. Där är 
bättre betalt. 
- Och så var jag där i två år på en "steal
plant" (järnverk). Vi gjorde plåt och 
räls. Sen kom ' jag till Brooklyn i New 
y ork och var med och byggde skyskra
por i tio år. 

Hugo är ledsen att alla hans fina kort 
från järnvägen där han arbetade är för
svunna. 
- Jag tror Viktoria, min fru, har städat 
bort dom, suckar han . \ ; 
- Ja, på en gata i New York träffade 
jag Viktoria Backman, närmaste granne 
från Oxnäs i Fjällbacka och vi gifte oss 
där ute. 
Det ståtliga vigselbeviset bevarar han 
som ett kärt minne, underskrivet aven 
svensk präst i svenska församlingen. 
- I New York fanns annars inte många 
fjällbackaflickor , säger Hugo, men små
landstöser fanns det fullt av. 



Engelskan sitter i 
- How do you spell your name? var en 
fråga som Hugo Bruce ofta fick besvara 
där över. (Bruce är ju egentligen ett 
skotskt namn men uttalet olika) 

Hugo lärde sig förstå engelska och 
slår gärna över till det språket än idag. 
Han arbetade ganska mycket tillsam
mans med irländare och talar också om 
alla de olika nationer, som drogs till det 
stora landet med alla möjligheter för 
fattiga europeer. 

Judarna höll ihop överallt, antingen 
de var österrikiska, tyska eller italien
ska , så var de främst judar där ute . Hugo 
minns dåvarande kronprins Gustav 
Adolfs besök i USA 1926. 
- Han var en redig man och blev mycket 
omtyckt, och hans besök gjorde gott för 
oss svenskar. Han skulle ha kommit 
fö rr. Hugo citerar med förtjusning nå
got som Gustav Adolf lär ha sagt i sitt 
tal, med syfte på staden New York: 
- The Irish run it, the Swedes built it, 
but the Jews own it. (Irländarna styr 
den, svenskarna byggde den, men judar
na äger den) 

Hem igen 1928 
Hugo och Viktoria kom hem 1928, när 
Hugos mor dött. 
- Det var inte meningen vi skulle "gått 
hem" så fort, säger Hugo, men jag måste 
ta hand om föräldrahemmet. Viktoria 
blev förskräckt, när hon såg hur efter
blivet det var i Sverige med bekvämlig
heter och köksutrustning. Vi hade egent
ligen tänkt att återvända. 
- Jag hade ju "passport" och var ame
rikansk medborgare, så det var inga 
problem för mej . Det var annars kinkigt 
den tiden att komma in i Amerika under 
depressionen då efter första världskri
get. Varje land hade en viss kvot , och 
Sverige låg rätt lågt där. Konsuln i Göte
borg tyckte det var konstigt att jag skulle 
stanna i Sverige och sa: 
- You must have areason why you stay 
here (Det måste vara ett skäl till att ni 
stannar) . 

Men Hugo och Viktoria stannade . Nu 
är Viktoria död sedan länge och Hugo 
bodde ensam i sin lilla stuga och hade 
god tid att tänka tillbaka på si tt li v. Och 
ganska ensamt har det blivit på senare år .. 

Barndomskamraterna ligger därborta 
Hugo Bruces liv har beskrivit en ganska 
fantastisk cirkel. Den lille grabben som 
satt och plockade ansjovis i burkar och 
var rädd för spöken, for till New York 
och byggde skyskrapor och kom tillbaka 
till sitt barndomshem. 
- Men jag tänker på alla fjällbackabor 

som ligger döda därborta . Alla mina 
barndomskamrater och vänner ligger där
borta, säger han . Centrumkiosken 

På vintern står nästan alla hus tomma 
runt hans stuga på höjden. Det kändes 
ensamt. Hugo behöver inte vara rädd 
för spöken längre. Det finns ju elektrisk 
belysning. 

Tobak - Cigaretter - Tidningar 
Konfektyrer - Frukt - Läskedrycker 

GE-glass - Souevenirer m.m. 
Men förr var det liv och folk överallt. 
Det var ett helt annat Fjällbacka som 

Hugo upplevde som ung pojke. 
Den 26 december i år fyller Hugo Bruce 

100 år. Han blir säkert ihågkommen som 
en fin representant för det gamla Fjäll
backa, där det gällde att klara sig själv 
med eget arbete från tidiga barnår. 

Fjällbacka Bladet tackar Hugo för 
den värdefulla berättelsen. 

Inger Rudberg 

. Tips - Video - Fi/m 
Svenska och norska sjökort 

Vi tar emot film 
för framkallning 

Gatukök 

Eva och Bengt Richardsson 
Telefon 0525 - 313 27 

Fjal/backa 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 
FJÄLLBACKA 

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

Gör som fler och fler! 
Äretruntboende eller sommargäst! 

Köp bilen i Fjällbacka 
Vi är auktoriserade återjölsäljare jör 

ma2"3 
FJÄLLBACKA 
BIL&MOTOR 
Bilförsäljning 0525/321 96, Bostad 31796 
Verkstad, Reservdelslager, Bensinstation, 
Biluthyrning, Bilbärgning, Plåtverkstad, 

0525 /3 10 96, 31820 

.) 
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Tretton konstnärer· i 
Galleri Havsviken 

Maj Britt Lind och Eva Forsbäck i sitt galleri. 

Många omväxlande stilar fick man njuta 
av i konstutställningen i västra delen av 
gamla Kyrkskolan, där galleri Havsvi
ken under sommaren 1987 visade konst 
av tretton olika artister, alla av hög 
klass, men därför inte svårtillgängliga. 
Det är Maj Britt Lind och Eva Fors
bäck, två lärare som tidigare haft galleri 
vid J ored som nu flyttat sin utställning 
till Fjällbacka. Detta kan bara bli en 
kort kommentar till r . olika konstnärer
na som alla har anknytning till trakten. 

Gunnel Schultze-Kjel/gren från Valön 
visade emaljer. Karin Kyrlins fiskar, na
turtrogna, skulpterade och glaserade, 
fastsatta på gamla trästycken från en 
mosse var kanske det originellaste insla
geL",De hade varit värda att inköpas i sin 
helhet av Tanums kommun. Ingegerd 
Möl/er har gjort sig känd med sina ut
sökta naturböcker Nära havet och Nära 
marken och hon hade här litografier. 

Joan Jacobsson från Spånslätt visade 
skickligt målade akvareller. Evy Låås 
från Slottet har en välkänd profil med 
sina litografier av livsglada blommor 
och interiörer. Christina Mörnholm från 
J ored visade bl.a. en lysande blå tallrik. 
Dagny Zachrisson från Göteborg hade 
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skulpterat realistiska sjöfåglar och får i 
keramik. Lars Börjesson från Tjurpan
nan stod för de allvarliga motiven från 
Bogen och Svangen i dova, dramatiska 
toner. Anna Rube från Lunna skola hade 
friska kustmotiv i ovanliga färgackord. 
Malin Sel/man från Kolmyrarna, Greb
bestad, hade gjort konstnärliga tryckta 
tyger, schalar och . scarves men också 
målningar som utnyttjade ett geomet
riskt spel i Lex. Segel, ett förslag som ur
sprungligen var ämnat för Tanum
strand. Malin Sellman är f.n . engagerad 
i ett projekt i Tanganjika där afrikansk 
ungdom får lära sig arbeta med tyger. 

Ingegerd Werner med sina akvareller 
från Fjällbacka och Gösta Alm med 
oljor stod för en impressionistisk stil. 

Vivianne Johansson från Orrekläpp 
har funnit en egen stil med sina vaser 
med skrovlig yta och ett par oljelampor. 
Ingrid Haid-Isaksson var representerad 
med fyra små välgjorda oljor. 

Hela intrycket av utställningen blev 
spänning mellan olika temperament vil
ket var mycket stimulerande och vi ön
skar de tretton välkomna tillbaka nästa 
år. 

Inger Rudberg 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 14 
457 00 Tanumshede 

0525-200 03 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Medlem av Blomsterförmedlingen 

KARRABY 

HANDELSTRÄDGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523·53155 



Inga-Lena Ahnblom bland sina tavlor. 

Idyller runt Fjällbacka 
Bohuslän kan skildras på många sätt. 
Knappast någon trakt i Sverige torde vara 
så avmålad i tusentals bilder som just 
Bohuslän. Naturligtvis gäller det mest 
kustbandet, där klipporna och havet all
tid inbjuder till nya sätt att se. En del 
konstnärer ser mest det stränga i klipp
massiven eller havets oändliga skift
ningar, andra ser mera det ljuva i blom
mande skrevor och backar. 

Inga-Lena Ahnblom har mest tagit 
fasta på det sköna och romantiska i 
landskapet. Hon är född på Dyngö, dot
ter till mästerlotsen Karl Ekström, och 
har i sin barndom åkt skol båt in till 
Fjällbacka. Numera är hon bosatt i Ar-

boga, men återvänder varje år till Fjäll
backa och föräldrahemmet som på sena
re år låg i Källvik. 

I tolv år har Inga-Lena ställt ut sin 
konst i gamla Kyrkskolan. Hon har 
fångat många idyller runt Fjällbacka, 
t.ex. från Slottet, Kalvö, Stensholmen 
och Ejgde. Hennes färgskala är mycket 
ljus och kanske skulle man önska henne 
att våga experimentera med andra toner. 

Inga-Lena Ahnblom har skänkt två 
tavlor till FFF. Den ena föreställer 
Kungsklyftan och den andra fångar 
backen vid Flyg, strax bortom Lerstens 
kvarn. 

Inger Rudberg 

(,unIlENI For fackmän och vanligt folk 
som vill lyckas. 

Vi saluför Hundfoder: Doggy, Revir, 
Fröer, Gödningsämnen 

Redskap för trädgård, lantbruk m.m. 

Gör ett besök hos oss. 

~ Västsvenska 
'-JI. Lantmän 

Fjällbacka 
Tanumshede 
Strömstad 

0525/31058 
0525129080 
0526/10273 

AKVARIE & 

~H~~N~~~~.~I~~:N .. 
~ Strömstad 

~./'~ 0526/14206 <: 

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

som kattsand. 
Stor sortering av burfåglar, 

akvariefiskar samt smågnagare 
från ökenråttor till chincilla. 

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

AB BROR JANSSON 

BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL 0525/31057 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER 
MATERIAL 

GOD JUL 
och 

GOTT NYTT ÅR! 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 
GLAS - PORSLIN - M M 

Systembolagets ombud 

0525/310 14, 312 52 
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Kräftfiske med burar 
Fjällbacka är ett gammalt fiskeläge. Här 
fanns på 40-talet omkring 130 yrkes
fiskare. De flesta av dessa var småfiskare, 
som gick ut med en snipa och lade nät 
och tinor inomskärs eller på Väderöfjor
den. Under 50- och 6O-talet gick flera 
samman och skaffade större båtar, för 
att kunna tråla ute på Skagerack. Fisket 
gav liv åt Fjällbacka. Vi gladdes åt att se 
fiskebåtarna komma hem med fångster, 
och att se fiskare i sjöbodarna laga sina 
nät. Slutet av 60-talet och början av 70-
talet var dåliga år för fisket i hela Bo
huslän. Fjällbacka drabbades särskilt 
hårt och yrkesfisket försvann nästan 
helt. 

Då fisket upphörde, försvann ett in
slag i bilden, som inte kunde ersättas 
med ett allt intensivare sommadiv. Det 
kändes tomt efter yrkesfis!mrna. Sedan 
fyra år tillbaka har ett tiotal yngre fjäll
backabor slagit sig på yrkesfiske. Det är 
priset på havskräfta som gjort detta möj
ligt.' Återigen kommer små fiskebåtar in 
med morgonens och dagens fångst, åter
igen är det liv på Fjällbackafjorden även 
sedan sommargästerna rest hem. 

Gamla och unga fiskare i Mörhult. Fr. v stånde: Bengt Kahlman, Torbjörn 
Järund, Ake Bergqvist. Sittande: Alf Gustavsson och Kalle Kahlman. 

Kräftorna fångas i burar, som liknar 
hummertinor. De är gjorda aven speciell 
sorts syrafast stål. Träburar kan inte an
vändas, eftersom burarna ligger i halva 
året och det då går mask i träet. Vanligt 

, rostfritt stål rostar upp under en säsong. 
Burarna läggs med 10 meters mellanrum 
och länkas ihop med en lina längs bot
ten. Man sätter omkring trettio burar på 
varje länk. I ändarna fästes en dragg och 
en lina, som leder upp till en vimpel. Det 
är tungt att dra upp länkarna. Burarna 
är visserligen inte så tunga, men vatten
motståndet är stort. Varje båt är därför 
försedd med en vinsch. En fiskare kan 
hinna med 10-15 länkar om dagen. För 
att hitta länkarna, används numera en 
så kallad navigator. Denna består aven 
radiomottagare och en dator. Mottagaren 

tar emot radiosignaler från fyra olika 
sändare utplacerade runt Skagerack . 
Huvudsändaren ligger vid Kärraby sö
der om Hamburgsund. De övriga tre är 
slavsändare. Huset intill Anråsälven vid 
Bräcke fritidsby är en kontrollstation 
för systemet. Eftersom mottagningsför
hållandet beror på avståndet till sändar
na, kan datorn räkna ut båtens position 
med en noggrannhet av 20 meter. 

Burfisket kan bara bedrivas innanför 
den så kallade trålgränsen. Här är det 
förbjudet att bedriva trålfiske. Botten
trålarna skulle annars slita sönder bur
länkarna. I vattnen utanför Fjällbacka 
och norrut går trålgränsen ganska långt 
ut och ger ett gott utrymme för burfiske. 
På hela Väderöfjorden, utom idjuprän
nan strax innanför Väderöarna, råder 
trålförbud. 

Kräftorna lever på lerbotten i små ko
lonier och gräver gångar i leran, som 

AB Johan Karlsson & Söner 
KVILLE 
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Tel. 0525/350 15, 352 15 
Golvmattor av aUa slag - Försäljning och inläggning 

Trä och Byggmaterial 
VVS-artiklar 

Snickerifabrik 
Järn - Färg - Tapeter 

kan sträcka sig tre meter ner i leran . 
Man vet ganska lite om kräftorna. I Ly
sekil har man startat ett stort forsk
ningsprojekt för att kartlägga kräftor
nas liv. Man vet bland annat inte om 
kräftorna vandrar eller lever på samma 
ställe hela livet, hur fort de växer eller 
om sjukdomar är vanliga. 

Kräftor har tidigare fångats med bot
tentrål. Detta är ett ganska omilt fiske, 
eftersom trålen skrapar bottnen och tar 
med sig allt i sin väg. Burfisket är där
emot skonsamt. Det är mest större ha
nar, som fångas i burarna. Om varje bur 
drar åt sig kräftor från ett lOxlO meter 
stort område, så täcks i dag endast 1 % 
av Väderöfjordens botten av burar. Trots 
att trålfisket pågått i många år, har man 
inte noterat någon större nedgång i fång
sterna av kräfta, så om burfisket är skon
sammare, borde det finnas goda möjlig
heter för detta fiske även i framtiden. 

Anders Järund 

Gynna våra 

annonsörer! 



Livbojens Mannekänguppvisning 

Lördagen den 17 oktober hölls årets stora 
mannekänguppvisning i Fjällbacka på 
nya servicehuset, även kallat "Läsidan". 
Arrangörer var föreningen Livbojen, 
som är en stödförening till Sjörädd
ningssällskapet. Nettot från tillställningen 
gick förstås till Sjöräddningen, som fi
nansieras helt genom frivilliga bidrag. 

Mannekängerna hade rekryterats 
bland fjällbackaborna själva. De gjorde 
en strålande insats. Tillställningen var 
välbesökt: ca 150 personer hade kom
mit. Kläderna kom från Rogers ekipe
ring och KC-kläder, medan skorna för
stås kom från Sko-John. Även en del 
sj ö-ställ från Järnboden visades. 

Damkläderna gick i årets färger: 
brunt, beigt och svart med stora medal
jonger och smycken. Smyckena kom 
från Klippans Smycken. Nästan allt som 

__ Br. Axelsson 

BL1A& 

I väntan på Paris-kontrakt 

visades hade stora axelvaddar. Tvådelat, 
dvs kjol och jumper, även till fest är inne. 
Det ger ju möjligheter till variationer, 
utan att man behöver köpa nytt. Säkert 
uppskattat. 

På herrsidan visades de nya pösiga 
täckjackorna, skinnjackor och kardi
gans. Färgerna på de senare gick i ma
rinblått, svart och pastell. Som vanligt 
vid mannekänguppvisningar visades mer 
damkläder än herrkläder i proportioner 
som ges av fördelningen av mannekäng
erna: sju damer och två herrar. I övrigt 
bjöds på kaffe med dopp, och man hade 
en trevlig eftermiddag tillsammans. 

Anders Järund 

FJÄLLBACKA Thore Axelsson 0525/31721 

ELINSTALLATIONER - ELVARME - KÖKSMASKINER 

Mobiltelefon: 010 37 13 02 

KCkläder 
För Damerna 

Kläder för fest och vardag 
finner Du hos oss. 

Även barnkläder 

Tel. 0525/31300 

ANNE-MAJAS. 
Manufaktur 

VÄLSORTERAD MANUFAKTUR

MODE- OCH SYBEHÖRSAFFÄR 

Ombud tör Bangtsfors Kam. 

t::::· A· M:::::: 
.... : ... ........... " 

Tel. 0525/313 71 

FJÄLLBACKA 
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Ingen kungsväg--
"Nej, men det kan bli", sa Oscar II 

Det var lördagen den 23 juli 1887 som 
Drott, ett nyrenoverat minfartyg, som 
tidigare hette Ran, ankrade utanför 
Fjällbacka, sedan man där gått i nervös 
väntan sedan torsdagen. Det var första 
gången som Oscar Il besökte Västkusten 
sedan han blivit krönt till kung över 
Sverige-Norge 1872 med valspråket 
"Brödrafolkens väl". Färden formade 
sig till en eriksgata och gick från Göte
borg till Fredrikshald. 

Efter femton år på tronen ville nu 
kungen slå sig lös från regeringsbekym
mer och iden med att bo ombord på ett 
fartyg var ju praktisk. Där kunde han 
dra sig tillbaka från uppvaktningar, när 
det behövdes. 

"Frihet, frihet jag begär" 
Oscar II tyckte om att skriva vers och in
för den här resan skrev han i sitt Drott
album: 
"Bort kraschan, plumage och glitter, 
bort allt lands- och riksbesvär! 
Bråk och kif ej mer jag gitter, 
frihet, frihet jag begär!" 

Den 14 juli gick kungen ombord i Gö
teborg med uppvaktning och musikkår. 
Han uppehöll sig först några dagar på 
Särö, deltog i en idrottsfest i Kungsbacka 
på lördagen och bevistade gudstjänsten 
där på söndagen den 17 juli. Så blev det 
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korta strandhugg i Marstrand och Ljungs
kile, överallt med stora hyllningar. I Ud
devalla besökte han Kampenhofs fabri
ker och efter en tur runt Orust kom 
Drott till Lysekil. 

I Lysekil låg en eskader av elva marin
fartyg som kom från en övning i Oslo
fjorden. Där blev hyllningarna särskilt 
storståtliga med salut från krigsfartygen 
och defilering av badgästbåtar , som 
kungen stående på däck nådigt hälsade. 

"Från Fjällbacka skrifves" 
I Fjällbacka hade man på privat väg 
hört ryktas att kungen skulle landstiga 
på väg till Grebbestad. I Fjällbacka 
fanns då en ung telegrafist och författa
rinna, Hilma Strandberg, som skrev re
portage till Göteborgs Handels- och Sjö
farts tidning och hennes beskrivning skil
jer sig en del från de andra tidningarnas 
lite officiella och stela fraser. Här följer 
Hilma Strandbergs skildring av kungens 
besök, ordagrant och med hennes egen 
stavning: 

"Från Fjällbacka skri/ves till H- T" 
Det är icke ofta anledning gifves att 
skrifva till eder från denna bygd. Sällan 
~änder något värdt att omtala för en all
mänhet. Det tunga stilla lifvet härute 

flyter enformigt fram, endast afbrutet af 
silljisket på hösten med sin omväxlande 
lycka och otur. Fjällbacka fiskeläge är 

på det hela icke ett mycket fattigt sam
hälle, ehuru det hyser stor folkmängd 
och fisket icke kan anses storartadt. 
Folk äro lika mycket sjöfarande härute. 

Nej, det är litet att tala om, och där
för är det bäst passa på att låta höra af 
sig, när man har någonting sådant att 
komma med som ett kungabesök. Ryk
tet att konungen troligen skulle gästa vår 
ort spriddes i måndags och åstadkom 
naturligtvis mycken rörelse. Som det 
emellertid var obestämt kunde inga 
storartade anstalter vidtagas, liksom re
surserna ju äfven gifvetvis äro begränsa
de. Gatorna sopades och snyggades, det 
frodiga gräset upprycktes, flaggor hop
samlades, båtarna rustades, ångbåts
bryggan uppfiffades, ny trappa lades 
och mattbekläddes, magasinshvaljvet 
som leder derifrån upp till strandbacken 
kläddes med grönt. En mängd flagg
stänger restes på bron (dvs bryggan). 
Omkring "Gästis" ett stycke upp 
backen var rikt löfklädt. 

Sedan gick man och väntade från i 
torsdags till idag lördag kl. 1 em., då 
Drott i haljsol och västlig bris ångade in 
i fjorden, hälsad af tätpackade hög
tidsklädda skaror på bryggor och strän
der. Nästan hvarje liten bål af den stora 
flottilj, som låg förtöjd utefter vår ståtli
gafria hamn hälsade majestätet medfly
gande fanor. 

Konungen roddes iland och mottogs 
af samhällets ledande män. (l Bohuslä
ningens reportage sägs att kungen hälsa
des "af ortens embetsmän, handlande 
och sjökaptener". Dessa var främst vice 
konsul Mattias Backelin som dog året 
efter kungens besök, fanjunkare Olof 
Widegren, båda i uniformer liksom sä
kert länsman Johansson från Bastekärr) 

Hans majestät såg kry och hurtig ut, 
som vanligt hufvudet högre än alla an
dra - med vaken blick - och var tillika 
med de uppvaktande klädd i "sjö
mansdräkt", kort jacka och rund mös
sa, h vilket slog särdeles an. Han hälsade 
vänligt, talade några ord med herrarna, 
under det blommor öfverräcktes ajsmå 
näpna flickor, hvilka blomsterströdde 
vägen för honom. 

Sedan bar det af upp till skolhuset och 
därpå den krokiga långsmala strandga
tan fram, upp på Håkebackeheden till 
den beryktade Rammelklofven. Massor 
af folk hälsade honom öfverallt, och ko
nungen syntes förundra sig öfver folk
mängden hvilken naturligtvis för tilljäl
let i någon mån rekryterades af lantbe-



jolkning. Han genomvandrade den dju
pa underliga klojvan, en bred remna i 
fjället, där klippblocken hänga öjver ens 
hujvud, som kunde de ramla ned när 
som helst. Den tar tio minuter att ge
nomgå, det bär i höjd och djup - höga 
block och svampiga fördjupningar -
grönaktig dager råder därinne, en sär
egen stämning, men "vägen är ingen 
'ungsväg" som någon anmärkte till 

lcungen. - Nej, men den kan bli, svara
de H.M:t och sedan han passerat klof
van, gick han in i handlande Magnus
sons hus nere på gatan, och skref där på 
elf papper följande ord, att inristas i 
fjällväggen därinne: 

KUNGSKLYFTAN 
OSCAR 

18 23/7 87 
Så nu är den omdöpt, och det nya nam
net bäres redan på folkets läppar. 

Efter intagna förfriskningar i "Gäs
lis" vårdade, blomfyllda trädgårdstäp
pa steg konungen, höljd af blommor 
och vid hurrarop i båt, satte sig sje/j till 
rors och for tillbaka till Drott, som ge
nast lättade ankar och gick norrut till 
Grebbestad. 

Minnet af detta skall länge iefva här 
ute. "A tt få se kungen" är någonting de 
flesta icke kunnat drömma om, skulle 
komma på deras lott här i världen. Och 
så var det en så grann, kär, riktigt vacker 
och hyggelig och alls inte hög af sig. " 

(Här slutar Hilma Strandbergs reportage) 
I mina morföräldrars hem, liksom sä

kert i många andra fjällbackahem, 
hängde en grann tavla i guldram av 

Oscar II i paraduniform. Kanske var 
detta en populär vara som såldes på 
marknaderna. 

"Hur sköter sig ungdomen?" 
Så ångade Drott vidare till Grebbestad. 
Där hade man väntat kungen redan på 
fredagen den 22 juli, "hwadan en wäldig 
menniskomassa från närbelägna sock
nar nedströmmat, som delvis måste åter
wända med oförrättadt ärende" som 
Bohusläningen skriver. 

I Grebbestad for kungen och besåg 
Greby gravfält. När han kom tillbaka 
talade han till folket från folkhögsko
lans balkong och hyllades med hurra
rop . Han hade först förhört sig om de 
nystartade kurserna och frågat kyrko
herde David Hellberg hur ungdomen 
uppförde sig . Denne fann på ett diplo
matiskt svar, då han sade sig "inte ha 
det minsta att anmärka på ungdomarna, 
ehuru jag inte gillar folkhögskolans 
ide". Prästerna hade nämligen på känn 
att folkhögskolan spred liberala ideer 
och kritiskt tänkande, vilket inte var bra 
för deras auktoritet. 

Sedan småflickorna kastat sina kran
sar i kungens båt vid bryggan, prydd 
med äreport och ordet "Wälkommen" i 
grönt och blommor, for kungen vidare 
till Strömstad. 

Inger Rudberg 

o God Jul och Gott Nytt Ar 

<-a .. Sparbanken Tanum 
Minuten i: 
FJÄLLBACKA 
GREBBESTAD 
TANUMSHEDE 

Kontor även i: 
GERLESBORG, RABBALSHEDE, 
HAMBURGSUND, RESÖ, ÖSTAD 

Vi önskar 
alla våra kunder 

en God Jul 
och 

ett Gott Nytt Ar! 

Fjäll backa 
postkontor 

Välkommen till 

FJJiuuCJta .. 
JtULöJtrJf as 

Tel. 0525 - 31085 

FÄRG 
TAPETER 

LEKSAKER 
KOSMETIKA 
PRESENTER 

Ombud för Tipstjänst 

LILLA BODEN 

Vi önskar alla våra 

kunder en God Jul 
och ett 

Gott Nytt År! 

KARIN och ISA 
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Sommaröppet på Nestorsgården 

Detta vänder sig inte enbart till er kultur
intresserade, utan också till alla som lig
ger och trycker på stranden i hopp om 
att få Karin i Lilla Bodens vackra sol
bränna, fanatiska golfspelare, seglare, 
naturströvare och andra kategorier, vil
ken ni än vill tillhöra. Ett besök på Fjäll
backa Hembygdsmuseum är något som 
borde ligga alla varmt om hjärtat. De 
äldre för att känna igen och minnas, de 
yngre för att få lära sig hur man levde 
förr, då man inte åt sin mikrovågsupp
värmda mat i soffan framför" Dallas"! 
Det är kanske få människor som känner 
till museet överhuvudtaget då det tidiga
re haft öppet endast på Tanums Kultur
dag, men nu är det meningen att alla ska 
komma dit och titta . Museet ligger på 
vägen till Sälvik, alldeles vid det nya ser
vicehuset och detta kan säkert dra dit en 
del besökare. Till sommaren kommer 
även skyltar att sättas upp så det blir lätt 
att hitta . Sommaren -87 var en försöks
period då jag, i form av guide eller tillsy
ningsman, vilket ni vill, skulle se om det 
fanns grund till en fortsatt museiverk
samhet i större utsträckning än den som 
tidigare bedrivits. Jag hade tre vis
ningar, 17 .00, 18.00 och 19.00 och även 
om jag inte direkt omkullsprangs av ivri
ga besökare tror jag ändå att det finns 
ett stort intresse och verksamheten kom
mer därmed att fortsätta i större skala. 
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Bostadshuset är byggt år 1849 och på dar, båda rödmålade, liksom ladan till 
191O-talet köptes gården av Nestor Jo- vänster. Här, i ladan, finns även det 
hansson som bodde där med sina syskon mest unika samlingsobjektet, tycker jag 
och det var denne man som gav den sitt personligen och det är Väderöbods gam
nuvarande namn, Nestorsgården . Hem- la fyrlampa. Den höjer sig majestätiskt 
bygds föreningen fick överta gården på upp under taket och då jag fick se den 
1960-talet och sedan dess har föremålen första gången, trodde jag att det var en 
samlats i huset och den närliggande la- rymdraket!!! Denna fyrtyp är ritad av 
dan, vilken för övrigt är nybyggd. Det är Nils-Gustaf von Heidenstam - Verner 
alltså inte Nestors gamla lada man kliver von Heidenstams far - och togs i bruk 
in i då man kommer dit. Inne i bonings- år 1867 . Samma fyrtyp förekom även på 
huset hittar man diverse skomakarred- Måseskär och Pater Noster och liksom 
skap, liksom ett par träskor helt gjorda i dessa, kom även Väderöbods fyr i delar, 
trä, samt ett par gigantiska fiskestövlar klar att byggas ihop, nästan som en 
- med så stora skor behövde man nog IKEA-möbel! Själva linserna tillverka
ingen båt !! I köket, som säkert inte till des i Paris och är , liksom de var då, 
utseende var så olikt det Nestor Johans- hälften vita, hälften röda. I ladan finner 
son och hans syskon hade, är det den man även en hel del jordbruks- och fiske
stora vedspisen som fångar ens blick. På redskap . På dessa ser man verkligen hur 
den står bland annat en "görstor" kaffe- , utvecklingen gått framåt. 
panna, en munkpanna och grytor pryd- Nå, jag ska väl inte avslöja in i detalj 
ligt uppställda. Vidare hittar man gamla vilka föremål man kan få se, då detta 
möbler såsom en chiffonje och en stor endast ska göra er nyfikna och få er att 
svartmålad orgel från Karlstad. gå dit. Jag ber istället att få önska er alla 

Framför huset med sin vita fasad och välkomna till Fjällbacka Hembygdsmu
gröna knutar, utbreder sig en stor gräs- seum Nestorsgården. 
matta och till höger om denna, två bo- Mi "Misipisi" Karlsson 

Nestursgården, Fjällbackas hembygdsmuseum, beläget strax bortom nya ser
vicehuset. 



Sommarens FFF-aktiviteter 
Den gamla härliga fjällbackatraditionen 
::aed dans på bryggan på onsdagskväl
.:ama, är en aktivitet som har gamla anor. 
Jag minns att min mor berättade om den 

h jag minns också hur jag själv tog 
mina första trevande steg i sommarval
sens värld, just på bryggdansen. Samma 
gamla spelmanskur och samma härliga 
::ommarstämning då som nu. 

Visserligen är bryggan nylagd och 
::pelmanskuren uppsnyggad, men stäm
;ringen finns kvar precis som förr. Det 

lev i år ett välbesökt nöje och kollekt
runnan var stinnare än på mycket länge . 

Kurt Eric Holmqvist med lekkamrater 
- jöd på svängig musik och då och då 
-und e man njuta av välljud från Stefan 

Ljungqvists svajiga stämma. 
Under 5 onsdagar bjöds det upp till 

dans och glädjande nog gick det hela 
ihop, tack vare våra sponsorer och den 
gi milda publiken. FFF:s tombola bi
drog också till detta. 

Det framkom att dal)sen till nästa 
ommar bör förskjutas en timma till 

mellan 21.00 och 23.00, ett ' önskemål 
om föreningen hörsammat. 

Även utflykten till Florö blev, trots 
an den på grund av vädrets makter fick 
flyttas från planerade 18 juli till 28 juli, 
mycket välbesökt och lyckad. Vi vill tacka 
familjen Silfverskiöld för att vi under 
Inger Rudbergs ledning fick möjlighet 
att göra detta besök på ön. Ett 60-tal 
-om och glädjen över att få avlägga vi-

-ir, var inte att ta miste på. Många min-
es TV-serien Ett köpmanshus i skärgår

den, vilken delvis spelades in där ute. 
En annan välbesökt aktivitet blev pro

menaden genom Kungsklyftan. Det var 
förvånansvärt många som gick denna 
promenad för första gången. Hundra
årsminnet av Oscar II:s besök i klyftan 
gj orde sitt till för att locka deltagare. 

Den nya skyltningen som föreningen 
ombesörjt har säkert också bidragit till 

Fru Siljverskiöld tar emot på bryggan. 

ett ökat intresse, även om tryckfelsnisse 
varit framme och givit fel datum för den 
gamle kungens besök . Det var den 23 juli 
och inte den 27, vilket angivits på skylten 
vid torget. Vi beklagar verkligen detta. 

Föreningens inplantering av klätter
växter vid foten av det sargade berget 
bakom Ingrid Bergmans byst, ser ut att 
ha rotat sig väl, men det är ännu alldeles 
för tidigt att göra någon utvärdering av 
detta. 

Ä ven den begränsade visning som 
gjordes i somras på Nestorsgården, 
kommer under vintern att utvärderas 
och vi hoppas att vi kan fortsätta att visa 
de intressanta samlingarna som finns 
där. Det är dom verkligen värda. Stenen 
vid Evas från det gamla danska fartygets 
besök har också fått en informativ skylt 
och de planterade blommorna i rött och 
vitt prydde verkligen sin plats. 

Kanske finns det fler förslag från bla
dets läsare på framtida aktiviteter eller 
åtgärder som föreningen kan göra. Skriv 
i så fall och ge oss tips, det tar vi tack
samt emot. 

Lasse Lundberg 

Vägen till körkortet går genom 

Fjällbacka Trafikskola 
Elof Davidsson 

Tel 0525-20530, 29481, 20941 

MC - BI L - TAXI - BUSS - LASTBI L 
INTENSIVUTBI LDNING 

Omdöme - An,svar - Hänsyn 

Välkomna! 

@ränaL.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. 

Välkomna! 
Sivan och Berndt 

HUGO ANDR~ASON 
AKTIEBOLAG 

FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER 
REPARATIONER ' 

VÄRME OCH SANITET 

TEL. 0525/31267, 31296 

Egen tillverkning och försäljning 
av 

Markiser - Rullgardiner - Verosoler 
Presenningar m.m. 

Omstoppning och omklädsel av 
bilar och möbler 

OBS! Vintertid lagningar av båtkapell 

Stor sortering i 
tyger och övriga material! 

Solskydd · Textilier · Gardintillbehör 
Ta petsera rver kstad 

Tanumshede - 0525-205 71, 205 73 

Gynna våra 
annonsörer! 
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TANKAR OCH IDEER KRING 
INGRID BERGMANS TORG 

I den allt häftigare debatten om trafiksituationen i och kring torget i Fjällbacka, har det presenterats 
konkreta förslag från två håll, vilka vi vill presentera för tidningens läsare. 
I anslutning till förslagen presenteras även en omplanering av centrum. 
Det ena, vilket redan visats i samband med utställningen - Bevare mig väl - i servicehuset i somras och 
det andra, framtaget som en replik till detta, signerat arkitekten Sture Johansson, Väddö. 

Kommunens ideskiss till omplanering 
av Ingrid Bergmans Torg 

Med ambitionen att kunna lösa proble
men kring trafiken i centrala Fjällbacka, 
har följande förslag, skissat av Bohus
kommunernas arkitektkontor, presente
rats under sommaren. 

Förslaget visades vid kulturminnes
vårdsutställningen i nya servicehuset. 
Kommunens förhoppning ar att skapa 
ett levande torg med större uppehållsy
tor , med en mer kontrollerad trafik och 
parkering. 

I huvudet på en arkitekt 

Bevare mig väl, 
Bevare mig väl- så var titeln på en liten 
utställning som under sommaren visades 
bl.a. i vårt nya trevliga servicehus i Fjäll
backa. 

Att bevara och varsamt och pietets
fullt renovera våra socialt och kultur
historiskt intressanta miljöer och bygg
nader så att de bär kulturarvet vidare till 
kommande generationer,är en angelä
genhet av riksintresse. Dessa byggnader 
och miljöer måste dock samhälls tekniskt 
fungera efter vår tids krav och värde
ringar - dessutom också bevara och 
helst höja de redan inbyggda kvaliteerna. 

Buller, avgaser, tung tät biltrafik på 
underdimensionerade vägar och gator 
- bevare mig väl från detta! 
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SKISSFORSLAG TILL UTFORMNING 
AV INGRID BERGMANS TORG 

FJÄLLBACKA CENTRUM 
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Så till ideerna kring Ingrid Bergmans 
Torg (och dess närmiljö), som idag inte 
:örtjänar att kallas torg - utan snarare 

- rukturerad trafikplats, (jag talar nu 
ffi sommarperioden). 
Målsättningen måste här vara att åter

- apa småskalig mänsklig miljö under 
sommarperioden, detta gäller såväl Norra 
Hamngatan som Galärbacken som Södra 
Hamngatan. Gör Galärbacken, Norra 
Hamngatan och Södra Hamngatan till 
5ågator genom konsekvent trafiksepare
:ing. Endast kollektiv- och servicetrafik 
tillåten vissa tider). Detta medför ter

minaIparkeringar. Dessa kan förläggas 
Lill Busstorget, Hamnplan, delarna sö

"'r om begravningsplatsen vid brandsta
-onen. Inför kollektivtrafik med nolltaxa 

fL o. m. 15/6 t.o.m. 15/8. Tre till fyra 
:ninibussar med en turtäthet om 5 min. 

arar detta. Låt skolskjutsarna som 
pphör under denna tid åtaga sig den 
ppgiften via kommunens försorg. 

Bussen går Hamnplan - Hamngatan -
Ingrid Bergmans Torg - Galärbacken 
- Eva's - Servicehuset, runt Galgber
set ner till Södra Hamnen och vänder 
' är . • 

Ingen genomfartstrafik över Ingrid Berg
mans Torg sommartid!!! 

Detta system finns på massor av plat
:er båder i Europa och t.o.m. i USA -

rivatbilismens förlovade land. (I Colo
rado - Telluride - en stad av Grebbe
sUlds storlek - turistort och historiskt 
intressant från guldruschens dagar -
tillämpas detta system. Flera turistorter i 

hweiz och Frankrike tillämpar också 
liknande system.) 

Låt Fjällbacka bli först med detta sys
tem - jag garanterar att vi blir upp
märksammade för framsynt samhällspla
nering . 

Som punkt 2 vill jag ta upp hotellstan
darden i samhället. Den måste förbätt
ras! 
J ag har ofta beställare och affärsvänner 
utifrån och lägger dem aldrig i Fjällbacka 
- helt enkelt därför att det inte finns ett 
tekniskt modernt hotell. 
Bygg ett hotell med tonvikt på året-om
beläggning enligt principen "small is 
beautiful". Detta hotell skall innehålla 
ca 20-25 komfortabla rum, bastu, ja
cuzzi, mindre bibliotek, gymnastikrum, 
solaltan och tillgång till exklusiv fiske- . 
krog i markplanet. 

Punkt 3. Lyft upp statusen kring Ing
rid Bergmans byst på torget genom att 
här anlägga en ministadspark komplet
terad med ett Ingrid Bergmanmuseum 
med mindre samlingssal (30-50 pers.) . 
för film, (nonstop: Bergmanfilmer som
martid - för trötta inblåsta och våta 
seglare) musik, konferenser etc. 

Punkt 4. Gör ett TORG - av Ingrid 
Bergmans Torg, genom att sluta rummet 

mot väster där, - som många gamla 
Fjällbackabor minns - tidigare en ma
gasinsbyggnad varit belägen. I stadspla
nen från 1951, författad av en fjällbacka
bo (den i samhället mycket verksamme ar
kitekten Svante Paulson), finnes mycket 
riktigt en byggrätt i två våningar föresla
gen. 
Denna byggrätt kan förstärkas så att 
även en tredje indragen våning skulle 
kunna ingå i byggrätten . Platsen och 
torgrummet bär detta. Ett villkor måste 
dock uppfyllas - den nya byggnaden 
måste vara helt genomsiktlig i markpla
net så att vattenspegeln i väster upplevs 
när man befinner sig på torget. 

Punkt 5. I markplanet i denna bygg
nad i direkt anslutning till vattnet kan en 
exklusiv fiskekrog inredas med tillskott 
aven inglasad sommarveranda under ju
ni, juli och augusti. 
De 2 Y2 övervåningarna ger plats för ett 
litet hotell med 25-30 rum av hög läges
dignitet. 

Punkt 6. Låt torget - som skall vara 
helt bilfritt sommarperioden - fungera 
som marknadsplats med möjligheter till 
uthyrbara platser för i första hand 
ortens handelsidkare för all sorts torg
handel. 3x3 m2 ger plats för 10-12 st. 
handlare. 

Punkt 7. Ge torget ett "Bohuslänskt 
golv" med mönsterlagd sten i olika ytbe
handling och visa vad vi kan göra este
tiskt av behandlad sten - vår stora na
turtillgång i Bohuslän. Låt vår lokala 
stenindustri gå med som intressent i 
projektet. 

Punkt 8. Ordna i hotellbyggnaden ett 
rum för tillfälliga utställningar, ideella 
såväl som mera kommersiellt inriktade. 
Ortens konstnärer, konsthantverkare, 
fotografer, textilare etc. kunde ställa ut .. 
här - en utlöpare av Kollektivverksta
den och Hantverksbyn i Gerlesborg. 
Musikevenemang kan ordnas på torget 
då vädret tillåter (seriösa såväl som 
jazz). 

Punkt 9. Vintertid (15/9 t.o.m. 15/ 6) 
har torget p-platser för (15-17) fordon 
- och tillgängligheten till hotell och 
krog, kiosk och butiker, museum m.m. 
blir god för ortsbefolkningen eller de 
som vill turista mera lugnt vintertid. 

Hur skall man nu genomföra detta 
och förankra det i ekonomiska termer? 
Jo - en tänkbar modell vore att bilda 
ett konsortium av ett antal (lokala) före
tag som vill bli intressenter i projektet. 

Genomförande: 
1. Samarbeta genom "brukarinflytan

de" med olika grupper i samhället 
och låt projektet bli en personlig an
gelägenhet för Fjällbackaborna och 
kommunen. 

2. Köp bort konkurrensvillkoret mycket 
sent i projektet genom att ideellt ut
arbeta det i detalj såväl ekonomiskt 
som estetiskt. 

3. Nedlagt arbete av olika intressegrup
per kan vid byggstarten köpas ut av 
det finans forum som står för genom
förandet. -

4. Ett bolag där olika företag och en
skilda köper in sig via aktier i ett ut
vecklingsbolag som driver projektet 
efter ekonomiska förutsättningar 
kan vara en modell. 

5. Försök att fånga näringslivets intres
se vintertid genom exklusiviteten och 
småskaligheten i infrastrukturen. 
Förlägg vissa seminarier, styrelsemö
ten, innovativa konferenser etc. hit! 
Litet hotell - hög standard - exklu
siv fiskekrog - Ingrid Bergmanmu
seum, småskalig miljö med rötter i en 
unik kultur, vackert läge - geogra
fiskt bra mellan Göteborg-Oslo, det 
har Fjällbacka. 
Ett samhälle - ännu ej identitetslöst 
- men på god väg att bli det i mass
turismens storskalighet och anonymi
tet. 



FIK vann serien 
Fjällbacka IK vann fotbollsserien i år backen Jörgen Karlsson med ett mycket 
och kommer att flyttas upp i division 4 talangfullt spel. Laget har en medelålder 
nästa år. I fjol vann de division 6 och på ca 25 år. En bra medelålder, som be
flyttades till femman, så det har gått tyder stabilitet och rutin åt laget, men 
brant uppåt för FIK. Ja det har faktiskt nya förmågor måste fångas upp. Ett 
aldrig gått så bra för FIK som nu, i alla problem är att spelarna pga studier och 
fall inte sedan det nya seriesystemet in- annat bor så utspridda så att det är svårt 
rättades. Tidigare resultat från 30- och att få dem samman till träningstillfällena. 
50-talen är svåra att jämföra med. På Det är förstås ett typiskt glesbyggds-
50-talet leddes FIK av Ingmar Järund. problem. Andelen "fjällbackaspelare" 
Det var då den nya idrottsplatsen kom är 750/0. ' 
till. Det fina resultatet kommer förstås inte 

Division 5, som man nu vunnit, kallas av sig själv . Det krävs mycket träning av 
också Norra Bohusserien. Bland kon- spelarna och en god tränare. Tränaren 
kurrenterna finner man Lysekil, Udde- heter Dan Carlsson, är 32 år och själv en 
valla IS, Smögens IF (Örjan Perssons av Bohusläns bästa spelare. Men detta 
gamla klubb) och Kungshamn som för är inte nog för att ett lag skall ha fram
några år sedan låg i tvåan. FIK vann en gång. I dag är det nästan viktigare, vad 
knapp seger med 29 poäng, en poäng som händer omkring själva spelet och 
bättre än tvåan. Hela serien var mycket träningen: Att få tag i en god tränare, 
jämn. FIK förlorade bara fem matcher att ordna transporter, att värva spelare 
varav två hemma. Två kedjespelare bör eller att värva sponsorer. T.ex. förlorade 
nämnas: Fredrik Eriksson och Conny FIK två norska spelare i fjol, som flyttade 
Olsson . Fredrik lade 28 mål av 53, och tillbaka till Norge. Istället fick man tre 
vann därmed skytteligan. Han innehar spelare från Tanums IF: David Anders
därmed också seriens målrekord på en son, Jörgen Karlsson och Stefan Palm. 
säsong. I försvaret utmärkte sig mitt- Stefan hade FIK tidigare fått lämna till 

Tanum. Allt detta arbete sköttes av 
FIKs primus motor Lars Engberg. Han 
spelar själv med i laget, men i och med 
uppflyttningen till fyran slutar han och 
kommer i fortsättningen följa laget från 
åskådarbänken. Han har just fyllt 40 år, 
och någon gång måste man sluta, tycker 
han. Istället kommer tränaren Dan 
Carlsson att ingå i laget, och därför ar
betar Lars nu intensivt för att få tag i en 
ny tränare. En ny tränare innebär nya 
ideer. Att byta tränare då och då är ut
vecklande för laget. 

"Tror du FIK har någon chans att 
hålla sig kvar i fyran?", frågar under
tecknad. 

" J ag tror det," svarar Lars. "1 och 
med uppflyttnignen blir laget intressant 
för förmågor i andra lag, som spelar i 
lägre serier. Så är det bara. FIK har 
drabbats tidigare, nu är det vår tur. 
Dessutom, om vi får den tränare jag 
hoppas på, tror jag det gre'r sig." 

Vi hoppas alla det samma. 

Anders Järund 

FjCUlbacka lK. Benesellrare i diu V Bom därmed är klara för diu IV nästa säsong. 
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FIKs UNGDOMS· 
FOTBOLL 1987 

Aret har varit mycket framgångsrikt för 
FIKs ungdomsfotboll både på flick- och 
pojksidan. 

Flickorna har för första året deltagit i 
BFFs ungdomsserie F-12, och belade där 
örs ta plats. De tränas av Pernilla Karls

:on och Agneta Engberg, vilka har gjort 
~rt gott arbete. Intresset från samtliga 
~elare och inte minst föräldrar är stort. 
FIK hoppas mycket på detta laget. 

På pojksidan har resultatet också varit 
ra. Främsta insatsen gjorde här Il-års 
get i serien P-Ile, där de tog första 
lats . 

10-års laget belade en mycket hedran
e andra plats endast ett mål efter seg

rande Skee IF. 

14-års laget är mera ojämnt och där 
har resultatet varit något sämre. Laget 
hamnade på fjärde plats i P-14c. 

16-års laget som klubben kombinerar 
med Grebbestad IF har även' det varit 
ojämnt, och belade en sjätte plats. 

I stort finns dock flera spelare som 
ubben kommer att få nytta av i framti

den. 

Inför 1988 har klubben även börjat 
med en grupp pojkar födda 1979-1980, 
som ev. skall anmälas till seriespel. 

Som ungdoms tränare och ledare har 
under året varit Rolf Svedberg, Nils 
Kristensson, Ingvar Jansson, Lars Eng
berg, Max Hedström, Pernilla Karlsson 
och Agneta Engberg. 

Klubben har även haft ett bra stöd 
från föräldrar. 

Lars Engberg 

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

Läs 
Fjällbacka 'Bladet 

Otd\~GP-- G Id 
\'i,t;.. Nordholms Ur & u 

GREBBESTAD 
0525 - 10138 

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

URBATTERIER BYTES MEDAN NI VÄNTAR 

ÖPPET: Vardag 
Lördag 
Lunch 

9.00 - 18.00 
9.00 - 12.00 

12.45 - 14.00 

Stjämurmakare • 
- medlem i Sveriges största klockkedja !J 

JÄRUND 

INVENTING 

Nr 46170 

AB 

SnOWiOggingVaI'Ill 
Vattenavvisande. h 
Kardbo:reti~lsl~tning. OC 

bIa, gra , VIt. 

tri 28-46. 

skön. 
~/:~/vL-

SKOR och LÄDER 
FJÄLl.RACKA 

Tel. 0525 / 3 12 50 
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"Öppet hus" på Fjällbackaservice 
Veckoslutet 10-11 oktober inbjöd 
FJÄLLBACKASERVICE till "Öppet 
hus" på "Läsidan" i vilken inryms: 
Vårdcentral, Apotek, Cafeteria ... Biblio
tek med "Röda rummet", Matsal med 
kök samt en mängd andra utrymmen 
som Bastu, Hobbylokal, Gymnastik, 
Samvarorum, rum för Hår- och Fot
vård, Vinterträdgård, Rökrum, Studie
och Fritidsrum och gemensam Tvättstu
ga. Det fanns dessutom möjlighet att be
se ett par lägenheter i hyreshusen vid Li
denvägen. 

Bägge dagarna vandrade mer än 500 
personer genom anläggningen. En del be
sökare kom båda dagarna, vilket väl 
måste tyda på att man fann anläggningen 
tilltalande. Medlemmar iPensionärsför
eningen och en del av personalen ordna
de guidning i huset bägge dagarna. 

I Cafeterian bjöds de besökande på 
kaffe och kaka och den som var hungrig 
kunde köpa smörgåsar eller paj i matsa
len. Serveringen i Cafeterian sköttes av 
pensionärsföreningens damer. 

Studieförbunden ställde i de olika 
rummen ut exempel på sin verksamhet. I 
matsalen underhöll på lördagen Pensio
närskören under ledning av Sven Al
fredsson, liksom en barnkör från Kyrk
skolan - samma barn, som varje dag 
intar sin skollunch i Läsidans matsal. 
Lördagens underhållning avslutades av 
"Plastbandet" från Inventing, vilka 
spelade populära stycken på fiol, gitar
rer och dragspel. 

I biblioteket delade Ella Persson och 
Barbro Hugosson ut böcker till de första 
besökarna och Karl-Axel Wikström vi
sade den vackra konst ochc de fina ut
rymmen, som biblioteket nu förfogar 
över. I Apoteket visade Anita Berggren 
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och hennes medarbetare omkring och 
bjöd hugade damer på en tub hudkräm. 
I Vårdcentralen kunde man förutom att 
vandra runt och bese de trivsamma 
behandlings- och undersökningsrum
men, även beundra fina konstverk av 
bl.a. Caje Huss. Även i Vårdcentralen 
ställde personal upp och visade lokaler
na bägge dagarna. 

Man skulle -för övrigt kunna göra en 
rundvandring enbart för att beundra all 
den fina konst, som Ulla Dejmo samlat 
och prytt väggarna med i de olika rum
men. Karl-Axel Wikström har lovat att 
ge en speciell visning av all konst när ut
smyckningen är klar. 

Underhållningen på söndagen startade 
kl. 13.00 med musik på tvärflöjt, piano 

Britta Nilsson med skolbarn i den nya matsalen. 

God Jul ~ch Gott Nytt År! 

Välkommen till Ditt Apotek 
Huvudentren Fjällbackaservice 
ÖPPET: Måndag 

Tisdag-Fredag 
8.30-12.30 13.30- 18.00 
8.30-12.30 13.30-17.00 

Tel. 0525/310 04 



h trumpet, på förtjänstfullt sätt fram
=ön av Cecilia Ahlsen och Ing-Marie Ju
·usson. Klockan 14.00 var det dags för 

en barnkör, som kallar sig för "Pannka-
or och Sylt" att sjunga och de avlöstes 

av sina äldre kollegor " Ärter och 
Fläsk", också de under ledning av Sven 
.lliredsson, för att underhålla på sitt 
'an1iga trivsamma och kvalificerade 

sätt . Under deras framträdande träng
e 175 personer i matsalen, vilket väl 

säger något om "Ärter och Fläsks" po
ularitet! Alla framträdanden avtacka
es med mycket uppskattande applåder. 
Avsikten med "Öppet hus" var ju att 
te bara fjällbackaborna utan även an- Biblioteket. 
a kommuninnevånare skulle få veta 

. en utomordentlig tillgång för kom
::lUllen, som finns i Fjällbackaservice. 

Det har uttalats en förhoppning att 
=öreningar och privata samt kommunala 

h andra organ skall finna det tilltalan-
e att förlägga lämpliga delar av sin 

'erksamhet till de utrymmen och loka
er, som finns i "Läsidan". Lokaler och 
. der kan bokas genom samtal med Ingrid 

.\lfredsson, som nås på telefon 320 49 
~ller 320 40. Kökets förnämliga tjänster 
an beställas samtidigt, om man' så ön-

: ar. 
Emil Holmberg 

~ 

Apoteket. 

Tanums.~ 

Bibliotek 
V ÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA! 

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

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

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

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

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

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

Om Du vill besöka biblioteket och träffa filialföreståndare Ella Persson så är Du väl
kommen till det nybyggda Fjällbacka-Service. Tänk också på att vi har fått nytt tele
fonnummer: 0525/32047. 

Vi har följande öppettider: måndagar och fredagar 
tisdagar och onsdagar 

kl 16-19 
kl 11-13 
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N Y evangelist till 
Pingstkyrkan 

Sedan Eivor Emsäng och Lilly Anders
son gått i pension, har en ny evangelist 
tillsatts i Pingstkyrkan. Han heter Johnny 
Lundgren och kommer från Degerfors. 
Han är bosatt och stationerad i Munke
dal. Fjällbacka tillhör hans distrikt. Det 
som mest märkts av hans verksamhet 
här är VIP-klubben för alla barn i Fjäll
backa. Varje tisdag mellan klockan halv 
sex och halv sju samlas nästan alla barn i 
Fjällbacka i åldern fem till nio år i Pingst
kyrkans nya lokaler i gamla posten. Alla 
har väldigt roligt. VIP-klubben började 
sin verksamhet redan i somras under 
namnet Skoj-time. Detta var en del av 
Pingstkyrkans stora satsning i Fjällbacka 
i somras. Förutom barnverksamhet hade 
man ett cafe på Badholmen med namnet 
Himmel och Hav. Flera artister och kö
rer knutna till pingstkyrkan hade bjudits 
in. Cafeet drevs av Peter Eklund. Som
marfjällbacka fick också uppleva tradi
tionell evangelisationsverksamhet med 
körsång och tal på Ingrid Bergmans 
torg. Som vanligt upptogs detta olika av 
olika människor. 
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Anders Järund 

Gynna våra 
annonsörer! 

Wide/ius Marinservice 
0525131033 Fjal/backa 

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

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

VINTERSERVICE • FÖRVARING 

DYKARBETE 

Massor av erbjudande 
hittar ni i vår julkatalog! 

Välkomna! Alleraviigen, Tenumahede 
Tel. 0525/294 06 

Boutique Klippan 
I f'JÄLLBACKA 

Har fått mycket nytt för julen och våren -88 
SILVER, SMYCKEN och VÄSKOR 

Välkommen in - nya som gamla kunder 

Mia och Ingemar 
Tel. 0525/318 06 



Reportage från Fjällbacka 1887 ordet till gåtan. Snart är skrålet och 
stojet bedövande. Töser och piltar med 
armarna om halsen på varandra raglar 
fram och åter. Hos några sticker bohus
läningens vilda lynne fram i ord och åt
hävor under det andra sitter stilla och ler 
huldsaligt samt dricker och dricker till 
de faller dödfulla ner. Bönderna är mer 
stillsamma, under det fiskarna som känna 
sig mest hemma föra ordet. Gräl mockas, 
slagsmål utkämpas, och ordningens upp
rätthållande som representeras av tre 
"rättare" är en saga blott. Till tröst för 
de rädda spatserar dock länsmannen nå
gonstädes uppe i backen. - Någon 
verklig olycka har man dock icke för
sport från dessa gillen. - - - -

En dokumentär skildring av författarinnan Hilma Strandberg 

Den unga telegrafisten Hi/ma Strand
berg, stockholmsflickan som dök ner i 
Fjällbacka som en främmande fågel, hade 

kså börjat försöka sig som författa
rinna. Hon hade kontakt med redaktö
ren S.A. Hedlund i Göteborgs Handels
och Sjöfarts Tidning och skildrade kunga-

esöket. Hon fängslades också av den 
säregna miljön och skrev noveller med 
;:Jotiv från Fjällbacka i en samling som 
-on kallade Västerut och som också 
om ut 1887. Vissa av de skildrade per

- nerna i dessa noveller var alltför lätta 
a - "änna igen, och fröken Strandberg 

ev ganska illa omtyckt i Fjällbacka ef
-~r detta och t.o.m. förföljd, så att hon 
aIåste lämna sin plats. 

Denna skildring, som är mera doku-
3lentär, var ursprungligen tryckt i Ny Il
lustrerad Tidning, men Bohusläningen 
::ryckte av den 1887. Det kan passa att 
publicera hennes intryck 100 år efteråt, 
och idag kan väl ingen ta illa lIPP utan vi 
-år vara glada att denna realistiska, 
:rispråkiga skildring finns. (För att göra 

ningen lättare har jag moderniserat 
-~vningen och en del uttryck och satt 

ellanru biker). 
Inger Rudberg 

_ tarknad-folkets rättighet 
Ansjovisens moderort har även andra 
sa 'er att bjuda på än sill och salt, ansjo
ismagasin och ansjovislukt, sjöstövlar 

och sydvästar. Varje höst i flyttveckan 
"öranstaltas här en marknad som varar 

"å dagar, då lantfolket strömmar till, 
ölet flödar och nordhottelynnet vid po

alens klang vecklas ut i all sin egen
domlighet. 

Yid gästgivargården viker vägen av åt 
äger och fortsätter en lång backe upp

å-_ De är här marknaden pågår, här får 
-~ - a ig tomtplatser utmed husväg
="~" ~e många säljare, som komnier 

PERS IENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---FIRMA---

Z-E-R-V-A-
Håkan Lilja ---

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 
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från östan och västan för att slå upp sina 
stånd och utlägga alla frestande varor. 
Passagen emellan är sedan skäligen 
trång. Lik en smal slaggmättad flod 
vältrar också den tätpackade folkström
men tungt fram, då den stora dagen är 
inne. På denna fläck är livet koncentre
rat, hit dras det från många mils 
omkrets. 

Man har försökt avskaffa denna mark
nad, men det har varit fåfängt. Folket 
håller starkt på sin gamla rättighet. Det 
är nu man skall ha roligt för alla årets 
slit- och släpdagar. Det är nu man får le
ka fri för en dag, traktera och trakteras, 
träffa pilten si' och tösa si', dricka sig 
full, åka på karusell och förstöra sina 
styvrar, men även göra sina nödiga vin
teruppköp av kappor och dofflar i fru 
W-ns gedigna och välkända handelsbod. 

Kvinnfolket tar tömmarna 
Roligt skall man ha! Man vet ju så väl 
på förhand, hur det skall bli: fylleri, 
slagsmål, oväsen. Och på kvällen blir 
det för kvinnfolken att söka med lock 
och list få upp karlen, som hör en till, på 
kärran, ta fäste på honom så gott man 
kan och så fatta tömmarna och köra 
själv hemåt i mörkret och mörjan med 
tom kassa och värkande huvud, medan 
karlen lallar och vaggar fram och tillba
ka eller snarkar med halva kroppen ut
om kärran. Det är alltid slutet på visan 
- man har alltid någon karl att hålla 
reda på. Men nästa år är det glömt, och 
då ska man åter "sta' på marken" och 
ha livat om man så skulle krypa dit. 

Ölet strömmar 
Kvinnfolken ger för resten icke efter, 
när det gäller att tömma glaset. Redan 
på förmiddagen är ölstugan på "gästis" 
fullbesatt. Gästgiverirörelsen delas mel
lan två innehavare och det beror på vem 
som har turen att få marknaden på sin 
vecka. - Öl strömmar, öl flyter, öl är 

Men mörkret faller på 
Men mörkret faller på. Den ena kärran 
efter den andra kör bort utåt landsvägen 
och i backen blir det tomt. Fiskelägets 
lykta tändes och vajar flämtande för 
blåsten i vinkeln vid gästgivargården. 
Man traskar omkring med handlyktor i 
den upprivna vägsmutsen och lägger in 
sina varor. Här och där träffar man nå
gon drucken som sover ruset av sig eller 
trevar uppåt väggarna i mörkret. Vinden 
tar till och vågskvalpet hörs tydligt från 
bryggorna och under sjöbodarna. Det ly
ser rött eldsken från en och annan stuga. 
Omsider är allt tyst, släckt, tomt. Hela 
den långsmala strandgatan utefter ligger 
man försänkt i sömn. De gamla förfallna 
stugorna och husen, många med gavlar
na åt gatan, är antingen klämda upp un
der det stora breda fjället och överskyg
gas därav, så att solen aldrig vintertiden 
når dem, eller också ligger de nere vid 
fjordbrynet, och vågorna sköljer över de 
små rutorna och täcker dem med salt. 

Mössen knaprar i magasinet 
Och suckande vräker den svarta fjorden 
in över gatan där den är som trångast nere 
vid källan, som rinner upp under ett jät
telikt utskjutande klippblock. Det ger 
eko när man går där förbi. Fjällets mörka 
skuggor faller tungt över gatan. Smala 
vattenströmmar silar ner utefter den 
fuktiga väggen. Och det smårasslar och 

forts. sid 28 

AB LERSTENS KVARN 
Försäljn5ng av TEL. 0525 - 318 10 

• Hundfoder (Hundköket) 
• Mjöl 
• Lantbruksfoder 
• Gödsel, utsäde, kalk, fröer m.m. 

• Välkomna! 
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knaprar och knäpper överallt av möss, 
som kilar omkring i det stora magasinet 
till vänster, av vågbruset, av småsten, 
som sakta lossnar och faller bort från 
fjället, av kattor som smyger omkring 
bland ansjovisburksavfallet hos bleck
slagaren mitt emot. 

Allt hörs så enerverande väl i den djupa 
ensligheten. Det mattbleka skenet från 
havet lyser halvt upp den väldiga fjäll
väggen, halvt gömmer det undan den i 
ogenomträngligt mörker. 

Vita frun 
- nästan alla har sett henne 
Det är då "vita frun" är ute och går. 
Med tysta, mjuka fjät vandrar hon rast
löst fram och åter, visar sig, försvinner, 
än utan huvud, än med, än vit, än svart, 
än alldeles osynlig, blott förnimbar ge
nom lätta, rastlösa, tassande steg. 

Det finns knappt någon som ej sett eller 
hört henne, både "bildat" och "icke bil
dat" folk har de någon gång varsnat den 
sorgmodiga skepnaden i källans omkrets 
under fjället. Och de går ogärna där för
bi, när mörkret faller på och månen är i 
nedan. ~ 

Vem är hon? 
För många, många år sedan förliste en 
jakt i skären utanför Fjällbacka. Men 
ombord fanns kaptenens dotter, en fa-

, ger tärna, som var på väg till sin brud
gum och hade med sig den ståtligaste ut
styrsel. Guld och silver och armband 
och klenoder av alla slag. Vart det tog 
vägen, vet ingen. Men själv flöt hon upp 
på stranden här invid och upptäcktes av 
några vrakplundrare. De skar av hennes 
fingrar med de dyrbara ringarna, fastän 
hon ännu levde och därefter vräkte de 
henne i sjön för att dö en kvalfull död. 

Det är hon som ej har ro och ej läm
nar Fjällbacka ro. Hon går där och 
blandar sina suckar med vindens tjut, 
vågornas dån, rasslet och suset. Det 
finns knappt någon som ej sett henne! 

StorsilIen väntas 
Men "stranden" som fiskeläget benäm
nes i vardagslag, har allvarligare saker 
att tänka på än marknadsgillen och fred
lösa gengångare. Kampen för tillvaron 
är hård härute, sjöfarten ligger nere och 
fisket är knaggligt. Hösten är den stora 
väntans tid, men ej en väntan med kors
lagda händer, men en väntan, då stora 
tillrustningar görs för att ta emoL den 
väntade - storsillen. 

Vadlagen med sin "bru~e" i spetsen 
spänner ut vadarna på bockar, synar, la
gar, tätar. Båtarna tjäras, tätas,kölha-
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las. Kvinnfolken ser till "töjet" , bind
tröjorna, vantar med två tummar, ylle
halsdukarna, oljekläderna. - Så är man 
färdig. - Skall hon komma? Svälta eller 
äta sig mätt, frysa eller vara varm, det är 
frågan. Även om det slår till, så går mesta 
förtjänsten åt till att betala handlandena 
för det man åt upp i fjol. Men också det 
måste göras för att få ny kredit. 

Vadar eller garn? 
I år har både kaptener och styrmän fått 
stanna hemma och fiska. De har byggt 
stora båtar och skaffat garn. Somliga 
menar att detta äter ut den fattige fiska
ren, som nu inte kan komma någonstans 
med sin blandade vadsill, medan andra 
tycker att han just har gott av att lära 
något nytt. Med litet energi kan garn 
skaffas lika väl som vader och så kan 
storsillen fångas överallt oblandad och 
skärgården blomstra upp . 

Golvbrädorna glänser av saltlake 
och trampad sill 
Tidigare kommer skarpsillen, och ansjo
visfabrikörerna passar på nere vid sina 
bryggor och köper båtlasterna. Vid lyk
tans sken skovlas varan upp och in i ma
gasinet, där golvbrädorna glänser av 
saltlake och trampad sill. Arbeterskorna 
strömmar till och försvinner i alla kro
kar för att ta itu med fångsten. Det lyser 
ut över bryggorna, där de skäggiga an
siktena under sydvästen sticker upp ur 
båtarna, halva kroppar lägger sig över 
brokanten och stegrar priset, medan 
fabrikören går omkring med en lykta 
och bjuder . 

Blåsten viner tvärt igenom magasinet, 
det är ruskigt och kyligt när nordvästen 
ligger på och inte är arbetet angenämt 
just. Lätt kommer ej· de pengarna in, 
men det är så välsignat förstås, när hon 
kommer, den skarpa, fast inte så gott 
som den stora ty hon är till för alla. 

"Det skulle så väre" 
Nordhottestrandbon är en intelligent 
typ . Vaken och fri till sinnet, skarp i 

(lJE' 1!Johus . AB lllfJ KOnOml 

blicken, kvick i uppfattningen, men vild 
och styv stundom, synnerligen när han 
druckit. Med döden har hans ständigt 
att räkna. Han är djärv och orädd, och 
blir han "börte" en byig dag, så väcker 
det väl sorg men icke fasa, icke över
raskning bland de närmaste. - "Det 
skulle så väre". I sitttal är han kort och 
träffande. 

När det är tjocka på sjön eller på 
land, säger han: 
- Ida' är världa' liden. Och lägger fjor
den sig en tid i januari och isen täcker 
över sillstim och förtjänst, blir han hu
morist: 
- No ha vi fået lågg over bötta - jaggu 
kan vi no fiska. 
Skulle det falla en stads fröken in att för
älska sig i och gifta sig med en rask pilt 
här ute och flytta med i hans stuga, så 
komme väl tungorna litet igång och ögo
nen på kvinnfolken skulle stirra en smu
la. Men man skulle egentligen inte finna 
det så värst onaturligt, och far skulle säga: 
- Vi ä no mennesker alle, ska je' sia. 

Schartauanismens järnhand 
Nej, underdånighet och rangskillnad har 
skärgårdsbon inte det rätta greppet på. 
Det påstås att kommer t.o.m. Hans Maj :t 
själv, så skulle fiskarfar ställa sig bred
bent och flytta bussen, sträcka fram sin 
labb och säga: 
- Godda' , herr kong, hölles står de' te' 
me' hälsan? 
Vad han skulle böja sig under vore då 
prästen. Men så har han också fått veta 
av att han levat de sista årtiondena. 
Schartauanismen har förstått att pressa 
ner hans styva nacke till jorden, hållit 
honom med järnhand, ja, utövat ett väl
de, som kommit den oinvigde att dröm
ma sig tillbaka till katolicismens hetaste 
dagar. Nekas kan inte att något gott 
kommit därmed. 

Kniven har försvunnit, våldsamheter
na tagit av, ett visst yttre lugn har brett 
ut sig över stranden. Men despotism är 
aldrig god, den tränger aldrig längre än 
till ytan. Andra makter skulle verka på 
denna friska, begåvade befolkning. 

SVERIGES REDOVISNINGSKON5UL TERS FÖRBUND 

företagarens nära rådgivare och samtalspartner 

På Bohus Ekonomi kan vi hjälpa Dig och Ditt företag med alla 
admistrativa frågor. 
Vi använder avancerad teknisk utrustning och kan på det sättet ge 
våra kunder en snabb och effektiv service. 
Vi samarbetar med auktoriserade revisorer och advokat. 
Kontakta oss på telefon 0525-291 30 för vidare information 



HÖGVATTENREKORD I FJÄLLBACKA 

Swrmen fredagen den 16 oktober gav ett högvatten som inte upplevts sedan 30-
-:Jlet. Bilden tagen vid Ingrid 'Bergmans Torg. 

JÄRNBODEN 
TOREVI AB 
Tel. 0525-317 80 

45071 Fjällbacka 

VERKTYG,HUSGERÅD 
TRÄDGÅRDSREDSKAP,BÅTFÄRGER 
FISKE, GASOL, DIESEL FÖR BÅTEN 

AMMUNITION 
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REDOVISNINGSBYRA 

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

Hogia data 
samarbetar med Aukt. Revisorer. 
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p Å BRINGEBÄRSHOLMEN 

Den dagen det blev sommar 
då vind och sol var goda. 
Vi ankrade i viken 
den skimrande och vita. 
Vid mjuka snäckskalsstranden 
av musslors millioner, 
som skapades och levde 
i havets djupa gömmen. 

Se ängen bjuder blommor! 
Stor blåklocka som vajar. 
O, låt den stå mina kära! 
Se blodnävornas lila, 
se fetknopps gyllne solar 
til! bronstidsbarnens glädje! 
Där ovan mörka stenblock 
från isälvs hemska brusfall 
då mänskor inte kommit. 

Tvärs över sträcks i luften 
taltrådarna till öar, 
där pratet förs från Kalvö 
till Korsö eller Hjärterö. 
Se, Fjällbacka med kyrktorn, 
granitblock, huggna; gråa, 
där vita stugor hukar 
med röda takens kammar 
som kycklingar hos hönan. 

Se truten där i vågskvalp, 
fint tiggande en brödbit 
av människornas händer. 
För truten dag att flyga, 
en dag som lusen andra. 
För oss en dag att tacka, 
den bästa utav tusen. 
För oss en dag att lägga 
i minnets dolda kista. 

Inger Rudberg 


