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Från Vetteberget en betagande utsikt. Denna gång kastar vi blickarna ned över "sydstranne" med 

Oxnäshällarna och Badholmen en aktuell plats under sommardagar. 

Ny småbåtsbrygga 
Ett mångårigt önskemål bland 
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_ år kan hamnstyrelsen slå 
stor a trumman. Kommunen 
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Nummer 22 

Fjä lI'backa ett" smultron

ställe" i radions 

midsommarprogram 
För några veckor sedan hade 
Fjällbacka besök av TV-och 
radioanställda redaktörerna Ga
briella Garland och Åke Falck. 
Besöket gällde att sammanställa 
ett program med underrubriken 
Bryggan. Det gällde personligt 
inslag med samtal om sin "ung
doms smultronställe" och vem 
vore då lämplig om inte Åke 
Falck, då han under sin upp
växttid vistats här hos sina an
höriga varje sommar. Under 
deras promenader på gatorna 
kunde Falck berätta om allt då 
han kände igen såväl gator som 
gränder. Det var många min
nen som passerade revy. 

Hydrokoptern 
Sidan 2 

Kvillebo fick silver
nyckel 

Sidan 9 

har låtit uppföra en 110 meter 
lång vinkelbrygga vid Brand
parken där det förut fanns 'en 
liten brygga med tilläggsplats 
för Porsholmsbåten. Härifrån 
går den ett femtiotal meter rakt 
ut för att sedan sträcka sig norr
ut med en lika lång vinkel. 

Antalet båtplatser inne i vinkeln 
blir ett fyrtiotal. Dessutom blir 
det båtplatser på sydsidan. Yt
tersidan mot väst blir mera 
lämtllig för båtar på tillfälligt 
be:~ök l.inder lämpligt väder. 
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Fjällbacka som 

kommunens 

stö rsta täto rt 

Kville kommun som numera 
jämte Tanums och Bullarens 
kommuner ingår i Tanumshede 
kommunblock, har inom sina 
gränser ett flertal tätortsbild
ningar. Fjällbacka som den stör
sta av dessa har mycket gamla 
anor som handels- oc!). fiskeort. 
Emellertid har en stor föränd
ring skett i alla våra äldre bo
huslänska kustsamhällen. Detta 
har helt visst satt sin prägel 
även på Fjällbacka. 

Vi är nu inne i en ny uppbygg
nadstid. Kommunen har genom 
ett flertal beslut betro anlägg
ningar m. m. under senare tid 
liksom satsat på Fjällbacka. Det-

Föreningen för Fjällbacka 
Postgiro 41 03 18 

Styrelse: 
Ordförande: 

Representant Sten Kallin 
Nordostpassagen 26 B 
Uddevalla. 

V. ordförande: 
Kamrer Bo Reichenberg 
Musseronstigen 20, Uddevalla 

Sekreterare: 
Ingenjör Rolf Järund 
Norra Skyttegatan 25 
Örebro. 

Kassör: 
Köpman John I. Johansson 
Fjällbacka 

5:e medlem: 
Direktör Emil Haeger, 
Nygatan 19, Växjö 

Redaktionskommitte för 
Fjällbacka-Bladet: 

Sten Kallin 
J ohn I. Johansson 
Algot Torewi 

SYFTE: 
Föreningen för Fjällbacka 
har till syfte att verka för 
Fjällbackas utveckling fram
förallt på näringslivets om
råde. Föreningen vill därför 
stärka intresset för Fjäll
backa i första hand bland 
före detta Fjällbackabor och 
bland sommargäster i sam
hället och den närmaste 
bygden. 

ta har ej minst gett sig i uttryck 
vid ansträngningarna för beva
rande av läkarstation. 

Oavsett utgången av kommande 
beslut i kommunsammanlägg
ningsfrågan, är det av allra stör
sta vikt att Fjällbacka samhälle 
understöds i sin utbyggnad. Den 
tid Kville kan verka som egen 
kommun har vi då från centrala 
ledningen möjlighet visa på 
kommunens satsning på sam
hället, det blir lättare fö-r före
tag att etablera sig och samti
digt som bostadsproduktionen 
fortskrider ökas underlaget för 
befintliga och tillkommande af
färer. Kort sagt en hygglig 
samhällsservice. 

Den industri vi har i Fjällbacka 
är en stor glädjekälla för oss 
kommunalmän och vad vi för
står, en god inkomstkälla för 
dem som arbetar där. Vi hyser 
all aktning för företagsledning
arna och hoppas att etableringen 
i samhället ger det ekonomiska 
utbyte som varje företagare kal
kylerar med. Samma vill jag 
även ha sagt för de företag vil
ka ha fö-r avsikt etablera sig 
här och med vilka förhandling
ar förts. Jag uttrycker även den 
förhoppningen, att vi inom det 
närmaste får möjlighet besluta 
om byggande av låg- och mel
lanstadieskola samt att arbetet 
med avloppstunneln kan startas. 
Detta jämsides med en planut
vidgning för . bostadsbebyggelse 
skulle ge oss större möjligheter 
i vårt arbete. 

Fjällbacka samhälle har all an
ledning se ljust på framtiden. 
Någon explosionsartad utbygg
nad har vi ej i sikte. Det är ej 
heller vad som eftersträvas. En 
utbyggnad i lugn och beräknad 
takt kan skapa påbyggnad fö'r 
samhället, vilket vi fullt natur
ligt betecknar som kommunens 
centralort intill tiden för ett 
samgående med blockets övriga 
kommuner och därefter får ut
göra K ville kommuns "balans
hjul" i förhållande till den nya 
centralorten. 

Raymond Hansson 

Stort deltagande 
för "Flykting 67" 
I Fjällbacka såväl som i övriga 
landet vigdes söndagen den 16 
april för hjälpen "Flykting 67". 
Ingen var ovetande om vad det 
gällde då den intensiva propa
gandan för hjälpåtgärden hade 
genomsyrat människorna. Många 
ville hjälpa och alla kunde det. 

Även om det funnits något mot
stånd torde detta försvunnit se
dan man lägrat sig omkring TV
programmet där Hyland på ett 
eminent sätt slog an till dagens 
program för "Flykting 67". Re
dan utanför oststationen kunde 
man ana dE högtidliga stäm
ningen därinne. Lokalen vackert 
dekorerad, underhållningsmusik 
av hrr Arne Holmberg och Leif 
Granqvist, samt postfunktionä
rerna och Röda korsets represen
tanter i fullt arbete med att 
stämpla in penninggåvorna samt 
utlämna godsaker till barnen 
var vad som mötte givarnas 
blickar vid deras besök. Den 
allmänna glädjen var det stora 
deltagandet vilket gav det vack
ra resultatet av kr. 3.915:-. 

Vid byte av adress 
är redaktionen liksom tidigare 
tacksam för ett meddelande om 
den nya adressen, så att tid
ningen vid avsändandet kommer 
adressaten tillhanda, Vår vädjan 
om dylik'a meddelanden har 
hörsammats, och vi hoppas att 
så blir fallet även under kom
mande tid. Vi är även tack
samma för ett meddelande i 
händelse av att Fjällbacka-Bla
det inte når fram till vederbö
rande vid sedvanlig tidpunkt. 

Redaktionen 

Hydrokopter har 
stationerats på Dyngö , 
Under en dyster och grå vin
termorgon den 27 januaI'ji.. anlän
de en långtradare ut till fisk
hamnen i Fjällbacka. Last en be
stod av den sedan veckor' efter
längtade hydrokoptern, vilken 
nu skulle välsigna skärgården 
då man vilken dag som helst 
kunde bli isolerad genom is och 
snö. Mari hade förra år~ts be
svärligheter i färskt minn"e . Det 
var ingen större mottagnings
kommitte på platsen då de't en
dast var en sluten cirkel som 
visste om tid och plats. Kom-

munens representant hr Ray
mond Hansson, hamnkapten Al
got Johansson, den blivande 
hydrokopterföraren Helge Holm
berg tillhörde den prominenta 
skaran, samt ett fåtal morgon
pigga från omgivningen vilka 
t0g emot främlingen från Arkö
sund. 

Desto flera blev det vid pre
miären då föraren Helge Holm
berg visade den intresserade 
publiken den nya farkostens 
egenskaper. Hela företaget var 

ju en nyhet och de flesta visste 
inte vilken form en dylik far
kost hade. Han kunde ju ta sig 
fram lika bra i vattnet, på isen 
och genom snödrivor, detta viss
te man, och man fordrade inte 
mera. Men sa en "dä va a en 
liden". Ja, kanske. En större 
kanske hade varit lika bra? 
Men vad hade den kostat? Se
dan hydrokoptern med hjälp av 
kranen i fiskhamnen blivit sjö
satt, började den att forcera 
fjordens issörja, vilket gick utan 
hinder. På öppet vatten gick det 
bättre och inne på Joredsfjor
dens bärkraftiga is gick allt per
fekt. Hastigheten blev även 
enorm. Alla är glada och belåt
na, även folket på landsidan, 
trots att isoleringen i skärgår
den inte direkt berör dem. 
Gladast torde väl ändå hr Helge 
Holmberg vara som under 
många år kämpat dagligen mot 
vädrets onda makter då han di
stribuerat post samt skjutsat 
skoleleverna till land och åter. 
Hans sparkstötting, vilken fli
tigt användes under förra vin
tern som det enda fortskaff
ningsmedlet, är väl redan nu en 
relik att tillföra skärgårdshisto
rien. Man hoppas nu i skärgår
den att den alltid förekomman
de osäkerhetskänslan under vin
tern att något skulle hända hör 
till det förgångna. Denna säsong 
hade man dock tur med vädret 
och de gamla trafikmedlen kun
de användas. 

forts. sid. 4 

EN VÄDJAN 
Då vi för arkivering behöver 
följande n:r av Fjällbacka-Bla
det 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 12 voro 
vi tacksamma om det finns nå
gon av läsekretsen som innehar 
något av dessa och som vill av
stå dem till förmån för För
eningen för Fjällbacka. Om så 
är fallet kan de sändas till 
Fjällbacka-Bladets redaktion, 
Fjällbacka. 

NISSE CARLSSONS 

nya 

Allt i modern Hårvård 

Tel. 0525/31125 

1. A. FREDLUND 

• 
= PLATSLAGERI = 

Utför alla i branschen 
förekommande arbe
ten. Tel. 0525/31080 
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Indragningen av läkar
stationen i Fjällbacka vållar 
stort missnöje 
Meddelandet om att Fjällbacka 
inte får behålla sin läkarstation, 
har väckt allmänt missnöje och 
förbittring inom hela Kville 
kommun. Man anser allmänt att 
ett sådant handlingssätt skulle 
vara en ren dolkstöt i ryggen 
på kommunen som energiskt ar
betar för den expandering som 
för närvarande gör sig mer och 
mer märkbar. 

När kommunen första gången 
ställdes inför problemet beslu
tade man omedelbart om en 
uppvaktning hos medicinalsty
relsen, där de tre delegerade, 
Arnt Berggren, Torsten Lind
skog och Raymond Hansson, 
framlade kommunens syn på sa
ken, tillsammans med en pro
testskrivelse undertecknad av 
2.600 invånare i Kville kommun. 

Det är nu dessa kommunens 
synpunkter som remitterats till 
Göteborgs och Bohus läns för
valtningsutskott för yttrande. 

De delegerade framhöll då bl. a. 
att "kommunens befolkningsut-

Fackeltåg i 
För första gången i Fjällbackas 
historia firades valborgsmässo
afton med fackeltåg genom sam
hället. Man hade otur med väd
ret, vilket dock inte hindrade 
att ganska mycket fo lk bevitt
nade det hela samt åhörde 
sången från Badholmen. 

Under tiden sångarna underhöll 
flammade trad~tionsenligt val..., 
borgsmässoelden från Gud
mundsskäret. Sången utfördes 
av Fjällbacka kyrkokör för
stärkt med Kvilles och Tanums 
körer under ledning av kantor 

veckling ser ut att gå mot en 
ljusare tid. Industrilokalisering
en till främst Fjällbacka pågår 
och kommer med största sanno
likhet att fortsättas av flera. 

Bland annat har lokaliserings
stöd och -lån beviljats för Fjäll
backa Elementfabriks AB för 
uppförande av fabrikslokaler". 

livlig byggnati'on 
Man framhöll vidare att bygg
nationen är ganska livlig, så
lunda skall uppföras låg- och 
mellanstadieskola i Hamburg
sund och en dylik planeras även 
i Fjällbacka och att flerfamiljs
hus är under uppförande i des
sa båda samhällen. Man påvi
sade även vilka trafikförbindel
ser som finns inom kommunen, 
varvid det visar sig att man in
te har någon reguljär förbindel
se med Tanumshede, där en 
tvåläkarstation planeras och som 
även skulle täcka Kvilles behov 
vilket dock delegerade med kraft 
tillbakavisade. 

Fjällbacka 
Laila Håkansson. Dessa samt 
Fjällbacka scoutkår samlades 
vid församlingshemmet varifrån 
de med facklor tågade genom 
samhället mot Badholmen. Där 
introducerade pastor Elon Ahl
bäck det program som skulle 
genomföras samt hälsade våren 
välkommen och utbringade ett 
leve för våren. Sången inleddes 
av blåvingarna som sjöng sin 
egen blåvingesång. Den för
stärkta kören framförde Vintern 
rasat ut, Slumrande toner, Glad 
såsom fågeln samt Sköna maj 
välkommen. 

Under strilande regn och skyddad av paraplyerna hälsades våren 

välkommen av sång~ören och Blåvingarna. 

t 

Anders Broberg har gått bort. Han avled i Stockholm 
den 7 juni vid 79 års ålder. En son av Fjällbacka, livet 
igenom med entusiasm verksam för sin hembygd. Fadern 
var den på sin tid kände och uppskattade kakelugns
makaren Broberg, vilken också var något aven tusen
konstnär, som bygdens folk vände sig till när något i 
maskinväg kommit i olag och behövde rättas till. Anders 
blev ingenjör, bosatt i Stockholm och verksam i el
branschen. Han bildade Bohuslänska Sällskapet och var 
dess ledare genom de många åren. Och i detta ' ''sitt säll
skap" såg han till att få med alla i Stockholm boende 
från Fjällbacka och Kville-bygden i övrigt till livligt 
uppskattad samvaro. Ibland ordnade han även så, att 
hela skolklasser från hembygden blev inbjudna till Stock
holm och där omhändertagna av honom och hans Bo
huslänska Sällskap. Somrarna gästade Broberg ofta sin 
barndoms Fjällbacka och samlade då in mängder av bil
der, mest äldre porträtt, vilka han sedan överförde till 
ljusbilder försedda med te~t och donerade t ill hembygds
arkivet i Fjällbacka. 

Anders Broberg, den hembygdstrogne. Hans minne kom
mer att leva i Fjällbacka. 

Gynna 
Fj ällbackabladets 
annonsörer! 
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Hydrokopter 

forls från sid. 2 

Initiativet har tagits av öborna 
själva, som bäst av alla känner 
till hur det kan vara att bli iso
lerade. Man vände sig med en 
skrivelse till hushållningssäll
skapets fiskerinämnd med en 
anhållan om ekonomisk hjälp, 
och fick ett positivt svar på sin 
anhållan där det utlovades stöd 
på 10.400 kr. ur bensinskatte
medel för inköp aven hydro
kopter. När man kommit så pass 
långt i sitt arbete togs kontakt 
med Kville kommun, närmare 
bestämt kommunalnämndens 
ordf. Raymond Hansson, som 
ställde sig mycket positiv till 
förslaget och lovade göra vad 
han kunde för planens realise
rande. 
Vid ett sammanträde som senare 
hölls i Fjällbacka med dels 
öborna och dels fiskerikonsulent 
Ulf Lundin, Uddevalla, och om
budsmannen i Västkustfiskarnas 
centralförbund Rune Jonsson, 
Mölndal, samt från Kville kom
mun hr Raymond Hansson, be
slutades bilda Kville skärgårds 
hydrokopterförening. Till sty
relse för denna förening valdes 
hrr Bertil Holmberg, Dyngö 
(ordf.), Tore Jonsson, Hästvom, 
och Karl Persson, Kalvö, och 
som kommunens representant i 
styrelsen Raymond Hansson, 
vilken senare av kommunal
nämnden även där blivit utsedd 
till uppdraget. 
Vid ett sammanträde med Kvil
le kommunalnämnd dryftades 
sedan frågan om ekonomiskt bi
stånd. Ledamöterna var enhäl
ligt positiva, och beslutade fö
reslå kommunalfullmäktige att 
anslå erforderliga medel (det 
som ej täcktes med anslaget 
från bensinskattemedlen) men 
att man skulle vänta med att 
fixera beloppet tills dess pengar 
kommit så att man bättre kun
de överblicka vad som fattades. 
Hydrokoptern kommer i första 
hand att användas för post
transporterna samt för transport 
av livsmedel till öarnas befolk
ning, som f. n. utgör ett 75- tal 
personer på ett tiotal öar, men 
då den är så pass stor att den 
förutom föraren även kan ta en 
last av 200 kg., har man möjlig
het att även använda den för 
skolbarnens räkning, samt gi
vetvis också för sjuktranspor
ter. Kostnaden är beräknad till 
cirka 19.000 kr. 

BLOMMOR, FRUKT 
~ GRÖNSAKER ~ 

PRESENTARTIKLAR m. m. 

Kärraby Blomsteraffär 
TEL. FJi'illBACKA 0525/31049 
HAMBURGSUN D 0523/53155 

Kville Sparbank 
Vid årssammanträdet med spar
bankens huvudmän fastställdes 
styrelsens berättelse över ban
kens verksamhet för 1966. In
sättningen under året utgjorde 
kr. 11.402.582: 42, en ökning med 
kr. 961.796: 10. Uttagningarna ut
gjorde kr. 10.987.264: 04, en ök
ning med kr. 336.932: 92. Insät
tarnas behållning uppgick till 
kr. 1.642.449: 43. Reservfonden 
utgör kr. 775.890: 80. Under året 
hade utdelats 42 st. bankböcker 
till nyfödda barn med ett gåvo
belopp av 10 kr. per bok. I 
spar bankens skolsparverksamhet 
har 16 skolklasser deltagit och 
uppgick de insatta beloppen till 
kr. 7.746: 07. Genom hemspar
rörelsen hade under året insatts 
kr. 23.485: - i 614 poster. Spar
banken hade vid årets slut 4 
sparklubbar med 21 st. medlem
mar. Behållningen utgjorde vid 
årets slut kr. 38.500: 02. I all
männa lönesparandet har 54 st. 
deltagit med en behållning vid 
årets slut av kr. 103.799: 64. 
Arets vinst, kr. 31.608: 69, be
slöts fördelas en!. styrelsens för
slag med 1.500: - till allmän
nyttiga ändamål samt avsattes 
kr. 30.108: 69 till reservfonden. 
Till huvudmän återvaldes hrr 
Wilhelm Larsson, Lersten, Gus
tav Svensson, Fågelkärr, Bror 
Ödbrant, Hamburgsund, Artur 
Hansson, Sjöröd, Sixten Hans
son, Bottna, Erik Alfredsson, 
Branneby, Evert Gustavsson, 
Södra Torp, och Evert Waldner, 
Fjällbacka. 
Till ledamöter i styrelsen åter
valdes hrr Anders Johansson, 
Hamburgsund, K. J . Wikström, 
Hjälpesten, och Raymond Hans
son, Fjällbacka, med hrr Georg 
Moberg, Rabbalshede, och John 
1. Johansson, Fjällbacka, som 
suppleanter. 

Namnskyltar över 
gatorna i Fjällbacka 

Fj ällbacka municipalfullmäktige 
beslutade på sin tid att inköpa 
gatuskyltar utvisande de olika 
gatornas namn. Dessa skyltar 
har nu uppsatts av kommunen. 
De gamla gatorna har erhållit 
de namn vilka åsatts dem un
der tider långt tillbaka och vil
ka har haft anknytning i olika 
avseenden. Gator eller vägar 
anlagda under senare tid har 
givits namn efter deras upp
komst. 

FRUKT och 
GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJ i'illBACKA Telefon 0525/31074 

Radioanläggning ar 
ålderdomshemmet 

klar kyrkan
Kville 

Numera kan pensionärerna vid 
ålderdomshemmet i Kville kyr
koby ej blott från hemmet se 
kyrkan utan de kan även genom 
den nyanlagda radioförbindel
sen höra vad som försiggår in
ne i kyrkan. 

Frågan om denna anläggnings 
utförande väcktes vid kyrko
fullmäktiges sammanträde av 
kyrkoherde Holmqvist strax ef
ter hans ankomst till platsen. 
Fullmäktige beslöt omedelbart 
att godkänna förslaget. 

Den med stort intresse emotse d-

da anläggningen kunde invigas 
söndagen den 22 januari med 
högmässan och kyrkoherdein
stallationen i kyrkan. Medel till 
detta företag insamlades på fri
villighetens väg och till detta 
tillfälle hade influtit såpass 
mycket pengar att det troddes 
räcka till för ändamålet. Man 
hade önskat att det hela blivit 
klart till julhögtiden, men alla 
var tacksamma att det blivit 
klart nu. Att det kyrkliga in
slaget i hemmet mottogs med 
tacksamhet av de vilka vistas 
där är redan omvittnat. 

Appa raturen provas av insta l latörerna under nörvaro av kyrkoherde_Eri k 

Holmqvist och kyrkogårds ledamot Lennart Svensson 

Samhällsföreningen 
Förslag till omläggning 
av gatubelysningen 
Styrelsen för samhällsföreningen 
i Fjällbacka kunde vid senaste 
sammanträdet lämna den gläd
jande upplysningen att ett om
fattande förslag till utbyggnad 
av gatubelysningsnätet nu före
ligger klart. Förslaget hade ut
arbetats aven kommitte i sam
råd med en ingenjör från el
verket. Mötet godkände försla
get vilket ansågs mycket till
fredsställande för en framtida 
utbyggnad. 

Mina herrar! Se hit! 

a ktivt arbete 

Gaturenhållningen 

Samhällsföreningens styrelse har 
fått i uppdrag att på lämpligt 
sätt se till att den gaturenhåll
ning som faller på fastighets
ägarnas lott även blir utförd. 
Vidare skall kontakt tagas med 
länsstyrelsen beträffande vissa 
frågor om trafiksäkerheten inom 
samhället. Främst med tanke på 
den förestående trafikomlägg
ningen. 

RÄTT SPÄR för vårdat hår. 

EBBES 
dUett!rLtewuJ 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31125 
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SALTSTÄNK 
Välkommen igen, ljuva sommar 
med allt vad därtill hör. Vi tän
ker inte minst på allt FISKE 
som kommer att bedrivas utmed 
våra kuster och i skärgårdar. 

Det finns så ofantligt många 
sätt att bedriva denna härliga 
sport och hobby på. Man kan 
ägna sig åt nät i alla former 
för lax, för torsk, för spätta och 
för makrill. Det senare kanske 
lite väl komplicerat. Man kan 
använda spinnspö, pilk, dörj, 
bottendörj o. dyl. Man kan fis 
ka ål vid bryggan eller medelst 
åltinor, man kan sätta ut ryss
jor, ja man kan nästan göra vad 
som helst för vilken fisk som 
helst. Fisk får Ni, det garante
ras. 

Apropå fisk ja. Snälla Ni, tänk 
på att inte ta upp för mycket. 
Om Ni skulle råka på ett stim 
av något slag och Ni får hur 
mycket napp som helst (ja, det 
kan faktiskt inträffa), så försök 
begränsa fångsten till det ni an
ser er kunna bruka. Det finns 
tyvärr alltför många som inte 
ägnar en tanke åt att försöka 
begränsa tillförseln. Det är nog 
så roligt när det nappar. Ni drar 
fisk och har väldigt kul, men 
tänk på att Ni skall bli av med 
fisken sedan. Det är inte alltid 
så lätt. En verklig sportfiskare 
är ingen rovfiskare. Nog sagt 
om detta. 

Vi skall i några korta rader pra
ta lite om ränn dörj efter makrill. 
Ett just nu mycket prövat och 
roligt fiske både för yrkesfiska
ren och för amatören. Yrkesfis
karen har betydligt större och 
fler dörj er ute på en gång än 
vi amatörer. I regel har han två 
stakar, en på vardera sidan av 
båten och dessa är i sin tur för
sedda med 4 ränndörjer med en 
30-35 cm. mellanrum vid fast
sättningen på dörjstaken. Den 
yttersta dörjen är lättast, c:a 3 
hg (blytyngd), den innersta vä
ger hela 1,2 kg. Den yttersta är 
längst, c:a 15 famn medan den 
längst in ligger på 6 famn. Var
je dörj är försedd med ett antal' 
blänke, 2, 3 eller 4 st. Man kan 
lätt räkna ut hur mycket makrill 
fiskaren får om han går över ett 

stort stim. Man beräknar 4 blän
ke på varje dörj och 8 dörj er. 
Över 1112 tjog om alla blänken 
skulle "leverera" var sin makrill. 

Man vet att detta fiske sedan 
gammalt har givit mycket goda 
fångster, men det är ett slit
samt sätt att fiska. Dörjbåtarna 
får i regel vara på fångstplatsen 
(som för övrigt ligger ganska 
så långt ut nu vid denna årstid) 
redan vid soluppgången om de 
skall vara med från början. 
Makrillen är pigg just då och 
största chansen till fångst före 
ligger vid denna tid. 

Ja, det var något om yrkesfis
karens redskap. Vi amatörer har 
mycket, mycket enklare utrust
ning, i regel, bäst att t illägga. 
Det finns naturligtvis de sport
fiskare som helt vill likna 
"proffsen" och få sin utrustning 
likadan. Men den stora massan 
amatörer föredrar nog en ränn
dörj på varje sida båten och 
håller dem i handen allt me
dan motorn tuffar sakta och 
säkert mellan holmar och skär 
ute i vår vackra och stilfulla 
skärgård. En del har en "para
van" som går upp till ytan när 
makrillen har fastnat och då är 
det bara att hala hem fångsten. 
En del väljer ränndörjsänken 
av bly (lika de vi tidigare talat 
om) och då får vederbörande 
själv känna när det nappar. Hur 
vi än väljer, paravan eller van
ligt blysänke så är ränndörj ef
ter makrill något av det mest 
avstressande man kan tänka sig. 

Försök själv någon gång Ni som 
inte tidigare prövat på denna 
form av avkoppling. Tänk Er 
att sitta bekvämt tillbakalutad 
en härlig sommarmorgon med 
en ränndörj i vardera handen 
och sakta tuffa utåt på ett stilla 
solglittrande vatten. Det enda 
man hör är fåglarnas sätt att 
göra sig hörda tillsammans. med 
sin egen motor. Känner Ni er 
balans någon gång eller lite 
"stressad" försök denna form av 
fritidsfiske och vi kan nära nog 
påstå att Ni finner den helt en
kelt underbar. God lycka i som
mar på Er alla önskar 

Saltstänk -67 

För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 
kontakta STIG LlNDft 

FJÄLLBACKA - Tel. 0525/31270 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLL BACKA 

NYBYGGNADER - REPARATIONER - VÄRME OCH SANITET 

TEL. 0525/31063, 31267, 31296 

Fick hummer på pilk 
Ja, det är faktiskt sant. Men låt 
oss säga indirekt så kommer vi 
sanningen ändå närmare. Det 
gick till så här: 
Fiskaren Harald Holmberg från 
Dyngö utanför Fjällbacka for 
ut i sin snipa för att pilka torsk 
vid Nord-Dyngö. Han hade hål
lit på en god stund och fått någ
ra prima torskar när han fick 
"årets napp". Först kändes det 
som om pilken fastnat i botten 
men strax därefter lossnade det 
och något tungt hade fastnat på 
pilken. Hr Holmberg trodde se
dan att det kunde vara en stor 
tånga som grott fast på en sten 
och som nu fastnat i pilken, för 
någon fisk så "död" som detta 
kändes fanns helt enkelt inte. 
Tungt var det och hr Holmberg 
drog sakta men säkert. Det 
gällde ju att inte dra för häf
tigt då kunde ju den klena ny
lonlinan gå av. När så det hela 
började nalkas båtkanten skym
tade något stort under vatten
ytan . Vad var nu detta? Jo, hr 
Holmberg hade fastnat med pil
ken i en hummertina som tro 
ligen legat i vattnet sedan i hös
tas och i densamma fanns en 
stor grann hummer. På hum
mertinan satt en bit tågvirke 
kvar som vittnar att tinan under 
en höststorm förolyckats och de 
skarpa stenarna som fiskare kal
lar för "uxer" strax intill hol
marna skurit sönder linan och 
till slut var denna helt av. 
Hummern sände hr Holmberg 
med postbåten till fiskeriför
e~ngen i Fjällbacka för försälj
nmg. Att det blev en viss upp
ståndelse där bland "gubbarna" 
när det berättades hur hum
mern hade fångats kan nog var 
och en förstå. -Jin-

Lyckat laxfiske 
Jättefiskelycka hade skohand

laren John Johansson, Fjäll
backa, och hans hjälpredor på 
isfiske. P å angelkrokar lyckades 
man på fjordIeran invid Fjäll
backa på en enda fiskedag bärga 
hela 22 laxöringar, vilket är det 
mesta som tagits, åtminstone de 
senaste fem åren, om nu turen 
har överträffats över huvud ta
get. Flera av laxöringarna vägde 
bortåt två kilo. 

Framkallning och Film 

fjÄllSACKA 
fOTOATElJE 

Telefon 0525/3 1009 

Lax på 11 kg fångad 
i kil not 
Ett gott fiskafänge gjorde Sig
vard Ekström, Källvik, Fjäll
backa då han fick en lax på 11,5 
kg. Laxen mätte hela 110 cm. 
och fångades i kilnot utanför 
Fjällbacka skärgård. Enligt upp
gift är detta en av de största 
laxar som på detta sätt fångats 
vid bohuskusten. 
Numera har det blivit mycket 
besvärligt att fiska med kilnot 
berättar Ekström. Skall man va~ 
ra säker på att behålla fångsten 
måste redskapen vaktas dygnet 
om. Det har under de senaste 
veckorna vid flera tillfällen hänt 
att redskapen blivit sönderskur
na och att folk i nöjesbåtar för
sökt sig på tjuvvittjning. 

Sällsynt fisk i 

Fjällbacka skärgård 
En dag i början av april månad 
påträffades aven fiskare inne 
i en vik vid Sköldholmen en 
vågmär. Denna fisk förekommer 
i Nordatlanten, men har vid 
några få tillfällen påträffats vid 
svenska västkusten. Då den upp
täcktes var den vid liv men 
mycket utmärglad och av detta 
att döma har den inte haft nå
gon lyckad sejour i dessa vat
ten. Denna fisk är silverglän
sande som en sill med klarröd 
fena längs hela ryggen . Även 
stjärten är röd. Längden var ca 
170 cm. 

Ring 

0524/10077 eller 112 92 

När Ni behöver 
någon trycksak 

SCHEWEN lUS' 
TRYCKERI 

MUN KEDAL 
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Det är precis i slutet av maj. 
Utspridda på bordet framför mig 
ligger fem bilder, som jag tän
ker visa Er. Kanhända tycker 
Ni att de ser märkvärdiga ut. 
För att förklara dem vill jag 
tala rätt personligt. Det dröjer 
veckor, innan besked kan kom
ma från Stockholm, om jag får 
det långtidsvikariat, som jag har 
ansökt om där, så ingen kan 
veta på ett bra tag ännu, om 
det blir flyttning den 1 augusti 
eller inte. Hur som helst så går 
man i flyttningstankar. De fem 
bilderna får illustrera några in
tressen, som jag fick tillfälle ut
veckla under de tre åren hittills 

Fjällbacka. 

Först oikoumene-bilden som Ni 
har fått se på kyrkobladet un
der dessa år. Det är kyrkans 
skepp på böljande vågor, med 
Kristi kors som mast och med 
ordet oikoumene som en regn
båge över. Av det ordet kom
mer ekumenik. Bilden teckna
des av några studenter tillhö
rande den "bekännande kyr
kan" som fick gömma sig un
dan hitlerväldet i 40-talets 
Tyskland. Efter kriget samman
slöt sig mer än 200 kyrkor j 
Kyrkornas världsråd. Oikoume
nebilden blev dess emblem. Ni 
kommer att få se den mycket 
nästa år, då Kyrkornas Världs
råd förlägger sin generalför
samling till vårt land. För att 
fortfarande tala personligt, så 
var det i detta, den ekumeniska 
rörelsens tecken som Payande 
och jag fann vår väg. Vi är 
mycket fascinerade av det ar
bete som utförts inom den eku
meniska rörelsen för att rensa 
den kristna förkunnelsen från 
den hedendom, som har häftat 
vid den, i form av nationalism, 
rasfanatism, lärostrider (för att 
dölja maktkamp), sociala orätt
visor. 

Som Ni fick höra i olika sam
manhang, blev vi engagerade . j 

en missionsverksamhet i Payan
des hemland Iran. Det var "Den 
kristna blindmissionen i Iran", 
som bär detta emblem med kor
set, stjärnan och månskäran. 

Missionssällskapet är tyskt. Här 
i Sverige bildade vi en kommit
te inom kyrkan - i motsats till 
Tyskland och Iran där verksam
heten löpte skild från kyrkan. 

Under sistlidna året här i Fjäll
backa har vi fått uppleva det 
fantastiska, att missionssällska
pet lämnade sin isolering och 
gick in i samarbete med kyr
kan i såväl Tyskland som Iran, 
i Iran så långt att man kan tala 
om uppgående i den iranska 
kyrkan i Isfahan. Det är just 
på väg att ställa hjälpverksam
heten i ett nytt och bättre läge. 

Svenska kyrkan kommer att 
kunna sända hjälp officiellt ge
nom Lutherhjälpen till Iran, och 
det är inte utländska intressen 
som övar förmyndarskap över 
sändningarna längre. Det är 
iranska medborgare som tar 
emot hjälpen och bestämmer, 
vad den skall användas till: 
skolor, sjukhus, brunnar, kyrkor. 

Här i Fjällbacka har alla famil
jer med barn i söndagsskoleål
dern fått rundbrev med detta 
emblem. När jag nämner detta, 
så är det givetvis med stor 
tacksamhet för det stöd föcrsam
lingen har givit söndagsskolan 
med offer sommar och vinter. 

Men ännu mer är det med 
känslan av att vi genomgår en 
brytningstid, som på något sätt 
drabbar barnen. Trots alla stan
dardhöjningar blir barnen nog 
inte så väl omhändertagna som 
de skulle. Den frihet, som den 
moderna föräldragenerationen 
gläder sig över, medför för bar
nens del ofta att de ställs mera 
utlämnade åt allsköns inflytel
ser utifrån än tidigare. Svårig
heterna med disciplinen i skola 
och hem är inte precis något, 
som barnen njuter av. De lider 
under den oordning, som ofta 
kännetecknar "de vuxnas" håll
ning. Barn hand i- hand på väg 
till en gudstjänst som skall 
kunna ge vardagen råg i ryg
gen - det är inte bara en kyr
kans önskedröm. Det är, som vi 
kan förstå av Jesu ord, en öns
kedröm i barnens egna hjärtan. 

Så att ingen skall få intrycket 
att allt har skett utan samman
hang kan jag nämna, att såväl 
söndagsskolan som scoutkåren 
är medlemsorganisationer i SKS 
i Kville, den lokalavdelning i 
vår kommun av Sveriges Kyrk
liga studieförbund som bildades 
här i Fjällbacka hösten 1965. 

Det finns nog de som menar, att 
kyrkan inte behöver hålla sig 
med ett studieförbund. Men 
faktum kvarstår, att inget fram
åtskridande är möjligt utan stu
dier, och vi behöver skaffa oss 
nya kunskaper på alla områden, 
också inom kyrkan. Frivilligt 
och ständigt studium i organise
rade former bör vara mottot fö'r 
de sju medlemsorganisationer, 
som SKS i K ville redan har, 
bland dem kyrkliga körer och 
syföreningar inom kommunen. 

Att elva studiecirklar och tre 
ungdomsgrupper har kunnat 
slutföras under den gångna vin
tern är en oväntat stor fram
gång. 

Från hösten 1966 verkar i Fjäll
backa en scoutkår som i görli
gaste mån skall försöka fylla 
behovet av ungdomsverksamhet. 

Skeptiker kan säga att de har 
sett initiativ av det här slaget 
blomstra upp (och vissna) förr. 
Jag menar, att vi kan glädja oss 
över att ha kunnat tillrygga
lägga åtminstone ett lyckosamt 
år. I scoutkårens ledning sitter 
folk med barn i de åldrar det 
rör sig om. De har gjort ett för
träffligt arbete. De fyra avdel
ningarna åtnjöt en anslutning, 
som bara kan vittna om det sto
ra behov, som förelåg. Jag vet 
inte, hur ofta något liknande 
har förekommit, men scoutkår 
och söndagsskola upprätthöll 
ett nära samarbete och utförde 
exempelvis julspelet gemensamt, 
vilket ledde till att antalet del
tagande barn steg till 74. Ni 
undrar, hur länge dylik barn
och ungdomsverksamhet skall 
kunna hållas i gång. Låt mig 
svara: så länge det finns män
niskor som bryr sig om barn och 
ungdom, och inte bara det, utan 
också offrar tid och kraft för 
dem, förståelsefullt, i rätt anda. 

För mig har det varit mycket 
stimulerande att vara med i allt 
detta, som de fem bilderna talar 
om. Samtidigt som arbetet går 
ut på att lösa väsentliga problem 
så utgör de olika verksamhets
grenarna fönster, som nya fläk
tar kan komma in genom och 
nytt ljus, för att inte tala om 
den utblick de ger ut i världen. 
Om det blir flyttning till Stock
holm, så är det tack vare de 
perspektiv som har öppnats för 
oss genom ekumeniken, genom 
ungdoms- och studieverksamhe
ten under det kristna korsets 
tecken. 

Elon Ahlbäck 

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/3 12 50 

WALDNERS 
- FÄRGHANDEL-

dll-/iir-en 
med/~ 

Tel. 0525/31085 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 

I 'VtlfaWlVlil1gar av 

tavlor utföres! 

Material tillhandahålles. 

ALqOT TOREWI 
FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31071 

Gynna 

annonsörerna! 



Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka _____________________________ 7 

Nyårsfirandet l Iran 

började tisdagen den 21 mars 

Vid bordet under Noruzfirandet, från vänster fröken Pokizeh Shofe och 

fru Payande Ahlbäck med makarna Ahlbäcks dotter Shirin . 

Visste ni att vi i år kan säga, 
"Nu är det årtalet 1346?" Så är 
emellertid fallet om vi räknar 
enligt muhammedanernas tide
räkning. Ni visste kanske inte 
heller att nyårsfirandet i Iran 
började på tisdagen , alltså sam
ma dag som vårdagsjämningen, 
eller närmare bestämt den 21 
mars. Seder och bruk är olika 
över hela vår värld och vi vet 
ofta alldeles för litet om hur 
andra människor framlever sitt 
liv. Sverige har ju på senare år 
blivit något aven invandrare
nation, dit många nationaliteter 
sökt sig, kanske för att få taga 
del av vårt välstånd, dock inte 
alla. Ett har dessa människor 
gemensamt, de har tagit med sig 
sitt hemlands seder och bruk, 
och vi svenskar har därför fått 
ett enastående tillfälle att stu
dera och uppleva hur de lever 
och hur deras syn på tillvaron 
ter sig. 

A v en händelse fick vi reda på 
att Irans nyår firas i dessa da
gar, och vi gjorde då ett besök 
hos prästfamiljen i Fjällbacka, 
hos fru Payande Ahlbäck som 
härstammar från Iran, och frå
gar henne hur man firar nyåret 
i hennes gamla hemland. När vi 
kom dit stod det traditionella 
Noruz-bordet dukat helt i en
lighet med iransk sed, där inte 
koranen saknades - den fanns 
på plats för fru Ahlbäcks syster 
fröken Pakizek Chafeh som 
fortfarande är muhammedan och 
för närvarande vistas hos famil
jen Ahlbäck. I bordsdekoratio
nen fanns den iranska spegeln 
med ett ägg på och den speciel
la Noruz-duken med motiv från 
Noruz-firandet. Fru Ahlbäcks 
anhöriga i Iran hade sänt sin 
dotter alla ingredienser som er
fordrades för att göra Noruz-

firandet så lik hemlandsseden 
som möjligt. Hon berättar föl
jande. 

N oruz, den urgamla nyårsfesten 
i Iran, sammanfaller med vår
dagsjämningen och inträffar 
alltså den 21 mars. Den pågår 
i tretton dagar. Noruzfirandet 
uttrycker mycket av persernas 
kynne, men rymmer också ele 
ment som perserna har gemen
samt med andra folk inom den 
indo - germanska kulturkretsen, 
inte minst med folket här i nor
den. De goda föresatserna, önsk
ningarna och förhoppningarna, 
som är förknippade med denna 
fest, h ar mycket gemensamt med 
nyårsfirandet i Sverige. Det 
finns skäl att beteckna Noruz
helgen som en av världens äld
sta högtidsdagar. Den firades 
med pomp och ståt för 2.500 år 
sedan vid perserkonungens hov 
i Persepolis. Schahen (perser
konungen) Djamschied hade in-
1-2 bara politiska och ekonomiska 
aspekter för ögonen när han 
stiftade Noruz, utan i hög grad 
också psykologiska. Festen fick 
ökad betydelse därigenom att 
den även var kröningsdag. Av 
denna anledning reste folket år
ligen denna dag till härskarens 
palats för att glädja honom med 
gåvor, och för att samtidigt få 
tillfälle att lägga fram sina sor
ger och bekymmer för honom. 
Den dagen samlades företrädar
na för folket i palatset för att 
hylla schahen, vilket fortfaran
de är sed. Vid dessa tillfällen 
lät han en stor svärm duvor ' 
lyfta till väders såsom en levan
de symbol för fred och frihet. 

Den 21 mars börjar denna fest, 
ty våren har ju en avgörande 
betydelse för den kommande 
skSirden. 

Förberedelserna för Noruz bör
jar två månader före vårdags
jämningen genom att husmöd
rarna gör en grundlig storstäd
ning i sina hus, man vill näm
ligen driva ut allt orent. Till 
den stora festen samlas hela 
storfamilj en till ett festligt bord 
smyckat med blommor, ljus och 
spegel. Sju maträtter står på 
bordet alla med begynnelsebok
staven "S", vilket skall beteck
na god hälsa för var dag i vec
kan. Arets början var av astro
nomerna fastställd på minuten 
och sekunden, och markeras nu
mera med kanonsalut. · Besöken 
och lyckönskningarna pågår i 13 
dagar. Noruz-helgens sista dag, 
trettondag Noruz, har stor be
tydelse för de unga kvinnorna 
som när en önskan att till nästa 
år bli lyckligt gifta. De knyter 
halmstrå under det de blygt sä
ger: "Den trettonde försvinner 
- den fjortonde kommer - näs
ta år i makens hus - med ett 
barn på arm". 

Juno 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 341 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525/31141 

MODERNT SNABBKÖP TILL 

EDER TJÄNST 

Bär 

FFF·Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 

Fjällbackaborna diskuterar med stort 

intresse bygdens angelägenheter 
Sedan municipalsamhällets auk
toritet försvunnit ansågs det 
nödvändigt att ett annat sam
hällsorgan måste träda till. Dels 
för att samla upp olika uppslag 
till förbättring och utbyggnad 
av samhället och dels för att 
vara en förmedlande länk mel
lan berörda plats och de beslu
tande kommunala myndigheter
na. 

Fjällbacka samhällsförening bil
dades 1965 och har under tiden 
tills i år fört en mera stillsam 
tillvaro. Man har liksom avvak
tat tidens utveckling. 

Vid det under våren hållna 
sammanträdet, vilket hölls i 
Församlingshemmet under stor 
tillslutning, vädrades olika käns~ 
lor för bättre förhållanden för 
människorna inom bygden. 

Kvällens värd, pastor Elon Ahl
bäck, hälsade välkommen till 
församlingshemmet och hoppa
des att samma initiativförm~ga , 
vilken låg bakom detta verk, 
även skulle känneteckna Sam
hällsföreningens fortsatta ar
bete. Sedan hr John I. Johans
son framfört styrelsens hälsning 
till de församlade var man redo 
att övergå till den digra före
dragningslistan, vilken bl. a. 
upptog val av funktionärer. Till 
ordf. valdes Elon Ahlbäck, och 
till övriga ledamöter i styrelsen 
hrr Arne Holmberg, Olof Julius
son och John I. Johansson. 
Kvarstående i styrelsen är hr 
Gösta Franzen. 

Revisorerna hrr Ture Krantz 
och Algot Torewi återvaldes. 

För att underlätta allmänhetens 
intresse att bli medlemmar i 
föreningen beslöts att tillsätta 
ombud för försäljning av med
lemskort. Valda blev följande: 
för området Håkebacken-Säl
vik Olof Juliusson, för Centrum
Backen Nils Carlsson, för Sum
pan-Gärdet Ingvar Karlsson och 
för Källvik-Mörhult Torsten 
Hakeröd. Medlemsavgiften blir 
oförändrad 5: - kr. 

Vad som under senare tid varit 
det aktuella diskussionsämnet 
har varit det nya systemet för 
erläggande av vattenavgifterna. 

Det är ett system som ligger till 
grund för vattenavgifterna i 
Kville sedan 1965 men vilket nu 
forst satts i kraft. 

Många finner det nya systemet 
helt förkastligt med tanke på 
den orättvisa som drabbar en
samstående och pensionärer 
med stora fastigheter men liten 
vattenförbrukning. Diskussio
nens röda tråd var att rättvisan 
kräver att varje förbrukare be
talar per kubik för använt vat
ten och ej efter föreliggande 
poängberäkning. Det finnes' ju 
inte heller någon garanti för att 
kommunen kommer att kunna 
leverera nödig mängd då vatten
täkterna ej medger detta under 
framför allt sommaren. Det 
framfördes även pessimistiska 
tongångar från industrihåll l 

vetskap om att denna inte kom
mer att kunna få tillräckligt 
med vatten. Man poängterade 

for/s . sid. 8 
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D 520, 0720 
0820 

Nu förmånliga priser på 
2-varvsmaskiner! 

Nu kan Ni få en 2-varvare från 
Black & Decker till obetydligt 
högre pris än en vanlig 1-varvs
maskin. 

Ni kan vä l ja mellan tre maskiner 
- alla med låga priser. 

0520 - en ny 2-varvsmaskin till 
populärt pris 159:-. 

0720 - en populär maskin med 
mycket stark motor 199:-. 

0820 - det kraftigaste av Black 
& Deckers hemverktyg 269:-. 

Till ovan angivna riktpriser kCJm
mer oms. 

Välkommen in för demonstration I 

Olofssons Järnhandel 
FJi'iLLBACKA Telefon 0525/31040 

Vi 
l.§rsäljer 
I installerar 

I reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEl. 0525/31068 

FJÄllBACKA MEK. 
VERKSTAD 
Telefon 0525/31187 

Tillverkar: 

o LJ E C I S T E R NER 
BYGGNADS SMIDE 
M. M. 

Scoutupptagning l Fjällbacka . 
Sankt Georgdagen, alla scouters 
dag, firade F jällbacka scoutkår 
med scoutupptagning som ägde 
rum i samband med gudstjäns
ten i Fjällbacka kyrka. Scout
upptagningen förrättades av 
scoutledare Anders Wikström, 
Uddevalla. Fanbärare var L is
beth Jonsson och Anita Wik
ström, Uddevalla scoutkår. 
Scoutlagen lästes av Ann- Char
lott Wassen, Uddevalla scout
kår. Pastor Elon Ahlbäck läste 
scoutbönen. 
Följande blevo upptagna som 
III klass scouter i Svenska 

scoutförbundet: Kerstin Bräck, 
Lisbet Ekborg, Kerstin Gran
qvist, Anita Holmberg, Marita 
Isaksson, Lisbet Nilsson, Bo
Ingemar Granqvist, Leif Norin, 
Erland Jonasson, Tomas Jans
son, Lennart Christensson och 
Ingemar Kahlman. Efter besöket 
i kyrkan samlades scoutkårens 
styrelse i Församlingshemmet 
till kaffesamkväm där Anders 
Wikström invigde fyra nya 
scoutledare, nämligen fruarna 
Ester Nilsson, Eva Karlsson, 
Astrid Olsson och Signe J ohans
son. 

Frön vänster: lisbeth Ekborg, Morita Isaksson, Leif Norin, Tomas Jonsson 

och ledaren Anders Wikström. 

Än en gång 
bryggdans 
Fjällbacka är vida känt för sin 
bryggdans under sommaren. En 
attraktion vilken rönt stor upp
skattning och pågått i över fyr
tio år. Men vad kostar den? 
Oerhörda summor i nuvarande 
tid. Föreningen Fjällbacka Havs
bad svarar för kostnaderna, och 
varje år står man inför valet 
om man skall fortsätta eller bry
ta den gamla traditionen med 
dans på Fjällbacka brygga. Det 
är djärva tag som tas av arran
görerna och beslut har fattats 
att även i sommar låta allmän
heten dansa. Man ser det som 
en insats för turistnäringen och 
samhället. Premiären sker på 
midsommarafton med dans kring 
majstången och sedan fortsätter 
den varje onsdag och söndag 
med avslutning i mitten av au
gusti månad. 

Duktiga teateramatörer 
roade publiken 
En vårafton var det teater i 
Fjällbacka, något vilket sällan 
förekommer här. Det var Kville 
teateramatörer som framförde 
folklustspelet "Millionären i 
Brösarp" inför ett fullsatt Gröna 
Lid. Handlingen, vilken tilldrog 
sig på en lantgård där drängen 
Nicklas leker med en uppfin
ning av ett nytt sprängämne 
som kallas Niklasit, kom under 
kvällen att riva ner åtskilliga 
applåder. Nicklas lyckades att 
spränga fram en oljeåder vilken 
han sedan sålde till ett oljebolag 
för många miljoner. Han kunde 
därefter hjälpa sin husbonde 
med pengar. De unga aktörerna 
skötte sina roller utmärkt med 
stor inlevelse i spelet. De båda 
huvudrollsinnehavarna drängen 
Nicklas och pigan Thea får be
lönas med en extra blomma för 
sitt briljanta uppträdande. 

Gynna 
annonsörerna! 

Fjällbackaborna diskuterar .. 

foris. från sid. 7 

att systemet bör vara sådant att 
det sporrar till sparsam för
brukning genom att man får be
tala för vad man använder. Även 
i Hamburgsund har man sam
ma uppfattning och från sam
hällsföreningen där förelåg en 
skrivelse vari man helt tog av
stånd från poängberäknings
systemet . vid utdebitering för 
vatten. Vid mötet beslöts att 
stödja och samarbeta med Ham
burgsunds samhällsförening i 
vattenfrågan. Vidare att som 
förhandlingsbas föreslå ett a l
ternativt debiteringssystem, 
lämpligen ett högre belopp per 
utnyttjad kubikmeter vatten i 
stället för poängberäknings
systemet. Att kontakta Ham
burgsunds samhällsförening och 
arbeta vidare med vattenfrågan 
samt att slutligen kontakta 
kommunen valdes en kommitte: 
hrr Erland Järund, Bengt Kahl
man och John I. Johansson. 

Andra frågor man diskuterade 
var bl. a. den "mörka" gatube
lysningen inom samhället. Men 
om detta nuvarande ynkliga för
hållande skall inte mer ordas 
då den glädjande nyheten fram
kom att Strömstads elverk un
der våren skall börja planering
en av det nya gatubelysnings
nätet i Fjällbacka. Vidare på
pekades att hamnstyrelsen bör 
se till att befintliga båtbryggor 
ses om och repareras. 

Genomfartsleden från vägkrys
set vid Bergs bilverkstad och t ill 
Långöbron, är ett gammalt be
kymmer sett ur trafiksäkerhets
synpunkt. Under förliden som
mar inträffade ett flertal bil
olyckor i trevägsskälet vid mi
niatyrgolfbanan genom för hög 
hastighet varigenom bilar körde 
genom skyddsplanket. Anled
nmgen till dessa olyckstillbud 
är, sades det, att när hastighe
ten är för hög och förarna okän
da med vägen, går liknande 
olyckor ej att förhindra. Nuva
rande hastighetsbegränsning av 
50 km. borde reduceras till 30 
ansågs det. Vidare vore det 
önskvärt om en orienterings
tavla uppsattes före korsningen 
vid Bergs bilverkstad som gav 
besked om vägens utseende, in
te minst rörande vägskälet vid 
miniatyrgolfbanan. Man kan ju 
tänka sig vilken katastrof som 
kunde inträffa när golfbanan 
är full med folk om en bil kör
de ned pa densamma då denna 
ligger flera meter lägre än väg
banan. Det beslöts att kontak
ta trafiksäkerhetskommitten i 
Kville med begäran om ytterli
gare fartbegränsning. Fortsätter 
man vägen vidare norrut mot 
bron finnes det tvenne kurvor 
vilka inger cykelåkande och gå
ende den största respekt. Här 
finnes inte plats för dessa vid 
bilmöte och sikten är skymd. 
Skall det ovillkorligen offras liv 
- eller finns det möjligheter att 
förhindra detta? 



Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka _____________________________ 9 

Kvillebo Fick silvernyckel 
En nyckel av rent silver, en 
bankbok med insatta femtio kr. 
samt en bukett blommor fick hr 
Johan Olsson, Tungene, Kville, 
motta för att han var med i dri
ven för Flykting 67. Kville Spar
bank fick därigenom också den 
värda titeln Lyckans Spar
bankskontor och hr Olsson är 
den ende bohusläning som kan 
visa upp en sådan dyrgrip. Ols
son hade turen att på en exakt 

angiven tidpunkt lägga sitt bi
drag i en uppsamlings bössa på 
banken i Fjällbacka och detta 
gav honom chansen till den 
trevliga utmärkelsen. 

Prisutdelningen ägde rum på 
bankens fjällbackakontor och 
förrättades av ordföranden i 
sparbanksstyrelsen hr Raymond 
Hansson, Fjällbacka, biträdd av 
kamrer Nils Christensson. 

Vinnaren, herr Johan Olsson, inattager i Lyckans Sparbankskontar i 

Fjällbacka ulmärkeisen flankerad av från vänster sparbankstyrelsens 

ordförande herr Raymond Hansson och kamrer Nils Christensson. 

Vi är till 
för Er 

som vill ha personlig service i Era bankärenden 
- och som vill ha tillgång 

till den moderna affärsbankens stora 
resurser. 

• GÖTEBORGS BANK" 
FJÄLLBACKA 

Oppel månd. - fred. 9 .30-15.00 
Tel. 0525/31027 eller 31427 

vänd Eder till Telefoner: (0525) 

LIVS 31012, 31021 

CENTRUM 31327 

Postgiro 295599 

Bankgiro 43-3627 

Området Sumpan 
torrläggas skall 

Det första sammanträdet i sy
neförrättningsärendet med an
ledning av Kville kommuns för
slag om torrläggning av områ
det Sumpan med flera områden 
i Fjällbacka genom sprängning 
aven bergtunnel genom Vette
berget har hållits på Gröna Lid 
i Fjällbacka. Förrättningen led
des av förrättningsmannen lant
bruksingenjör Kurt Dahlgren, 
Vänersborg. 

Kville kommun representerades 
av advokat Stig Carlberg, Stock
holm, som till sitt förfogande 
som teknisk rådgivare hade ci
vilingenjörerna Sture Björk och 
Ove Ekberg, Vattenbyggnads
byrån, Göteborg. Vidare kom
munalnämndens ordförande R. 
Hansson och byggnadsnämndens 
ordförande Erik Hakeröd. Till 
sammanträdet var även kallade 
samtliga berörda markägare. 
Efter föredragning och genom
gång ställdes en del frågor och 
framfördes även några smärre 
anmärkningar, viDm behandlades 
i vederbörlig ordning. Förrätt
ningsmannen biträdd av bl. a. 
ägodelningsnämnden företog ef
ter sammanträdet syn på de be
rörda områdena. Syneförrätt
ningen kommer att fortsättas 
och avslutas på under somma
ren kommande sammanträden. 

Kville hemvärn 
höll under våren möte med 
samkväm vari deltog förutom 
hemvärnsmän, samariter och 
lottor. Deltagarna hälsades väl
komna av hemvärnschefen Nils 
Eriksson, Fjällbacka, vilken 
även höll ett anförande. Vidare 
talade kyrkoherde Erik Holm
qvist, Kville, över bl. a. sin tid 
som militär samt övergången till 
sin prästmannabana. Hemvärns
chefen förrättade prisutdelning 
för de fälttävlingar som hållits. 
Bland prissamlingen förekom 
KVllle Sparbanks uppsatta van
drihgspris. 

Resultat: Ordinarie hemvärns
män: Åke Berglund, Bottna, 182 
p . 
Extra hemvärnsmän: Åke An
dersson, Vidingen, 153 p . 
Hemvärnsveteraner: Ture Jo
hansson, Kville, 60 p. 
Extra priser utdelades till föl
jande i ordinarie hemvärnsklas
sen: Åke Berglund, Anders Dar
holm, Hans Wikström, K. J. 
Wikström, Oskar Hansson och 
Randolph Victor. Extra hem
värnsmän: Åke Andersson, Gö
te Gustavsson och Lars Hurtig. 
Yngre hemvärnsmän: Folke 
Olsson. 

Bohusroman ger 
pengar till fiskare 
"Ett köpmanshus i skärgården", 
författad av shömstadsbördiga 
Emilie Flygare-Carlen, är en av 
våra förnämsta skärgårdsskild
ringar. Romanen, vars handling 
utspelas i Gerlesborg i Bottna, 
utkom i bokform 1860. Innnan 
författarinnan började skriva på 
romanen bestämde hon sig för, 
att avkastningen från den i all 
framtid skulle gå till fattiga fis
kare i Kville, Tanum och Vette 
härader. En fond bildades för 
den skull och fick namnet efter 
hennes far Rutger Smith. 
Än i dag, 107 år senare, ger 
"Ett köpmanshus i skärgården" 
pengar åt de nordbohuslänska 
fiskarna. För några år sedan ut
betalades 11.000 kronor ur fon
den. 

§ETTERL][ND§ 

~ BAGER][ ~ 
TEL. 0525/31029 

Tillverkar: 

• MATBROD 
• KAFFEBROD 

• BAKELSER 
• TÅRTOR 

Fjällbacka konservfabrik 

återuppbyggd 

efter branden 
Under förra våren utsattes AB 
Gust. Richters konservfabrik i 
Fjällbacka, för en förödande 
eldsvåda vilken lade den gamla 
träbyggnaden i aska. Den brun
na byggnaden har nu ersatts av 
en ny, uppförd i stålkonstruk
tion. I de nu uppförda lokaler
na inrymmes bl. a. kyllager, där 
man kan förvara c:a 3.500 tun
nor sill vilket innebär att hela 
båtlaster nu kommer att tilli,ö
ras fabriken direkt från Island. 
Dessutom inrymmes kontor, toa
letter, filerum, maskiner, pann
rum, rökeri samt konservkyl. 
Arbetsstyrkan har utökats och 
flera kan anställas. Detta är ju 
glädjande för bygden och man 
hoppas att nu rådande konjunk
tur skall bestå. 

Gynna 

annonsörerna! 
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Kyrkoherde Erik Holmqvist 
i nsta lierad 
Kville pastorat fick på söndagen 
22/1 sin nya kyrkoherde, Erik 
Holmqvist, installerad i sitt äm
bete. Detta skedde vid en hög
tidlighet i Kville kyrka och för
rättades av biskop Elis Malme
ström i Göteborg. Kyrkan var 
i det närmaste fylld med åhöra
re och man kan säkert utgå 
ifrån att de platser som nu stod 
tomma hade varit besatta om 
vädrets makter varit mera vän
ligt inställda. Snödrivorna tor
nade upp sig längS' vägarna och 
det var ganska besvärligt att ta 
sig fram. På kyrkans parke
ringsplats var det också över
fullt med bilar, men med bi
stånd av ett par hjälpsamma po
liser gick trafiken dock frik
tionsfritt. 

Vid installationen assisterade 12 
prästmän, nämligen prosten Ei
nar Dahlen, Näsinge, prosten A. 
Holtzen, Tossene, kyrkoherdar
na Gunnar Severius, Uddevalla, 
Daniel Gustavsson, Strömstad, 
John Johammar, Svarteborg, 
Hans Siverbo, Skee, David Ar
stedt, Tanum, Gustav Rask, Häl
singtuna, Ingevald Linde, Na
verstad, komminister Gerhard 
Jansson, Svenneby, samt kyr
koadjunkterna Karl-Erik Ante
mar, Göteborg, och Elon Ahl
bäck, Fjällbacka. Närvarande 
vid högtidligheten var dessutom 
samtliga 8 kyrkovärdar i pasto
ratet. 

När processionen fö,regången av 
kyrkvärdarna trädde in i kyr
kan, sjöng Fjällbacka och Kvil
le kyrkokörer under ledning av 
kantor Laila Håkansson psal
men 222 och därefter som kör
sång psalmen 324. 

Biskop Malmeström utgick i sitt 
installationstal från andra Ko
rinterbrevets fjärde kapitel och 
femte vers där det står: Vi pre-

dika icke oss själva, utan ges 
Kristus Jesus såsom Herre och 
oss såsom tjänare åt eder för 
Jesu skull. Som notarie funge
rade kyrkoadjunkt Karl- Erik 
Antemar, vilken också läste upp 
domkapitlets fullmakt på för
ordnandet. 

Det kan som kuriosum tilläggas 
att detta var den andra installa
tionen i Kville som förrättades 
av biskop Malmeström . Första 
gången han utförde denna gär
ning i Kville var han domprost 
i Göteborg och installerade då 
kyrkoherde Holmqvists företrä
dare i Kville kyrkoherde Gun
nar Severius, som för övrigt vid 
söndagens installation var bland 
de assisterande prästmännen. 
Vid den efterföljande högmässan 
predikade kyrkoherde Holmqvist 
över ämnet "Den härliga lön 
Herren giver". 

Som liturger fungerade före 
predikan prosten Dahlen och 
kyrkoherde Severius och efter 
predikan kyrkoherde Holmqvist 
och komminister Jansson. 
Efter högmässans slut samlades 
över 300 personer i kommunal
salen i Kville kyrkskola till 
kyrkkaffe till vilken kyrkvärden 
Arndt Berggren, Fjällbacka, häl
sade välkommen. 

Från Kville pastorat uppvakta
de kyrkvärden fru Dagny Kil
strand, som till biskopinnan 
Malmeström överlämnade blom
mor och till k yrkoherde Holm
qvist en blomsteruppsats. Hög
tidstal hölls också av k yrkoher
de Holmqvist, prosten Dahlen, 
kyrkoherde Severius, prosten 
Holtzen, komminister J ansson, 
kyrkoadjunkt AJllbäck, kyrko
h erde J oh ammar, k yrkoadjunkt 
Antemar, kyrkoherde Rask samt 
kommunalfullmäktiges ordföran
de i Kville Hugo Kristensson 
och biskop Malmeström. 

Främst vid intåget i kyrka n synes från vänster: kyrkoad junkt 

Elon Ahlbäck, Fjällbacka och kyrkoherde Erik Holmqvist. 

När det skall dukas upp till fest för så

väl små som slora sällskap (upp till 200 

gäster) tala med hovmästaren för nyreno

verade och moderna 

Sira I'd resla lA ra ~1gel1 

Jjällba.cka Haosbad 
TELEFON 0525 / 10008 

och Grebbestad Gästgivaregård 

D A N S 

Värme, sanitet och oljeinstallationer 

Aggregat som passar alla pannor, 
fasta eller svängbara, hög- o. lågtryck 

FJÄLLBACKA RÖR 
MATTSSON & BUHR TEL. 0525/31024 , 313 0 3 

AB Gust. Richter 
kOl1serDfabri/~ 

LYSEKIL 
Tel. 0523/11720 

Fjällbackabo blir 
missionsdirektor 

Den 1 januari 1967 tillträdde f . 
afrikamissionären pastor Holger 
Bennettsson från Fjällbacka be
fattningen som Svenska kyrkans 
missionsdirektor efter docent 
Carl Gustav Diehl som utnämnts 
till biskop i Indien. Him blir då 
chef för ett företag med mer än 
200 anställda i Sydafrika, Rho
desia, Tanzania, Indien, Malay
sia och Hongkong. Dessutom 
deltar Svenska kyrkans mission 
i ett gemensamt nordiskt mis 
sionsarbete i Japan. Missionärer
na är läkare, sjuksköterskor, lä
rare, präster, diakoner, diako
nissor, ingenjörer, arkitekter, 
jordbrukstekniker, scoutledare, 
arbetsterapeuter. 

Hr Benettsson, som kommer från 
Fjällbacka, blev missionär i då
varande Tanganyika (Tanzania) 
1949. Är 1958 utsågs han till afri-

kasekreterare vid mISSlOnens 
kansli i Uppsala och 1960 blev 
han prodirektor. Han har ordfö
rande- och sekreterareuppdrag 
i internationella kommitteer som 
samordnar hjälpen från ett stort 
antal missionsorganisationer i 
Amerika och Europa till kyrkor 
i Afrika. Han är andre vice ord
förande i Svenska kommitten för 
stöd åt afrikanskt konsthant
verk (på den gamla missions
stationen Oscarsberg i Sydafrika 
drivs en konsthantverksskola 
med svenska lärare utbildade 
vid Konstfackskolan i Stock
holm) . I skrift har Benettsson 
behandlat afrikansk livsåskåd
ning och på senare tid Rhode
siakrisen. 

Hr Benettsson fungerar även 
som lärare för blivande u-lands
arbetare vid kurser anordnade 
av SIDA. 
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'Gealerparet Ingrid JJergman 
och Lars Schmidt 
skålade in det nya året på se
mesterön Dannholmen. Aldrig 
förr har de vistats här ute i den 
bohuslänska skärgården vid 
denna tid. Men de upptäckte 
att även denna årstid hade sin 

II 

tjusning. Det var ödsligt, still
samt och avkopplande skönt att 
få frigöra sig från storstadens 
larm. Ankomsten på annandag 
jul varade inte länge utan på 
nyårsdagen ställdes färden åter 
ut för nya uppgifter. 

Norskt fartyg 

i Skagerack 

nara kantra 

Det norska lastfartyget Rorsirkel 
på 400 ton råkade den 2/ 3 i sjö
nöd utanför Väderöarna. Ett hål 
i en barlasttank hade gett far
tyget 30 graders slagsida och 
Rorsirkel låg med ena däckssi
dan i vattnet när tullkryssaren 
från Grebbestad upptäckte far
tygets belägenhet. 
Under assistens av tullkryssaren 
togs Rorsirkel i lä vid Väder
öarna där en av kustbevak
ningsmännen gick ombord. Ef
tersom den norke skepparen 
saknade sjökort över farvattnet 
beslöt man att försöka föra 
Rorsirkel till kaj i Fjällbacka. 
Vid 19-tiden på torsdagskvällen 
hade lastfartyget lyckligt nått 
Fjällbacka. 
Rorsirkel var på väg från Ska
gen till Bergen utan last när 
slagsidan uppstod. När man 

pumpade in 100 ton havsvatten 
i en av barlasttankarna forsade 
vattnet i stället ut i lastrummet. 
Ett stort hål hade uppstått i 
barlasttanken. 
Svår sjögång och en vindstyrka 
på 17 meter per sekund rådde 
när slagsidan uppstod. Genom 
den kraftiga sjögången var fa
ran för att Rorsirkel skulle 
kantra uppenbar. Besättningen 
uppgick till fem man. 
Besättningen på Rorsirkel hade 
haft några hårda och strävsam
ma dygn till sjöss. Under över
farten från Bergen till Skagen 
råkade man ut för stormen som 
bl. a. sänkte det ryska fartyget 
Tukan. 
Påföljande morgon lämnade far
tyget hamnen i Fjällbacka och 
fortsatte sin avbrutna resa till 
hemlandet. 

bill klAl/ldemC1s Ijäf1sl! 

BAGEIRH;; CHAIRKUIEIRH;; SlPECEIRH 
GLAS och PORSLIN m. ffi. 

Välkomna! EVA:s 
Tel. 0525/31014, 3125:2 

Fjällbacka gör undersökningar 
för småbåtshamn 
Antalet småbåtar ökar för varje 
år. I och med i år ökar också 
kravet på bryggor och tilläggs
platser i våra kustsamhällen. 
Även i Fjällbacka har dessa 
problem gjort sig gällande, och 
man är nu som bäst i färd med 
att söka lösa detta. 

För detta ändamål arbetar f. n. 
ett undersökningsfartyg, Jupi
ter, med sonderingar av botten
förhållandena längs strandkan
ten i samhället för att söka fin-

na ut den lämpligaste platsen 
för en småbåtshamn. Så snart 
arbetena med sprängningen av 
avloppstunneln genom Vette
berget avslutats får man stora 
mängder sprängsten som måste 
placeras någonstans. Vad är då 
vettigare än att fylla ut och an
lägga den efterlängtade små
båtshamnen. 

Så snart dessa sonderingar är 
klara kommer förslag att upp
rättas som sedan får ligga till 
grund för de fortsatta arbetena. 

Oa/komna iii! 

STORA HOTELLET I FJÄLLBACKA 
Vi har trivsamma rum . God mat· Fullständiga rätt igheter 

DANS sommaren tisdag, torsdag, lördag. Vintern varje lördag 

Telefon 0525/31003, 31093 

BussFörare på Linjen 
FjäLLbacka-DingLe sLutar 
Strax efter nyår hade tvenne förtjänstfulla arbete i SJ:s 
bussförare, Milton Milten och tjänst samt överlämnade blom
Ivar BarthoIdsson, Dingle, full- mor. 
gjort sin uppgift i allmänhetens Trafikförman Uno Andersson 
tjänst. De avgick nu båda med och bussförare Gunnar Karls
pension från sina befattningar son, Dingle, framförde arbets
efter att under 30 år tjänstgjort kamraternas tack samt över
som bussförare. Efter hemkoms- lämnade blomsterkorgar och 
ten till Dingle den 26 januari, penninggåva från arbetskamra
då sista turen avverkades, blev . terna och fackorganisationen. 
båda hyllade. Här mötte ej en- Vidare anlände blommor från 
dast arbetskamraterna vid Ding- arbetskamrater i Lysekil. 
le station upp, utan även bil- Två kända ansikten försvinner 
linjechefen Kjell Wetterholm ur den dagliga tillvaron. Många 
samt byråassistent Arvid Isaks- äro de vilka under åren vid re
son, båda från Uddevalla. Först sor stiftat bekantskap med des
framförde hr Wetterholm sina sa vilka alltid uppträtt hänsyns
egna lyckönskningar varefter fullt och hjälpande. Milten är 

han framförde tack för deras f. d. fjällbackabo. 

Milten och Barthoidsson efter avslutad resa. 
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Golfbanan 

Sju nya golfbanor 

i Bohuslän 
Vid Svenska Golfförbundets 
årsmöte i maj invaldes Fjäll
backa Golfklubb som medlem i 
förbundet. Dessutom invaldes 
Lyckornas Golfklubb och Gull
bringa Golf- och Countryklubb. 
I dagarna har även Strömstad 
beslutat att bygga en golfbana. 
Nyligen tillkomna banor är 
dessutom Torreby, Fiskebäcks
kil och Kungälv. Det råder så
ledes en fantastisk utveckling 
av golfsporten i Bohuslän och 
man förstår att golf är på väg 
att bli den nya folksporten. Det 
är då trevligt att även vi på 
vår kant är med på noterna. 

Vi har förut haft tur med vädret 
vid anläggningen av golfbanan 
vid Anrås, men våren har varit 
kall och våt och därför fördröjt 
växtligheten. Vi fick även en del 
vinterskador på de nysådda 
greenerna som tar sin tid att 
reparera. Fairways har emeller
tid blivit bra och vi hoppas där
för att kunna öppna banan för 
spel i början av juli. Det är 
dock att märka att den södra 
delen av ön tack vare väderle
ken ej kunnat besås. Bana 1 kan 
därfö'r ej användas i sommar. 

Man får således börja direkt vid 
bana 2. Vi hoppas dock att den
na olägenhet tillsammans med 
något provisoriska greener än
då skall ge de som sysslar med 
denna härliga sport en god be
hållning av sitt golfspel på ba
nan i sommar. 

FJÄLLBACKA 
BOK. & PAPPERSHANDEL 

TEL. 0525/31019 

IDROTT 
Någon invigning av golfbanan 
kommer ej att ske i sommar. 
Detta får anstå till nästa år då 
banans kvalite bör vara bättre 
än vad man kan räkna med ef
ter första årets växtlighet. 

Omkring den 15 juni kan man 
köpa golfutrustning i den nya 
golfshopen och från och med 
midsommar kommer denna shop 
att hållas öppen varje dag mel
lan kl. 10-13 och 16-19. Man 
kan då inköpa all slags utrust
ning, både enklare och av bästa 
märke. Vi vill gärna framhålla 
att golfshopen drives i klubbens 
regi och att Ni därför gö'r klub
ben en tjänst genom att köpa 
Er golfutrustning i shopen. Pri
set är samma som vid andra 
golfbanor. I shopen kim man 
även erhålla förfriskningar i 
form av gott kaffe, smörgåsar, 
läsk etc. Man kan även hyra 
bollar för träning på driving
ranchen, man kan hyra golfut
rustning och man kan slutligen 
hyra skåp för egen utrustning. 
Övningsbanan är öppen för spel 
med hyrda bollar från kl. 10-13 
och 14-18.30. Under denna tid 
skall vi även söka anordna nå
gon form av golfinstruktion. 
Vi vill ännu en gång lämna en 
uppställning på avgifterna för 
banan då många intresserade 
frågat härom. 
Helårsmedl. 300: -
Helårsmedl., äkta make 150: -
Sommarmedl. 15/ 6-15/ 8 200:
Sommarmedl., äkta make 100:-
Vår- o. höstmedlem 150<: -
D:o, äkta make 75: -
Hela året, jun. und. 18 år 50:
Hela året, jun. und. 21 år 100: -
Greenfee 15/ 6-15/ 8 15: -
Greenfee övrig tid 10<: -
Anmäln.avgift för 1-6 50<: -

Som synes är anmälningsavgif
ten endast 50 kr., vilket är myc
ket lågt. Denna avgift brukar 
annars vara 6-10 gånger högre, 
men vi har med den låga av
giften velat stimulera intresset. 
Redan nu har dock många an
mält sig och det är därför tro
ligt att anmälningsavgiften kom
mer att hö1as avsevärt till kom
mande år. För ,att trängseln på 
banan ej skall bli fö,r stor kom
mer medlemsantalet att begrän
sas. De som önskar medlemskap 
i klubben kan ansöka via golf
shopen som har telefon 311 50 
eller genom att skriva till 
Fjällbacka Golfklubb, 
Fjällbacka. 

Det rör sig på seglarfronten 

även vintertid i Fjällbacka 
Vintersäsongens stora händelse 
inom seglarsporten inträffade 
strax före jul då Göran Anders
son gjorde ett besök här. Göran 
är dubbel världsmästare i OK
segling bland m ycket annat och 
är från Marstrand. Någon när
mare presentation behövs säkert 
inte. Förutom att Göran pra
tade mera privata seglarproblem 
med D-clubsgrabbarna hade 
han en afton i Gröna Lid som 
sent skall glömmas. Glädjande 
hade till denna afton ett stort 
antal seglingsintresserade infun
nit sig. Göran hälsades välkom
men av Bengt Kahlman å S. S. 
N:s vägnar, vilken bl. a. sade 
att honom veterligt inte så här 
mycket fo lk varit samlat och 
pratat segling på mycket länge 
i Fjällbacka. 
Göran började kvällen med att 
visa ljusbilder och film från bl. 
a. OK-VM i Holland förra året 
där han ju blev mästare. Vida
re fick vi se glimtar från en hel 
del tävlingar lite varstans runt 
om i världen. För att visa vad 
segling av i dag kan ge en seg
lare som är på toppen, berätta
de han och visade bilder om 
sina vistelser i Australien, di t 
han och några andra svenska 
seglare blivit inbjudna (för Gö
rans del andra året i följd). 
Australiska seglarförbundet har 
stått för alla kostnader, 3 vec
kors uppehälle, resor, ditfrakt
ning av båtar m. m. Man kan 
förstå att seglingen gett och ger 
en som Göran ofantligt mycket 
utöver själva seglingarna. 
Efter detta pratade han taktik, 
segelträning, uppläggning av 
banor och mycket annat. Vi fick 

många goda råd, och de som 
hade något att fråga om behöv
de inte vänta på svar. Kvällen 
var helt igenom lyckad och man 
kan inte göra annat än önska 
en mycket och trivsam världs
mästare från Marstrand fortsatt 
framgång inom segelsporten. 

P.S. 
Göran har lovat att han gärna 
återkommer med en liknande 
kväll, då han fann intresset va
ra stort. 
En annan glädjande nyhet för 
segelsporten i Fjällbacka är att 
det till sommaren kommer att 
finnas 4 st. nya D-kanoter här. 
De nya ägarna är: Stefan Ström
berg, Bertil Hugosson, Lars-Erik 
Persson och Anders Järund, vil
ka man på det hjärtligaste får 
gratulera till en mycket klok 
investering. Detta betyder att 
8 st. D-kanoter kommer att 
finnas i Fjällbacka. Inte dåligt. 
Vi hoppas på fortsatt utökning 
nästa år av den för våra för
hållanden mycket lämpliga båt
typen. 
Till slut en vädjan till alla som 
går i tankar att skaffa en se
gelbåt. Välj någon av de klasser 
som redan finns. 
En upplysning till alla föräld
rar representerade här. En myc- -
ket lyckad juniorbåt är opti
mist jollen som man bl. a. satsar 
mycket hårt på i Marstrand och 
som det även i Fjällbacka finns 
några av. 

P . S. 
Särskilda juniorseglingar kom
mer att anordnas av D - cluben 
om intresse föl' detta finnes. 

D-clubbare. 

landslagsman 
för Fjällbacka 

handboll spelar fotboll 

Fjällbacka IK har fått ett myc
ket fint tillskott i fotboll. Gun
nar Kämpendahl (närmare pre
sentation överflödig. Flerfaldig 
landslagsman i handboll och 
div. II-spelare i fotboll för Red
bergslid) har skrivit på över
gång för FIK. Kämpendahl spe
lade sin första match för Fjäll
backa lördagen den 6 maj mot 
Grebbestad. 
övergången kom inte direkt som 

en överraskning. Förhandlingar 
mellan de båda klubbarna har 
förts en tid och Gunnar som är 
gift med en fjällbackaflicka 
släpptes av sin moderförening 
på kortast möjliga tid. 
Vi gratulerar Fjällbacka IK till 
detta härliga tillskott och hop
pas att Kämpendahl snart skall 
smälta in i laget och bli den in
jektion man såväl behöver. 

-Jin-
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Fotboll 
Som vi tidigare nämnt under 
denna rubrik återfinnes Fjäll
backa IK:s representationslag i 
fotboll åter igen i Norra Bohus
serien, sedan laget klart hem
fört N onvikenserien föregående 
säsong. Med sig drog laget Kär
rets IF som slutade på andra 
plats och Idefjorden som blev 
trea. Norra Bohusserien utöka
des nämligen och alla dessa lag 
fick spela kommande säsong i 
den högre serien. 

För Fjällbackas del blev starten 
i den nya serien på gott och ont. 

. Det började med att Kärret 
knep ena poängen på Fjällbacka 
idrottsplats efter en ganska tam 
tillställning. FIK ryckte upp sig 
och slog tillbaka Rabbalshede 
borta. 3-1. Grebbestad blev för 
svåra hemma och tog hand om 

båda "pinnarna" med minsta 
möjliga marginal, 0-1. Idefjor
den borta var en svår match, 
det visste laget på förhand och 
slutresultatet 3-2 till FIK var 
glädjande. Överby på hemma
plan skulle FIK normalt klara 
men gästerna var starka nog att 
klara en uddamålsseger över 
FIK 2-3. 

När detta skrives har alltså 
Fjällbacka spelat 5 matcher. 
Vunnit två, förlorat två och spe
lat en oavgjord. Skall vi säga 
en normal och väntad utdelning. 
Laget spelar ett smånätt och 
trevligt spel och när det "loss
nar" går inget av lagen i Norra 
Bohusserien säkert. Vi hoppas 
på en för FIK gynnsam fort
sättning i årets hårda och ovis
sa serie. 

-Jin-

Karl·Eric Uttgren ny ordförande 
efter Bengt Olofsson 

Fjällbacka I K 

Fjällbacka Idrottsklubb har hål
lit årsmöte i Gröna Lid under 
god tillslutning. Klubbens ordf. 
Bengt Olofsson hälsade välkom
men och valdes att leda kväl
lens förhandlingar. Styrelse- och 
revisionsberättelser föredrogs 
och ur dessa framgick att verk
samhetsåret varit ur ekonomisk 
synpunkt givande. Det konsta
terades att friidrotten inte haft 
någon större aktivitet mest på 
grund av brist på lämpliga ba
nor men klubben hoppades att 
idrottsplatsen snart blir föremål 
för hel utbyggnad. Bandyn där
emot håller sin klass. D. v . s. 
FIK spelar som vanligt i Bo
husläns Elitserie med sitt A-lag 
och i reservlagsserien med B
laget. Fotbollen firade stora 
triumfer i år då laget vann 
Norrvikenserien och återfinnes 
i Norra Bohusserien nästa spel
år. B-laget slutade på andra 
plats efter seriesegrande Greb
bestad i reservlagsserien. 
Klubbens ordf. Bengt Olofsson 
meddelade att han inte längre 
önskade (på grund av bl.a. bris
tande tid) vara föreningens ord
förande utan ställde sin plats 
efter fem års ordförandeskap 
till förfogande. Ny ordf. blev 
Karl-Erik Uttgren. Övriga le
damöter: Bengt Bohlin, Fred 
Nyman, Leif Eriksson, Alf Jo
nasson, och Lennart Krantz. Till 
revisorer återvaldes Lennart 
Svensson och Vicke Widelius. 
Till festintendenter att ingå i 
festkommitten utsågs Bengt 

Olofsson, Fred Nyman och Bör
je Eklund. 
Ledamöter i följande utskott: 
Fotboll: Lars Engberg och Wig
go Olausson. 
Friidrottsutskottet: Ulf Karl
qvist, Lennart Jonasson och John 
Johansson. 
Skidor, gång och orientering: 
Ulf Karlqvist, Lennart Jonasson 
och John Johansson. 
Bandy: Nils Ingvar Karlsson och 
Karl Erik Karlsson. 
Att representera Fjällbacka IK 
vid Bohusläns FF:s årsmöte: 
Bengt Bohlin, vid Bohuslän
Dals Idrottsförbunds årsmöte: 
Åke Hugosson, vid Bandyför
bundets årsmöte: Fred Nyman, 
vid Nord-Bohuslänska Idrotts
kretsens årsmöte Ake Hugosson, 
vid Idrottsplatsföreningens års
möte: Karl-E. Uttgren. 
Arsmötet beslöt vidare att för
säkra samtliga A- och B-lags
spelare i fotboll för kommande 
säsong. Mötet utsåg följande 
lagledare för de olika fotbolls
lagen kommande säsong: A-la
get: Bengt Bohlin, B-laget Olle 
Juliusson och pojklaget Lars 
Erik Persson. Klubbens nye 
ordf. Karl Erik Uttgren tackade 
till sist för förtroendet som ord
förande för kommande arbetsår 
och hoppades på goda resultat 
på alla områden. Han tackade 
även den avgående ordf. Bengt 
Olofsson för allt det goda arbe
te han under 5 års tid som klub
bens ordf. nedlagt. 

-Jin-

mält lJ-äq till JtiJtkO-tte1 
HELLBERGS TRAFIKSKOLA 
Fjällbacka Tel. 0525/31059 

Pojklagsbandy 
För femte året i följd har Fjäll
backa IK anordnat en pojklags
serie i bandy på Fjällbacka 
landisbana. I år hade fyra lag 
bildats med fem spelare i varje 
lag i åldern 10-15 år. Följande 
lag medverkade: Göta, Västerås, 
Sirius och Skutskär. 

Många bidl'ag. 

Landisbanan i Fjällbacka är 
varje år mycket välbesökt av 
barn i alla åldrar med sina res
pektive föräldrar eller barnvak
ter. Alla tycker att det är en 
mycket billig livförsäkring för 
sina små i stället för att gå på 
sjöisen som många gånger verk
ligen är livsfarlig. Landisbanan 
kostar pengar, klubben satsar 
en del och kommunen bisträcker 
med en del. I år liksom även i 
fjol, gick ungdomar runt med 
en lista där speciellt de som ha
de barn kunde lägga ett bidrag 
lit et som stort. Vi vill i detta 
sammanhang tacka alla som bi
dragit med kontanter på denna 
lista. Fjällbacka Idrottsklubb är 
mycket tacksamma för samhälls
bornas förståelse för detta än
damål och hoppas även få åter
komma ett annat år. 

Vad dessa små serier betyder 
för grabbar i nämnda ålders
grupp kan inte nog beskrivas. 
Alla är till den grad så spel
sugna att ledarna har mycket 
svårt att "hålla igen". Vad se-

dan detta betyder för klubbens 
B- och sedermera A-lag kan 
nog alla räkna ut. Många, för 
att inte säga de allra flesta, 
kommer från dessa små ung
domsserier. När de är mogna 
att ta steget upp i resp. lag är 
de nästan fullslipade med kun
skaper som de lärt sig från 
grunden. Många gånger tack va
re denna isbana och dessa se
rier. 

Slutställningen i årets bandy
serie: 

Göta 
Västerås 
Skutskär 
Sirius 

6 5 1 O 48--23 11 
6 2 3 1 36-27 7 
6 O 4 2 23-32 4 
6 O 2 4 18--43 2 

Det kanske är på sin plats att 
presentera årets vinnare från 
Göta: Bo Karlsson, Lennart Be
nettsson, Tomas Aronsson, &
land Jonasson och Tommy Karl
son. 

Vinnare av skytteligan blev Bo 
Karlsson med hela 29 mål. På 
andra plats kom Mats Karlsson 
med 20 och på tredje Robert 
Tjerbo med 16 mål. 

Efter seriens slut samlades 
samtliga spelare och ledare på 
Gröna Lid för prisutdelning och 
diskutera serien i sin helhet. De 
ansvariga för serien, Stig Berg 
och John Johansson, fick av spe
larna mottaga var sin bukett 
blommor för deras arbete vilket 
livligt uppskattades. -Jin 

Frön vänster: Lennart Benettsson, Tommy Karlsson, Bo Karlsson, 

Erland Jonosson och Tomas Aronsson. 

OLJEFlRtvlA BENGT RICHARDSSON 
FJALLBACKA TELEFON 0525/31077 
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För Fjällbackabladets yngsta läsare. 

Jätten Rarnleklåv 
Naturligtvis har Veddeberget, 
liksom alla berg med någon 
självaktning, en egen jätte. Nu 
skall du inte bli förskräckt för 
det. Han är en snäll och hygg
lig jätte, som heter Ramleklåv, 
och han h ar bott där ända se
dan hedenhös, och tycker precis 
lika mycket om Fjällbacka som 
du och jag gör. . 

Då han var liten, tyckte han 
som alla småpojkar om att kas
ta sten, och på så sätt har Fjäll
backa fått sin rika skärgård. På 
den tiden gick förresten stran
den mycket högre upp, fjordar
na trängde längre in i landet, 
och Anrosälven var mycket bre
dare än nu. 

Kungsklyftan har vi också Ram·· 
leklåv att tacka för . Den laga
de han till för att ha som lek
stuga, då det stormade för hårt 
uppe på fjället. Fyra väldiga 
stenblock, som finns kvar ännu 
i dag, hann han med att lägga 
dit som tak, innan han ledsnade 
på den leken. 

Då Ramleklåv var ung, var det 
tyst och ödsligt runt Veddeber
get, t ills en dag stenåldersmän
niskorna slogo sig ner där. Jät
ten föraktade dem i början och 
ty ckte att de voro några små 
ynkliga kryp, men ju mer han 
såg av dem ju mer beundrade 
han dem. Han började förstå, 
att deras intelligens och upp
finningsrikedom var mycket 
mera värt än hans egen styrka. 
De gingo klädda i djurhudar. 
De fångade fisk på krokar av 
ben och vågade sig till och med 
ut på havet i sina urholkade 
ekstockar. Sina jaktvapen till
verkade de av flintsten, och 
längre fram livnärde de sig även 
på ett blygsamt åkerbruk. 

Vad som fascinerade Ramleklåv 
allra mest hos människorna var 
konsten att göra upp eld. Han 
satt ofta om kvällarna uppe på 
sitt berg och såg eldarna flam 
ma på boplatserna. Då kände 
han sig mindre ensam och bör
jade t r ivas gott med sina nya 
grannar. Ännu finns det för
resten lämningar efter en sådan 
boplats "Brattbergstorpet" på 
Veddebergets sydöstra sluttning. 
Sina döda begravde människor
na på de högsta bergstopparna 
i stora rösen och då den snälle 
jätten såg, hur de små männi
skorna med stor möda släpade 
stenar dit upp, hjälpte han dem 
många gånger i hemlighet att 
bygga gravarna. 

Tiden gick, människorna för
kovrade sig mer och mer. De 
lärde sig att framställa brons 
och senare också att använda 
sig av järn. Ramleklåv fö ljde 
utvecklingen under häpet in
tresse. 

En vårdag såg han det första 
drakskeppet styra ut från land, 
och på hösten kommo vikingar
na tillbaka med rövade skatter 
och slavar. Segeryran var stor, 
man ställde till gästabud, och i 
offerlunden rann blodet i ström
mar. Oden, Tor och alla asarna 
stodo högt i gunst, och viking
arnas högsta önskan var att få 
dö i strid och komma till Val
halla. 

I slutet av 900-talet kom till 
Bohuslän, som på den tiden het
te Viken, Olav Tryggvesson, och 
han lät döpa hela befolkningen 
många gånger under hot och 
tvång. Litet varstans började nu 
kyrkklockor ringa i Bohuslän, 
men i Fjällbacka dröjde det än
da fram till 1892, innan kyrkan 
stod färdig. Då hade emellertid 
Ramleklåv i många århundra
den kunnat glädja sig åt klock
ornas ljud från först Kville me
deltidskyrka och senare den nu
varande kyrkan. 

Du har säkert hört talas om, 
att jättar inte kan tåla att höra 
kyrkklockor ringa, och att de 
brukade slunga väldiga sten
block mot dem, men sådan är 
inte vår Ramleklåv. Tvärt om, 
han skulle aldrig ett ögonblick 
komma på iden att skada Fjäll
backa kyrka. Den stilfulla gra
nitkyrkan, som höjer sig över 
bebyggelsen, är han omåttligt 
stolt över. 

I dag är Ramleklåv gammal och 
grå, hur många tusen år han är 
vet han inte ens själv. Numera 
sitter han mest inne i berget 
och tänker tillbaka på gångna 
tider. 

Han minns när de första små 
husen byggdes i Fjällbacka, och 
hur de stackars människorna i 
stor fattigdom kämpade på ha
vet fö·r livets uppehälle. Men så 
plötsligt på senare delen av 
1700-talet gick sillen till. Nu 
blomstrade trakten och dess in
nevånare upp', och om inte 
Ramleklåv minns alldeles fel, 
var det nu Långbacken blev be
byggd. Havets silver gav guld 
åt hela nejden i cirka ett halvt 
århundrade framåt, sedan för
svann den nyckfulla sillen. 

Nu måste jätten åter beundra 
sina småväxta grannar, inte 
satte de sig ner och sörjde sil
len inte. Nej, nu började de slå 
sig på handel och även små
industri. 
En dag år 1856 då Ramleklåv 
satt ut på berget, fick han se 
bolmande rök stiga upp bakom 
Bringebärshohnen, och snart 
styrde "Jernångfartyget Ström
stad" in i Fjällbackafjorden för 
sin första mellanlandning vid 
ångbåtsbryggan, där så gott som 
hela Fjällbacka mätt upp dagen 
till ära. 

Några årtionden därefter kom 
sillen tillbaka igen. Salterier och 
trankokerier växte upp söm 
svampar, och tiderna blomstra
de än mer. 

Ramleklåv minns också hur en 
fjällbackabo, Gustaf Andersson, 
var den förste i Sverige som 
kryddade skarpsill och lade in 
den på småkärl. Det var så an
sjovisen blev populär, den lilla 
läckerheten som ofta ligger på 
ägg, innan den hamnar i vår 
mage. 

Det var just under den sillpe
rioden som Fjällbacka folkskola 
också kom till. Ibland gick den 
nyfikne jätten dit i smyg och 
kikade in genom fönstret, men 
vad han såg på svarta tavlan 
var rena hieroglyferna för ho
nom, liksom runorna varit på 
sin t id, och han tyckte så synd 
om de små människobarnen som 
måste lära sig så många kon
stigheter. 

Det hade alltid varit ett för
skräckligt spring uppe i Ramle
klåvs ofullbordade lekstuga, och 
ibland hade han varit förtretad 
över detta, men det kom en dag 
då han pöste av stolthet. Kan 
du tänka dig, han fick påhäls
ning av självaste kungen, Oscar 
II, som ristade sitt namn i ber
get. Litet av den kungliga glan
sen tyckte jätten föll även på 
honom och hans Veddeberg, och 
i all synnerhet då klyftan där
efter döptes till Kungsklyftan. 
Ofta myser han i sin ensamhet, 
då han tänker på att han var 
en av de få som gästades av 
Sveriges och Norges konung. 

En gång höll det emellertid på 
att gå illa för Fjällbacka, och 
det var då granitindustrin bör
jade i slutet av 1800- talet. Nu 
tyckte jätten att det gick för 
långt, då han inte längre fick 
ha sina berg i fred. Stenen an
såg han vara sin privata egen
dom, och plötsligt började män
niskorna spränga sönder den, 
hamra och väsnas, och så kom 
fartyg och seglade iväg med last 
efter last. Men hur det var så 
lugnade han sig och muttrade: 
"J ag är ju så stark och mäktig, 
så jag har råd att vara generös 
mot de där små ynkliga arbets
myrorna", och så lät han dem 
hållas. 

I Fjällbacka fanns förr i tiden 
flera väderkvarnar, och dem 
tyckte Ramleklåv väldigt mycket 
om, han inbillade sig att de vin
kade åt honom, då han om 
morgonen steg ut ur sitt berg. 

Ja, jätten skulle kunna berätta 
mycket för oss, både trevliga 
minnen och sorgliga. Han minns 

till exempel, då den hemska ko
leran härjade, och hur små bå
tar styrde ut mot Stora Eneskär 
med liemannens skö·rd. Han har 
sett fartyg förlisa och hela be
sättningar gå till botten. Han 
har sett, hur den brudklädda 
"Vita frun" som ligger begravd 
på Getryggen, spolades upp av 
havet. Drunknande soldater av 
olika nationalitet har han sett 
vågorna föra mot vår kust, han 
har sett hänsynslösa vrakplund
rare och listiga smugglare. Ofta 
har han undrat varför männi
skorna gör så my cket ont mot 
varandra. 

Själv är han stor och stark, men 
kanske inte just så klyftig men 
heller inte ond. Det visade han 
för några år sedan, då det ut
bröt eld i AB Gust. Richters 
konservfabrik. Det såg ut att gå 
illa med de närliggande husen, 
och folk greps av panik, · och 
naturligtvis, ingen hade tid att 
titta upp mot Veddeberget, där 
Ramleklåv stod och blåste så 
mycket han orkade och tvingade 
lågorna åt motsatt håll. 

Hade han varit hemma då 
Framstranden 1928 härjades av 
den förödande branden, hade 
den aldrig blivit så katastrofal, 
men just då var han på besök 
hos en släkting i Dovrefjället i 
Norge. Efter det lovade han sig 
själv, att aldrig mera resa hem
ifrån. Människorna behöver mig 
trots allt tänkte han och kände 
sig en liten smula tröstad. 

Även jättar få ju sina å lders
krämpor, och ögonen ha blivit 
skumma på Ramleklåv på se
nare tider. Du kan säkert för
stå hans förtvivlan, då han rå
kade trampa fel uppe på sitt 
berg och stora stenbumlingar 
störtade ned på husen som sökt 
skydd vid fjällets fot. 

Inte kan man påstå att Ramle
klåv alltid förstår sig på oss 
människor, men ett är säkert, 
alla som älskar Fjällbacka har 
en vän i honom. Alla konstnä
rer som förevigat det, glömmer 
han aldrig. Han minns så väl 
då Alfred Wahlberg målade 
"Fjällbackamånsken" och Albert 
Eldh "Fjällbacka fiskeläge", och 
alla andra som kanske inte all
t id lyckats bli så berömda. Han 
minns också de allra, allra för 
sta konstnärerna i Bohuslän. De 
hade minsann varken duk eller 
färg, endast en slät berghäll där 
de ristade in sina oförstörbara 
tavlor. Vi kalla dem i dag häll
ristningar, och turister komma 
till Bohuslän från när och fjär 
ran för att se dem och försöka 
lösa bildernas hemlighet. 

jo r/s. sid. 18 
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Vattenståndsmärken enligt Leonard Holmström 

Bilden visar ett av de vatten
ståndsmärken, som finns in
huggna i bergen här i Fjällbacka 
skärgård och som jag förteck
nat och undersökt. Den som en 
gång huggit in ett sådant mär
ke har varit medveten om att 
strandlinjen inte genom tiderna 
är en fast liggande linje. Han 
har iakttagit förskjutning och 
han har velat ge en möjlighet 
att mäta förskjutningarnas stor
lek. 

Långt innan några märken in
ristades här - det äldsta date
rade bland dem bär årtalet 1804 
- hade man emellertid iaktta
git "vattnets förminskande" och 
uppgifter härom föreligger. Så 
har Pehr Kalm, Linnes berömda 
lärjunge, åtskilligt att berätta 
från sin resa härnere år 1742. 
Av särskilt intresse för oss är 
hans meddelande om skäret 
Gudmund i Fjällbackafjorden. 
Enligt Kalm var Gudmund på 
1530-talet ett undervattensskär, 
och som stöd för detta antagan
de återger han traditionen som 
förmäler att den siste katolske 
prästen i Kville, mäster Gud
mund, förliste på detta grund då 
han nödgades lämna sitt ämbe
te och ge sig iväg från orten. 
Kalms nästa u ppgift är från 
1600-talet. En gammal man i 
Fjällbacka hade för Kalm be
rättat att skäret "i hans barn
dom icke varit mera upp ur 
vattnet än att man kunde sätta 
en hatt därpå". - "Men nu är", 
säger Kalm, "det torra därav 
ofta till en stor stugas storlek, 
så att vattubrynet nu är väl 
över en aln nedom dess kulle." 

Som bevis för att strandlinjen 
förskjutit sig genom tiderna 
nämner Kalm att han påträffat 
snäckskalsbankar, jättegrytor 
och tydligt utbildade äldre 
strandlinjer högt uppe på land. 
Han antecknar också vad byg
dens folk hade att meddela om 

deras iakttagelser. "Där man 
förr kunde segla med fartyg, 
kan man nu knappt segla med 
en båt". "Där man förr rodde 
genom med båt, kan man nu gå 
torrskodd" På den tiden var den 
van:liga uppfattningen den, att 
strandlinjen sänkes, därför att 
vattnet drar sig tillbaka, "för
minskas". Men Kalm träffar 
dock på en man, en präst, som 
uppger "att somligas mening 
vore, att vattnet självt ej ver
keligen förminlSkades utan att 
grund och klippor i havet samt 
även fasta landet växte och så
ledes blev högre." Här möter 
sålunda den uppfattning, som 
sedermera kom att slå igenom. 
Enligt denna allmänt vedertag
na uppfattning har landet under 
istiden pressats ned under tyng
den av den väldiga ismassan. 

Allteftersom isen sedan smälte 
och trycket minskade, höjde sig 
landet åter. Och denna strävan 
att återställa det rubbade jäm
viktsläget i jordskorpan pågår 
ännu. För oss ger sig denna 
landhöjning tillkänna som en 
sänkning av vattenytan, vilken 
sänkning alltså är skenbar. Den 
högsta nivå, till vilken havet ef
ter istiden nådde, högsta mari
na gränsen kallad, ligger här i 
vår bygd inemot 150 m. vilket 
betyder, att hela Fjällbacka 
skärgård och praktiskt taget 
hela Kville härad en gång varit 
nedsänkta under havet. 

Så börjar man hugga in vatten
ståndsmärken i klipporna för 
att närmare kunna studera fe
nomenet strandlinjens förskjut
ning eller landhöjningen. De jag 
funnit i Fjällbacka skärgård har 
följande datering: år 1804, mär
ke nr 1 på Sto-rön i Väderöarna; 
år 1848, märke nr 2 på samma 
ställe; år 1848, märke nr 3 på 
Fläskön; år 1867, märke nr 4 på 
Oxnäs och nr 5 på skäret Gud
mund i Fjällbackafjorden. 

De två sistnämnda märkena ut
sattes av Leonard Holmström, 
känd skolman, vetenskapsman 
med geologi som huvudfack. 

Under vidsträckta resor längs 
den svenska kusten studerade 
han vattenståndsmärken och 
gjorde sina iakttagelser. Sina 
rön framlade han i en avhand
ling "Om strandlinjens förskjut
ning å Sveriges kuster", tryckt 
i Vetenskapsakademins hand
lingar år 1888. Han besökte 
Fjällbacka skärgård åren 1867 
och 1870 och uppehöll även se
dan under 70- och 80-talen kon
takten med bygdens folk, sär
skilt lotspersonalen på Väder
öarna, i frågor som rörde vat
tenstånd och märken. 

Vädel'öarna. 

På Storön finns två märken, nr 
1 och nr 2. De stå nära varand
ra "på västra sidan aven stu
pande häll, kallad Breda Bo-

gen". 
Också på Väderöbod finns ett 
vattenståndsmärke. Vid fyrbyg
get år 1867 höggs det in i en 
bergvägg på västsidan av Bro
hålet. 

Märke nr 1 från år 1804. 

Om tillkomsten av detta märke 
skriver N. G. af Schulten i en 
avhandling i Kungl. Vetenskaps
akademins handlingar för 1896: 
"Ar 1804 har Under Lieutnanten 
vid Amiralitetet C. G. Forssell 
låtit uthugga ett märke uti Wä
derö hamn eller den såkallade 
Bredbogen, ungefär 30 alnar 
ifrån själva lotshuset, vid själva 
landningsstället, då tvenne när
varande pålitliga fiskare ut
märkte för honom vattnets me
delhöjd. Även detta märke skall 
i framtiden intyga om den av
gjorda och obestrideliga san
ning, att havsytan såväl i Nord-

sJon som i Bottniska havet be
ständigt sänker sig. Detta till
hör våra efterkommande att 
närmare utreda huru mycket 
den faller på en given tid och 
om det sker lika mycket uti 
olika paralleller." 

(N. G. af Schulten, sedermera 
chef för Sjömätningskåren och 
Lotsverket C. G. af Forssell, chef 
för Lantmäterikontoret, känd för 
de utmärkta kartverk han ut
förde.) 

Professor Loven, som studerade 
märket år 1850, skriver: "Intet 
horisontellt streck visar medel
nivån vid den tid då märket in
höggs, men från punkten efter 
namnet går ett snett inhugget 
streck till en naturlig någorlun
da vågrät rämna, belägen nästan 
i jämnhöjd med underkanten av 
årtalet." Holmström tillägger: 
"Denna rämna, som av Loven 
antages utvisa medelnivån för 
år 1804, var år 1850 60 cm. över 
tångranden, som synes tämligen 
nära utvisa havets medelstånd." 
Under de 46 åren skulle alltså 
strandlinjens förskjutning ha 
uppgått till 60 cm. 

Det andra märket, nr 2. 
Om detta skriver Holmström: 
"Det är utsatt år 1848 av lots
åldermannen Bernhard Hansson 
samt synes utfört med stor 
sorgfällighet. Av figuren synes, 
att det består aven vertikal 
linje, upptill slutande i en våg
rät 12 cm. lång linje, a , som ut
visar det av åldermannen kän
da högsta vattenståndet, och 
nedtill i ett en halv tum djupt 
hål, c, antydande lägsta vatten
ståndet. Skillnad 1,5 m. Mitt på 
är en vågrät linje, b, inhuggen 
år 1848 i översta tångranden och 
således utvisande medelståndet 
för nämnda år. Därovan står år
talet. Inhuggningen har skett 
under loppet av ett år och sä
kerligen pålitligt, av döma av 
det intresse och sakkunskap, 
som lotsåldermannen ådaga
lade." 

Ar 1867 avvägde Holmström 
dessa båda märken och konsta
terade därvid, att strandlinjen 
under tiden från mitten av 
1800-talet till år 1867 förskjutits 
omkring 10 cm. På Holmströms 
begäran företog så lots ålderman 
Hvalström år 1886 ännu en upp-
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mätning på 1848 års linje. På 
grund av svårigheten att mäta 
noggrant på den sluttande häl
len blev emellertid denna mät
ning inte så lyckad. 

Fläskön. 

Märke nr 3 samt foto. 

Vattenstandsmörke på Flöskö 

Sverlc:er Stubellus foto 1967 

Märket är inhugget på en lod
rät klippa vid Trankoket. Där 
låg under 1700-talet ett trankok, 
därav namnet. Numera har 
Fjällbackafiskarnas andelsför
ening sin hummerlagring där. 
Märket står några meter öster 
om bryggan. Det är inte känt 
vem som huggit in märket, som 
till sin typ liknar märket från 
samma år i Väderöarna. Holm
ström, som undersökte m ärket 
år 1870, anser att den vertikala 
linjen anger högsta och lägsta 
vattenstånd år 1848, och han 
uppskattar strandlinjens för
skjutning under de gångna 22 
åren till 12 cm. 

Oxnäs och skäret Gudmund. 

Nr 4 och nr 5. 
Märkena är inhuggna på syd
sidan av Gudmund, resp. väst
sidan av Oxnäs. Ar 1867 satte 
Holmström ut dessa märken vid 
samma tillfälle. Varför två 
stycken? Om anledningen här
till säger han: "Emedan hos 
skärgårdsbefolkningen på den
na plats den föreställningen 
tyckes vara rådande, att det en
dast är Gudmundsskäret som 
höjer sig, eller åtminstone att 
det höj er sig mera än närlig
gande fasta punkter, så fann jag 
det nödigt att till framtida ef
terrättelse inhugga ett par vat
tenmärken i samma nivå, det 
ena å Gudmundsskäret, det an-

dra å den närbelägna Oxenäs
udden." - "Båda vattenmärke
na äro med nedra linjerna i 
jämnhöjd med den normala 
tångranden." Holmström har så 
i sin avhandling en längre re
dogörelse för svårigheterna med 
arbetet att samtidigt sätta ut de 
båda märkena. Tidvattnet hann 
nämligen göra sig märkbart un
der den tid det tog honom att 
ro mellan Oxnäs och Gudmund. 

Vid senare kontroll fann han, 
att märket på Oxnäs kommit att 
stå 1,5 cm. högre än märket på 
Gudmund. Holmström avvägde 
också Gudmund och fann att 
högsta punkten på skäret ligger 
132 cm. över märkets nedre 
tvärstreck. 

De tidigare metoderna för be
stämning av landhöjningens 
storlek kunde inte ge annat än 
mycket ungefärliga värden. Man 
var ju hänvisad till rent person
lig iakttagelse och uppskattning, 
framför allt när det gällde den 
viktiga frågan om bestämning 
av medelvattensnivån. "Först 
genom ett tillräckligt antal av 
självregistrerande vattenhöjd
mätningsapparater kan man få 
reda uti dessa invecklade för
hållanden", skrev Leonard 
Holmström för hundra år sedan. 
Och dessa apparater, mareogra
ferna, kom. Redan 1886 fick 
Varberg sin mareografstation. 

Och vår närmaste, den i Smö
gen, inrättades 1910. En mareo
graf är inrättad så, att en flot
tör följer vattenytans stigande 
och fallande, och denna rörelse 
uppritas på ett av ett urverk 
framdrivet papper. Pegel kallas 
en annan enklare anordning, en 
lodrätt i vattnet nedsatt stång, 
försedd med en skala, som får 
avläsas på bestämda tider. En 
pegel i Strömstad är den Fjäll
backa närmast belägna. Dessa 
stationer skötas genom försorg 
av Statens meteorologisk-hydro
grafiska anstalt. Vattenstånds
märken utsättes sedan år 1891 
av Sjökarteverket. 

Man har alltså nu kommit fram 
till mera noggranna mätningar 
och beräkningar. Enligt dessa 
uppgår den sannolika landhöj
ningen i våra trakter till 0,24 
cm. om året. Norrut i vårt land 
är den större, vid Bottenhavet 
nära en cm., för att avta söder
ut och vid Blekinges kust visa 
noll. Landhöjningen fortgår inte 
heller genom tiderna i jämn takt 
utan företer växlingar. Sålunda 
anser Holmström att höjningen 
sedan 1700-talet visat avtagan
de tendens. 

P. S. 

Sedan ovanstående skrivits har 
Kungl. Sjöfartsstyrelsens sjö
kartebyrå i brev meddelat föl
jande. 

"Ar 1956 inhöggs ett märke i en 
nästan lodrät klipphäll på SO
udden på Kråkholmen, mitt emot 
Mörhults stenhuggerikaj . Mär
ket, av Sjökarteverkets m odell 
av år 1925, avvägt 0,35 m över 
mv år 1956." 

"1 sept. 1956 nivellering av 3 st 
av Holmströms gamla vatten
ståndsmärken: Fläskö. Från un
derkant av första 8 i 1848 mät
tes 63 cm till vattenytan kl. 
0815 den 17/ 9. Märket nivellerat 
81 cm över mv år 1956. - Gud
mundsskäret. Från märkets ned
re vågräta streck mättes kl. 
0700 23 cm till vattenytan. Mär
ket nivellerat 56 cm över mv år 
1956. - Oxnäs udde. Avståndet 
till märkets nederkant från vat
tenytan är 25 cm kl 0715. Mär
ket nivellerat 58 cm över mv år 
1956." 
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Legala notiser 
85 år 

27/8 F. hemmansägaren Gus
tav Karlsson, ödsmål, 
Fjällbacka 

80 år 

1/10 Fru Ingeborg Westerberg, 
Fjällbacka 

26/12 Fiskaren Hugo Bruce, 
Fjällbacka 

75 år 
24/ 8 Köpman Gustav Carlsson, 

Fjällbacka 
15/ 9 Fru Emma Wahlström, 

Fjällbacka 
21/9 Fru Olena Johansson, 

Ödsmål, Fjällbacka 
28/10 Fru Aurora Ellisson, 

Fjällbacka 
26/12 Fru Ester Karlden, Fjäll

backa 

70 år 

26/8 Fru Margareta Ekström, 
Fjällbacka 

19/ 9 Hemmansäg. Per Larsson, 
Flyg, Fjällbacka 

10/ 11 Skräddarmästare Verner 
Johansson, Fjällbacka 

9/12 Fru Anna Bräck, Fjäll
backa 

16/12 Fru Hanna Karlsson, Rå
röd, Fjällbacka 

65 år 
21/7 Fru Berta Hansson, Åsle

röd, Fjällbacka 
29/7 Förra telefonföreståndare 

Allie Aronsson, Fjällbacka 
6/ 9 Fröken Annie Johansson, 

Fjällbacka 
16/ 9 Fiskaren Mainer Fransson, 

Dyngö, Fjällbacka 
5/ 10 Lärarinnan Gunhild We

nander, Fjällbacka 
25/ 10 Fru Laura Johansson, 

Fjällbacka 

60 år 
2/7 Fru Elin Karlsson, öds

mål, Fjällbacka 
12/8 Fiskaren Knut Andersson, 

Kalvö, Fjällbacka 
15/8 Fru Ellen Hagberg, Fjäll

backa 

50 år 
24/7 Fotograf Magda Larsson, 

Fjällbacka 
18/ 8 Hemmansäg. Nils Lean

dersson, Käril, Fjällbacka 
18/ 8 Fru Ebba Polsson, Fjäll

backa 
19/10 Fru Agnes Christensson, 

Nordby, Fjällbacka 
25/10 Fiskaren Evert Eliasson, 

Kalvö, Fjällbacka 
15/11 Fiskaren Helge Holmberg, 

Dyngö, Fjällbacka 
27/ 11 Fru Ester Järund, Fjäll

backa 
28/12 Hemmansäg. Folke Karls

son, ödsmål, Fjällbacka. 

Födda 

4/12-66 Eva Marie-Louise, 
dotter till John Sigfrid 
Spets o.h.h Eivor 
Gullvi Malvine f. Pet
tersson 

11/ 1-67 Stefan Lennart, son 
till Börje Valter Ek
lund o.h.h Elsy Mari
ta f. Johansson 

21/ 2-67 Marie Helen, dotter 
till Sven Gustaf Stig 
Gustavsson o.h.h Elsa 
Josefina f. Karlsson 

9i 3-67 Anna Camilla, dotter 
till Kjell Gösta Fran
zen o.h.h. Mona Eleo
nara f. Osvaldssoll! 

9/ 3-67 Jan Magnus Jörgen, 
son till Bengt Jan-Åke 
Olsson o.h.h. Inger 
Yvonne f. Adriansson 

14/ 3-67 Kahan Stefanus, son 
till Elon Stefanus 
Ahlbäck o.h.h Payan
de Renata f. Schafe 

19/ 3-67 Anders Ingvar, son till 
Axel Ingvar Johansson 
o.h.h Kerstin Marga
reta f. Leander 

Döda 

5/12-66 Cecilia Elisabet Gran
qvist, f. Melin, Fjäll
backa 15/ Torsken 11, 
född 1884 

8/ 1-67 Ernst Alexius Hans
son, Fjällbacka 90/F.S. 
3: 1, född 1893 

25/ 2-67 Viktoria Dahlberg, f. 
Hansson, Fjällbacka 
319/ ö.I. 1: 5, född 1878 

AlGOT JOHANSSON 

BILSTATION 
FJÄllBACKA TEl. 0525/31010 

Gynna 
annonsörerna! 

Minneslista 1967 
Fjällbacka kyrka 

Telefonstation 

Friluftsbad 

Campingplats 

Badkontor 

Bio 

Miniatyrgolfbanan 

Biblioteket 

Badholmen 

Postexpeditionen 

Apoteket 

Bryggdans 

Läkare 

Banker 

Dans 

Porsholmsbadet 

Bussexpeditionen 

Gudstjänsttiderna - se som
marprogrammet! 
Pastorsexpeditionen hålles öp
pen för folkbokföringsärenden 
lö,rdagar 10-13. 
Kyrkoadjunkt Ahlbäck är an
träffbar utan tidsbegränsning 
i personliga angelägepheter. 
Tel. 31034. 

Vardagar fr. o. m. 16/6-15/8 
9.00-21.00. Söndagar 9.00-
11.00, 17.00-20.00. 
16/8-15/6 vardagar 9.00-13.00, 
16.30-20.00. Sön- och helgdagar 
stängt. 

Sälvik och Mörhult. 

Sälvik. Föreståndare Henning 
Östberg, tel. 31219. 

Vardagar 9.05-11.00, 17.30-
19.00. Söndagar 17.30-19.00. 
Tel. 31060. 

Gröna Lid måndagar och tors
dagar. Tel. 31041. Kl. 20.30. 

Källvik 17.00-21.00. 

Gröna Lid. Tisdagar 19.00-20.00. 
Under tiden 28/ 6-31/ 8. 

Varmbadhuset öppet vardagar 
utom lördagaT 8.00-12.00, 13.00 
-18.00, lördagar 8.00-13.00. 
Bastu måndag 13-18, onsdag 
13-18, fredag 13-19. Tel. 31047. 
Kallbadhuset öppet alla dagar 
8.00--18.00. 

Öppet vardagar: måndag-fre
dag 9.00-11.30, 14.00-16.30, lö'r
dag 9.00-13.00. 

Vardag före sön- och helgdag 
september-maj 9-14, juni-au
gusti 9-13. 
Övriga vardagar 9-13, 14-18. 

Onsdag och söndag 21.00-23.00. 

Mottagning 9.00-12.00 utom lör
dag. Tel. 310 25. 

Kville Sparbank. Tel. 31018. 
Vardagar utom lördagar 9.30-
15.00. Fredagsöppet även 17.00 
-18.00. 

Göteborgs Bank. Tel. Kamrer o. 
utlåning 31027, kassa och inlå
ning 31427. Exp.tid vardagar 
utom lördagar 9.30-15.00. 

Strandrestaurangen Fjällbacka 
Havsbad. Tel. 0525/31208. 
Stora Hotellet. Tel. 0525/ 310 G3 
-310 93. 3 gånger i veckan. 

Båt avgår till Porsholmen 10.00, 
11.00, 12.00. Från Porsholmen 
15.00, 16.00, 17.00. 
Kvällsturer. Fisketurer. Se vi
dare affischering. 
Bengt Richardssons båttrafik. 
Tel. 31077. 

Vardagar utom lördagar 9-12, 
16-18. Lördag 9-13. Sönd. och 
helgdagar stängt. Stationen hål
les öppen för in- och utlämning 
av gods. Ingen biljettförsäljning 
eller pollettering. 
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Skagerackkedjan invigd 
tv10DERNAST I VÄRLDEN 
Skagerack-kedjan, Sjöfartssty
relsens nya decca navigator
kedja, invigdes officiellt 2/6 
i närvaro av ett stort antal re
presentanter för svenska, nor
ska, finländska samt engelska 
statliga och marina myndigheter, 
varv, rederier och sjöfartssam
manslutningar. 

Skagerack-kedjan är den fjärde 
svenska decca-kedjan. Den 
täcker farvattnen i Skagerack, n. 
Kattegatt, Oslofjorden och Vä
nern. Med den blir hela svenska 
kusten utom en sträcka i syd
östra östersjön täckt av decca
kedjor. Den s. k. masterstatio
nen är belägen i Kärraby, en 
mil från kontrollstationen i 
F jällbacka, slavstationerna finns 
i Jomfruland i Norge samt i 
Vallda och Arjäng i Sverige. 
Invigningen som skedde vid sta
tionen i Vallda förrättades av 
kommunikationsminister Olof 
Palme, medan driftsavtalet un
dertecknades mellan norska för
svarets fellessamband och sjö
fartsst:\lrelsen under en sjötur 
mellan Göteborg och Vinga om
bord på sjömätningsfartyget Jo
han Månsson. 

Den svenska delen av Skage
rack-kedjan har kostat 5,2 milj. 
kronor att bygga. 
Kedjan är beträffande sändar
apparaturen den modernaste i 
världen hittills, upplyste gene-

raldirektör Carl Gösta Widell i 
sjöfartsstyrelsen när han hälsa
de välkommen i Vallda. Den 
nykonstruerade utrustningen är 
i hög grad transistoriserad vil
ket gör bemanning överflödig 
vid sändarstationerna. Övervak
ning och kontroll sker från en 
kontrollstation. 
Inom kort följs skagerack-ked
jan av fem liknande kedjor i 
Norge. 

Sedan 1962 har svenska farvat
ten täckts av dels en dansk ked
ja, dels tre svenska i Östersjön, 
Bottniska havet och Bottniska 
viken. Uppskattningsvis 13.000 
handels- och fiskefartyg av 
skilda nationaliteter navigerar 
i dag med hjälp av dessa ked
jor. Dessutom anlitas de av sjö
farsstyrelsen vid sjömätning och 
isbrytning, av marinens heli
koptrar för sjöräddning samt av 
Vattenfall för utläggning av un
dervattenskablar. Vid samtliga 
svenska storvarv används syste
met vid fart- och manöverprov 
av nybyggen. 

Statssekreterare O. Fjaervoll, 
Norge, erinrade om katastrofen 
med bil- och passagerarfärjan 
Skagerack under förra vintern. 
Olyckan hände innanför den 
danska decca-kedjan och från 
Danmark kunde snabb hjälp di
rigeras till haveristen - ett be
vis på gott nordiskt samarbete. 

Kontrollstationen är belägen i terrängen vid Anråsälven. På andra sidan 

älven syns Golfbanan. 

Jätten Ramleklåv 
foris. från sid. 14 

Under sommarhalvåret är det ju 
livligast i Fjällbacka, och då 
vaknar även Ramleklåv till liv 
efter den långa vintern, tusen 
ting finns det att titta på och 
glädjas åt. Badgäster kommer i 
massor, det myllrar av folk på 
gatorna och ute i naturen. 
Ibland hör jätten, hur botanis
ter med portör över axeln talar 
om rara blommor. Underligt 
tänker han: "Alla blommor äro 
väl rara?" 

Dansmusiken från bryggan når 
ända upp till honom, och han 

myser och skulle gärna vilja va
ra med. Men då skulle det sä
kert bli pinnved kvar av dans
bryggan, eller vad tror du? Så 
vi får allt hoppas att han stan
nar kvar där uppe på sitt berg, 
och att han inte ens ställer till 
med jordskalv genom att stampa 
takten till musiken. 
Måsarna är hans trogna vänner, 
de lämnar honom aldrig ensam 
lång stund, och de vågar slå sig 
ner på hans axlar och huvud, 
och då skrattar han bara, för 
det kittlar så lustigt där de 
spatserar omkring. 

Vargungar städar gator i FjäLLbacka 
Ett verkligt lovvärt initiativ tog 
Fjällbacka scoutkår för en tid 
sedan då deras vargungeflock 
började röja upp och städa ga
tor i Fjällbacka. Vargungarna 
jobbade ordentligt under led
ning av fruarna Eva Karlsson 
och Ester Nilsson. Det var nar
mast Karlsgatan som fick en be
hövlig make up, men även an
dra platser snyggades till. Det 
blev inte litet skräp som de ak
tiva ungdomarna plockade och 
sopade bort, men nog skulle det 

Allt som är vackert tycker han 
liksom vi om. Han kan knap
past tänka sig något vackrare, 
än då regattan en solig söndags
morgon kryssar på fjorden. De 
små barnen i simskolan ler han 
också ömt mot, och Ingrid Berg
man på Dannholmen skulle han 
väl helst vilja äta upp, som 
bergtrollet i Frödings dikt, om 
han bara hade hjärta till det. 

Då fiskeflottan puttrande sti~ker 
till havs, önskar han fiskelycka 
och gott väder, och sportfiskar
na unnar han också några små 
fiskepinnar i sitt ädelmod. 

Något som roar jätten oerhört 
är fotboll, och han skrattar gott 
då han ser vuxna karlar springa 
som galningar efter boUen. Han 
kan inte förstå, varför de inte 
skaffar sig var sin istället för 
att kivas om en. 

Tennis tycker han också ser 
lustigt ut, där spelarn aviftar 
med sina nätbrödspada!", och 
han har också hö·rt glunkas om 
golf, som han hoppas få se in
nan hans tid är ute. 

Med sorg i hjärtat har Ramle
klåv sett hur tidvis den bofasta 
ungdomen har dragit bort från 
FjäUbacka av brist på arbete, 
me nu gläder han sig åt en allt 
livligare industri, för han älskar 
inte endast "sommar-Fjäll
backa" utan ett "året om-Fjäll
backa". 

behövas att de äldre tog ett or
dentligt tag för renhållningen i 
samhället. Det finns också 
många fler föreningar som kun
de uträtta liknande med sina 
medlemmar. Vi måste se till att 
vi får ett vackert, snyggt och 
RENT Fjällbacka sommaren 
1967. Hjälps vi åt och slår in 
på dessa vargungars goda ini
tiativ kan vi uträtta mycket var 
och en på sin tomt. 

-Jin.-

Månskenskvällar, då marelden 
brinner i fjorden, blir han smått 
sentimental och tänker på att 
även en jättes livstid en dag 
måste ta slut. Han vet att snart 
skall man börja spränga en tun
nel i hans kära berg för över
loppsvatten från Sumpan. Då 
måste han ju flytta, och säg 
vart skall en gammal ensam jät
te då taga vägen? Han sneglar 
vemodigt mot pensionärshemmet 
Aldersro, men vet att där finns 
ingen plats för honom, skulle 
inte ens rymma hans lillatå. Han 
vet också, att den lilla fridfulla 
och ömt vårdade kyrkogården 
heller inte har plats för gamle 
Ramleklåv. 

Resignerat suckar han och tän
ker: "Jag får väl på jättars van
liga vis låta mig förvandlas till 
en mossig knalle och stanna på 
min höga post". 

Maj Gustafson. 

BYGGMÄSTARE 

JOHN GRANQVIST 
FJÄLLBACKA 

Allt arbete inom bygg. 
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 
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Nya och redan existerande 

segel båtstyper 

Mirrorjollen under segling 

I nummer 19 och 21 av detta 
blad har Erik Järund framfört 
tänkvärda synpunkter om segel
båtstyper i Fjällbacka. Han an
ser fullt riktigt att en blivande 
båtägare bör satsa på en segel
båt, som redan finns i något an
tal förut, för att skapa under
lag för spännande kappseg
lingar. 

Men skrivaren av dessa rader 
anser även, att om det skulle 
komma fram en ny båttyp, som 
det finns stora möjligheter att 
utveckla till en stor klass i Sve
rige, så kan det vara lika rik
tigt att satsa på den. 

En sådan båttyp är utan tvivel 
Minorjollen, som därför här 
skall presenteras närmare. 

För c:a 4 år sedan lancerade 
den stora londontidningen Daily 
Mirror sin Mirror Dinghy, se
dan de tidigare gett den kände 
båtkonstruktören Jack Holt plus 
TV-mannen Barry Bucknoll och 
redaktören i Yachting World 
Bernard Hayman i uppdrag att 
konstruera en lätt, lättseglad, 
lättbyggd och billig segeljolle. 

Sedan dess har över 9.000 Mir
rorjollar byggts, varav ca 80 % 
som amatörbygge. Bara i år har 
2.500 båtar tillkommit. 

Vad kan nu denna enastående 
framgång bero på? Det är na
turligtvis många orsaker, men 
främst är det nog jollens lätt
byggdhet och prisbillighet. Man 
köper en byggsats, där allt för 
att färdigställa en fullt segel
klar jolle finns med, utom färg 
och fernissa. Skrovet "sys" först 
ihop med koppartråd, varefter 
alla fogar armeras med glasfi
ber och plast. Alla detaljer har 

en enastående passform och för 
en normalt händig byggare tar 
det c:a 75 tim. att färdigställa 
den lilla jollen. 
Några data: längd 3,30, bredd 
1,40, segelarea 6,4 kvm, varav 
fock 1,85 och storsegel 4,55 kvm. 
Spinnaker 6,10 kvm. Pris för 
komplett byggsats med segel f. 
n. 1.280: -, för fullt segelklar 
jolle 1.990:-. 

Andra mycket bidragande orsa
ker till Mirrorjollens popularitet 
är bl. a. att den inte bara är en 
lämplig nybörjar- och juniorbåt 
utan också "ungdomar upp till 
75" har mycket glädje av Mir
rorsegling tack vare att den är 
såpass bärig, lättseglad och med 
lagom dimensionerad rigg. 

Lättheten (skrovvikt 39 kg) att 
lyfta upp och köra den på bil
taket på vilken bil som helst, 
är en annan orsak till fram
gången, god organisation och 
ledning av Mirro,r Clas s Asso
ciation i London ytterligare en. 
Just möjligheten till internatio
nellt utbyte är mycket värde
fullt, det fick Bengt Forster, 
hans två äldsta grabbar och 
skrivaren erfara för ett år se
dan, då vi deltog i det första 
europamästerskapet i Mirror
segling i södra Frankrike. -
Stora förutsättningar finns för 
att nästa års EM kommer att 
förläggas till Sverige. 

I sommar kommer ett 60-tal 
Mirrorjollar att kryssa på sven
ska vatten, varav 4-5 i Fjäll
backaskärgården, men på kapp
seglingen den 16/7 hoppas vi på 
att få 15-20 till Fjällbacka. 

Väl mött på Fjällbackafjorden! 

Bo Reichenberg 

Kville hembygds- och fornminnesförening 
har hållit årsmöte i Rabbalshe
de under hr Östen Hedenfjells 
ordförandeskap och med hr Ar
ne Weisäth vid protokollet. Vid 
förrättningen av styrelseval un
danbad sig ordf. hr Östen He
denfjell och kassören hr Hilding 
Edesten förnyat uppdrag. Båda 
har under många år tillhört 
styrelsen och avtackades för si
na insatser inom föreningen av 
hr Arne Fredlund och den ny
valde ordf. hr Olof Gutling. Hr 
Östen Hedenfjell framförde sitt 
tack till föreningen för de år 
han varit verksam inom styrel
sen och önskade hembygdsför
eningen lycka till i framtiden. 

Till kassör valdes hr Arne Wei
säth. Kvarstående i styrelsen 
äro: fröken Ingrid Magnusson, 
Arne Fredlund, Thure Oskars
son, Knut Christiansson och fru 
Hanna Johansson. Till revisorer 
återvaldes hrr Filip Arvidsson 
och Gustav Holmark. Av verk
samhetsberättelsen framgick att 
föreningens medlemsantal upp
gick till 565 samt att inkasso
ombuden skött sina åligganden 
mönstergillt med ett 100-pro
centigt resultat. Medlemsavgif
ten blev oförändrad två kronor. 

Arbetet inom fornvården synes 
bli mera aktivt och från de olika 
platserna begärdes bidrag. För 
underhållsarbeten av Hekullen
stugan anslogs 700 kr. och för 
fortsatt restaurering av musei
lokalerna "Nestorsgården" 300 
kr. Dessutom anslogs 100 kr. till 
"Stavas" stuga för öppethållan
de av denna vi<j besök. 

Till roteombud valdes för Fjäll
backa fru Sonja Broling, för 
Hamburgsund fru Astrid Gus
tavsson, hrr Filip Arvidsson och 
Einar Olsson, Branneby fru Al
lie Larsson, Rut Svensson och hr 
Artur Hansson, Kville fru Han
na Johansson, fröken Ingegerd 
Larsson och hr Bertil Alfreds
son, Rabbalshede: fröken Ingrid 
Magnusson och hr Karl Ung. 
Insamlingsombud (även hem
bygdsnämnder) : Fjällbacka hrr 
Algot Torewi, Torsten Hakeröd, 
Victor Johansson och Olof Ols
son. Hamburgsund: Sven Hake
röd, Lennart Hakeröd, Filip Ar
vidsson och Karl-Åke Hansson. 
Branneby: Artur Hansson, Thu
re Oskarsson och Anders Hed
ström. Kville: fru Hanna Jo
hansson, hrr Karl Hansson och 
Nils Hansson. Rabbalshede: hrr 
Karl Hansson och Erik Gustavs
son. Till ombud vid förbundets 
årsmöte utsågs hr Olof Gutling. 
Bland övriga ärenden vilka be
handlades var bl. a. tillvarata
gandet av de gravstenar från de 
flyttade krigsgravarna inom 
kommunen. Kontakt hade redan 
tagits med de kyrkliga myndig
heterna och skall gravstenarna 
placeras lämpligt inom kyrko
gårdarna. 
Hr Johan MjöJner, Fjällbacka, 
antogs enhälligt till hedersleda
mot av hembygdsföreningen för 
hans stora insatser bl. a. inom 
släktforskningen inom kommu
nen. 
Till sist höll arkivarie Holm
berg, Uddevalla, ett anförande 
samt visade film. 

iNVENTHNG 
AKTHEBOlAG 

fJAllBACKA 

Telefon 0525/31022 
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24/6 

25/6 

1/7 
2/7 

8/7 
9/7 

15/7 
16/7 

22/7 
23/7 

29/7 

30/7 

5/ 8 
6/ 8 

12/8 
13/ 8 
19/8 
20/8 

Kyrkans program: 
Midsommardagen 

5 sönd. e. Tref. 

Missionsdagen 

Kristi Förklarings dag 

8 sönd. e. Tref. 

9 sönd. e. Tref. 

10 sönd. e. Tref. 

U sönd: e. Tref. 

12 sönd. e. Tref. 

13 sönd. e. Tref. 

Högmässa 9.30. Sommarförsam
lingen hälsas välkommen 
Högmässa 9.30. Offer till Fjäll
backa söndagsskola 
Helgmålsbön 18.00 
Högmässa 9.30, söndagsskola. 
Offer till Svenska kyrkans mis
sion 
Helgmålsbön 18.00 
Högmässa m. HHN 9.30, sön
dagsskola 
Helgmålsbön 18.00 
Högmässa 9.30. Kollekt: Stock
holms stadsmission. 
Helgmålsbön 18.00 " 
Högmässa 9.30. Söndagsskola. 
Kollekt Amnesty International 
Konfirmation 16.00 (helgmåls
bönen inställd) 
Högmässa m. HHN U.OO. Offer 
till Fjällbackaförsamlingshem 
Helgmålsbön 18.00 
Högmässa 9.30 
Helgmålsbön 18.00 
Högmässa 9.30 
Helgmålsbön 18.00 
Högmässa 9.30 

Schewenlus' Tryckeri, Munkedal 1967 


