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Frå n den nya småbåtsbryggan har man vacker uts ikt mot sjöbodskvarteret 

i sa mhä llets södra del. 

Kommunala 
Efter stora och djupt engage
rande känslor såväl inom som 
utanför det kommunala verk
samhetsfältet, är Tanumshede 
kommunblock ett faktum. Varje 
kommunrnedlem och även andra 
som har intresse för den kom
munala verksamheten ställer sig 
helt naturligt frågan : Vad kom
mer att hända i anledning av 
blockbildningen? 

Meningen var att bilda så stora 
geografiska områden som inom 
sig hade befolkningsunderlag 
för hela den kommunala verk
samheten. Således skulle blocket 
inom sig främst kunna klara ut
byggnaden av enhetsskolan, so
ciala verksamheten, brand-, 
byggnads- och hälsovårdsväsen. 

I de olika blocken har utsetts 
samarbetsnämnder med repre
sentanter för resp. kommun. Så 
även förhållandet här. Depar
tementschefens uttalande i prop. 
nr 180/ 1961: "Samarbetsnämn
dens verksamhet för ett stegvis 

blocket 
utbyggt interkommunalt samar
bete bör kunna stärka samhö
.righeten mellan kommuner-
na ... " 

Samarbetsnämnderna skall följ
aktligen verka för att de upp
gifter som de enskilda kommu
nerna i blocket har att genom
föra, planeras på ett sådant sätt 
att utvecklingen inom hela 
kommunblocket främjas. I dessa 
avseenden råder det givetvis 
vitt skilda förutsättningar och 
behov inom landets 243 nybil
dade block. Redan innan nuva
rande indelning i kommunblock, 
var kommunerna inbegripna i 
olika former av samarbete över 
kommungränserna. Under tiden 
1952--1964 har Kville kommun 
varit engagerad över de egna 
gränserna i följande avseenden: 

ålderdomshemmet 
genom ett numera 
kommunalförbund 
Svarteborg. 

Hogslätt 
upplöst 

Kville-

Polisväsendet genom ett nu
mera upplöst kommunalför
bund Tanum-Kville-Bulla
ren. 

Numera finns endast: 
Civilrättsliga avtal mellan 
Kville--Svarteborg om sop
förbränning samt 

Barnkolonien på Valön där 
samtliga i blocket ingående 
kommuner är intressenter. 

En del goda resultat kan verk
ligen uppnås genom samarbete 
på olika områden och för att 
uppnå detta fordras givetvis en 
allmän inriktniJ;1g mot en ge
mensam målsättning. Målsätt
ningen kan vara olikformad till 
sitt yttre m en kommunalpoliti
ken samordnas utan konflikt
ställning med de enskilda block
kommunernas självbestämman
derätt. 

Påtagliga bevis för en god bör
jan finner vi bl. a. betro enhet
liga normer för bostadssubven
tioner för åldringsbostäder, 
komm. bostadstillägg, avgifter 
och ersättningar för renhåll
ning, vatten- och avlopp etc. 
Anställande av gemensam stads
arkitekt samt hälsovårdsinspek
tör. Med andra ord, föra en mot 
allmänheten likartad politik så 
att en Kvillebo blir behandlad 
såsom en Tanums- eller Bulla
renbo blir behandlad av sin 
resp. kommun. 

Den första stora frågan inom 
blocket "Kommunalförbund på 
skolans område" är avgjord. 
Resp. fullmäktige har fattat be
slut härom. Ankommer på det 
kommande förbundsfullmäktige 
föra byggandet av skollokaler 
för högstadiet i hamn. I och med 
detta skulle så den för block
bildn ingen väsentligaste frågan 
vara avklarad. Kvarstår dock 
grundtanken bakom kommunal
politiska kommittens betänkan
de att blockbildningen skulle 
vara inkörsporten till ett direkt 
samgående. 

Denna fråga har i en del block 
redan avgjorts. Samgåendet skall 
vara grundat på frivilliga över-

enskommelser och blir sanno
likt föremål för överläggningar 
mellan kommunerna under fle
ra år framåt. För Tanums
blockets del har frågan ännu ej 
varit uppe till allvarligare ställ
ningstagande. Däremot har det 
sagts, att som tidigaste samman
gående skulle kunna tänkas år 
1971. Därom får resp. fullmäk
tige besluta. Ett samgående in
nebär först och främst en mins
kad service för allmänheten 
utanför blockets centralort. 

Därtill kommer givetvis, att 
delkommunerna ej får sin re
presentation i beslutande organ 
till större del än befolkningen 
motsvarar. Därför kommer det 
att i framtiden fordras ännu 
mycket mer av såväl tid som 
arbetsinsats av dem som enga
geras i kommunalt arbete. 

Vad som man kan finna på 
"plus-sidan" måste då bli den 
ökade styrka som en större 
kommun utgör. Den ekonomiska 
situationen blir visserligen i och 
för sig ej bättre om två eller 
fler svaga kommuner samman
förs men en större kommun kan 
givetvis satsa hårdare, har lät
tare ta en ekonomisk törn och 
kan bli attraktivare i sin miljö 
och u tformning föcr såväl indu
strilokalisering som den affärs
drivande verksamheten. 
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Trafiken 
Fjällbacka 

En underbar sommar, en som
mar med sol, bad och båtfärder, 
en sommar med den nedgående 
solens strålar glittrande i en 
stilla och spegelblank Fjäll
backafjord. En semestertid som 
för många betydde avkoppling 
och vila från många vardagars 
jäkt och tunga ansvar. Men för 
en hel del Fjällbackabor och 
sommargäster blev det kanske 
inte den sköna avkoppling de 
hade tänkt sig. För dem som 
kom från en trafikjäktad stad 
blev trafiksituationen i det cen
trala Fjällbacka under högsä
songen något aven chock. För 
många äldre fjällbackabor och 
för sommargäster boende vid 
Hamngatorna och Galärbacken 

Föreningen föl' 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 1. Johansson 
Fjällbacka 

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

Redaktionskommitte för 
Fjällbacka-Bladet: 

Sten Kallin 
John 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. 

blev den intensiva trafiken en 
ren pina. På förmiddagen, män
niskor som skall handla och som 
tydligen till varje pris måste få 
sina bilar parkerade framför 
affärsdörren, på kvällarna en 
intensiv rundkörning, främst då 
av yngre element, med "alla" 
slag av motorfordon. De sköna 
afton promenaderna längs Hamn
gatorna, med utsikt över sjöbo
dar, bryggor och glittrande vat
ten är förbi. Hänsynslösa mo
torfordonsförare ser till att man 
ständigt måste hålla sig undan, 
trycka sig upp efter en husvägg 
eller på annat sätt försöka klara 
livhanken. 

Många frågar sig om det måste 
vara på detta sätt. Kanske skul
le det gå att med lite god vilja 
lämna bilen hemma och pro
menera till affärerna, eller om 
man bor en liten bit utanför 
centrum parkera sitt fordon på 
parkeringsplatsen vid Poststa
tionen eller på kajen vid dans
bryggan och därifrån promene
ra in i centrum. Detta ger ingen 
nackdel för affärsidkarna - för 
människorna en stor fördel, mo
tion är, som vi alla vet, enbart 
till nytta. 

Beträffande den intensiva tra
fiken på kvällarna, är detta nå
got som borde kunna gå att 
komma tillrätta med. Vår f. d. 
ordf. Harry Järund nämnde i en 
ledare i dec.-numret 1959 om 
den förnuftiga person som fö
reslog att förbjuda all trafik 
från kl. 19.00 på kvällen till kl. 
sex påföljande morgon inom 
vissa delar av samhället. Detta 
skulle naturligtvis, för de flesta 
av oss, vara "en nåd att stilla 
bedja om", men mera än en 
önskedröm kan detta goda för
slag aldrig bli, tyvärr. 

L åt oss vädja till de förnuftiga 
människor som sitter i trafik
nämnden för Fjällbacka, till de 
som sitter i kommunal förtroen
deställning och till polismyndig
heterna att gemensamt resonera 
igenom hur Ni upplevt den 
gångna trafiksommaren och hur 
Ni tror många fjällbackabor och 
sommargäster har upplevt den. 
Jag tror att Ni både vill och kan 
göra något åt att betydligt för
bättra situationen. Ge sommar
Fjällbacka en vänligare trafik 
till glädj e för oss alla. 

S. K allin 

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 dylika 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. 

Arsmöte med F F F 
hölls i Församlingshemmets lo
kaler. Ordförande hr Sten K al
lin, Uddevalla, hälsade delta
garna välkommen och föredrog 
styrelsens förslag till dagord -
ning för mötet. I tur att avgå 
ur styrelsen vor o hrr John L 
Johansson, Fjällbacka, och Emil 
Haeger, Växjö, vilka återvaldes. 
Styrelsesuppleanten hr Nils 
Pettersson, Herrljunga, återval
des. Vidare återvaldes reviso
rerna hrr Arne Fredlund och 
Bengt Persson samt supplean
terna fru Kerstin Kroona och 
hr Elon Engberg, Fjällbacka. 
Efter valen övergick man till 
"allmänna frågor" där ett fler
tal ärenden upptogs till diskus
sion. På grund av stigande 
framställningskostnader för 
Fjällbacka-Bladet, väcktes för
slag om höjning av medlems
avgiften från sju till tio kronor. 
För bifall talade bl. a. Gerhard 
Paulsson, Göteborg, som ansåg 
att den lilla hälsning från Fjäll
backa som bladet ger har detta 
värde. Vidare föreslogs höjning 
av familjeavgiften från tio till 
femton kronor. Båda förslagen 
godkändes. 

Enär det vid sammanträdet 
framkom att många av medlem
marna saknade kännedom om 
innebörden av "familjeavgiften" 
beslöts att i kommande tidning 
redogöra för detta. Redogörel
se lämnades över det uppgjorda 

vår uppskattade medarbetare i 
Fjällbacka-Bladets spalter, av
flyttade från Fjällbacka under 
hösten för att tillträda en tjänst 
i Stockholm. Anda sedan han 
kom till Fjällbacka hade vi för
månen att få räkna honom till 
medarbetarskaran i vår tid
skrift. "Från kyrktrappan" såg 
han ut över sitt rike vilket gav 
honom inspiration till att för
m edla oss intressant läsning. 
Uppslagsrik fann han stoff till 
sina artiklar både här hemma 
och utifrån olika delar av värl
den. Alltid lika intressanta och 
läsvärda. Ibland möttes blicken 
av oro, ibland sken åter solen 
över det samhälle där han ver
kade. 

Vi tackar Dig för all hjälp Du 
gav oss i redaktionsarbetet på 
olika sätt och tillönskar Dig och 
Din familj en God Jul och Ett 
Gott Nytt Ar. 

Redaktionen. 

Gynna 
annonsörerna! 

förslaget till utökning och fram
dragning av el-strömsnätet inom 
samhället. Kungsklyftan är ju 
och har alltid varit en sevärd
het för de vilka besöker Fjäll
backa, och detta namn fick 
denna bergsklyfta sedan Kung 
Oscar II gick genom den vid 
sitt besök år 1887. Kungens 
namn och årtalet för besöket är 
inristat i bergväggen vid klyf
tans norra ända men har med 
tiden övertäckts av mossa. Nu 
föreslogs att åtgärder borde vid
tagas så att inskriptionen blir 
synlig genom bortröjning av 
vegetationen och rengöring och 
färgfyllnad av namnet. 

Det ansågs att denna fråga bor
de upptas av Samhällsförening
en. Den planerade trähusfabri
ken efterlystes men ingen kun
de ge svar på frågan. Trafikpro
blemen inom samhället, vilka 
förut behandlats, berördes även 
nu. Arkitekt Gerhard Paulsson, 
Göteborg, belyste frågan samt 
framhöll att en generalplan hål
les på att upprättas och inom 
denna kommer trafiken över 
MörhuIt att dragas längre norr
ut och innan dess kommer tro
ligen länsstyrelsen och polisen 
inte att vidtaga andra åtgärder. 
Sedan ytterligare några problem 
diskuterats var man redo för 
avslutning och ordföranden 
tackade för visat intresse. 

Till prenumeranter 

i Amerika 
Föreningen för Fjällbacka vill 
härmed lämna följande medde
lande till Eder beträffande av
giften för Fjällbacka-Bladet. Fr. 
o. m. innevarande år har avgif
ten måst höjas till två dollar per 
år på grund av ökade omkost
nader. Inbetalning av avgiften 
kan lämpligen göras under jan. 
och febr. månader 1968. Adress 
John l. Johansson, Skoaffären , 
Fjällbacka. 

Vi 
I försäljer 
I installerar 

I reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 
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tillönskas Eder alla när och fjärran vilka på olika sätt verkat 

för Föreningen för Fjällbacka framgång. Alla har vi under året 

genom tidningen Fjällbacka-Bladet knutit en gemensam kontakt 

med denna bygd. Naturligt är då att vi nu både hemma och 

ute i förskingringen inför det nya året är besjälade av den för

hoppning·en att vi under kommande år få utveckla och stärka 

samhörigheten vänner emellan. Medlemskåren stiger varje år, 

så även, och inte minst, under detta år. De nya medlemmarna 

hälsas härmed hjärtligt välkomna. 

Styrelsen. 

HNVENTING 
AKTHEBOlAG 

fJALL BA CKA 

Telefon 0525/31022 
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En exotisk nyårsnatt 
Det var nyårsafton. Det gamla 
året skulle snart höra till det 
förgångna och ett nytt låg 
framför oss med nya förhopp
ningar och goda föresatser. Vi 
hade gjort upp att fira tolvsla
get på ett för oss helt annor
lunda sätt än vanligt. 

På en enslig strand söder om 
den lilla staden Macae på Bra
siliens östkust skulle enligt de 
svartas sed Iemanja, havets 
gudinna, hyllas, och vi hade be
slutat oss för att närvara. 

Hur annorlunda denna nyårsaf
ton skulle bli, hade vi inte ens 
i våra vildaste drömmar kunnat 
ana. På hotellet lyckades vi 
uppbringa några stearinljus, då 
vi hade hört, att utan sådana 
skulle vi inte bli väl mottagna. 
Att hitta till platsen för kulten 
stötte inte på några svårigheter. 

Vid varje vägskäl brann näm
ligen levande ljus, och snart 
pulsade vi med skorna i handen 
på bara fötter genom djup, fin 
sand ner mot stranden. 

Med den mörka oceanen som 
bakgrund sågo vi dansande 
skuggor bland hundratals fladd
rande ljuslågor, och ljudet av 
dova trummor och handklapp
ningar nådde våra trumhinnor. 

Då vi hunnit ända fram, märk
te vi till vår stora förvåning att 
inte endast negrer utan också 
vita människor deltogo i dan
sen. Alla voro klädda i vita el
ler ljusblå fotsida dräkter. 
Kvinnorna buro långa flerradiga 
halsband, och deras långa, ut
slagna hår böljade omkring 
dem. 

Dansen blev vildare och vilda
re, medan de hela tiden sjöngo 
en monoton melodi, där samma 
strofer oupphörligen kommo 
tillbaka. Kusliga till mods följ
de vi händelsernas gång. Full
komligt gripna av extas vagga
de de slutligen omkring med 
upplyfta armar och med bug
ningar och bålrullningar. Då 
och då föll någon avsvimmad till 
marken, men ingen tycktes läg
ga märke till det, utan dansen 
fortsatte ackompanjerad av 
handklappningar och hickningar, 
stön och trummornas eggande 
rytm. Rök från tjocka cigarrer 
steg upp i luften, och de dan
sande drack ur en flaska, som 
hela tiden gick laget runt. 

Ibland tittade månen fram mel
lan jagande moln och gjorde 
scenen ännu mera overklig och 
spöklik. Plötsligt lämnade någ
ra av dem dansen och gingo 
sömngångaraktigt ner mot vat
tenbrynet, vadade ut bland de 
vitskummiga vågorna och kasta
de skänker i havet till Iemanja, 
såsom blommor eller sidenband 
för henne att smycka sig med, 
en kam till hennes långa hår av 

alger eller kanske en spegel el
ler en parfymflaska, för havets 
gudinna anses vara mycket få
fäng. 

D~t är också vanligt att bland 
v~gorna lämna biljetter med 
böner om hälsa, rikedom, kär
lekslycka och mycket annat för 
det kommande året. Fiskarna be 
naturligtvis om goda fångster 
och om gudinnans skydd under 
kommande oväder och stormar. 
Först nästa morgon skall de 
emellertid få veta om lemanja 
funnit behag i gåvorna, eller om 
hon ratat dem och i vrede kas
tat dem tillbaka upp på stran
den .. . 

Vi kände oss som om vi hamnat 
på någon främmande planet, 
där vi stodo och kramade våra 
otända ljus i handen. Ingen av 
havsgudinnans tillbedjare hade 
ens lagt märke till vår närvaro 
då vi efter en sista blick på det 
makabra skådespelet pulsade 
tillbaka till bilen och for till 
Macae. 

Det var underligt att veta, att 
utefter hela Brasiliens väldiga 
kust brann tusentals levande 
ljus i mörkret till lemanjas ära, 
och lika underligt att samma 
människor som i natten rörde 
sig i takt efter afrikanska, hed
niska rytmer, som goda katoli
ker skulle gå till mässa nästa 
dag. 

Maj Gustafson. 

Älgbesök 
Fjällbacka 

Sommarens här liga väder med 
varma bad uppskattades ej en
bart av människorna. Från sko
gen och bergen ovanför sam
hället gjorde ett praktfullt 
exemplar av älgstammen ett be
sök en söndagsförmiddag i slu
tet av augusti med en prome
nad på Norra Hamngatan. Han 
uppmärksammades aven hund 
då han vistades vid Fiskare
föreningens fastighet och då han 
inte ville stifta några bekant
skaper med detta släkte begav 
han sig skyndsamt norrut till 
dansbryggan. Från denna bryg
ga tog han steget ut i fjorden 
med en uppfriskande simtur 
över till Valö där han vistades 
en kort stund. Därifrån fort
sattes simturen till Lilla Köttö 
där han steg i land troligen för 
att åter uppsöka sina vänner i 
skogen. 

Gynna 
annonsörerna! 

(]o-lkdanJ i rt-iällbaeka 

Folkdanslagets uppträdande rönte stor~uppsk attn ing . 

Kville-Tanums folkdanslag gav 
en strålande uppvisning i sam
band med badortsfesten i Fjäll
backa. Folkdans har aldrig ti 
digare beskådats i samband med 
dessa festligheter varför det he
la samlade stor publik och des
sa gav kraftiga applåder för ett 
trevligt program och väl utförd 
dans. Folkdanslaget som är ba
ra något år gammalt men som 
redan har massor med rutin tå-

gade in från norra entren mot 
scenen där violonisterna Erik 
Granqvist och Martin Rosen 
spelade. Under ledning av fru 
Berit Karlsson u tförde folk 
danslaget ett fle rtal danser där 
de mera kända "Kadrilj från 
Övraby socken i H alland" och 
"Jämtpolska" livligt applådera
des. 
Ett mycket trevligt inslag i en 
trevlig badortsfest. 

Oäfk011111Q Iif{ 

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

DA N S somm aren tisdag, torsdag, lördag. Vintern varje lördag 

Tele/on 0525/31003. 3 1093 

Mina herrar! Se hit! 

RÄTT SPÅR för vårdat hår. 

EBBES 
dVett/meWUJ 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31125 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER. REPARATIONER. VÄRME OCH SANITET 
TEL. 0525 /3 10 63. 3 1267, 312 9 6 



SALTSTÄNK 
Vi har nu berö r t snart sagt alla 
fiskesätt som är aktuella här på 
västkusten för att fånga fisk av 
alla de slag. Men genomgåEnde 
har vi inte med ett en da ord 
nämnt n ä r d et är dags att 
fånga de olik a fisksorte rna. Vi 
hade tänkt alt h är göra en liten 
uppställning och tala oen när 
respektive ar t lämpar sig bäst 
för fiske , m ed an dra ord n är det 
nappar som bäst. 
För a lt börja med den allra 
vanligaste fisken på västkusten , 
torsken , så k an man fånga den 
när som hElst och var somnelst . 
Men av gammal tl aditicn fånga r 
man den inte elle r i va. je fall 
sällan på sommaren . Då är den 
också avgjort sämst. Bäst ä r d en 
under hösten från september till 
långt fram på våren. Piggast på 
att "ta" är den under nämnda 
tid med undantag av lektiden 
vissa tider februari-april må
n ader. Visste Ni förresten att 
torsk fångad vid våra trakter 
(Nordsjön) knappast blir mer 
än 6-7 år gammal, medan d en 
vid norska kusten kan bli upp 
till 22-23 år. Den är också 
ganska så stationär. Vill Ni ut 
på ett rejält torskfiske skall Ni 
söka Er upp mot Finnmarken 
och fiska torsk där under ' tiden 
april-juni. Då kommer nämli
gen mängder av torsk från Ba
rens hav upp mot nämnda om
råde. 
Till torsksläktet hör förutom 
den vanliga torsken även d en 
s. k. skäggtorsken, glyskoljan, 
gr åsejen och vittlingen. Om Ni 
är ute och fiskar en sommar 
exempelvis och får upp en torsk 
på c:a 18 cm då är den ungefär 
ett å r gammal. Nog om detta, 
vi övergår till laxöringen. 
Denna underbara fisk (kan an
rättas på ett flertal sätt) kan 
fångas med elst spinnspö eller 
nät. D et vanligaste är väl för 

Strandad tumlare 

- D et ligger en val på land, 
omtalade n ågra somm argäster i 
Fjällbacka. De hade hittat "va
len" strax söder om badplatsen 
vid Sälvik. D en h ade dock le
gat så länge att den började 
lukta illa. En fisk ar e som till
kallades för a tt taga valen där
ifrån kunde dock snabbt till
rättalägga "valbegreppet" och 
tala om att det endast var en 
tumlare (Isa) som av någon an
ledning hamnat uppe på stran
den. Den var dock ganska vuxen 
och mätte cirka 1,5 meter och 
beräknades väga cirka 50 k g. 

oss amatörer att vi ta r m ed oss 
spöet och går längs en s trand 
eller vik. Där brukar laxen (vi 
kallar d en så i dagligt tal ) hål
la till. Man får då dra ganska 
sn abb t så att det lilh h elst sil
verfärgade draget gå r m ycket 
högt, nästan intill ytan. Öringen 
är i vår a trak t er lovlig från 1 
februari t. o. m . 1 oktober. Allt 
så hela sommaren. 

Laxöringen upp tr äder i t r e hu
vudgrupper. N :o 1, h avslax 
öring, som tillbr ingar vissa .j 

der i havet, vissa i sö tvatt en oc:. 
leker i vattendrag ; <.) in sjob.x 
ölingen, som leve, i sj ba.· men 
går upp elle..:: n ed i va tten drag 
för att leka, och 3) bäck!ax 
ör ingen eller forell , som l iL
b" ingar hela livet i l inn::nde 
vatten . Bästa Lsket brue.a r va 
ra tidigt på våren (nä stan i ;;iu
tet av vintern) och sedan i s.u
tet av ju li , h ela augusti samt 
september. 

Många frågar s:g: Hu . lem m :.n 
se skillnad på laxö .ing o : h ·J~n
lig lax? Medges att d et är ot: o
ligt svårt men vi ger Er här n åg
l a små tips som Ni k an lägga 
på minnet. Öringen skiljer sig 
från laxen bl. a. därigenom att 
flera svarta fläckar finnes på 
gällock och nedan sidolinjen 
samt över hela ryggfenan. M an 
kan också se att de öVl e och 
nedre gälräfständerna på första 
gälbågen äro små och kor ta 
(knutformade) . 

Vi får nu stanna där för denna 
gång och komma igen vid ,e tt 
senare tillfälle med när andra 
fiskar tar som bäst och småpr:1t 
om detta, 

Signaturen önskar alla sina lä
sare en riktigt GOD OCH 
TREVLIG JUL och på återhö
rande till sommaren. 

- Saltstänk, -

Brand på Fläskö 
Scouter släckte 

Ett 5n-tal sjö scouter från 
Alingsås räddade en sommar
kväll Fläskö utanför Fjällbacka 
från en brandkatastrof sedan eld 
utbrutit i en av sjöbodarna på 
ön. Av de åtta boningshusen på 
ön som samtliga ägs och bebos 
av sommargäster ligger sex i ett 
gytter inte långt från den brun
na sjöboden, men tack vare sjö
scouternas fina insats kunde el
den beg.ränsas till enbart s jö-
boden, . 

. För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 
kontakta STIQ lINDH 

FJÄLLBACKA - Tel. 0525/31270 

Fjällbackagubbar 
Från sekelskiFtet 

N .' r man skulle ta på land en 
bå t eller sj ösätta den, fick man 
trumma ihop strandens f~lk, Det 
fanns ju inte någon lyftkr an här 
på d en tiden. Och de kom så 

gärna och hjälpte till, idag fö:' 
mig, i morgon för dig. Om d et 
b jöds på något, så var det en
ligt tidens sed en sup. 

Foto Eri c Almqvi st 1901 

Alla de elva gubbarna är från 
Backen , in gen från F r amstr an
den . D e stående, från vänster : 
Andreas Hansson, "P erkel-An
dreas" kallad, f. 1834, fiskare, 
men mest känd som den som 
tog emot trossen när ångbåten 
lade t ill. Anders Dahlström, f, 
1837, fisk are, Alexander Bas, 
"Base-Sander", f, 1822, fiskare. 
J osef Eliasson, f. 1836, sjökap
ten , förde bl. a, Fjällback,,
far tygen "Olga" och "Mercu
r y" . Edvin Lundström, f . 1854, 
jaktskeppare, fiskare. Janne 
Bräck, f , 1825, fiskare, Edvard 

Pensionärsträff 

Fjällbacka 
Fjällbacka pensionärer var på 
måndagskvällen 9 okt. inbjudna 
till Stora Hotellet där fjäll
backakretsen av Röda korset 
stod för rusthållet och bjöd på 
såväl kaffe med smörgås som 
tårta, 

Deltagarna hälsades välkomna 
av kretsens ordförande fru Son
ja Broling, En pensionär, Ivan 
Sandström, underhöU· m ed pia
nomusik medan Arne Holmberg 
underhöll med dragspelet, Vida
r e förekom allsång under led
ning av kantor Lars Torbjörner , 
Ett annat u ppskattat inslag i un
derhållningen var när trädgårds
mästare Olle Olsson visade bil
der från förra pensionärsträffen 
samt från en utlandsresa, Sam
varon avslutades m ed en stunds 
d ans, 

Johan sson, "Nybyggen" kallad, 
f, 1833, h andlan de. 

De sittande från vänst er : 
Viktor Lind, f . 1856, s jöman, 
Augu st Malmberg, f, 1835, s jö
m an , fartygskock , Carl Olsson 
Prins, "Prin se-Calle", f. 1837, 
k yrkvak tare, Andel's Karlsson, 
"Mör-An ders", f. 1845, fisk are. 
Som synes originella männ isk o
typer, Och en ann, som väl kän
de dem alla, k an också intyga 
att de var y tt€:rst särpräglad e 
personlighet er. 

Sv. St. 

BLOMMO R, FRUKT 

- GRÖN SA KER -

PRESENT ARTIKLAR m. m . 

Kärraby BlomsteraHär 
TEL. FJALLBACK A 0 5~5/310 49 
HAM BU RGSUN D 0 5 ~ 3/ 5 3155 

fRUKT o ch 

GRuNSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJÄLLBACKA Telefon 05 2 5/3 1074 
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Fjällbackas nya präst 

Kyrkoadjunkt Alvar Högberg 

Den 1 september i år tillträdde 
kyrkoadjunkt John Alvar Hög
berg tjänsten i Fjällbacka. Han 
är bördig från Strömstad och 29 
år gammal. Avlade studentexa
men 1959 och teol. kand. 1964 
samt prästvigdes samma år. 
Högbergs första tjänst blev i 
södra Halland och sedan i öds
mål varifrån han kom till Fjäll
backa. Vi hälsar honom och 
hans familj välkommen till vår 
by och hoppas att de som äkta 
västkustbor skall trivas här. 
Fjällbacka-Bladets redaktion 
hälsar pastor Högberg välkom
men som medarbetare i bladet 
på det kyrkliga området. 

Redaktionen. 

Spalten "Från kyrktrappan" kan 
denna gång inte undertecknas 
av "gammal fjällbackabo". Som 
fjällbackabo har jag inte mer 
än knappa tre månader bakom 
mig. Ännu är mycket oprövat 
och okänt. Nya intryck och nya 
erfarenheter har trängt sig på 
i nästan förvirrande mångfald. 

Det kan inte hjälpas; oordningen 
bland alla intryck i hjärnan, 
där jag hoppas, att de alla så 
småningom skall finna sina rät
ta fack, är ännu påfallande. En 
sådan oordning ger upphov till 
en känsla av maktlöshet, i icke 
ringa mån blandad med oro. För 
en nykommen präst är det ju 
inte bara ett personligt intresse 
att orientera sig i sin nya om
givning. Det är hans självklara 
plikt att så snart som möjligt 
lära känna den församling han 
är satt att verka i. Nåväl, bland 
alla intrycken är det lätt att 
sortera ut två : Trivsel och Hem
känsla. Min familj och jag för
stod mycket snart, att här skul
le vi trivas, här kommer vi att 
känna oss hemma. Vad som sär
skilt kom att omedelbart prägla 
detta intryck var den hjärtlig-

het, som mötte oss vid ett väl
komstsamkväm i församlings
hemmet. Fjällbackabornas hjärt
lighet har senare v isat sig vara 

icke blott en engångsföreteelse. 
Som sagt gällde för den nykom
ne att snarast möjligt bilda sig 
en uppfattning om sin försam 
ling. Vad som rör sig i djupet 
aven församling tar nog år att 
någorlunda komma in i. Men 
det kunde ju vara lämpligt att 
börja med det yttre, hur det ser 
u t i Fjällbacka. Valet av ut
siktspunkt föll sig naturligt: 
K yrkan. Den skulle ju bli cent
rum för min verksamhet. Här 
skulle Guds ords ädla säd utsås. 

Valet av utsiktspunkt föll sig 
naturligt även därför att kyr
kan ligger högt och mitt i sam
hället. Kyrkplanen bjuder en 
betagande vacker utsikt, bohus
länsk skärgård där den är som 
vackrast, kustsamhälle som mest 
välordnat. Ytan av Fjällbacka 
församling är inte stor. Husen 
grupperar sig tätt med kyrkan 

.som centrum. Ingen, åtminstone 
av fastlandets invånare, har 
långt till sin kyrka. 

Den naturliga frågan för präs
ten som konstaterar detta blir 
om ordspråket talar sanning, 
som säger: K yrkans granne är 
sist framme. Efter tre månader 
borde frågan vara besannad. 
Kyrksamheten i Fjällbacka är 
inte dålig. Tvärtom är försam
lingen en av de mest kyrksam
ma i trakten. Dock står många 
kyrkbänkar tomma och väntar. 

Sekulariseringsprocessen är utan 
tvivel ett faktum i hela vårt 
land. Och Fjällbacka är inget 
undantag härvidlag. Gamla 
trogna kyrkobesökare går bort. 
Yngre skaror har svårt att hit
ta vägen till sin kyrka. Man 
torde i dag kunna räkna med 
att högmässorna i genomsnitt 
besöks av sextio eller sjuttio 
personer. Ar 1962: räknades k yr
kobesökarna i Fjällbacka i sam
band med prästmöte. Medelta
let per högmässa detta år var 
135 personer. Minskningen är 
oroande. Med fortsatt minsk
ning i samma takt skulle Fjäll
backa kyrka snart vara tömd. 

Måtte Gud sända hunger efter 
sitt Ord och själv vända seku
lariseringens vind. Låt oss ge
mensamt, präst och församling, 
göra detta till vårt angelägnaste 
böneämne. 

Kanske tycker nu läsaren att 
tonen från kyrktrappan är dys
ter och pessimistisk. Det är alls 
inte meningen. Flera glädjeäm
nen finns att peka på. Sålunda 
är den stora anslutningen till 
söndagsskolan en verklig källa 
till glädje och hopp. Ett gediget 

Votivskeppet 
färsk kopia 
Kville kyrka kommer inom den 
närmaste tiden att få ett nytt 
votivskepp. Trots att det är en 
helt ny sak, är den ändå av 
gammalt datum. I mitten av 
1700- talet fick K ville kyrka som 
gåva detta skepp, av vem vet 
man inte, men det är inte u te
slutet att givaren kan vara n å
gon av den kända sjöm anssläk
ten Falck i Fjällbacka. Skeppet 
kom att bli liggande i kyrkans 
arkiv, men har nu plockats fram 
för renovering. Sedan pr ivata 
bidragsgivare ställt nödigt k a-

Kville byts mot 

pital till förfogande överlämna
des skeppet till Göteborgs Sjö
fartsmuseum för renovering. Av 
det gamla skeppet återstod då 
endast skrovet samt två av mas
terna och ett rå. Det visade sig 
dock att skeppet in te gick att 
reparera det hade under 
årens lopp farit allt för illa. Man 
gjorde då ett nytt skepp, en 
exakt kopia av det gamla. Me
dan man lät konservera vad 
som återstod av det gamla skep
pet, v ilket senare kommer att 
ställas i en glasmonter i kyrkan. 

Kyrkoherde Erik Holmqvist visar det vackra Skeppet. 

I Fjällbacka kyrka 
konfirmerades den 29' juli årets 
s. k. sommarkonfirmander, som 
under sommaren åtnjutit under
visning av kyrkoadjunkt Elon 
Ahlbäck. Det var sammanlagt 
3D konfirmander, 15 pojkar och 
15 flickor som konfirmerades. 
Dessutom hade i undervisningen 
deltagit en utländsk flicka, en 
muhammedansk trosbekännare, 
som dock inte deltog i själva 
konfirmationen eller i nattvards
gången. Av de 30' konfirmander
na var 25 från annan ort. 

och hängivet arbete synes ha u t 
förts av söndagsskolans lärare 
genom åren. Vill Gud nu välsig
na deras verk, och låta de u t
sådda trosfröna växa upp, så 
kan v i hoppas, att ett uppväx 
ande släkte skall finna vägen t ill 
Guds hus. 

Ett annat stor t glädj eämne är 
fjällbackabornas stora offervil
ja. Kyrkans kollektbok doku
menterar detta. Penningvärdets 
fall har m er än väl kompense
rats av höjda summor. Som ett 
sant uttryck för denna offervilja 
står kyrkliga syföreningen. Den 
är värd all beundran. Försam
lingshemmets ekonomi är till 
större delen beroende av syfö'r-

jo ris sid. 10 

A vsked och tack 
Söndagens högmässa den 30 

juli blev den sista under min 
tid som kyrkoadjunkt i Fjäll
backa. Tillsammans m ed Payan
de och våra barn säger jag ett 
varmt tack t ill Er alla och en
var för den tid vi h ar fått leva 
tillsammans med Er! Många 
vackra minnen tar vi med oss 
härifrån. Det r ika deltagande i 
kyrkolivet, som vi upplevde 
här , kommer vi ofta att tänka 
tillbaka på. Det omfattande 
stöd, man som prästfolk fått rö
n a från för samlingens sida bå
de sommar och vinter, kommer 
vi att minnas med saknad. Vi 
lyckönskar varmt den som kom
mer att vara präst här i Fjäll
backa i fortsättningen. Förra 
året tryggades prästtjänstens 
bestånd. Att en ny präst kom
mer hit är nog tämligen klart. 
Inget väsentligt kommer såle
des att ändras. Högmässan som 
kraftkälla fö r varje kyrklig ak
tivitet kommer att fortsätta i 
ortens kyrka. Gudstjänstens mö
te mellan församlingen och kyr
kans Herre Jesus Kristus kom
mer att bestå. 
Hjärtligt hälsar Er tillgivne 

Elon Ahlbäck. 



Fjällbacka förr 
och nu 

Häilesporten från söder år 1901. E. Almqvist foto. 

Hur såg det ut här i Fjällbacka 
förr i tiden? Husen, gatuper
spektiven? Så frågar ibland vå
ra ungdomar och våra gäster. 
Fjällbackabladet vill lämna 
svar på sådana frågor med en 
bildserie. Vi börjar i detta num
mer med ett par bilder från 
Hällesporten, tagna från söder. 

Bild 1. En karta från slutet av 
1700-talet visar, att Hällespor
ten då inte var bebyggd. Backen 
och Framstranden hade ännu 
inte räckt varandra handen. De 
fyra på bilden mer eller mindre 
synliga husen restes här på 
1830- och 40- talen. Huset med 
stöttan var redan då ett gam
malt hus, som tidigare stått up
pe i socknen. Huset kallades 
Pete-huset efter en ägare, sjö
mannen Andreas Petterssop., f. 
1802, som brukade få sitt namn 
förkortat till Pet. Mot slutet av 
1800- talet började huset be
tänkligt luta ut över gatan och 
hota att störta samman. Den 
fattiga gumma, som då bodde 
i huset - hon hette Johanna 
Sax - vägrade emellertid att 
flytta. Då tog Christian Dorthe, 
ledamot av fattigvårdsstyrelsen, 
sig för att helt enkelt stötta 
upp huset med en kraftig bjälke 
tvärs över gatan och in i träd
gården mitt emot. Vår bild togs 
år 19011, och året därpå revs hu
set. - Huset med fritrappan 
byggdes på 1830- talet av Johan
nes Kilander, f. 1806,. Hans dot
ter Amalia, gift med sjömannen 
Carl Belfrage, f . 1840, drev här 
kaferörelse under 1860'-70'- och 
80-talen. - Det hus, som skym
tar mellan de båda omtalade, 
byggdes på 1840-talet och äg
des sedan 1860-talet av jakt
skepparen August Backman. 

Han ägde huset ännu när bil
den togs. - Huset tvärs över 
gatan, som hyser stöttan i sin 
trädgård, byggdes på 1830-talet 
av skepparen Christian F alck, 
f. 1808. Det kallades senare Hin
tels hus efter Anna Hintel, f. 
1848, som länge bodde där. 

Bild 2 är tagen 66 år senare. 
De nuvarande husen kräver nog 
ingen presentation. 

De två bilderna ger en osökt 
anledning titta litet närmare på 
Fjällbackas gator, särskilt deras 
beläggning. Bild l visar ju be
läggning med kullersten, bild 2 
med huggen gatsten. Det ligger 
ungefär ett halvt sekel mellan 
de båda. Man började ge gator
na permanent beläggning år 
1878, då man satte igång med 
kullerstenen, ett omfattande ar
bete, som kom att sträcka sig 
över flera år. Ekonomiskt möj
liggjordes det genom en dona
tion av häradsdomare Christian 
Carolusson i Lersten, som vid 
sin bortgång år 1869' testamen
terat en summa av 600 riksda
ler riksgälds för ändamålet. 

Arbetet var så ordnat, att hus
ägarna ålades att skaffa fram 
nödigt material. Kullersten fors
lades in från holmarnas "sten
malar", där det ju finns i över
flöd, och sand från grustagen. 
Själva stensättningen utfördes 
av lejt folk. Bland andra deltog 
Benjamin Fjellström, Johannes 
Kilander och hans son Janne, 
Anders Eld och Carl Olsson, 
"Kalle på Knatten" kallad, alla 
kända Fjällbacka-bor. ("Knat
ten" kallade vi alltid den lilla 
kullen nära plåtslageriverksta
den, där nu Alrik Aronsson bor.) 
Arbetet leddes av konsul Backe
lin och ansjovisfabrikören Gus-

taf Andersson i ödsmål. Det 
var ett för Fjällbacka stort och 
betydelsefullt arbete som blev 
utfört. Snart kunde man gå 
torrskodd från Oxnäs hällar hela 
Södra Hamngatan och större de
len av den Norra, Galärbacken, 
Majorsbacken och några gatu
stumpar på Framstranden. Hur 
det kom att ta sig ut ', kan än 
i d3.g studeras exempelvis i Ma
jorsbacken, där den nu snart 
90-åriga gatubeläggningen finns 
kvar. En läkare, som besökte 
Fjällbacka på 1880-talet, skriver 
i Ny Illustrerad Tidning: "Fjäll
backa gator äro som om de vo
ro belagda med konserverade 
barnskallar." 

Arbetet blev - förstås - dy
rare än beräknat, men för att 
fylla bristen kunde man lyck
ligtvis ta i anspråk ett över
skott i den Lerenska donatio
nen från skolhusbygget i Fjäll
backa år 1876. 

Med tiden kom stenindustrin 
till bygden, och den kunde till
handahålla huggen gatsten, se 
bild 2. I perioder av avsätt
ningssvårigheter satte staten in 
stödåtgärder, som kunde ut
nyttjas av Fjällbacka samhälle. 
Och nu belägger man gatorna 
med asfalt i den takt ekonomin 
medger. 

J. Mj. & Sv. St. 

Samma utsikt år 1967. Sverker Stubelius foto . 

IJIl ll'wnningar av 

tavlo1! utföres! 

Material tillhandahålles. 

AlC;OT TOREWI 
FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31071 

ALGOT JOHANSSON 

BILSTATION 
FJÄllBACKA TEL 0525/31010 

ANNAzMAJAS 
Tel. 0525/31371 

FJALLBACKA 
JJlan {L~aktLLt 

VALSORTERAD MANU FAKTUR
MODE- OCH SYB EHORSAFFAR 
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Arkeologer 
studerade 

hällristningar 
Ett 3D-tal arkeologer har under 
början av oktober gästat norra 
Bohuslän för att närmare stu
dera fornlämningar och hällr ist
ningar. Arkeologerna är studen 
ter från Lund samt 16, inbjudna 
danska kolleger, däribland pro
fessor Karl-Johan Bäcker, Kö
penhamn. Lundastudenterna har 
där sin studieplats på historiska 
museet. De upplyser att sam
arbetet med Köpenhamns stu
denter i arkeologi inte är någon 
nyhet. Det är ett årligen åter
kommande inslag men det är 
första gången man valt att ge
mensamt studera Tanums häll
ristningar. Bas för arbetena har 
varit Fjällbacka. Ciceron under 
söndagen var landsantikvar ie 
Åke Fredsjö. 

Framkallning och Film 

FJÄLLBACKA 
FOTOATELJE 

Telefon 0525/31009 

Gynna 
annonsörerna! 

Hep Stars 
i Fjällbacka 

Återigen har filmkamrorna sur
rat i Fjällbacka. Vi har i minne 
Baldwins br öllop m ed Edvard 
Persson, likaså, fastän betydligt 
senare, Koster valsen med bl. a . 
Åke Söderblom. Och nu "Popp
stopp" med Hep Stars. 

Intresset får nog sägas vara en 
smula svalare denna gång från 
de äldres sida, men desto livli
gare fr ån de ungas. Polisen ha
de fullt upp att göra med det 
allra yngsta gardet som försökte 
lura sig förbi vakterna för att 
få en autograf av någon i ban
det, helst då naturligtvis "Sven
nes". 

Hep Stars var i Fjällbacka i da
garna tre för inspelning av TV
programmet Popp-Stopp med bl. 
a . L ena Glädt, ett 15-årigt sång
fynd från Hamburgsund. Pro
ducent för programmet var Dag 
Stålsjö som tillsammans med ett 
3Qi-tal andra TV -tekniker ge
nomförde inspelningen under 
bästa tänkbara väder. 

För Lena Glädt var givetvis 
detta det stora äventyret. Vem 
kunde drömma att hon en gång 
skulle få sjunga i TV tillsam
mans med Hep Stars. Hon bör 
jade sjunga mer på skoj för fem 
år sedan och har marscherat 
raka vägen mot toppen i en ra
sande fart. Hon är avgjort en 
av våra "påläggskalvar" och vi 
önskar henne all lycka i fort
sättningen, med eller utan Hep 
Stars. 

Programmet sändes i TV i au
gusti månad och fick blandad 
kritik. En r ad verkligt 'fina vyer 
från Fjällbacka fick v i tillfälle 
att beskåda. Man tänkte då, om 
det ändå hade varit i färg. 

o 

FJÄLLBACKA TEL. 0525 / 31057 SA TVARV 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

Bryggdansen i Fjällbacka i fara 
Den sedan många år tillbaka 
ständigt återkommande brygg
dansen på stora lastkajen i Fjäll
backa är i stor fara. Den kan 
helt enkelt nedläggas när som 
helst på grund av ekonomiska 
svårigheter. Som var och en vet 
är den helt avgiftsfri. För
eningen F jällbacka Havsbad som 
anordnar och driver dansen har 
hela tiden haft till motto "H elt 
fri dans". Då nu utgifterna bara 
stiger och stiger, musiken blir 
dyrare för varje år, iordning
ställande och renhållning kos
tar, liksom polis och ordnings
vakter. Inventarier såsom lam
por, kablar, räcke runt bryg
gan (och bryggan som sådan) 
kostar även de inte så lite i ny
anskaffningaI' och underhåll. 

Allt detta tillsammans utgör en 
stor post i staten och inkoms
terna, som helt ligger i vad de 
två tombolorna kan ge, räcker 
inte till. Vad är då att göra om 
vi fortfaran de skall h a kvar 
denna allt m er populära dans. 
För faktum är, att dansen varje 
år visas ett stigande intresse in
te bara från Fjällbacka och 
trakten däromkring, utan även 
från grannliggande samhällen 
och orter. En rad sommargäster 
har genom dansen kommit t ill 
Fjällbacka och funnit samhället 

så till den grad lockande, att 
de köpt eller byggt sig en stu
ga här. En av "våra" sommar
gäster kom med en som vi 
tycker bra lösning. Han sade 
helt enkelt ifrån, att skall som
margäster och fast befolkning 
ha en så fin tillgång som gratis 
dans hela sommaren två gånger 
i veckan, så är det på sin plats 
att de även lägger en slant för 
detta. Vi tog fasta på förslaget 
och har kommit dithän att ett 
gruppkorsband eller liknande 
med vidhängande inbetalnings
kort skall utsändas till samtliga 
hu shåll i Fjällbacka med om
nejd under första eller andra 
veckan i juli månad. Där kan 
vederbörande fylla i det belopp 
de själva vill ge och sända det 
pr post t ill angiven adress. Det 
är givetvis h elt på frivillighetens 
väg som detta bör ske. De som 
inte vill ge något, inte vill ha 
kvar dansen, kan bara kasta 
bort brevet. Vi skall i varje fall 
göra ett försök och Ni som läser 
detta, tänk på vilken tillgång 
dansen onekligen är. 
Vi hoppas på så mycket av 
hårdYaluta att dansen kan fort
sätta ytterligare några år. Väl 
mött i alla händelser i Fjäll
backa till våren och sommaren. 
Föreningen Fjällbacka Havsbad 

u.p. a 

en 
julklapp 
med 
innehåU 
En slant på en bankbok 
och en gl.ittrande sparfisk 
- bästa julklapparna till 
barn och barnbarn! 

Oppe' måndag - fredag 9 .30-15.00 ~GÖTEBORGSBANK 
FJÄLLBACKA 

Telelon 0525 /3 1027 eller 3 1427 
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Ny skola i Fjällbacka 

Den 30/ 6 1967 fattade KviJle 
kommunalfullmäktige ett för 
Fjällbacka synnerligen viktigt 
beslut. Ett beslut som innebär 
att Fjällbacka i tidens fullbor
dan får en ny skola. 

Enligt länsskolnämndens lokal
behovsprövning skall skolan ha 
enkel Aa-form. 

Skolan kommer att byggas i två 
etapper, i första etappen kom
mer en paviljong inrymmande 
tr:. klassrum, tre grupprum, 
sloJdsal, materialrum m . m. 
I. andra etappen kommer ytter
lIgare en paviljong att uppfö 
ras, även den med tre klassrum. 
Under en övergångsperiod kom
mer Håkebackens skola att vara 
i bruk. 

Skolan i Fjällbacka liksom de 
övriga skolorna i Kville kom
mun blir avsedda endast för 
låg- och mellanstadiet. Högsta
diet kommer som bekant att för 
läggas till Tanumshede. 
Hur snart kan den nya skolan 
vara färdig att flytta in i? J a 
hade det bara varit fråga om 

for/s . från sid. , 

Kommunala blocket 
En av nackdelarna för detta 
block utgör avsaknaden aven 
från början utbyggd centralort. 
Beslut föreligger att Tanums
hede skall utgöra centralorten 
och därom har inga delade me
ningar varit rådande. För den 
blivande kommunens framtida 
kraft torde onekligen central
orten och dess serviceinriktning 
ha en avgörande betydelse. 
Emellertid får ej de övriga 
samhällsbildningarna inom 

byggnadstid så hade svaret tro
ligen varit nästa år. Men nu är 
det inte så enkelt. 

Det är gott och väl att kom
munen har sagt sitt, nu är det 
länsskolnämnden och skolöver
styrelsen som har hand om av
görandet. Här är det angelägen
hetsgraden som avgör. Vad är 
det då för saker som kan på
verka angelägenhetsgraden? 

I mycket stor utsträckning är 
det den industriella utveckling
en som är avgörande. Om vi här 
i Fjällbacka kan påvisa en så
dan utveckling då kommer det 
att påskynda skolbygget i myc
ket stor utsträckning. Om vi får 
de industrier som vi räknar med 
och om dessa industrier får den 
storlek som planerats, då skall 
det inte dröja så länge innan 
Fjällbacka har sin nya skola. 
Från samhällets och kommu
nens sida är således idag bara att 
hoppas att intresset för lokali
sering av industri till samhället 
skall öka och att redan planerad 
industri skall komma till stånd. 

T. N. 

blocket glömmas bort. En livs
kraftig kommun skall kunna 
utstråla liv, rörelse och initia
tivkraft såväl i cenralorten som 
i de mindre orterna utanför 
denna. Blir så fallet, har man 
lyckats med den nya kommun
reformen och ger därmed un
derlag för behållande av de 
yngre krafter vilka våra kom
muner under allt för många år 
har avtappats på. 

Raymond Hansson 

Gymnastikbyggnaden 

Klassrumsbyg~~aden 

Olycka 
o 

pa räktrålare 
En fiskare från Hamburgsund 
skadades den 25 oktober om
bord på räktrålaren SD 34 Ör
nen av Hamburgsund och för
des till Uddevalla lasarett för 
".år~. Fartyget befann sig på 
räkfiske cirka 20 distansminuter 
v~ster Väderöarna när olyckan 
hande. Man var just i färd med 
att ta hem dagens första hal när 
trålen plötsligt hakade fast i nå
got. Detta medförde att det blev 
ett våldsamt ryck i vajern så 
att båten snodde runt ett halvt 
varv. Av de två som arbetade 
vid vinschen kastades den ene 
tvärs över däck, dock utan att 
skadas, medan den andra kas
tades mot luckkarmen där han 
samtidigt klämdes fast av den 
sneddragande vajern. Han kom 
i kläm på ett sådant sätt att 
hans ena lår pressades mot 

luckkarmen av vajern innan 
spelet hann stoppas. 

Man tillkallade hjälp genom ra
dio från en annan trålare som 
0n:edelba:.t kom till hjälp och 
sklckade over en man som i den 
skadades ställe hjälpte till att 
bärga trålen. Man fick genom 
radio även kontakt med Göte
borgs kustradio och sambands
centralen i Kungshamn dit man 
gav besked att man skulle gå 
så fort man kunde till Fjäll
backa med den skadade. Vid 
b~yggan i Fjällbacka mötte en 
Sjuktransportbil för omedelbar 
färd till Uddevalla lasarett. Den 
skadade hade då legat på däck 
i över fyra timmar. 

P å lasarettet meddelades att 
han hade ådragit sig ett ben
brott. 

Sira 11 dresla u ra I1gel1 0jällbacka f.JaDsbad 

H 

När det skall dukas upp till fest för så
väl små som slora sällskap (upp till 200 
gäster) tala med hovmästoren lör nyreno
verade och moderna 

Sira Y1dresla lA ra Y1geYl 

Jjällbacka Haosbad 
TELEFON 0525 / 10008 

och Grebbestad Gästgivaregård 

DANS 

J. A. F R E D L U N D 

• 
= PLATSLAGERI = 

Utför 0110 i branschen 
förekommande arbe
ten. Tel. 0525/31080 



lekskola har startats Fjällbacka 

Första gruppe n med ledare, fru Eva Richardsson . 

Frågan har diskuterats v id oli
ka tillfällen dock utan att kun
na realiseras på grund av före
kommande hinder. Initiativet 
togs av några damer vilka i 
samarbete med barnavårds
nämndens ordförande fru Clary 
Hakeröd organiserade det hela. 
Starten skedde under septem
ber månad först med en grupp 
om 12 barn i åldern 5-6 år och 
senare ytterligare en grupp 

med samma antal i åldern 3-5 
år. Intresset för denna verksam
het är stort och lokal för verk
samheten har ställts till förfo
gande genom privat hjälp. Le
dare för grupperna är fruarna 
Eva Richardsson och Gulli 
Granqvist. Föräldrarnas kost
nad utgör 25 kr. per barn och 
månad. Skolan erhåller kommu
nalt bidrag med 500 kr. per år. 

Kville hembygds- och fornminnesförening 
Den årligen återkommande ut
färden skedde i år söndagen den 
24/ 9. Färden gick först till det 
400-åriga Fredrikstads Gamle
by. På denna åldriga stadsdels 
torg mötte oss vår guide, en 
munvig och kunnig dam i 20-
årsåldern. Hon var iförd en uni
form som påminde om karoli
nertiden. Statyn på torget före 
ställde stadens grundare Fredrik 
den r. Efter det att Bohuslän 
blivit svenskt 1658 befästes sta
den kraftigt. Under guidens 
sakkunniga ledning vandrade vi 
omkring på fästningsvallarna 
och fick höra "en del onda upp
såt" som den svenske grannen 
haft ända fram till 1814, då 
u nionen kom till stånd. Vi 
tackade hjärtligt vår guide som 
på ett trevligt sätt "lärt oss 
Gamleby". 

Efter en snabbvisit i det nya 
Fredrikstad åkte vi längs Glom
men till Sarpsborg där vi först 
besökte en storslagen blomster
utställning i Idrottshallen. Vår 
buss förde oss sedan på sling
rande gator till Sarpsborgs forn
gård. Tyvärr var denna stängd 
för säsongen men efter flera 
övertalningsförsök lyckades vi 
få föreståndaren för museet a tt 
visa oss härligheten. Här fanns 
en rekonstruktion av Tune 
gamla kyrka som försetts m ed 
talrika minnen från den gamla 
kyrkan bl. a. den s. k . gape
stocken där de som försunrmade 
kyrkobesöken kunde få "till-

bringa högmässan". Där fanns 
vidare en stormansbyggnad från 
gammal tid som brukade ha 
kungliga gäster och det bästa av 
allt bostaden för en sognepräst 
från grannskapet som inom sina 
väggar hade den gamla inred
ningen och hundratals små och 
stora ting som varit med i gam
la tider. Ett jättestort skåp där 
husets fru förvarade drängar i 
den översta h yllan och pigor i 
den understa, väl skilda åt av 
en bastant dörr som prästfrun 
låste vid sängdags. Detta var 
som ungdomen säger "toppen". 

På återvägen drack vi så kaffe 
i det fria strax innan vi kom 
fram till Svinesund. Allmän be
Hitenhet med färden rådde bland 
deltagarna. 

F JAllBACKA MEK. 
VERKSTAD 
Telefon 0525/31187 

Tillverkar : 

o LJ E C I S TER NER 
BYGGNADS SMIDE 
M. M. 

for/s. från sid. 6 

Från kyrktrappan 

eningens insatser. Vidare har 
syföreningen i många år sänt 
pengar till Missionen, L uther
hjälpen, Göteborgs stadsmission 
m. fl. Den 24 oktober denna 
höst anordnade föreningen en 
auktion, som inbragte en högst 
imponerande penningsunrma. 

Syföreningens styrelse har bett 
mig här framföra ett hjärtligt 
tack till a lla, som genom gå\-or 
bidrog till auktionens utom
ordentliga resultat . 

Detta var något av en nykom
men prästmans fö rsta intryck m
sin församling . När allt kommer 
omkring kan väl inte det and
liga tillståndet i en församline
beräknas i kyrkobesökares antal 
än mindre i penningar och pen
ningars värde, även om det gäl
ler kollektpengar. Det väsentli
ga är om människor tar Guds 
ord till hjärtat, och ordet där 
får fostra till en sann Kristus
gemenskap. Men de förs ta in
trycken kan naturligt n og inte 
röra sig annat än på ytan. 

När detta skrives står vi in
för ett nytt 'kyrkoår, som börjar 
med Advent, då Herren Kl'istus 
drar in i sin församling för art 
begynna sitt verk på n yt t. Måt 
te han då bli mottagen av Fjäll
backa församling med jublande 
hosiannarop men också m ed bot 
och med uppriktig v ilja att i 
andens liv vandra i Hans ge
menskap. 

o du som Sion vårdar, 
Sänd över oss din Ande ned . 
I dina helga gårdar 
Oss till din ankomst själv 

Giv nya sabbatsstunder 
Till vila för vår sj äl, 
Gör nya nådesunder, 
Befria syndens träl. 

b ered. 

Lös varje bunden tunga, 
Och helga så din brud, 
Att evigt hon får sjunga 
Ditt lov, o Frälsare och Gud. 

Alvar Högberg 

Polismän avtackas 
Två kända pl'ofiler inom norra 
Bohusläns poliskår avslutade sin 
tjänst vid halvårsskiftet. De av
gående äro förste poliskonstap
larna Eric Pihlqvist, Fjällbacka, 
och Wilhelm Höglund, Tanum. 
Vid en högtidlighet i Tanums
hede i anslutning till deras av
gång deltog ett stort antal 
kamrater från Strömstads po
lisdistrikt v ilka överbringade 
sina hyllningar. Polismästare 
Stig StabTe, Strömstad, talade, 
tackade och överlämnade en po
lissabel samt b lommor till var
dera. Polisman Eric Pihlqvist, 
som varit verksam inom det po
lisiära under 32 år, har allt se
dan förstatligandet tjänstgjor t 
inom Tanurns lokalvaktområde 
med placering i Fjällbacka. 

WA DNERS 
- FÄRGHANDEL-

cflIIöun 
Ilud lällJ 

Tel. 0525 / 3 1085 

AB Gust. Richter 
kOYlsero fa bri k 

LYSEKIL 
Tel. 0523/11720 



Scoutverksamheten i F}ällbacka 

Några Ov scoutkårens ungdomar håller just på att resa tält 

på ävnlngsplatsen. 

Från Fjällbacka scoutkår kan vi 
berätta att arbetet gått ganska 
bra. Tack vare en välvillig 
markäga·re fick scouterna en bra 
övningsplats som de använde 
mycket under försommaren och 
en del av sommaren. Blåvinge
och vargungearbetet har bedri
vits på ett utmärkt sätt av våra 
rara och uppoffrande blåvinge
och vargungeiedare. Genom 
pastor Stenermark och scout
ledare Anders Wikström fick tre 
pojkscouter uppleva fjorton un
derbara dagar på Lysestrands 
handikapläger. Flickscouterna 
och jag blev även ditbjudna en 
härlig midsommarkväll på lä
gerbål med helstekt gris och 
trevlig underhållning. Under 
sommaren avflyttade vår scout
chef Elon Ahlbäck till Stock
holm och vi blev ensamma. 

Men höstterminen bö rjade bra. 
Kyrkoherde Erik Holmqvist och 
vår nye pastor Alvar Högberg 
inbjöd oss till en trevlig prat
stund i församlingshemmet. Ef
teråt bjöd det snälla präst
gårdsfolket oss på gott kaff e. 
Terminens arbete är nu i full 
gång. Lördag-söndag 25-2ö 
var vi några ledare på kurs på 
Stenebyskolorna. Vi fick lära 
oss något om träslöjd, klensmi
de och halmslöjd. Blåvingarna 
planerar just nu sin medverkan 
i församlingens luciafest. Varg
ungarna pysslar med sina pro
ver och småslöjd. Pojkscouter
na arbetar själva med sina pro
ver och flickscouterna tränar på 
en pjäs och arbetar ihärdigt på 
att förkovra sig i orientering och 
annat som ingår i deras prover. 

K. E. 

Fjällbacka Morgontrumpet Uddevalla D H R-avd. 
Fjällbackabladet är tydligen in
te den första i Fjällbacka ut
givna tidningen. Om man får tro 
"Sigurd", alias K. J. A. He
denstierna, den på sin tid kän
de kåsören och författaren av 
ett otal humoresker, fanns där 
på 1880-talet en tidning med 
namnet Fjällbacka Morgontrum
pet. 
I en humoresk med rubriken 
Herrn som hade tenor, låter Si
gurd denna mystiska tidning 
recensera en konsert, som den
ne herre, "en son av Fjäll
backa", höll i "tant Mallas för
mak i Fjällbacka". Fjällbacka 
figurerar vidare i kåseriet 
"Kungliga operaartister komma 
naturligtvis också till Fjäll
backa", "direktör Axelkvist
Guldbrandson skall ge operetter 
i Fjällbacka" o. s. v. Kanske 
gjorde författaren Hedenstierna 
också Fjällbacka den äran nå
gon gång. 

Sv. St 

besökte Fjällbacka 
Röda korset i Fjällbacka hade 
söndagen den 2 juli inbjudit 
handikappade tillhörande Ud
devalla DHR-avdelning till 
samkväm i Fjällbacka försam
lingshem. Ett samkväm som 
brukar vara årligen återkom
mande. Pastor Ahlbäck och frö
ken Sonja Broling hälsade de 
inbjudna välkomna. Samman
komsten präglades av god stäm
ning och gästerna undfägnades 
vid ett välförsett kaffebord. Vi
dare visade hr Gustav Karlsson 
vackra bilder från Fjällbacka 
och hr Nils Eriksson gav infor
mation om den kommande hö
gertrafiken, vilken för de han
dikappade medför speciella 
problem. Efter att ordföranden 
Torsten Johansson, Ljungskile, 
framfört gästernas tack, begav 
man sig till den närbelägna kyr
kan där pastor Ahlbäck höll af
aftonsång för de inbjudna. 

Kville Hembygdsarkivs 

årsmöte 
hölls den 13 september i pen
sionärshemmet Aldersros loka
ler. De närvarande hälsades 
välkomna av ordföranden, se
minarielärare Sverker Stubelius. 
Han erinrade om förlusten som 
drabbat Hembygdsarkivet ge
nom ingenjör Anders Brobergs 
f rånfälle. I några erkännsamma 
ord tolkade han Brobergs arbe
te för hembygdsarkivet vilket 
han skänkt så mycket genom 
sitt aldrig sinande intresse för 
hembygden. Hembygdsarkivet 
har under åren fått mottaga 
stora gåvor av bl. a. fotogra
fiskt material. Broberg var även 
initiativtagare till bildandet av 
Bohuslänska sällskapet i Stock
holm, vilket för framtiden blev 
den förmedlande länken mellan 
hembygden och de som lämnat 
denna och vilka samlades till 
en gemensam tillvaro under 
många trevliga kvällar. Herr 
Stubelius framförde även några 
minnesord över hemmansägare 
Ragnar Weisäth, Edsten, som 
även avlidit under verksamhets
året, och som visat stort intres
se för hembygdens fornminnes
arbete som en av våra vänner 
med positiva insatser. 

Verksamhetsberättelsen visade 
nu liksom tidigare hur hem
bygdsarkivet tillförts värdefulla 
tillgångar i olika material. Var
je år samlas kulturhistoriska 
uppgifter och föremål vilka kan 
få stort värde för framtiden. 
Väderkvarnen på gården Krega 
hade nu fått översyn och kvar
nens historia hade upptagits på 
band under medverkan aven 
"bygdens son", hr Herbert 
Hansson, vilken berättade om 
"Livet i Krega kvarn från forn
tid till nuet". Den senaste band
upptagningen var Väderöbods 
fyrs historia vilken berättades 
av fyrens siste manuella betjä
ning, fyrvaktare John H. Jo
hansson, Fjällbacka. Vidare ha
de biblioteket utökats med oli
ka böcker varav bl. a. fanns 
boken "Kville härads orts
namn". Flygkarten över hära
det, vilken anskaffats, hade nu 
anbringats i lokal i anslutning 
till arkivet i Aldersro. Hr Stu
beHus berättade om detta verks 
anskaffning och om dess ut
byggnad. 

Styrelsen, vilken bestod av hrr 
Johan Mjölner, Sverker Stube
Hus och Östen Hedenfjell åter
valdes och till suppleant nyval
des hr Arne Weisäth, Edsten. 
Till revisorer återvaldes hrr Jo
han Olofsson och Torsten Ha
keröd, Fjällbacka. Sedan delta
garna orienterat sig inom arki
vet och tagit del av materialet 
följde en trivsam pratstund och 
till sist framförde ordföranden 
styrelsens tack till medverkan
de inom arkivet och fornvår
dens arbete. 

§ETTERJIL][ND§ 

~ BAGER][ ~ 
TEL. 0525/31029 

Tillverkar: 

• MATBROD 
• KAFFEBROD 

• BAKELSER 
• TÅRTOR 

~~ 

@röna Idd 
SlälIei med den goda 

malen och hembakai 

kaffebröd. 

Lokaler fär sammanlräden 

och fesler. 

DANS 
Se annonser i dagspressen 

~röLa Ilidg 
F'~nsionaf ';)c1] 0iograf 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31041 

WICKE WIDEllUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Bålmotorer emotloges för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 

BYGGMÄST ARE 
JOH NGRA NQVIST 

FJÄLL BACKA 

Allt arbete inom bygg
nadsbranschen utföres 

TElEFON 0525/31262 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 341 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525/31141 

MODERNT SNABBKÖP TiLl 

EDER TJÄNST 



IDROTT 

Kappsegling l 
Det är endast på två platser i 
vårt län som vi kan hitta en 
sammanslutning som kallas D
club, nämligen i Göteborg och 
Fjällbacka. För den som inte 
känner till vad D-klubbar syss
lar med kan vi här tala om att 
det gäller segling. Segling med 
kanoter, snabba strömlinjefor
made båtar som mycket väl läm
par sig som kappseglare, men 
även till s. k . weekendtripper i 
skärgården. 

Vi besökte i sommar D-klubben 
i Fjällbacka och träffade en del 
av medlemmarna i en synner
ligen trevligt inredd sjöbod där 
man hade ordnat verkligt fint 
för sig. Sjöboden ägs dock inte 
av klubben men har välvilligt 
ställts till klubbens förfogande 
av ägaren. Där kan grabbarna 
(det finns f. n . bara grabbar i 
klubben) samlas för att prata 
om segling i alla former och de 
problem man i detta har att 
brottas med. Strax nedanför bo
den har man båtbryggan, en 
vinkelbrygga med tilläggsplat
ser för ett otal båtar. 

Hur ser då en D-kanot ut? J a, 
den är för det första byggd helt 
i plywood, försedd med center
bord och har en segelyta på 13 
kvm . Längden är 5,70 och bred
den 1,50. Dessutom en blyköl 

kanoter 
vägande hela 100 kg. Det kan 
tilläggas att båten är snabbare 
än exempelvis finnjollen. Den 
ställer sig ganska billig i till
verkning och lämpar sig mycket 
väl som lärobåt. Man kan le
digt ha tvenne kojplatser i bå
ten. 

Grabbarna i Fjällbacka D-club 
har delvis själva byggt sina bå
tar, man har köpt skroven och 
sedan under vintertid arbetat 
med att färdigställa båtarna. 
Klubben startades 1964 med ett 
lO-tal medlemmar och tre bå
tar. Aret därpå hade man 5 bå
tar för att nu ha en flotta på 
8 båtar. Antalet ser dock ut att 
stiga ytterligare då ungdomarna 
är mycket intresserade av den
na typ av sport. Intresset är 
som nämnts mycket stort och 
vid de populära tisdagssegling
arna deltar klubbmedlemmarna 
nära lOO-procentigt. Man hop
pas dock att andra klasser i 
större utsträckning visar sitt in
tresse vid nämnda seglingar. 
Tisdagsseglingarna började man 
med i fjol varvid Sture Kahl
man utgick som segrare med 
sin "Harda". Sture visade även 
i år strålande seglingar och 
vann för andra året dessa täv
lingar. En god fortsättning öns
kar FFF denna klubbs alla med
lemmar. 

M indre båtar ligger klara vid startlinjen. 

Gynna 

annonsörerna! 

"ANNIKA I" vann 
Det blev n ytt deltagarrekord vid 
SS Norderviks h ögsommarregat
ta i Fjällbacka. Med närmare 
l5-talet båtar överskreds fjol 
årets rekord, och inte mindre än 
83 båtar deltog. En stor andel 
i detta hade den för F jällbackas 
del nya båttypen som deltog för 
första gången, n ämligen mirror, 
som till ett antal av 16 deltog 
i seglingen. Dessa små käcka 
båtar med sina röda segel ut
gjorde en extra färgklick som 
man inte kunde undgå att läg
ga märke till, trots att det för 
övrigt var ganska stort urval a, 
färgerna på seglen vid de olika 
starterna. Mirror startade sist 
och vi kan för övrigt säga att 
denna klass fick den jämnaste 
och grannaste starten. 

Det blev i det stora hela en lugn 
och fridens segling genom att 
vinden inte på något sätt oroa
de. Det var i stället för litet 
vind för att några direkt spän
nande episoder skulle inträffa. 
r folkbåtsklassen vann tipsen
ligt Bengt Johansson med An
nika I, medan Sture Kahlman 
fick se sig ordentligt slagen i 
klassen kanotkryssare, där i 
stället Stefan Strömberg med 
Härta tog hem segern. Arran
görsmässigt gick det hela som 
vanligt mycket bra vilket bevi
sar att SS Nordviken är mogen 
att arrangera seglingar av stort 
omfång. 

De bästa resultaten: 
Folkbåtar: 1) Annika I, Bengt 
Johansson, Fjällbacka (P. G. 
Ahlsens vandringspris), 2) Alf
hilde, Erik Järund, Fjällbacka, 
3) Kärestan, John Welter Keddö, 
4) Oh-La-La, Alvar Svanborg, 
Dyngö, 5) Marimay, Torsten 
Ahlsen, Fjällbacka. 

Kanotkryssare: 1) Härt<lJ, Stef. 
Strömberg, Fjällbacka (P. Jär
unds vpr), 2) Hälga, Lars-Erik 
Persson, Fjällbacka, 3) Hilda, 
Alf Johansson, Fjällbacka, 4) 
Hulda, Gösta Järund, Fjällbacka, 
5) Harda, Sture Kahlman, Fjäll
backa, 6) Josefine, Roger Karls
son, Fjällbacka, 7) Hedda, An
ders Järund, Fjällbacka, 8) Has
ta, Bertil Hugosson, Fjällbacka. 

J 14: 1) Siesta, Georg Arons
son, Fjällbacka, 2) Blue Bird, 
Ernst Gustewasser, Fjällbacka, 
3) Zamgri, Ove Krook, SS Vi
ken, Uddevalla, 4) Lill, Yngve 
Hugosson, Fjällbacka. 

Hardy 22: 1) Bella Trix, C. 
Hamilton, Långsjö. 

BB II: 1) Topplänta, Gunnar 
Haeger, Fjällbacka. 

Rundmeer : 1) Röde Orm, P. 
Hemdal, Fjällbacka. 

folkbåtsklassen 
Fjällbackakoster 15 kvm.: 1) 

Anette, Alf Edvardsson, Fjäll
backa . 

J . 10: 1) Jim, Lars Odin, Fjäll
backa, 2) Lotta, Ingemar Blom
gren, Fjällbacka, 3) Majt, He
lene Stjärnfelt, Långesjö, 4) 
Wotcka, Klas Karlsten, Fjäll
backa. 

Stjärnbåtar: 1) Casiopeja, Har
riet Nordqvist, Kämpersvik, 2) 
Banana- Sotarn, Stig-Arne Fred
lund, Fjällbacka. 

Snäckor 10 kvm: 1) Slör, E. 
Waldhner, Fjällbacka. 

OK- jullar : 1) Pärlan, Ulf Sjö
mar, Rödhammar (Ytongs vpl) , 
2) Gittan, Lars Palm, Kämpers
vik, 3) Red Label, Torsten Palm, 
Kämpersvik, 4) Epsilon, Olle 
Polsson, Fjällbacka, 5) Flying, 
Klas Wintzell, Otterön, 6) Härs 
och Tvärs, Pål Vingren, Valön, 
7) Anna. Björn Vennerlund, 
Hamburgsund, 8) Blå-Yra, Ulla 
Lindström, Kämpersvik. 

Trissjullar : 1) Gr ippen, Lars 
Lannfelt. Grebbestad, 2) Jumbo, 
Lars Gahnberg, Hamburgö, 3) 
Miss Triss, John Ljungberg, 
Grebbestad. 

Skibreez: l) amnlös, Barbro 
Hellner, Fjällbacka. 

GKSS-ekor: l) Tott, Kent 
Bergq"ist, Hambu rgsund, 2) 
Kluck, Jan Lundberg, Heestrand 
3) Ada, Lars Forster, Musön, 4) 
Joje, Bengt Alderin, Hamburg
ön, 5) Lufs, Björn Liby, Fjäll
backa. 

Jolly scott: 1) Peph, P. E. 
P ersson, Heestrand, 2) 800, An
ders Götberg, Heestrand. 

Shunfish: 1) Day dream, Leif 
Rhodin, Otterö. 

Mot julle: 1) Smulan, Johan 
Sande, Fjällbacka, 2) Ingen ting, 
Harald Overgård, Fjällbacka, 3) 
Svarta Malin, Stefan Werner, 
Fjällbacka. 

Örnjulle: 1) Pittan, Mats 
Brown, L jungskile. 

PP 99: 1) Ersa Allan Nord
berg, F jällbacka. 

Optimist julle: 1) Kicki, Britt 
Johansson, Fjällbacka, 2) Pigge 
lina, Johan Sjölander , Musön, 3) 
Tra-La-La, Klas Lundblad, 
Fjällback a. 

L-ek a : l ) Mossie- Häger, An
ders Carlsten, Dyngö, 2) Katt
ungen, J an Wennerberg, Käm
persvik. 

Mirror: 1) 6912, Hans Lundin, 
Borås, 2) 6902, Karin Sandberg, 
Uddevalla, 3) 9103, A. C. Ves
terberg, Fjällbacka, 4) 6150, Sten 
Lundin, Borås, 5) 6909; Kurt 
Lundin, Borås. 
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SPORT 
Fjällbacka IK:s fotbollslag åter
finnes som kanske de flesta vet 
i Norra Bohusserien. FIK gjor
de en hyfsad höstsäsong och be
lade 7:e platsen i tabellen. Efter 
sig hade laget Rabbalshede, 
Kärret och Idefjorden. De två 
sista nedflyttade. Om man gör 
upp nästa års N. Bohusserie enl. 
det mönster som tidigare upp
gjorts kommer serien att bli än 
värre än tidigare. Serien skulle 
då få fö ljande utseende: Tanum 
(nedflyttat från Bohusserien), 
Stångenäs, Grebbestad, Överby, 
Munkedal, H errestad, Fjällbacka, 
Rabbalshede och Hamburgsund, 
de senare uppflyttade från 
N orrvikenserien. 

Ett för stärkt Fjällbacka IK slog 
söndagen den 18 juni det tyska 
elitlaget VFL Rhed 1920 med 3 
-O (l- O) och någon större 
orättvisa hade inte skett om se
gern blivit ännu några mål stör
re. Det tyska laget inrymde 
många fina spelare med junior
landslagsmannen Enting som 
den mest kände. Fjällbackas mål 
gjordes av Fred Nyman i första 
halvleken och Leif Eriksson 
svarade för 2----0 i den andra. 
Slutresultatet 3-0 fastställde 
"lånet" från Tanum cf Karl
ström. F jällbacka spelade hela 
matchen igenom ett mycket bra 
spel och höll det väl uppe på 
mittfältet varför tyskarna inte 
gavs många tillfällen att ordna 
sitt berömda kedjespel. 

Sämre gick det däremot mot 
GAlS som gästade Fjällbacka 
söndagen den 30 juli. Efter en 
m ycket intetsägande match stod 
GAIS som segrare med hela 8 
-O efter ordinära 2-0 i halvtid. 
Om segern är att säga att den 
var helt på sin plats men av
gjort ett par tre mål för stor. 
Fjällbacka höll spelet väl uppe 
och ute på plan märktes ingen 
större klasskillnad även om all
svenskarna givetvis var både 
mer tekniska och snabbare, men 
framför mål var klasskillnaden 
desto större. Gästerna utnyttja
de effektivt varje blotta i hem
maförsvaret medan det för da
gen icke på någon plats för
stärkta FIK envisades med att 
spela bort dom bästa chanserna 
till nätkänning. Tilläggas kan 
att när 10 minuter återstod av 
matchen ledde allsvenska GAlS 
med bara 3-0. Ett stort neder
lag för Fjällbacka men en bra 
genomförd match trots allt. 

Stjärnspäckat 
badgästlag 

Två snygga Turesson-mål 
på sex minuter 

Det blev som man lovade en or
dentlig match mellan Fjällbacka 
IK och det stjärnspäckade bad
gästlaget som till slut tog hem 
segern med 5-4. Man kan nog 
utan överdrift påstå att matchen 
blev den mest underhållande 
som spelats i Fjällbacka i år. 
Det saknades inte vare sig thril
lerbetonade moment eller 
skämtsamma episoder. Stund
tals fick man också se fotboll 
av ganska gott märke och trots 
att det gällde semesterfotboll 
var tempot relativt högt mat
chen igenom. Planens domine
rande var som sig bör proffsen 
Örjan Persson och Kurt Axels
son men även Tom Thuresson 
och Lennart Wing visade vad 
de kunde. Gunnar Gren var på 
gott och ont. Han ville gång på 
gång börja trolla med bollen, 
men detta lyckades inte så sär 
skilt bra. Däremot gjorde han 
flera ypperliga fri- och fram 
spelningar, som var rena skol
exemplen, för att inte nämna 
hans andra mål som var en 
verklig läckerbit. 

det förstärkta hemmalaget, 
där man för övrigt hade satt in 
Halmias Rolf Johansson i mål, 
dominerades försvaret av ch 
Lennart Krantz, medan anhl
lets starke man var den från 
Kungshamn inlånade Sten Påls
son. Trots att Strömstads mål
vakt Kent Larsson, som vakta
de badgästernas mål, spelade på 
toppen, överglänstes han av den 
i stor stil spelande Rolf "Kub
ben" Johansson, och om de bå
da lagen bytt målvakt hade det 
blivit storstryk för fjällbacka
laget. 

Nu inskränkte sig i ställlet bad
gästernas seger till 5--4, sedan 
hemmalaget i halvtid haft led
ningen med 3-2. Badgästlaget 
chockstartade och ledde redan 
efter 6 minuter med ~O, båda 
målen inspelade av snabbfotade 
Tom Thuresson. Det sista av 
dessa efter en toppfin frispel
ning av Örjan Persson. Hemma
laget kontrade hela tiden myc
ket bra och det dröjde ej heller 
länge innan det blev reducering 
till 1-2 genom cm Kurt Qvarn
ström och 2-2 genom cy Ing
var Johansson. Några minuter 
före halvtid tog hemmalaget led
ningen genom hi Sten Pålsson. 
Hemmalaget vädrade tydligen 
morgonluft ty redan i inlednin
gen av andra halvlek spädde 
man på t ill 4-2, denna gång 
gång genom hi Bertil Hugosson. 
Sedan var det dock slut med 
hemmalagets framgångar. Det 
blev i stället badgästerna som 
så småningom lyckades återstäl
la ordningen. Till att börja med 
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Fjä llbacka simskoLa 

Efter promotionen utdelades förtjänsttecken av från vänster: 

simlärare Hans Pettersson och rektor Mats Hellsten till bl. a. 

Lisbeth Nilsson. 

Simskolan i Fjällbacka har haft 
sammanlagt 162 elever av vilka 
cirka 90 var nybörjare. Skolan 
avslutades med promotion med 
rektor Mats A. Hellsten som 
promotor . Simlärare har varit 
magister Hans Pettersson. Vid 
promotionen hade man även an
ordnat en del underhållning i 
fo rm av skämttävlingar och le
kar. 152 prov för simborgarmär
ket har erövrats. 

Märkestagare: 
Fisken: Christian Aronsson, Ma
rianne Björkemarken, Per-Olof 
Berg, Anders Bräck, J an Bund
sen, Daniel Ekborg, Charlotte 
Hulin, Urban Jansson, Anders 
Johansson, Birgitta Krok, Ro
sita Larsson, Elisabeth Malm
kvist, Marie Mogenfeldt, Anders 
Nilsson, Benny Ottosson, Maria 
Rickardsson, Lisbeth Stensson, 
Inga-Lill Svensson, Lars Över
gaard, Hans Vinnefors. 

Järnmärket: Frank Andersson, 
Dan Aronsson, Valter Berggren, 
Leif Carlqvist, Håkan Carlsson, 
Astrid Darle, Ingemar Granqvist, 
Annika Hellsten, Marie Hell
sten, Eva Johansson, Per Jo
h ansson, Peter Johansson, Ann
Charlotte Johansson, Harriet 
Karlsson, Leif- Åke Karlsson, 
Lennart Juliusson, Magnus La
gerkrantz, Ronald Larsson, To-

mas Nilsson, Lennart Olsson, 
Stefan Olsen, Ulla Olofsson, Lars 
Pettersson, Mikael Svensson, 
Joakim Wingren. 

Bronsmärket: J an Berg, Yvonne 
Bohlin, Ragnar Dahle, Arne 
Fjällström, Erling Fjällström, 
Bertil Johansson, Sven Johans
son, Lilian Karlsson, Ove Lean
dersson, Peter Malmqvist, Eli
sabeth Nilsson, Anders Nilsson, 
Kerstin Thoren, Kristina Nils
son. 

Silvermärket: Benny Carlsson, 
Cicilia Engström, Ulf Fjäll
ström, Martin Hemb, Per Hint
ze, Annika Kristensson, Ronny 
Larsson, Bengt Lindgren, Johan 
Nilsson, John Sandersson, Peter 
Sandersson, Gunilla Svensson, 
Margareta Thoren, Carola Win
gren, Mats Vinnefors. 

Kandidater: Kim Andelius, Ma
delena Arvidsson, Birgitta 
Bundsen, Jan Dalernar, Lisbeth 
Ekborg, Per Engström, Stefan 
Hemb, Birgitta Hulin, Marita 
Isaksson, Ulf Karlsson, Agneta 
Lagerkrantz, Claes- Erik Lindes
svärd, Gunilla Lundqvist, Ulla 
Nilsson. 

Järnmagistern: Malin Abra
hamsson, Tomas Aronsson, 
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Vår första golfsäsong 

Golfbanan 
Närmare 200 personer deltog 
Fjällbacka Golfklubbs propa
ganda på golfbanan lördagen d. 
22/7. Avsikten med arrange
manget var att bland hemma
borna försöka skapa intresse för 
sporten. Informationen förmed
lades av klubbens ordf. Harry 
Järund som även hälsade väl
kommen till den nya banan. För 
att deltagarna skulle få se hur 
golf skall spelas hade klubben 
inbjudit två gamla landslags
spelare Erik Röhs och Ola Berg
qvist vilka gick en match mot 
hemmaklubbens två bästa Gun
nar Hindemark och Nils Abra
hamsson. Erik Röhs är för öv
rigt en av männen bakom ba
nan. Han har ritat banan och 
har även följt anläggningsarbe
tena. Matchen mellan de båda 
lagen blev ytterst jämn. Lands
lagsspelarna samlade sig till slut 
och kunde gå segrande från 
matchen med knappa 2-1. 

Efteråt demonstrerades golfut
rustning och vidare gick man 
igenom reglerna för medlem
skap i klubben. 

Det är nu snart slut med golfen 
för i år och man kan därför 
fråga sig hur det hela har ut
fallit. På den frågan kan svaras 
att intresset varit mycket stort 
och att det första golfåret varit 
över alla förväntningar. Banan 
öppnades den 1 juli och alltse
dan dess har det varje dag varit 
gott om folk. Vissa lördagar och 
söndagar har det till och med 
varit trängsel på banan. 

I mitten av juli hade vi en pro
pagandaträff på golfbanan där vi 
inbjudit bankonstruktören Eric 
Röhss som också är en skicklig 
golfspelare med 3 i hcp (svensk 
mästare 1942) . Vi hade också in
bjudit Ola Bergqvist med 1 i 
hcp (2:a i SM 1958). Dessa ställ
de upp mot två av klubbens 
bästa spelare, Gunnar Hinde
mark med 7 i hcp och Nils 
Abrahamsson med 5 i hep. Samt
liga spelade en utomordentligt 
bra golf och det blev också en 
mycket spännande tävling, som 
avgjordes fö rst på sista hålet 
där göteborgsparet stod som 
segrare. Naturligtvis blev det 
nytt banrekord då såväl Ola 
Bergqvist som Nils Abrahams
son kunde notera 1 över par. 
Det var också glädjande att se 
så mycket folk på banan. Inte 
mindre än 250 personer följde 
spelet över hela banan, men det 
vackra vädret bidrog naturligt
vis också till anslutningen. 

Under sommarens lopp har vi 
haft flera propagandaträffar för 
nybörjare. Dessa har fått låna 
klubbor och sedan under sak
kunnig ledning fått pröva på 
hur det känns att slå på en golf
boll. Resultatet har blivit många 
nya medlemmar både bland 
sommargäster och fjällbacka
bor. 

Varje onsdagskväll under som
maren och de flesta söndagar 
har det tävlats på banan under 
mycket villigt deltagande. Vad 
som härvidlag varit särskilt 
glädjande är att många nybör
jare visat sig bra och ständigt 

Under en träningspaus är det skönt att lapa lite sol tycker 

herrar Harry lärund och Sten Carlqvist. 

placerat sig. Många fjällbacka
spelare som i början av somma
ren var rena nybörjare har bli
vit så bra att vissa av dem kom
mit ner till 22'-26 i hep. Men 
så har man också tränat flitigt. 
Tyvärr var ej greenerna i bästa 
trim i sommar. Orsaken var en 
svår torka med resultat att vatt
net tog slut. Efter konsultation 
med experter vattnade vi med 
bräckt vatten men detta hade 
ogynnsam effekt på greenerna 
som i vissa fall skadades. Gläd
jande nog löstes under somma
ren hela problemet genom att 
vi fick tillgång till vatten från 
en liten bergsjö som ligger c:a 
1 kilometer från golfbanan. 
Detta kunde ske genom vänligt 
tillmötesgående av markägarna. 
När denna nya anläggning kun
de tagas i bruk i bö,rjan av au
gusti hade det en mycket gynn
sam inverk an på greenerna som 
under hösten blev ovanligt bra. 
Allt är således bäddat för helt 
andra greener till nästa säsong. 
Under hösten har det annars 
varit ogynnsamt väder för golf. 
Inte på mannaminne har det 
regnat så som under oktober 
då det kom c:a 300 mm i F jäll
backa, vilket är 3-4 gånger 
normal nederbörd. När detta 
skrives den 21 november har det 
torkat upp igen. Det är då in
tressant att konstatera att man 
fortfarande kan spela golf på 
banan med god behållning. Med 
utgångspunkt h ärifrån kan man 
räkna med en golfsäsong från 
1 april till 15 december, vilket 
är mycket bra. 

Nästa år kommer hela banan 
att användas. Troligtvis kom
mer vi även att ha en invigning 
av banan i början av juli. Vi 
lämnar närmare besked härom 
i nästa FE. Vi kan dock redan 
nu avslöja att vi varit i kontakt 
med Sven Tumba och Liv For
sell om medverkan. De har lo
vat komma om det ej kolliderar 
med någon större tävling. 
Snart är golfsäsongen slut för 
i år men vi kommer att använ
da mellantiden till att ytterliga
re förbättra banan så att Ni näs
ta år skall få ännu större glädje 
av Edert golfspel. 

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 

Hälsokontroll inom 
Kville kommun 

Under hösten har hälsokontroll 
företagits inom hela kommunen. 
Mottagning har ägt rum på sju 
platser och 3.527 kallelsekort 
hade utskrivits. 2'.460 personer 
bevistade hälsokontrollen vilket 
torde vara ett bra resultat med 
tanke på att omkring 1.200 per
soner av olika skäl inte kunde 
deltaga. Orsakerna var skiftan 
de, bl. a. militärtjänst, vistelse 
i skolor utanför området, sjö
tjänst, utflyttningar, arbete på 
annan ort samt sjukdomshinder 
m. m. Någon statistik över häl
sotillståndet föreligger inte 
ännu. 

K ville Sparbanks 
sparvecka 

blev rekord för denna verksam
het. Insatta medel uppgick till 
kr. 333.958: ()7 i 1.419 poster. Un 
der sparveckan utlottades 16 
vinster om vardera 50 kr. Ut
delningen av vinstsummorna 
ägde sedan rum vid en sam
mankomst i Gröna Lids pensio
nat, där deltagarna bjöds på 
kaffe och tårta. Sparbank ens v. 
ordf., hr Karl J . Wikström, ta
lade i anslutning till sparveck an 
och framhöll betydelsen av at t 
folket vinner kontakt med spar
banken vilket är syftemålet. 

Fjällbacka 
kyrkogård 

Länsstyrelsen i Göteborg till
styrker ett godkännande av för
slaget till ändring och utvidg
ning av Fjällbacka kyrkogård. 
Detta dock under förutsättning 
att en ändring föreslagen av 
vägförvaltningen företas. 

Församlingsafton 
Fjällbacka har gästats av mis
sionsdirektor Holger Benettsson, 
Uppsala, som vid en försam 
lingsafton höll ett föredrag om 
Tanzania. Direktor Benettsson 
har arbetat där i åtta år och 
besöker landet så gott som år
ligen. Kyrkoherde Erik Holm " 
kvist, Kville, hälsade Bennets
son, som är bördig från F jäll
backa, välkommen och efter fö
redraget framförde kyrkoadj. 
Alvar Högberg, Fjällbacka, åhö
rarnas tack. 



Bekymmersamt väder vid Tennisturneringen 
Sommarens tennisvecka gynna
des icke av genomgående fint 
väder. Den hårda vinden för 
anledde tävlingsledningen i 
Fjällbacka att förse banans sjö
sida med skyddande presen
ningar, en välbetänkt åtgärd, 
som räddade tävlin garna. Vid 
matchdags var dock allt "fit for 
fight". Tävlingens kvalitet var 
måhända icke i paritet med 
fjolårets men publiktillström
ningen var som vanligt god. 
Men var blev det av spelarna 
i Fjällbacka TK? Ett så gott 
tillfälle till matchrutin får man 
helt enkelt inte missa! 

Resultat: Herrsingel klass A: 
B. Hjalmarsson- H. Swahn 6-
1, 6-4; L. G. Johansson-R. 
Ahlsen 6-3, 6-0; A. Erixon
L. L erin 6-3, 6-2; c'-M. Bror
ström-Ö. Bengtsson 6-2, 6-2; 
J . Erixon-K. Peterson 6-4, 6 
-2; Hjalmarsson-Erixon 6-2, 
6-5; J . G. Johansson-A. Aker
berg 6-1, 6-{}. Semifinaler: 
Hjalmarsson-Brorström 6-3, 6 
-3; J. G. Johansson-A. Eriks
son 6-2, 6-2. Final: Johansson 
- Hjalmarsson 6-2, 6-2. 

J. G. Johansson var tävlingar
nas främste rent tekniskt och 
vann rättvist. Den typ av t en
nisspelare han företräder bru
kar gärna förlora på grund av 
sin generositet, men kan Jo
hansson öka skärpan i sina slag 
skall han mänskligt att döma, 
bli åtskilligt spelstarkare. Man 
kanske kan fråga sig vad det 
tog åt mångårige A-klassvinna
ren i Fjällbacka C.-M. Bror
ström? Jo, han drogs med ska
dor, detta gäller även UTK
spelaren Kurt Peterson. 

Herrsingel, klass B: B. Matts
son-P. Bundsen 6-5, 3-S, 6-
3; L Johansson-M. Skåning 6 
-3, 6-2.; Walden-1. Johansson 
6-1, 6-0; R. Järund-C. Bund
sen 6-1, 6-1 ; E . Karlsson-I. 
Stjärn 6-4, 6-2; O. Walden
G. Carlen 6-1, 6-0; L. Åker
berg-B. Brorström 6-0, 6-3; 
A. Akerberg-L. Berg 5-6, 11-4, 
6-5; S. Ekström-J. E. Friis-Li-
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Fjällbacka Simskola 

Krestin Bräck, J an Hammar
strand, Anita Holmberg, Chris
ter Fjällström, Peter Franzen, 
Carl-Axel Johansson, Lisbeth 
Nilsson, Anna Reichenberg, Bar
bro Akerström. 

Silvermagistern: Lngela Persson, 
Elisabeth Svensson. 

Guldmagistern: Else-Marie Ar
vidsson, Görel Berglund, Agneta 
Svensson. 

Första inteckning i bronspla
kett: Katarina Franzen, Marie 
Reichenberg. 

by 5-6, 6-4, 6-5.; l . Lönnroth 
-N. Löfström 6-4, 4-B, 6-5; 
Lönnroth-Mattsson 6-5, 4-B, 
6-5; Walden-Järund 6-2, 6-4; 
Aberg-E. Karlsson 6-4, 6-2; 
Aberg-A. Akerberg 6-4, 6-3; 
S. Ekström-J. E . Friis-Liby 5 
-6, 6-4, 6-5; G. Hellberg-L. 
G. Svensson 6-3, 6-3 ; G. H ell
berg-S. Ekström 6-2, 6-4. Se
mifinaler: O. Walden-J. Lönn
roth 2-S, 6-3, 6-2; Aberg
Hellberg 6-4, 6-2. Final : 
Aberg-Walden 6-1, 6-3. 

Aberg var aldrig hotad genom 
den dryga klassen. Icke ens nå
gon setförlust. 

Herrdubbel: Bergling/ G. Berg
ling-B. Mattsson/ E. Karlsson 
6-1, 6-0; Eksträm/Friis-Liby
C. Waldenström/ T. Ahlsen 6-5, 
6-2; L. Berg/ O. Walden-Bund
sen/ Bundsen 6-2, 6-1; J. G. 
Johansson/R. Ahlsen-Bergling/ 
Bergling wo; Hjalmarsson/ 
Erixon-C. M. o. Björn Bror
ström 6-4, 6-1; Johansson / 
Ahlsen wo, Peterson/ Lerin wo; 
Hjalmarsson/ Erixson - Ekström 
/ J. E. Friis-Liby 6-0, 6-4; L . 
Berg/ N. Löfström-Hellgren / 
Losman 6-0, 6-1; R. Bundsen/ 
Walden-1. Johansson / Stj ern 
wo; H. Swahn/ Bengtsson-S. 
Kallin/R. Järund 5-6, 6- 4, 6-
1; Peterson/Lerin-Berg/Löf
ström 6-2, 6-1. Semifinaler: 
H!i almarsson/.'El'rixon-J:ohansson 
/ Ahlsen 6-5, 6-0; P eterson / 
Lerin-Berg/Löfström 6-·2, 6-
1. Final: K . Peterson/Lerin
Hjalmarsson/ Erixon 6- 1, 5-7, 
6-4. 

Man höll nog litet var på Hj al
marsson/ Erixon efter deras säk
ra matchsvit men Peterson/ Le
rin hade den bättre skärpan, 
vilket är A och O i dubbel. 

Damsingel: Birgitta Marcusson 
-Karin Wandelström 6-4, 6-0; 
Gunvor Bundsen-Ulla Bundsen 

Di står redo att sälja 

6-2, 6-2. Final: Birgitta Mar
cusson-Gunvor Bundsen 6-1, 
6-1. 

Gunvor Bundsen misslyckades i 
sitt revanschförsök främst be
roende på att Birgitta satte 
högsta far t från början . En all
deles utmärkt m atch från öm
se håll. 

Mixed dubbel: P. Bundsen/ U. 
Bundsen-G. Bundsen / G. Bund
sen 6-2, 6-3; Curt Walden
ström/K arin Waldenström
Lönnroth/ Lönnroth 4-6 6-3, 6 
1. Final: G. Hellberg/ B. Mar
cusson-C. Waldenström / K . 
Waldenström 6-1, 6-0. 
Fjolårets vinnare spelade starkt 
och vann rättvist. 

Juniorer: J . E. Friis Liby-C. 
Hellgren 6-0, 6-0; B. Bror
ström-A. Eriksson 6-2, 6-0. 
Final : Brorström-Friis-Liby 6 
-4, 6-4. 

Veteransingel : N. Löfström
T. Myrman 3-6, 6-4, 6-4; B. 
Hjalmarsson~S. Kallin 6-0, 6 
-2; B. Hjalmarsson- Berg 6-1, 
6-3; T. Ahlsen~Löfström ~1, 
6-1. Final : Hjalmarsson-T. 
Ahlsen 6-0, 6-2. 

Det blev en bekväm "prome
nad" för helengagerade Hjal
marsson, som dessutom gick till 
final i såväl singelns A-klass 
som herrdubbel. Sista dagens 
förestä llning stals av 14-åring
arna Brorström jun. och J . E. 
Friis-Liby, som briljerade med 
utsökta grundslag och finesser. 
De spelade avspänt utan tryck 
på att vinna till varje pris. 

* 

Arets tennisträff hölls efter täv
lingarnas slut å rest. Fjällbacka 
Havsbad, där skådespelaren 
Sven Lindberg förrättade pris
utdelningen. 

JULPYNT 

O ch lösa JU LKLAPPSBEKYMMER 

llättlracku.13O'~-lc 'Papper~hutV!et 
TELEFON 0525/310 19 

vänd Eder till Telefoner: (0525) 

LIVS 31012, 31021 

CENTRUM 31327 

Postgiro 295599 

Bankgiro 43-3627 
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Stjärnspäckat badgästlag 

fick badgästerna en straff sedan 
Lennar t Wing blivit neddragen. 
Gunnar Gren utsågs till straff
läggare och gjorde inget miss
tag. Ett par minuter senare fick 
Gren en läcker passning från 
Tom Thuresson och snurrade 
runt samt slog till med väns
tern och strax stod det 4-4. 
Badgästernas segermål slogs in 
av Kurt Axelsson, sedan denne 
frispelats av Örjan Persson. l 
slutminuterna hade hemmalagets 
Lasse Engberg en fin chans att 
kvittera, men rökaren tog otur
ligt i plankan. 

C:a 700 personer hade infunnit 
sig och hade både syn- och hör
barligen mycket roligt. 
Domare var Casper Carlstrand, 
Göteborg. 

TENNISKLUBBEN 
Fjällbacka Tennisklubb höll sitt 
årsmöte lördagen den 2 septem
ber. Till ny styrelse för det 
kommande verksamhetsåret val
des: Ordf. S. Kallin, sekr. E. 
J ärund, kassör L . Engberg samt 
hrr N. Löfström och S. Ekström. 
Revisor J . Johansson. Till täv
lingskommitte u tsågs hrr C. 
P ettersson, R. Järund, L. Berg 
och H. Swahn. Arsavgiften fast
ställdes till 10 kr. , fam.-avg. till 
15 och för junior till 5 kr. 

Till tennisvännerna kan med
delas, att föreningen i samarbe
te med Badortsföreningen för
söker få fram erforderliga me 
del t ill en upprustning av den 
befintliga tennisbanan. Nytt nät 
runt anläggningen kommer och 
en expert sk all till våren anli
tas för att iordningställa spel
plan en. Ett omklädningsrum med 
erforderliga duschar och toalett 
samt utrymme för material 'Och 
r edskap är i högsta grad erfor
derligt, men föreningarna ser 
sig f. n . inte ha möjlighet att 
lösa detta ekonomiskt. Ytterli
gare c:a 8.000 kr. måste i så fall 
anskaffas. 

Beträffande våra förhoppningar 
om att få en ny tennisbana i 
samband med den nya skola som 
skall byggas, så verkar detta nu 
omöjligt att realisera. Besked 
har kommit från myndigheter
na om att kostnaderna för skol
byggnaden skall n edbantas 'Och 
då blev det tyvärr tennisbanan 
en av de första önskemålen som 
fick vika. Vi förstår till fullo 
svårigheterna och har bara att 
optimistiskt arbeta vidare. 

S. Kallin. 

Gynna 
annonsörerna .' 



Legala notiser 

85 år 

16/ 1 Fru Olga Gustavsson, 
Stämmen, Fjällbacka 

19/1 Smedmäst. Anders Carls
son, Ödsmål, Fjällbacka 

4/ 3 Fru Ellen Holmberg, 
Dyngö, Fjällbacka 

31/ 3 Fiskaren Ernst Johansson, 
Mörhult, Fjällbacka 

70 år 

12/6 F l u Anna Gustavsson, 
Oxnäs, Fjällbacka 

9/ 4 G undläggare Ture Fran
zen, Fjällbacka 

10 / 4 Fru Helga Zackrisson, 
Mörhult, Fjällbacka 

65 år 

17/ 5 Murarmästare Torsten Jo
hansson, Sälvik, Fjällbacka 

20/5 Fiskaren Oskar Karlsson, 
Sälvik, Fjällbacka 

20/ 5 Fru Karin Johansson, 
Fjällbacka 

14/ 6 Fru Alida Backman, Ox
näs, Fjällbacka 

9/ 3 Fru Ebba Holmberg, 
Dyngö, Fjällbacka 

23/ 3 H err Axel Dahlgren, 
Stämmen, Fjällbacka 

60 år 

~8 /1 Fru Ester Dahlberg, Fjäll
backa 

9/ 2 Fiskaren Ejnar Mellgård, 
Dyngö, Fjällbacka 

10/ 4 Verkstadsägare Ivan Berg, 
Fjällbacka 

16/ 4 Fru Gurli Krantz, Fjäll
backa 

24/ 5 Fiskaren Gunnar Sörens
son, Fjällbacka 

18/ 6 Fl u Gunda Sörensson, 
Fjällbacka 

24/ 6 Fru Tore Fransson, 
Dyngö, Fjällbacka 

20/ 6 Köpman Östen Hedenfjell, 
Fjällbacka 

Födda 

5/ 6 Anette Britt-Marie, do't2r 
till Rune Algot Gunnar 
Henriksson o. h. h. Elsy 
Maj-Britt f. Bohlin 

17 / 7 Gun Ulrika Birgitta, dot
ter till Olof Leif E ik Ek 
ström o. h. h. Birgitta L:n
nea f. AnderEson 

8/ 8 Karin Elisabeth, dotter till 
Karl Gustaf Hansson o. h. 
h. Gunnel Frideborg f. 
Sellden 

9/ 8 Karl Ingema~ son till K arl 
Einar Johansson o. h. h. 
Kerstin Margareta f. 
Hansson 

15/ 10 H ans Ingemar, son till Gu
nilla Kristina Järund 

18/ 11 En dotter ej ännu namn
given till Bengt Ake Len
nart Persson o. h. h. Kers
tin Margareta f. Germsjö 

-r 
Döda 

23/ 6 Alma Karolina Svensson, 
Fjällbacka Strandområde 
l : 1, f. 1880 

20/7 Annie Maria Setterlind f. 
Holmberg, Slätvaren 7, f. 
1888 

24/ 8 Karl Oskar Olsson, öds
mål Innergård 1: 5, f. 1883 

26/ 8 Georg Verner Johansson, 
Barkassen 6, f. 1897 

26/9 John Mentor Ekström, 
Ödsmål Innergård 1: 104, 
f. 1891 

18/10 Axel Pontus Pålsson, 
Skeppet 1, f. 1881 

25/ 10 Katl Verner Karlsson, 
ödsmål Innergård 1: 83, f. 

Altarring som staket 

Det är just inte något vanligt 
staket, som avgränsar täppan 
och bigården vid den lilla stu
gan på torpet Hugget under 
Nordby några kilometer no -dost 
om Fjällbacka. Det är den al
tarring, som en gång gjorde sin 
tjänst i Kville gamla kyrka. 
När denna kyrka - i sin k3.rna 
från tidig medeltid - år 1864 
revs 'för att ersättas av den nu
varande, som är den största 
landskyrkan i hela Sveriges 
land, br öts den fasta inred
ningen ner och försåldes. Ännu 

vid sekelskiftet fick denna al
tarring, kring vilken så många 
generationer församlingsbor sam
lats lm nattva"dsgång, tjänst
göra som staket kring den lilla 
torpstugan. Personerna vid "al
taret" - farstukvisten - är 11-
årige Torvald Olsson, numera 
pensionerad folkskollärare i 
Svartå, samt farbrodern, 35- åri 
ge Justinus Olsson, Bräcke. Stu
gan är den senares förä ldrahem. 
Fotot taget år 1916 strax för e 
stugans rivning. 

Sv. St. 

- ------------ - .. - --_ .. _ - - ---

FFF.Nålen 
som å rEmö ~ et 1961 med stOl' a~klamation beslöt att styrelsen skulle 
låta P! ägla , har sedan ej rönt den efterfrågan bland m edlemmarna 
som man skulle h a kunnat förmoda vid beElutet. 

En ändring härvidhg hoppas vi skull korr.ma till stånd! Det är en 
mycket m ygg nål enligt nedanstående k liche i silver och blått i 
storlek 14 X 9 mm, alltså lagom stor att sätta på dräktslaget för 
damerna och pa kavajslaget för herrarna. P riset på nålen är mycket 
överkomligt, kr. 3: 75. 

Klipp ur nedanstående kupong och rekvirera nålen nu! 

Till 

Föreningen för Fjällbacka 
c/o F:a Johns Skol' 
FJÄLLBACKA 

V. g. sänd per postförskott omgående st. FFF-nålen a 3: 75. 

50 år 1889 Namn . 

19/ 1 Fru Linnea Holmberg, 
Dyngö, Fjällbacka 

13/ 3 Verkstadsägare Wicke Wi
delius, Fjällbacka 

31/ 3 Målaren Gunnar Ruus, 
Fjällbacka 

28/ 10 Oskar Vilhelm Olsson, 
Jakten 12, f. 1911 

1/ 11 Greta Ingegerd Lindgren, 
Asleröd 3: 1, f. 1910 

2/ 5 Rörmontör Karl 
Buhr, Fjällbacka 

Axel 30/ 11 Hanna Bruce, Fjällbacka, 
f. 18~0 

Adress 



Olle i Bräcke, ett 
Fjällbacka-original 

När Olle gick bort - i februari 
1803 _ skrev min far i Bohus
läningen denna minnesruna. 

"Glasmästar-Olle i Fjällbacka 
är död. I Fjällbacka avled den 
3 dennes vid 72 års ålder Olle 
i Bräcke eller Glasmästar-Olle, 
under vilket namn han var all
mänt känd. Spörj mig om all
ting, jag vet råd för allt, var 
hans valspråk. Många voro ock
så de yrken, som han utövade. 
Så var han till en början jord
brukare, försökte sig så på 
fraktfart utmed kusten för att 
sedan arbeta som skräddare, 
skomakare, sadelmakare, tapet
sör, snickare, målare, svarvare, 
vagnmakare, glasmästare, segel
sömmare, skärslipare, smed, 
hovslagare, slaktare, åkare, te
legraf- och telefonreparatör 
m.m. 

Tången var hans ä{sHingsverk
tyg, som han ständigt hade med 

sig i fickan, söndag som var
dag. Den blev också med tiden 
blank som silver. 

Begåvad med gott huvud ägna
de han gärna tid även åt läs
ning. Han läste sålunda geogra
fi, astronomi och mycket an
nat." 

Det oumbärliga verktyget. Min 
far berättade en gång för en 
gäst om tången som Olle alltid 
bar på sig. Inte väl alltid, t. ex. 
när han går till nattvarden och 
är klädd i den svarta lång
rocken, sade tvivlaren. Nästa 
gång Olle gick till skrift frå
gade far Olle efter tången. Ur 
fickan djupt nere i skörtet häm
tade Olle så upp den silver
glänsande tingesten. Han kände 
sig tydligen aldrig riktigt fär
digklädd, om inte tången fått 
komma med. 

Sverker Stubelius. 

Olle Bräcke och Svarten på Fjällbacka torg vid tiden kring sekelskiftet. 

Pojken heter Sverker Stubellus. 

KVILLE SPARBANK 
ONSKAR ALLA KUNDER 

(jfL {ja-d (juL a-eh 
o 

(ju {ja-U (JLfJlt CJtt 
Vänd Eder till sparbanken - bygdens egen bank. 

Telefon 0525/31018 • 31080 

HUSGERÅD 

/"~\ 

\.(. ..... 

JÄRNVAROR 

RÖR OCH RÖRDELAR 

ARMATUR 

OLOFSSONS JÄRNHANDEL 
FJÄLLBACKA TELEFON 0525 /31040 

FFF-festen på Strandrestauranten 
hå lIer stilen 

Föreningen för Fjällbacka an
ordnar (som vid det här laget 
alla vet) en festlighet för med
lemmar varje sommar på res
taurant Fjällbacka Havsbad som 
fr. o. m. i år heter Strandrestau
ranten. Så var även fallet i som
mar och en helt fullspikad lokal 
av trevligt folk dansade och 
roade sig av hjärtans lust till 
långt fram på natten. En allt 
igenom lyckad fest (som van
ligt är vi modiga nog att till
lägga) med sedvanliga inslag av 
prisutdelning från tennisveckan 
och lotterier av tvenne slag där 
avkastningen helt tillfaller ten
nisklubben. 

För prisutdelningen svarade i år 
liksom tidigare skådespelare 
Sven Lindberg. Föreningen 
framför sitt varma tack till ho
nom för denna värdefulla hjälp. 
Ett stort tack riktas också till 
Fjäilbacka PäJ:scfjursgårcfar AB 
(disponenterna Sten och Helge 
Carlqvist) för de skänkta 
minkskinnen som väckte stor 
beundran och blev ytterst lätt
sålda i form av lotter. Tack, ett 
varmt tack till konstnärinnorna 
Ulla Waller-Lindberg för den 
vackra tavlan och Rosa Eklund 
för den stiliga applikationen. 
L:>tterierna inbringade över 700 
kr. netto, och det tack vare de 
här uppräknade givarna. 

Tidningsbud 

Erik Jansson 
slutade sin anställning den 31 
augusti. Under femton år har 
han förmedlat nyheterna från 
pressen till såväl samhällsbor 
som sommargäster. Få torde 
haft så många blickar riktade 
mot sig som just Jansson då 
han under morgontimmarna 
började sin husrond. Nyfiken
heten över vad som hänt är al
la besjälade av, och alla har 
samma tanke: "Har tidningen 
kommit?" Det är många tid
ningar som under åren nedlagts 
i respektive brevlådor med tan
ke på det dagliga antalet. Un
der vintern utgår det c:a 250 
ex. mot att siffran för somma
ren ökas med något hundratal. 
Han har omhänderhaft den to
tala tidningsdistributionen inom 
samhället. Trots sina 72 år har 
han utfört sina åligganden med 
krafter och spänstighet som 
många ungdomar torde avundas 
honom. Med tack för god gär
ning i allmänhetens tjänst till
önskas hr Jansson en god fort
sättning. 

Vi ber om överseende för att 
det inte framgick i föregående 
nummer av Fjällbacka-Bladet 
när festen och framför allt års
mötet skulle äga rum. Ett tek
niskt fel omintetgjorde den 
möjligheten. Vi lovar bot och 
bättring till nästa gång (juni
numret) . Då skall tydligt angi
vas när årsmötet resp. festen 
hålles. 

Ett problem har vi också att 
brottas med. Föreningen sväller 
ut för varje år. Medlemsantalet 
ökar i god takt. Det är vi yt
terst tacksamma för, men prob
lemet är att allt fler och fler 
vill vara med på sommarfesten 
som vi här ovan nämnt om. Ty
värr måste vi varje år säga nej 
till allt för många av våra med
lemmar, och det tycker vi av
gjort inte om. ' Men nöden har 
ingen lag. Restaurangen är för 
denna fest alltför liten och en
dast c:a 210 personer kan be
redas plats. Ni som tänker att 
gå på festligheten nästa som
mar, beställ i god tid och för
säkra Er om plats. Alltför 
många kommer alltför sent. 

På återseende till sommaren om 
inte förr och en riktigt GOD 
VINTER på Er alla. 

Föreningen för Fjällbacka 
F. F . F. 

Tidingsbud Erik Jansson lägger tid· 

nlng i en av de sista lådorna. 

Bär 

FFF·Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 



Traditionell bryggdans Fjällbacka 

"Det är mycket folk på bryggan ikväll." Midsommarafton 

inleder sommarens dans. 

Midsommarfirandet i Fjällbacka 
gick i traditionens tecken. Man 
började som sig bör på mid
sommaraftonens eftermiddag, 
sedan några fjällbackabor redan 
på torsdag lövklätt dansbryggan. 
Midsommarstången restes dock 
först på fredagen. Denna nöd
vändiga attiralj måste man ock
så staga synnerligen väl då den 
västliga vinden låg hårt på från 
fjorden. 

Redan någon timme innan 
barn- och familjefesten började 
var det en hel del folk i rörelse 
och när Arne Holmberg, Fjäll
backa, stämde upp den första 

låten på sitt dragspel blev det 
genast full fart på dansen kring 
stången. 

Trots den hårda vinden var det 
ypperlig stämning och hur ge
mytligt som helst. Det var inte 
enbart fjällbackabor som bevis
tade dansen kring midsommar
stången utan en stor del hade 
också kommit från Hamburg
sund m. fl. platser. Detsamma 
gällde också dansen för de vux
na som tog sin början senare 
på kvällen, och som man även 
hade på midsommardagens 
kväll. 

-I 

E;// klAl/jdernas ljelMsl! 

BAGERJ:: CHAIRKUTEIRI:: SIPECEIRI 
GLAS och PORSLIN m. m. 

Välkomna! EV A:s 
Tel. 0525/31014, 31252 

Värme, sanitet och oljeinstallationer 

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

FJÄLLBACKA RÖR 
MATTSSON & BUHR TEL. 0525/31024.313 03 

Stiftelsen 
Kvi II e- Bostäder 

Trots den begränsning som rå
der beträffande lånegivning för 
bostadsproduktionen har Stiftel
sen Kville- Bostäder kunnat dri
va en någorlunda jämn verk
samhet de år stiftelsen verkat. 

Däremot kan det bli fråga om 
inskränkningar redan under år 
1969. Kvoten för kommunblocket 
har krympt vilket gör en redu
cering av de för 1968 fastställda 
22 lägenheter till 19 lägenheter 
inom Kville kommun. Detta för
hållande kommer att skapa svå
righeter vad vi kan förstå. Eg
nahemsbyggarna skall tillgodo
ses och deras verksamhet bör på 
allt sätt understödjas. En fak
tor som därvid har en avgöran
de betydelse är, att tomtmark 
kan ställas till förfogande. För 
Fjällbackas del har det för mig 
framstått som den största svag
heten planmässigt, att det näs
tan helt saknats byggnadsklara 
tomter för helårsbebyggelsen 
medan förhållandet ej varit lik
artat för fritidsbebyggelsen. 

Det andra kommunala hyreshuset 

Som gäststuga 

Som sommarbostad 

Kommunen har emellertid un
der senare tid kunnat besluta 
om markinköp och vidare för
handlingar synes ytterligare 
kunna trygga tomtmarks behovet. 
För hyreshusproduktionen är 
markbehovet i stort sett gott. 

Hus nr II uppföres nu och be
räknas kunna vara inflyttnings
klart vid midsommar. Bostads
sökande finns och planer för u t
formning av förslag till hus nr 
III pågår. 

För bostadsstiftelsens del och 
för alla andra vilka planera byg
ga eget hem är det därför min 
förhoppning, att planförfattare 
omgående med vägförvaltningen 
kan lösa de problem som event. 
finns beträffande den lokala 
trafiken inom planerade bebyg
gelseområden. J ag tror mig veta 
att detta går och att vi därmed 
rätt snart skall kunna erbjuda 
byggnadsklara tomter även i 
Fjällbacka. 

Raymond Hansson 

Fjällbacka under uppförande. 

Som bostad under sommarresor 

Som bostad för vintersemester fj ällen 

EN H USV AG N FRÅN 

AB ARBOCO 
Box 116 Tel. 0522/14970 

Industriområdet Kuröd - UDDEVALLA' 



Det är "fattigauktion" 

l Kville sockenstuga 
Så lyder en text vilken vi häm
tar ur en uppsats skriven av 
hovpredikant teol. dr Gösta Nel
son i vilken han återger några 
intryck om framlidne kyrkoher
den i Qville J. H. Holmqvist, 
vilken var verksam inom kyr
kolivet för lao år sedan. 

Det är med oro man samlats i 
sockenstugan för den nye präst
mannen vill bryta gamla sed
vänjor bland allmogen. Stäm
ningen är dov och bister. Det 
ligger åska i luften. Slutligen 
bryter Andreas - en av sock
nens "tätaste" män - den dova 
tystnaden: "Je lier inte den här 
nye kyrkherrn. Nyss försökte 
han ta från oss det billiga 
brännvinet och krögarn i Fjäll
backa sitter trångt, även om han 
vet bita ifrån sig. Det börjar bli 
olidligt här i sockna nu. Man 
får inte sköta sig själv längre 
nu. Som nu på sista stämman, 
så sökte han ta ifrån oss desse 
gode auktionerna, som ger en 
så billig arbetskraft. En får då 
inte ha nått i fre av det som är 
ens rättigheter." "Ja, du har rätt, 
Andreas", sade Johan i Ulvs
gården. "Men så gick det inte 
häller för honom att få bort 
desse fattigauktionerna som han 
trodde, och det var ju för väl. 
I dag har vi ju för en gångs 
skull en fattig krake, som kan 
ge en riktigt god förtjänst. Tö
sen är ju bara 10 år men hon 
växer snart till och stor och 
kraftig är hon". Andreas: "Ja, 
det blir många bud om henne, 
ty sådana fattiga plockar man 
inte på träd." "Sch, sch, kyrk
herrn kommer och det är bäst 
att hålla sig i skinnet." De nyss 
så storm'diga männen skälva 
smått, när den lille satte man
nen träder in i salen med eld 
i blicken. Man kommer ofrivil
ligt att tänka på vad orustbon, 
den annars så karske Lars i 
Vrål and, sagt dem på markna
den i Rabbalshede i våras: "Jag 
skälver bara jag ser den lille 
mannen komma". 

Stämman öppnas. Ordföranden 
säger: "Förgäves har jag ned
lagt all möda på att övertyga 
er om det ovärdiga i att på det
ta sätt auktionera bort fattiga, 
men då det inte gick att få 
sockenstämman att avskaffa den 

hittillsvarande ordningen, måste 
jag som ordförande hålla den 
föreskrivna auktionen. Får jag 
be om bud på Anna-Lena, 10 år, 
som i dag skall bortackorderas 
till den minst bjudande." -
"30 riksdaler". - "20 riksda
ler". - "HY riksdaler", säger 
Andreas sävligt med segerviss
het i blicken. 

"Så långt ned kan ingen annan 
gå", tänker han, och tillägger 
högt: "En får ju vara sparsam 
med socknens medel." 

Då ljuder plötsligt som piskrapp 
kyrkoherdens röst: "Det är upp
rörande och ovärdigt att på det
ta sätt köpslå om en människa. 
Det har jag redan förut sagt, 
men det är särskilt upprörande, 
när det gäller ett värnlöst barn 
som denna Anna-Lena, som var
ken har far eller mor. Jag in
lämnar därför det budet att jag 
tar henne för ingenting utan att 
det kostar socknen ett öre." -
"Ja, det blir ju billigt för sock
nen", säger med ett ilmarigt 
grin Johan i Svängen, som hit
tills tegat. Men Andreas blir 
lång i synen ö,ver att den feta 
steken går hans näsa förbi . 
Holmqvists röst ljuder kniv
skarp: "Det är stipulerat att det 
lägsta anbudet skall antagas. 
Det är ju så I viljen ha det, I 
som är en mot varje ändring. 
Antages sålunda det bud som 
jag givit?" - "Ja, en är la så 
illa tvungen men inte är det 
rätt att kyrkherrn skall ha ifrån 
oss våra rättigheter." - "Vad 
säger du, Andreas", sade Holm
qvist och spände ögonen i ho
nom, "sätter du dig upp mot lag 
och förordning. Här skall lag 
och ordning råda, så länge jag 
kan röra en lem. Om I inte frå
gen efter barmhärtighet det 
minsta, så skall lagen i varje 
fall vina över era huvuden. 
Stämman är slut." - "Den är 
inte god att tas med, det är bäst 
att passa sig", sade Andreas, 
när kyrkoherden försvunnit. 

Tio år har gått. Lag och ordning 
dominera i Qville. Lönnbrän
ningen är avskaffad. Fattigauk
tionerna är icke desamma som 
förr. Det är inte hederligt läng
re att ockra på de fattiga. Och 
Anna-Lena är snart färdig barn
morska. "Det är inte som förr", 
säger den nu gamle Andreas 
med trånsjuk saknad i blicken. 
"Nu vågar en knappast knysta." 
Men en och annan gång slår lå
gan från begynnelseårens mot
stånd upp. Lars Olsson, torpare 
under prästgården, hör visser
ligen icke till prostens belacka
re. Han har ju hjälpt Lars eko
nomiskt att sätta upp torpet. 
Han bestämde ju med sin van
liga skärpa torpskatten till ett 
mycket lägre belopp än Lars i 

sin optimism ville betala. "Du 
rår inte med mera". Men de 
många barnen och de små in
komsterna gör att Lars nu ändå 
resterar med torpskatten för 
flera år. Han ser sig ingen konst 
att betala. Med tungt hjärta 
måste han gå till prosten och 
be om att få skulden efter
skänkt. Prosten svarar på sitt 
vanliga livliita sätt: "Nej, du 
måste göra rätt för dig": Då 
väller med oemotståndlig styrka 
upp intrycken från vad han i 
ungdomsåren hört så mycket 
om och han brister ut i bittra 
förebråelser: "Men prosten måt
te väl veta hur svårt jag har 
att få det att räcka till. Det är 
obarmhärtigt mot en fattig 
stackare. Jag kan inte betala 
utan att sälja min enda ko." 
Och bättre blir det inte, när 
prosten svarar: "Ja, då får du 
sälja din ko. Envar måste göra 
rätt för sig. Det har jag haft 
mycken möda med att lära fol
ket. När jag kom hit, ville ingen 
göra rätt för sig och det var de 
fattiga som mest fick lida för 
det." Och därmed fick Lars gå. 

Brand sänkte fiskebåt 

Besättningen räddades 

Fiskebåten SD 545 Gullmar I 
av Hamburgsund sjönk på tor5-
dagsrniddagen 30/11 efter en 
förödande brand i maskinrum
met. Branden utbröt vi.d l2-ti
den då båten befann sig väst om 
Väderöarna utanför bohuskus
ten. Besättningen på två man 
räddades. 

De två ombordvarande, skeppa
ren och ägaren Per Eriksen samt 
Bertil Olsson, båda från Ham
burgsund, försökte förgäves 
släcka elden i maskinrummet. 
Två östtyska trålare observera
de den svenska haveristen. De 
gick upp och lade sig långsides 
Gullmar I för att kunna bistå 
den nödställda båten. 

östtyskarna försökte även att 
med vajer hålla den svenska 
trålaren flytande. Försöket miss
lyckades dock och Gullmar I 
sjönk. 

Fiskebåten Myaskär av Ham
burgsund kom också till haveri
platsen och tog med de båda 
fiskarna till hemmahamnen. 

Han sålde sin ko. Inte var det 
just med så blida känslor i hjär
tat som han gick ned till präst
gården och betalade sin skuld, 
men dessa känslor förflyktigades 
helt, när prosten med den gil
lande blick, som uppskattades 
så högt av tjänarna, sade: "Nu 
har du gjort rätt för dig, nu får 
du gå ned till ladugården. Säg 
till Johan, fördrängen, att du 
har mitt lov att välja ut den 
bästa kon, och den skänker jag 
dig." Och så fick Lars en så 
vacker ko att han aldrig kunnat 
drömma om att någonsin se en 
sådan på sitt lilla torp. 

Hundratals sådana situations
bilder _ av större vikt och be
tydelse - ge samma bild av 
mannen, som fruktades och äls
kades som få blivit beskärt i 
västsvenska bygder. Ingen 
prästprofil i väckelsens hundra
åriga historia avtecknar sig på 
historiens blad och i traditio
nens hågkomst med ens till
närmelsevis så skarpa och rikt 
fasetterade drag som hans. 

T-wi. 

Ring 

0524/10077 eller112 92 

När Ni behöver 
någon trycksak 

SCH EWEN I U S' 
TRYCKERI 

MUN KEDAl 

OLJEFIRMA BENGT RICHARDSSON 
FJALLBACKA TELEFON 0525/310 77 



20 ______________________________ Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 

3/12 Första sönd. i Advent Familjegudstjänst kl. 11 

10/12 Andra sönd. i Advent Högmässa m. HHN kl. 11 
Söndagsskolans julspel kl. 17 

13/ 12 Onsdag Luciafest kl. 19.30 (anordnad av 
Fjällbacka scoutkår) 

17/12 Tredje sönd. i Advent Högmässa kl. 11 

24/12 Fjärde sönd. i Advent Högmässa kl. 16 
(julafton) 

2S/12 Juldagen Julotta kl. 7 

26/12 Annandag Jul Högmässa kl. 11 

31/ 12 Söndagen efter Jul Högmässa kl. 11 

1/ 1 Nyårsdagen Högmässa m. HHN kl. 11 

6/1 Trettondedag Jul Högmässa med missionsoffer 
kl. 11.30 

Schewenius' Tryckeri, Munkedal 1967 


