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Dec. 1968 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 25 

I Fjällbacka finns många Idyller. En av dem är Mörhult, i samhällets norra del. Här ses sjöbodorna radvis 
förgrunden vi lket är typiskt för hela Bohusläns kuster. 

Samhällsföreningen Fjällbacka 
kräver en uppryckning ur den 
slwnmer vari det förutvarande 
municipalsamhället har hamnat. 

Anskaffande av bostadstomter 
för egnahem, iordningställande 
av gatubelysning vilken i vissa 
delar av samhället för en längre 
tid tillbaka nedmonterats utan 
att den ersatts med ny utrust
ning m. m. Det var inte med 
glädje i blicken som samhälls
medborgarna samlades till års
möte då de endast kunde konsta
tera att kräftgången för samhäl
lets fortsatta utveckling var ett 
fullbordat faktum. 

Fjällbacka samhällsförening har 
hållit sitt ordinarie årsmöte. Till 
ordförande för det nya verk
samhetsåret omvaldes Arne 
Holmberg. Som ledamöter under 
2 år omvaldes Olle Juliusson och 
nyvaldes Erland Järund efter 
John Johansson som undanbett 
sig återval. Till revisorer om-

valdes Algot Torewi och Ture 
Krantz. Årsavgiften beslutades 
förbli oförändrad eller 5 kr. 

Mötet beslutade bl. a. att ingå 
till Kville kommunalnämnd med 
en anhållan om att en lekplats 
måtte ordnas antingen på gamla 
skolgården vid bokhandeln, eller 
alternativt i en del av trädgår
den vid läkarbostaden. Efter en 
stunds diskussion beslutades 
även att man skall vända sig till 
såväl kommunalfullmäktige som 
byggnadsnämnden i kommunen 
och begära upplysningar om or
saken och vad som ligger till 
hinders för en fortsatt u tbygg
nad av samhället i fråga om bo
städer. Enligt upplysning skulle 
det f. n. inte finnas en enda 
byggnadsklar tomt i samhället, 
varför det tycks vara omöjligt 
att i dagens läge bygga ett enda 
egna h em. 

jarls. sid. 7 

Invigning av golfbanan samlade stor publik 

Årets svenske mästare spelade första matchen 

9 juli på Fjällbacka golfbana 

Det var många prominenta per
soner närvarande när Fjällbacka 
golfklubb på tisdagen den 9 juli 
invigde sin golfbana vid Anrås. 
Man kunde bland annat glädjas 
åt att som gäster se Svenska 
Golfförbundets ordförande ba
ron Erik Adelsvärd, verkställan
de direktören i Svenska Idrotts
förbundets idrottsplatskommitte 
Eskil Tiden och Svenska Hand
bollsförbundets ordförande Curt 
Wadmark samt dessutom en re
presentant för den danska gol
fen. Detta var endast ett litet 
axplock ur den ganska stora 
publik som kommit tillstädes för 
att övervara högtidligheten. 

Det var från början men:ngen 
att landshövding Per Nyström 
skulle invigt banan men han 
blev förhindrad att närvara. I 

hans ställe invigningstalade 
Svenska Golfförbundets ordfö
rande baron Adelsvärd och det 

for/s. sid. 8 

Högtidligt i kommunal-
fullmäktige Sid 10 

-

Initiativrik damsektion 
Sid. 17 

Skolbarn fick göra ut-
ställning Sid. 10 

Bryggdansen är räddad 
Sid. 4 
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Föreningen för Fjällbacka 
Postgiro 41 03 18 

Ordförande: 

Direktör Alf Edvardsson 
Augustigatan 6 B 
Göteborg N. 
Tel. 031/ 46 50 71. 

V. ordförande: 

Direktör Emil Haeger 
Nygatan 19 
Växjö. 
Tel. 0470/ 19189. 

Sekreter are : 

Ingenjör Rolf Järund 
Norra Skyttegatan 25 
Örebro. 
Tel. 019/ 139228. 

V. sekreterare : 

Civilekonom Erik J ärund 
Otto Lindblads väg 18 
Lund. 
Tel. 04:6/ 115427. 

Kassör: 

Köpman John I. Johansson 
Fjällbacka. 
Tel. 0525/ 31250. 

Redaktionskommitte för Fjäll
backa-Bladet: 

Alf Edvardsson 
John I. Johansson 
Algot Torewi. 

Medlemsavgift inkl. avgift för 
tidskriften Fjällbacka-Bladet: 
15: - kronor per år. 

Annonspris : 

1/ 1 sida 
1/2 sida 
1/4 sida 
1/ 8 sida 
1/ 12 sida 
1/ 16 sida 

SYFTE : 

250: -
150: -
75:-
40:-
30:-
20:-

Föreningen för F jällbacka 
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. 

Fjällbackabladet 

med små små ord 

av kärlek 
Fjällbacka-Bladet nr 25 måste 
ju på något sätt firas , men hur? 
Vi hade tänkt oss en väg, ge
nom att publicera en beskriv
ning av gatunamn , vägar och 
platser i Fjällbacka, som kan 
lära sommargästerna att hitta i 
samhället, ja varför inte även 
ortsbefolkningen. 

Problemet var först och främst 
var vi skulle få källan till alla 
gatunamns uppkomst, historia 
m. m . I nödens stund vände vi 
oss till herr Johan Mjölner, som 
direkt ställde upp och hjälpte 
oss med detta. Vi ber att på 
Fjällbacka-Bladets vägnar få 
framföra vårt hjärtliga tack till 
herr Mjölner för all den hjälp 
och uppoffrande tid han nedlagt 
på detta arbete. 

Så kom det stora problemet med 
att anskaffa en karta över Fjäll
backa som passade in i tid
ningen. Alla instanser som tän
kas kunde, t. ex. länsstyrelsen, 
kommunalkontoret och bygg
'nadsnämnden kontaktades, men 
tyvärr fanns ingen karta med 
gator, vägar och platser över 
samhället. Vi ha därför fått 
uppskjuta detta inlägg till som
marnumret nr 26. Då lovar vi 
att komma ut med både karta 
och herr Mjölners historia av 
Fjällbacka ända från 1700-talet. 

Vad skall man säga om ett års
möte med ett besökarantal av 
c:a 10 personer, när föreningen 
har närmare 500. medlemmar. 

Sorgligt, säger jag. Vid genom
gång av äldre tidskrifter har vi 
t. ex. ett årsmöte när besökar
antalet var c:a 150 personer. När 
mötet besöks av ett lO- tal per
soner går det ej att vare sig 
diskussionsvägen eller på annat 
sätt få något positivt resultat. 

Nej , fram för bättre anslutning 
v id nästa årsmöte som annon
seras på annan plats i tidningen. 

Vid municipalsamhällets upphö
rande bildades en ny förening 
- nya initiativ år 1965. med 
namnet Fjällbacka Samhällsför
ening, en organisation som be
vakar ortsbefolkningens intres
sen. Varför inte en sammanslag
ning av våra föreningar. Hur 
mycket nytta skulle dessa ej 
kunna göra för Fjällbackas 
framtid. 

Det gläder oss mycket inom re
daktionen, att intresset för den
na lilla tidskrift växer för varje 
år. Innevarande år har givit oss 
ett 2o.-tal nya medlemsansök
ningar och vi hoppas på flera. 

Intresserade som önskar bli 
medlemmar behöver endast sän
da oss n ågra rader under adress 
F jällbacka-Bladet, Fjällbacka. 

Alf Edvardsson. 

Föreningen för 
höll sitt årsmö e i Församlings
hemmet den 25 juni Ordiöran
den hr Sten K allin hälsade väl
kommen. Han valdes a- leda 
årsmötets förhandlingar. ~~el
sens och revisorernas berä ~"€I' 
föredrogs och godkändes. er 
verksamheten framgick att med
lemsantalet stigit till 436. :;: tur 
Htt avgå ur styrelsen "ar hrr 
Sten Kallin och Bo Reichenberg. 
U ddevalla, vilka undanbad sig 
återval. Till sekreterare återval
des hr Rolf Järund, Örebro, samt 
nyvaldes hrr Alf Edvardsson, 
Göteborg, ordförande, och Erik 
Järund, Lund, vice sekreterare. 
Till suppleant återvaldes hr Al
got Torewi, Fjällbacka. Reviso
rerna hrr Arne Fredlund och 
Bengt Persson , Fjällbacka, åter
vö.ldes. Som suppleanter åter
valdes fru Kerstin Kroona och 
hr Elon Engberg, Fjällbacka. 
Beslöts att omarbeta par. 1, 5 
och 11 i föreningens stadgar för 
bättre överensstämmelse med 
föreningens syftemål. 

På grund av att kostnaderna för 
utgivningen av tidskriften Fjäll
backa-Bladet stigit föres log sty
relsen att åtgärder måtte vid-

FFF:s årsmöte 
hålles i församlingshemmets lo
kaler den 17 juli 1969 kl. 19.30. 
Föreningens sedvanliga fest h ål
les den 25 juli 1969. Anmälan 
om deltagande skall göras direkt 
till Strandrestaurangen Fjäll
backa Havsbad, tel. 0525/ 31208. 

Meddelande till 
medlemmar i Amerika 

Avgiften för år 1968 är 15:
kr. mot förutvarande 10: - . De 
personer vilka ej redan inbetalt 
avgiften för innevarande år el
ler tidigare år ombedes göra 
detta under januari och februa
ri månader 1969. Om ej så sker 
kommer mottagandet av Fjäll
backa-Bladet att upphöra. 

Redaktionen. 

Vid byte av adress 
är redaktionen liksom tidigar e 
tacksam för ett meddelande om 
den nya adressen, så att tid
ningen vid avsändande t kommer 
adressaten tillhanda. Vår vädjan 
om dylika m eddelanden har 
hörsammats, och vi hoppas att 
så blir fallet även under kom
mande tid. Vi är även tack
samma fö·r ett meddelande i 
händelse av att Fjällbacka-Bla
det inte når fram till vederbö
rande vid sedvanlig tidpunkt. 

Redaktionen. 

F jällbac ka-B lade t 

Fjällbacka 
tagas för att avhjälpa den upp
komna situationen. Arsmötet be
slöt enhälligt att höja medlems
avgiften till 15: - kr. samt att 
justera annonspriserna. 

Yissa trafikproblem togs åter 
upp för diskussion. Det gällde 
bl a. motortrafiken på Norra 
Hamngatan under h ·ä!lar=.. 
De' gäller ju trevnaden för 5C.

väl platsbor som somma:rgäE:c_ 
om man kan ta en aftonprorr. -
nad och njuta aven här lig SOII:

markväll utan att ideligen stö
ras a\' mo orfordon i trängseln 
på gatan. önslITärt vore även 
att inte motorfordon togs med 
för ett besök 'id dansbryggan 
utan att dessa lämnades på par
keringsplats. En annan fråga av 
trevligare innebörd togs även 
upp till diskussion. D et gällde 
den allt mer ökade tennisspor
ten. Utvecklingen inom denna 
sportgren är enorm och den be
fintliga tennisbanan svarar inte 
mot behovet. Men det är för 
enat med stora kostnader att 
bygga en ny även om lämplig 
mark kan erhållas. Beslöts att 
göra vissa undersökningar 
ärendet . 

KLÄDER 
ALLA VÄDER 
__ FIRMA _~ 

EINAR CARLSSONS 
EFTR. 

0525/31007 

= FJÄLLBACKA = 

I J11/"al'J1ni'VI.gar av 

tavlor utföres! 

ALC;OT TOREWI 
FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31071 

BYGGMÄSTARE 
JOHN GRANQVIST 

FJÄLLBACKA 

Allt arbete inom bygg. 
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 



F jällbacka-Blade t 

tillönskas Eder alla: medlemmar, 
annonsörer, medarbetare och 
övriga sympatisörer hemma och 
ute i världen. 

Snart står vi vid skilj evägen där 
vi skall lämna detta år till his
torien och ett nytt år träder in. 
Vi kommer att minnas framför
allt den gångna sommaren med 
sol och värme som rönte allas 

H sdrömmare! 

Drömn:en cm "Sörgården" . A lla bär vi den inolll oss. Ett 
eget hus på egen tomt. Den drömmen kan bli verklighet, 
när 'i bosparar i Göteborgs Bank. Då kan Ni snabbt för
joga över de pengar Ni behöver till egen villa, fritidshus , 
tomt eller bostadsrätt . 

uppskattning, och hoppas att 

kommande sommar skall skänka 
samma möjligheter till rekrea
tion och semestervistelse. Med 
tillförsikt ser vi fram mot det 
nya året. Måtte det skänka oss 
alla ro och tillfredsställelse i vår 
gemensamma tillvaro. De under 
året anslutna medlemmarna häl
sas härmed hjärtligt välkomna. 

FFF 
Styrelsen. 

Bospara i 
Göteborgs Bank! 

Ni kan få låna upp till 65.000:- utan borgen 

• Bosparkanta förkortar spartiden med flera år och ger 
garanterad lånerätt 

• Er lånerätt växer snabbt - 90 gånger månadsinsätt
ningen efter 30 månaders sparande 

• Vi ll Ni byta bil, resa utomlands eller har Ni något annat 
köpmål gäller kontot som ett sparlån på sparlånets 
villkor. 

Förverkliga Era mål - börja bospara nu! 

• GÖTEBORGS BANK 

3 
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Tack alla Ni bidragsgivare 

Bryggdansen 
I föregående nummer av Fjäll
backa-Bladet vädjade För
eningen Fjällbacka Havsbad 
u.p.a. till alla Er som tycker 
om var bryggdans och vill 
ha den kvar även i fortsätt
ningen att hjälpa föreningen 
med det ekonomiska, då främst 
med frivilligt bidrag. 

Tanken (som sedermera reali
serades) var den att ett grupp
korsband skulle sändas till 
samtliga hushåll inom Fjällbacka 
postområde med vädjan om eko
nomiskt stöd för bryggdansens 
bevarande. Som alla nog kän
ner till är det förknippat med 
stora ekonomiska utgifter att 
"köra igång" bryggdans varje 
sommar. En bryggdans som 
dessutom är avgiftsfri helt och 
hållet . Nåväl, dessa gruppkors
band gick ut till alla hushåll, 
till ensamstående, till campare, 
hll tillfälliga besökare, ja till så 
gott som alla som hade något 
med bryggdansen att göra, och 
det blev lyckat. Det blev lyckat 
helt igenom. Föreningen Fjäll
backa Havsbad fick på sitt post
giro 466140 in kr. 3.490: - in
satt av hela 103 givare. För
eningen vill här framföra sitt 
varma tack till alla Er som sänt 
bidrag och som medverkat (i 
högsta grad) till att behålla vår 
bryggdans ännu ett år. 

Om någon vill sända in ytterli
gare stöd till denna som vi 
tycker värdefulla tillgång för oss 
jäktade nutidsmänniskor så går 
det naturligtvis alldeles utmärkt. 
Postgironummer 46,61 40 tar 
emot hur mycket som helst. 

•• ar räddad 
Märk i så fall talongen med 
"stöd till föreningen för brygg
dansen". 

Föreningen har två, ibland tre, 
tombolor vid bryggan som skall 
försöka föra det ekonomiska i 
hamn. Det går givetvis inte. I 
stora drag kostar den totala 
bryggdansen c:a 8-9.000 kr. pr 
säsong. I denna summa ingår 
musik, vaktmästare, tillstånd, 
hyra, inventarier, reklam, ny
investeringar samt underhåll 
och renhållning. Som Ni förstår 
mycket dryga utgifter varje 
sommar. I bästa fall kan tom
bolorna ge 4-5.000 netto och det 
betyder i kalla siffror ett un
derskott på mellan 3 och 4.000 
kr. När föreningen nu fick c:a 
3.500 kr. kan Ni själva räkna ut 
att bryggdansen 1968 i själva 
verket "gått ihop". 

Detta betyder också att det blir 
bryggdans även nästa år. För
eningen måste reservera sig för 
att myndigheterna av någon 
anledning ej ger tillstånd, men 
med det goda samarbete vi haft 
under alla tidigare år är den 
faktorn nog inte mycket att räk
na med. Så vi säger väl som 
vanligt : Tack för en underbar t 
fin sommar 1968 och m ycket väl
kommen skall Ni känna Er t ill 
nästa år. 

Föreningen vill t ill sist önska 
alla såväl bofasta som sommar
gäster 

EN GOD JUL och 
ETT GOTT NYTT AR. 

-Jin-

No. 1521 

p,y 11 ·· C "E 
~~DTl~[or~- .... _ r,(':;t( (:....J-..... ~"'h /n( S II .. p-p.... 

ifk 

__ THE SUM OF'~"I>t>t>1000l500a,'.i DOLLARS 

4. WA.I.J,. WTi't~. l'ftN YOftK, N. Y. 

Att bryggdansen är populär, det visste vi förut, men att den vor så 

populär att mon även i Amerika uppmärksammat den det trodde vi 

aldrig . I varje fall " damp" det ner en check på 10 dollar från En 

tacksam bryggdansbeundrare. Overst t ill vänster läser Ni : "Med tack 

för bryggdansen". Det är sånt som gör det hela så roligt. 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

HYBYGGHADER • REPARATIOHER • VÄRME OCH SAHITET 
TEL. 0525 / 31063. 31267. 3 1296 

Utfärd 
Kville H2mbygds- och Forn
minnesförenings årligen åter
kommande utfärd skedde i år 
söndagen den 25 augusti. Kl. 
halv åtta hämtades vi av den 
ena av våra två bussar som 
skulle föra föreningsmedlem
marna till vår resas mål och 
tillbaka till resp. hemorter. Över 
Rabbalshede gick färden längs 
E:6-an till Svinesund där ett 
kort uppehåll gjordes. Fortfa
rande på europaväg 6 kom vi 
planenligt till lilla vackra Moss 
vid lO-tiden och åkte sedan 
med en av färjorna Bastö över 
Oslofjorden till Horten. Det var 
en underbar sjöfärd i det strå
lande sommarvädret. Väl åter 
församlade i bussarna tyckte vi 
nog att värmen gärna kunde va
rit lite mindre tryckande. Fär
den gick på slingrande vägar 
genom ett landskap som var så 
likt kvillebygden att man blev 
häpen. 

Ett tu tre var vi framme i Nor
ges äldsta stad, Tönsberg, enligt 
mångas mening det bästa av vå
ra resmål. Genast vid vår an
komst till stadens museum möt
tes vi aven vacker syn . P å mu
seets gård stod en replik av 
Osebergsskeppets fö rskepp fram
för de t jusiga byggnaderna och 
i berget ovanför museet låg en 
skans vars äldsta delar enligt 
vår guide byggdes på nOO-talet. 

Här skulle fortfarande enligt 
guiden konung Valdemar Bir
gersson ha vistats långa tider 
i väntan på att få återvända till 
sitt rike, och härifrån skulle han 
ha lett försöken att sätta sina 
bröder på plats. Efter att vi hört 
det mesta om valar och val
fångst besåg vi ett hu s från 16-
1700- talen liksom et t som enligt 
uppgift skulle vara från 1300-
talet. 

Äter måste vi vidare i den 
tryckande värmen och efter en 
kort färd var v i framme i San
defjord. Här var det ett val-

_ fångstmuseum som var om möj
ligt ännu väldigare än det i 
Tönsberg. Här fanns även en av
delning vari visades fåglar från 
Antarktis. Bland annat en 
pingvinart som enlikt sakkun
skapen vid familj ebildandet be
tedde sig något likt människor
na. Hanen letade fram en vacker 
sten på stranden som han läg
ger framför fötterna på den ut
valda och om ömsesidigt tycke 
förefinnes blir den vackra ste 
nen den första i deras gemen
samma bo. 

En ny bussfärd genom Sande
fjord förde oss ut till en strå 
lande frilufts- och idrottsan
läggning där vi skulle kunna äta 
oss mätta efter dagens strapat
ser. Tyvärr var all mat uppäten 
i matserveringen på stället var
för vi fick förtära resterna av 
vår medhavda matsäck. 

F jällbac ka'-B lade t 

Nu var dagen långt framskriden 
?ch när vi kom till Horten på 
aterresan började skymningen 
falla. När v i närmade oss Moss 
var det så mörkt att vi bara såg 
en massa ljus som kommo när
mar e och närmare tills vi 
~~ötsligt befann oss vid färje
laget. Nu var klimatet passande 
för bussfärder och efter en kort 
stund var vi åter vid Svinesund 
där tullen ej visade oss något 
intresse. Så förde våra duktiga 
bussförare oss snabbt tillb3.ka 
till våra olika hemorter efter en 
som vi tyckte väl använd dag. 

Älgar besökte åter 
Fjällbacka 

Sedvanligt älgbesök förekom 
även denna sommar. I slutet av 
juni månad kom en morgon 
tvenne ungdjur simmande norr 
ifrån och fram till gamla torget. 
De fann troligen ingen lämplig 
landstigningsplats enär de sim
made fram och åter och under
sökte stranden. Till sist skedde 
dock landstigningen och färden 
ställdes vidare uppför Galej
backen varefter de försvann ur 
samhället. 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 341 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525/31141 

MODERNT SNABBKÖP TILL 

EDER TJÄNST 

§ E T TER][,][ND§ 

~ B A G ER][ ~ 
TEL. 0525/31029 

Tillverkar: 

• MATBROD 
• KAFFEBROD 

• BAKELSER 
• TARTOR 

Bär 

FFF-Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 



F.z!.9.zcb-Bladet 

Handikappade bjöds 

på utflykt 

Ett femtiotal handikappade från 
mellersta Bohuslän bjöds av 
Fjällbacka Röda Kors till sam
kväm i Församlingshemmet. 
Deltagarna hälsades välkomna 
av kretsens ordförande fru Son
ja Broling. Förutom förplägnad 
bjöds deltagarna på ett under
hållningsprogram med musik av 
hrr Arne Holmberg och Leif 
Granqvist. Dessutom visade hr 
Olof Olsson ett vackert och upp
skattat filmsortiment. 

Penninginsamling under 

valsöndagen 

Röra Korsets och Scoutkårens 
gemensamma valkollekt i Fjäll
backa gav ett vackert resultat, 
kronor 751: -. Beloppet förde
lades lika mellan Handikapps
förbundet, scouterna och Röda 
Korset. Dessutom företogs böss
insamling till Biafra, vilken in
bringade kronor 632:-. 

Tjuvfisket av hummer 

är omfattande konstaterar fiske 
r itillsyningsmännen hrr Evert o. 
Sigvard Ekström, Fjällbacka. 
Under patrullering i skärgården 
ertappas ibland tjuvfiskare vil
ka bevisligen bedriver denna 
verksamhet och vilka sederme
ra får svara för det otillåtna 
t illtaget. Dessutom förekommer 
det hummerskal vilka vittna om 
tjuvfisk e. 

Sällsynta fiskar 

Underliga fiskar fångas ibland. 
Under sommaren fick fiskaren 
Einar Isaksson tre fiskar av 
släktet multefiskar i sin ryssja. 
D et var "tjockläppade" multe
fiskar och den största mätte 51 
cm. Denna fiskart kan bli om
kring 75 cm. Den talrika arten 
förekommer i varma och tem
pererade hav. Vid vår västkust 
är den tjockläppade multen, 
Mu'gil che'lo tämligen sällsynt. 

Miste propellern 

En större nöjesbåt råkade en 
kväll under juli månad ut för 
haveri utanför Fjällbacka då 
den under gång förlorade pro
pellern och började driva red
löst. Lugnt väder rådde men lä
get förvärrades så småningom, 
varför man med nödradions 
hjälp tog kontakt med kustbe
vakningens sambandscentral i 
Gravarne. Strax därefter lycka
des båtens ägare rigga upp ett 
nödsegel och klarade därefter 
sji:lv upp situationen. 

Stora fiskar 

Höstens spinnfiske har varit 
livligt ute i skärgården. Många 
lyckas men många misslyckas 
med de fö.rhoppningsfulla försö
ken. Klaga kunde dock inte den 
sportfiskare från Trollhättan 
göra, vilken utanför Fjällbacka 
i mitten av oktober lyckades 
fånga en torsk som vägde 16 
kg. vilket är höstens rekord för 
den t idpunkten. 

Valp hittad svårt 

bränd 
Djurplågeri? 
Ett upprörande fall av djurplå 
geri m isstänks i Fjällbacka. En 
åtta månaders hundvalp påträf
fades en söndag i samband med 
jakt svårt bränd i nospartiet. 
Bl. a. var pälsen runt ögonen 
helt förstörd. Även nosen var 
svårt skadad. 
Ägaren, en fjällbackabo, var 
tillsammans med två kamrater 
på rävjakt i Fjällbacka- trakten. 
Förutom hundvalpen hade man 
ytterligare två hundar med sig. 
De tre hundarna fick upp ett 
spår men efter en stund tappa
de valpen detta. De andra hun
darna återkom men valpen blev 
borta. 
Jägarna återvände till den plats 
där de släppte hundarna i av
vaktan på att valpen skulle åter
vända. Efter två timmars vän
tan dök den lilla hundvalpen 
kvidande och raglande upp på 
platsen. Hela nospartiet var då 
mer eller mindre uppbränt. 
Veterinär kunde konstatera at t 
hundens huvud var svårt brand
skadat och att ingen annan del 
av kroppen varit i beröring med 
eld. Fallet är polisanmält. 

Badortsfesten 
Fjällbacka 
besöktes av i runt tal 3.000 per
soner som lämnade ett brutto på 
25.000 kronor. Även om lörda
gens väder såg hotfullt u t gyn 
nades festen av strålande sol
sken och fick närmast karaktä
ren av familjefest. Trots det sto
ra antalet besökare var ord
ningen mönstergill och de upp
trädanden som bjöds publiken 
rönte hög uppskattning. 

FRUKT och 
GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJÄLLBACKA Telefon 0525/31074 
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Från a rtistvä rLden 

D en vackra sommaren lockade 
många stjärnor ur artistvärlden 
u t till västkusten. Många är bo
fasta för en tid, andra åter bara 
gästspelar för någon dag. På 
bilden ser vi Lill-Babs koppla 
av för en stund på en brygga 
vid gamla Torget i Fjällbacka. 
Under sitt turnerande i folkpar 
kerna, nu i Grebbestad, bodde 
hon på Stora Hotellet i F jäll
backa varifrån hon under sön-

dagen den 4 augusti passade på 
att göra en utfärd i skärgården 
för bad och några timmars vila 
för att om några timmar lämna 
denna, som hon tyckte, förtju
sande plats. Vid återkomsten 
från utfärden passar hon på 
att från bryggan lapa lite sol 
medan hon studerar den vackra 
bukett hon plockat ur skärgår
dens flora. 

Tidningar - Konfektyr - Frukt - Läskedrycker 

Glass - Cigaretter - m. m. 

{;oa och }3el1gl Richardssol1 
Telefon 0525 /31327 

Oälkol11l1a iii! 

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

Sommartid D A N S tisdag, torsdag, lördag. 

Sillbord varje söndag 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Telefon 0525/310 03 
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Skall vi fira jul i år eller håller 
vi på att mista julen? Det är 
en besynnerlig fråga. Det finns 
väl inga tecken på att julfiran
det är på avskrivning och hål
ler på att försvinna vare sig i 
Fjällbacka eller någon annan 
stans. Julruschen är väl lika 
stor i år som någonsin, om inte 
större. Juldekorationer i affä
rer, på gator och torg är i år 
kanske mer iögonenfallande än 
någonsin förr. Och visst får väl 
alla barn lika många och dyra 
julklappar i år som de brukat 
få trots föräldrars föresatser om 
sparsamhet. Men är detta allt, 
så blir det ingen riktig jul; inte 
en kristen jul. Låt vara att de 
många och dyrbara julklappar
na vill vara en påminnelse om 
Guds stora gåva till mänsklighe
ten, Frälsaren Jesus Kristus, och 
att dekorationernas julstjärnor 
har sin förebild i den stjärna 
som ledde vise män till Barnet 
i Betlehem: får inte julens evan
gelium bli medelpunkten i vårt 
julfirande, så kvarstår frågan : 
Håller vi på att mista julen. 

Affärslivets jul mister vi nog 
inte. Det svarar säkerligen 
mänsklighetens obotliga profit
intresse för, åtminstone så länge 
vi är skonade från nödtider. 
Men det är alldeles klart, att vi 
håller på att mista den kristna 
julen. Julevangeliet, julpsal
merna, vägen till kyrkan för att 
fira gudstjänst är för det stora 

flertalet blott ett barndomsmin
ne. Skall våra barn få ha sam
ma minne från sin barndoms 
jular. Nu är inemot varannan 
fjällbackabo beredd att svara : 
"Jag har alltid brukat gå till 
julottan, det brukar vara så 
stämningsfullt. Söndagsskolans 
julspel upplever jag också som 
en vacker tradition, som jag in
te gärna vill vara utan." 

Men frågan om vi håller på att 
mista julen är allvarligare än 
så. Det gäller mer än barndoms
minnen och vackra traditioner. 
Frågan gäller om det skall bli 
någon plats för världens Fräl
sare i våra hjärtans härbärge. 
Mister vi den kristna julen så 
mister vi Frälsaren själv, den 
enda fasta grunden som duger 
att bygga på i livet, vårt enda 
hopp en gång när döden kom
mer. En sådan förlust kan vi in
te bära. Därför skall vi låta jul
evangeliet självt lära oss att ta 
vara på julen. Se på herdarna 
utanför Betlehem, som genast 
gick åstad för att söka Frälsa
ren! De fann honom. Se på Ma
ria, som gömde och begrundade 
den första julens upplevelse i 
sitt hjärta! Gör också du så! 
Följ med herdarna till det Bet
lehem, som du har i Guds ord! 
Stanna där och se! Och göm det
ta och begrunda det i ditt hjär
ta! Då skall din jul bli en väl
signad högtid, en verkligt god 
jul. 

Alvar Högberg. 

Kville Sparbanks sparvecka 
gav vackert resultat. Spararnas 
insatta belopp uppgick till kr. 
488.434: 98 och antalet insättare 
var 1.466 stycken med 27 ny
öppnade konton. Under spar
veckan insatta medel översteg 
förra årets med kr. 152.933:-. 
Pristagarna i samband med 
sparveckan utgjorde 14 stycken 

vilka fick mottaga sina priser 
vid en sammankomst på Pen
sionat Gröna Lid, där deltagar
na hälsades välkomna av bank
styrelsens ordförande Raymond 
Hansson vilken senare tillsam
mans med kamrer Nils Chris
tensson överlämnade priser samt 
blommor. Till sist serverades det 
kaffe. 

pe yngsta pristagarna från sparveckans lotterier. 

Fjällbacka-Bladet 

Kyrkovaktmästare John Axelsson 
lämnade den 1 september sin 
tjänst efter uppnådd pensions
ålder. Han har innehaft tjänsten 
som kyrkovaktmästare under 32 
år. I anledning därav blev han 
av kyrkoherde Erik Holmqvist, 
Kville, avtackad vid högmässan 
i Fjällbacka kyrka söndagen den 
25 augusti . I sitt tal framförde 
kyrkoherde Holmqvist försam-

lingens stora tack för hans in
tresserade och förtjänstfulla ar
bete under dessa år. Kyrkovärd 
Georg Carlsson överlämnade 
därefter blommor till hr Axels
son. 

Till ny kyrkovaktmästare har 
utsetts hr Gunnar Hansson, 
Kville. 

På kyrktrappan önskar den avgående kyrkavakt

mästaren Jahn Axelsson (till höger) sin efterträdare 

kyrkavaktmästare Gunnar Hansson, lycka till i det 

förestående kyrkliga arbetet. 

Fjä II backa för
samling ökar 1968 

Under många år har befolk
ningsstatistiken för Fjällbacka 
kyrkobokföringsdistrikt visat på 
ständig minskning. Aret 1958 ut
gör undantag med en ökning av 
2 personer. Den långa raden av 
minusår tycks äntligen bli bru
ten. Om tendensen i 1968 års 
statistik står sig fram till års
skiftet, innebär det en markant 
ökning. När en månad av året 
återstår har folkmängden i 
Fjällbacka ökat med 16 perso 
ner från årsskiftet 1967/ 68. Nu 
är 771 perwner kyrkobokförda 
i Fjällbacka. Under årets första 
elva månader har 6 barn fötts , 
11 personer har dött, 40 har 
flyttat in och 19 personer har 
flyttat ut. 

ALGOT JOHANSSON 

BILSTATION 
FJAllBACKA TEL 0525/31010 

WICKE WIDELlUS 
CYKEl- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottcges för 

vinlerförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 
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for/s. från sid. I Skolskeppen Gladan och Falken Samhällsföreningen 

Skolskeppen Gladan och Falken 
gästade under sista veckan i 
juli Fjällbacka och blev vackra 
garnityr för hamnen. Gladan 
kom först till kaj medan Falken 
kastade ankar ute på redden fÖl' 
att senare angöra hamn. De 
vackra fartygen tilldrogo sig det 

TACK 
Följande resultat uppnåddes vid 
Fjällbacka Röda Kors-verksam
het. Riksinsamlingen 2.728:-, 
Sommartombolan netto 3.682:-, 
Valkollekten 751: - samt insam
lingen för Biafra 632: - kronor. 
För all medverkan till de vack
ra resultaten vid Fjällbacka 
Röda korskrets insamlingar 
framföres härmed ett varmt 
tack. 

Styrelsen. 

allmänna intresset och gatorna 
pryddes upp av blåkragarna. De 
båda fartygen, vilka tillsammans 
med några andra enheter ur den 
västsvenska kustflottan, befann 
sig på en övning längs bohus
kusten, passade tillfället att gö
ra ett strandhugg i Fjällbacka, 

FJÄllBACKA MEK. 
VERKSTAD 
Telefon 0525/31187 

Tillverkar: 

OLJECISTERNER 
BYGGNADS SMIDE 
M. M. 

BAGERH = CHARIKUIERH = SIPECERH 

GLAS och PORSLIN m. m. 

Vö lk omna! EV A:s 
Tel. 0525/31014, 31252 

Återresan gick till Göteborg där 
fartygen 3 september deltog i 
den internationella kappseg
lingen Sail Training Races och 
gav Sverige dubbelseger i B
klassen . 

Gynna 

annonsörerna! 

Mina herrar! Se hit! 

Man beslutade också att begära 
att det skyndades lite bättre 
med iordningställande av gatu
belysningen, att nedtagna ljus
punkter omedelbart sättes i 
funktion samt att planerade ut
byggnader av belysningsnätet 
omgående utföres så att sam
hällsinnevånarna inte behöver 
leta sig fram i mörkret den 
kommande vintern. 

Man skall även till kommunal
nämnden sända en skrivelse med 
en anhållan om att gatan vid 
Hällesporten iordningställes i 
sitt ursprungliga skick, samt att 
den nedkörda lyktstolpen vid 
Konsum omgående repareras el
ler ersätts med ny. 

Man skall ånyo vända sig till 
vägförvaltningen med anhållan 
om att trafiken på länsväg 163 
genom samhället ses över och 
att gångbanan anlägges i Mör
hult-Källvik samt att det fart
begränsade området vid infarten 
till samhället österifrån ut
sträckes ytter ligare ett par 
hundra meter på Dinglevägen. 

Man skall även anhålla om att 
ett övergångsställe markeras vid 
Bergs bilverkstad, där allt som 
oftast olyckstillbud inträffar. 
Man har vid ett tidigare tillfälle 
(den 26/ 5 1967) vänt sig till 
vägmyndigheterna i denna sak, 
men ännu inte fått något svar 
på denna framställning. 

Man skall också anhålla hos 
kommunalnämnden att nya ga
tuskyltar uppsättes i stället för 
de som vandaliserats samt att 
skylt uppsättes utvisande var 
läkarmottagningen är belägen 
samt till kommunalfullmäktige 
med en begäran om översyn av 
de allmänna bekvämlighets
inrättningarna i samhället. 

RÄTT SPÅR för vårdat hår. 

EBBES 
dUett/rLtetiYuJ 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31125 

Di står redo olt sälja J U l P Y N T 

O ch lösa JU LKLAPPSBEKYMMER 

flåfflra.cku 13(fk-~ 'Pa.pren~hu.u!.el 
TELEFON 0525 / 31019 
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for is. från sid. , 

Invigning av golfbanan 

Golfbanans Initiativtagare direktör Harry Järund hälsar publiken vä l

kommen, medan hr Sten Corlqvlst håller det skyddande paraplyet. 

var också han som slog ut den 
första officiella bollen, vilket 
för övrigt var ett alldeles per
fekt slag som röjde den borne 
golfspelaren. 

Det hela började med att ba
nans och klubbens initiativta
gare direktör Harry J ärund häl
sade deltagarna välkomna innan 
baron Adelsvärd tog till orda: 

"Det är glädjande att se hur 
golfbanorna växer fram runt om 
i landet, men särskilt här i Bo
huslän", sade baron Adelsvärd 
i sitt invigningstal, och fortsat
te: "Det är tydligt att golfspor
ten breder ut sig alltmer för att 
bli den folksport som vi hoppas 
på". Han uttryckte också i sin 
blygsamhet att han var rädd för 
vattenhinder, ett påstående som 

De fyra elitspelarno från vänster, Erik Röhss, Ola Bergqvist, Jon RaselI 

och Nils Abrahamsson presenteras för publiken 

Fjällbacka-Bladet 

Svenska Golfförbundets ordförande boron Erik Adelsvärd håller in

vig~ingsta l et och änskar lycka t ill för framtiden. 

helt jävades när baronen slog 
sitt invigningsslag. Från Kville 
kommun uppvaktade kommu
nalnämndens ordförande med en 
vacker blomsteruppsats och i 
det följande talet betonade hr 
Hansson kommunens glädje över 
banans tillblivelse och hoppades 
att den även skulle bli en sam
lingspunkt för den bofasta be
folkningen. 

Så var det klart för invignings
matchen och de fyra spelare som 
skulle spela denna var årets 
svenske mästare J . Rosell i par 
med Fjällbackas golfklubbs bäs
te junior Nils Abrahamsson, vil
ka spelade mot Erik Röhss, sam
me man som konstruerat banan, 

samt en annan svensk elitspe
lare, nämligen Ola Bergqvist. 
Hela den stora samlingen av 
publik följde spelarna på deras 
vandring runt banan och gav 
spelarna sina applåder gång efter 
annan för deras perfekta insat
ser. Det blev som väntat seger 
för svenske mästaren och hans 
unga parkamrat Nils Abrahams
son. 

Som avslutning på den helt ige
nom lyckade invigningen stod en 
festmiddag på badrestaurangen 
för ett par hundra personer där 
fjällbackaklubben fick motta yt
terligare gratulationer för till
blivelsen av den vackra banan. 

Deltagarna färdas över bron vi lken sammanbinder go lfbanan över 

Anråsälven. 
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Valöns koloni 
fullbelagd 
Valöns barnkoloni utanför Fjäll
backa har även i år varit full
belagd, vilket är detsamma som 
att 29 barn fått tillbringa en 
härlig månad på ön. Det är barn 
från Tanum, Kville och Bulla
ren som har den fördelen att 
kunna få komma till Valö. 

Kolonien har i år haft betydligt 
bättre möjligheter att sysselsät
ta barnen även när vädret har 
varit sådant att man tvingats 
vara inomhus, genom att man 
från skolorna fått en del böcker, 
filmprojektor m. m. Man har 
även monterat in värmeelement 
på samtliga rum, vilket gjort 
kolonien ännu mera attraktiv. 
Arets vistelse på ön har gynnats 
av ett genomgående härligt vä
der och barnen har stortrivts. 

Föreståndare för kolonin har 
även i år varit fru Märta Ne
man, Uddevalla. 

Kville föräldraförening 
har haft en mycket lyckad sam
mankomst i Fjällbacka till vil
ken samtliga lärare i Fjällbacka 
skolor inbjudits och även hör
sammat kallelsen. Föreningens 
ordförande John L Johansson 
höll därvid ett anförande där 
han talade om föreningens syfte. 
Folkskollärare Kerstin Ekborg 
visade en film om den nya sko
lans uppläggning, vilken gav 
många föräldrar svar på hittills 
obesvarade frågor och problem. 
Lärarna tog sedan med sig för
äldrarna till de barn som går i 
resp. klasser och samlade dessa 
i resp. klassrum, där läraren in
gående redogjorde för hur hela 
undervisningen är upplagd och 
fungerar. 

WALDNERS 
- FÄRGHANDEL-

dllliiun 
med liiuJ 

Tel. 0525/31085 

ALLT 

Kritik från Kville 
om landskapsskydd 
Det är värdefullt att landskaps
bilden i möjligaste mån beva
ras, skriver Kville kommunal
nämnd till länsstyrelsen i Gö
teborg. Nämnden anser dock att 
länsstyrelsen tagit till skyddet 
för vidsträckt och anser att om
rådena bör göras avsevärt 
mindre. 

Det gäller landskapsskydd för 
områden i Bottna och kust
sträckan Bottna-Fjällbacka och 
ett område kring Alnässjön. 
Flera markägare har gjort in
vändningar mot skyddet och 
nämnden anser att dessa in
vändningar bör beaktas så att 
ekonomiska förluster inte blir 
så stora genom att större in
trång görs än nöden kräver. 

Byggnadsplan för 
Fjällbacka inte 
lämpligt? 
Länsarkitekten ifrågasätter all
varligt lämpligheten av att för
ordna byggnadsplan för Fjäll
backa. 
Beträffande avstyckningspla
neområdena ifrågasätter han 
om det är möjligt annat än som 
stadsplan att genomföra en de
taljplan som fyller de anspråk 
man bör ställa. Svåröverstigliga 
hinder kan möta redan då det 
gäller att fastställa en realistisk 
detaljplan som byggnadsplan. 

Därtill kommer att såväl dessa 
områden som de vilka kan vän
tas bli aktuella för tätortens 
tillväxt har ett integrerat sam
band med redan stadsplanelagd 
del av samhället. En tillämpning 
av byggnadslagen med bygg
nadsplan i stället för stadsplan 
strider i flera avseende mot vad 
som angetts i byggnadslagstift
ningen. 
Länsarkitekten erinrar slutligen 
om att direktiv lämnats för ut
redning om ny byggnadslag
stiftning som sannolikt kan leda 
till detaljplaneinstitut vilket 
bättre beaktar situationen i 
kommunen. Han vill därför inte 
tillstyrka bifall till kommunens 
framställning om att få upprät
ta byggnadsplaner inom förut
varande municipalsamhället . 

inom branschen utför 

FJÄLLBACKA RÖR 
TEL. 0525 /31 024 
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Fjällbackaexperimenf: 

Lär hummer leva på land 

Här ses det provisoriska laboratoriet_som fiskerikonsulent Ulf Lundin, 
Uddevalla, har upprättat på bryggan i Fjällbacka fär alt lära hummern 

nya levnadsvanor. 

Fjällbacka har blivit platsen för 
ett experiment som saknar mot-
varighet. llin försöker lära 

hummer att le"a på landbacken. 
Ute på affårschef Arnt Berg
grens brygga står ett väl ka
mouflerat laboratorium. Det är 
uppbyggt av tomma fisklådor 
och ser följaktligen inte ut an
nat än som en stor trave tom
lådor. _ len de gömmer en hit
tills väl bevarad hemlighet. 

Lådorna döljer ett rum vars 
goh' bryggan) är belamrat med 
plastkar. några stora och några 
små. I samtliga strömmar vatten 
och i några finns det hummer, 
totalt c:a 40 stycken och i ett 
hörn finns det kanske viktigaste 
- ett s. k. fuktskåp. Det är här 
hummern får klara sig utan 
vatten. 

- Målet för experimentet är att 
försöka finna ett alternativt för
varingssätt till hummersumpar
na, berättar fiskerikonsulent Ulf 
Lundin, som håller i trådarna 
till försöken i Fjällbacka. 
Vattnet i Fjällbacka är för då
ligt för att förvara hummer i. 
Hälsovårdsnämnden har sagt 
stopp. 
Därför måste fiskhandlarna för
vara sina humrar i sumpar långt 
ute i skärgården, vilket i sista 
hand får konsekvensen att hum
mern blir ännu dyrare för kon
sumenten. 
Man experimenterar därför med 
två metoder för att slippa detta 
dyrbara förvaringssätt - dels 
att rena det vanliga vattnet från 
hamnen, dels en metod där 
hummern får klara sig utan vat
ten. 
Den förstnämnda metoden går 
till på så sätt att man tar död 
på bakterierna med klor. I klo
rerat vatten trivs emellertid in
te hummern, de dör precis som 
bakterierna, och därför måste 
man efter kloreringen avklorera 

vattnet. Det gör man genom att 
tillsätta natriumsulfit, som ju är 
en naturlig beståndsdel i havs
vatten. 
I det avklorerade vattnet trivs 
hummern alldeles förträffligt och 
hälsovårdsnämnden har inte 
längre några invändningar. An
tal överlevande i sådant vatten 
uppgår enligt konsulent Lundin 
till 100 procent. 
Men det finns en liten hake. Om 
kloreringsprocessen, som sker på 
mekanisk väg, på något sätt 
stoppas, tar man omedelbart död 
på hummern. Den tål, som 
nämnts inte alls klorerat vatten, 
den återhämtar sig inte ens ef
ter att en gång ha varit i klor
vatten. 
Metod nummer två, den där 
hummern får klara sig utan vat
ten, är onekligen intressantast. 
Man förvarar då hummern i nå
got som kallas fuktskåp, där 
man bl. a. fuktar luften och ger 
den en aning salthalt. 
Ä ven denna metod har under 
försökens gång fungerat till
fredsställande. 
- De har utan vidare klarat sig 
i fjorton dagar, och då vi siktar 
på högst en veckas sådan för
varing, anser vi att det finns 
god säkerhetsmarginal, kom
menterar fiskerikonsulent Ulf 
Lundin. 
Metoden avses fungera på så sätt 
att fiskhandlarna har ett cen
tralt lager i vatten av god kva
litet. Därifrån hämtar man in 
hummer för en vecka i taget, 
vilken under den tiden förvaras 
i fuktskåpet. 
- Det finns ett mycket stort 
behov av sådana anläggningar 
utefter hela västkusten, i första 
hand då Fjällbacka, säger Ulf 
Lundin. 
- Vilken metod som kommer 
att användas? Fuktskåpsmeto
den är nog den säkraste, kanske 
också den billigaste. 
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Högtidligt I kommunalfullmäktige nar 
O. H. Kristensson medaljerades av 
landshövding Per Nyström 

K ville kommunalfullmäktiges 
sammanträde den 11 oktober 
blev en säregen högtidsstund 
under närvaro av landshövding 
Per Nyström som å Kungl. 
Maj :ts vägnar till förre kommu
nalfullmäktiges ordförande O. 
H . Kristensson, Över tun, över
lämnade guldmedaljen för god 
med borgerlig gärning. Ända se
dan ungdomen har hr Kristens
son aktivt deltagit i det kommu
nala arbetet i förutvarande 
Svenneby kommun. Sedan kom
munsammanslagningen var han 
bl. a. under flera perioder ord
förande i storkommunens kom
munalfullmäktige, dessutom in
nehade han en mångfald upp
drag inom kommunen. Han har 
även varit mångårig landstings
man, ledamot av lantbruks
nämnden, där han varit vice 
ordförande m. m. 

Fullmäktiges ordförande hr Hu
go K ristensson, hälsade lands
hövdingen och förre ordföran-

den O. H. Kristensson välkom
na till sammanträdet. Sedan 
fullmäktige avverkat några 
ärenden, tog landshövdingen till 
orda och erinrade om, hur det 
varit under alla de år som Kris
tensson företrätt kommunerna 
hos de olika myndigheterna, där 
han gjort sig såväl respekterad 
som uppskattad, varför han nu 
av Kungl. Maj:t tilldelas guld
medaljen för god medborgerlig 
gärning. Sedan landshövdingen 
framfört sitt och Kungl. Maj:ts 
tack, fäste han så medaljen på 
Krlstenssons bröst. 

Därefte r inbjöd Kville kommun 
medaljören och landshövdingen 
till supe på Stora Hotellet i 
Fjällbacka tillsammans med 
kommunalnämndens arbetsut
skott och fulhnäktiges ordföran
de. Vid supen talade bl. a. hr 
Hugo Kristensson och framför 
de kommunens tack till medal
jören för hans oegennyttiga ar
betsinsats inom kommunen. 

Vi rengör och besiktigar Eder oljetank, 
antingen den ligger ute eller inne samt 
monterar överfyllnadsskydd, som enligt lag 
skall finnas på ALLA oljetankar. 

RING 

MATTSSONS OLJETANKSERVICE 
TELEFON 0525/31024 0524/11237 

Brottsjö vräkte 
över båt 

Hummerfisket gav betydligt 
mindre fångster l ar än mot ti
digare år. Och höststormarna 
började sätta in så smått. En 
båt från Fjällbacka- skärgården 
var en dag ute för ett farligt 
tillbud. D e två fiskarna ombord 
fick plötsligt se en brottsjö som 
man inte hann komma undan 
för. Brottsjön vräkte in över 
båten och motorn stannade. Det 

Sprit tjuvbyte 
sommarvillor 

En sommarstuga på Dyngön har 
haft besök av tjuvar. Dessa gick 
mycket försiktigt tillväga vid in
b rottet. En ruta plockades ut 
när de tog sig in och när de 
lämnade stugan sattes d en till
baka snyggt och prydligt igen . 
Inne i stugan tullade man på 
stugägarens spritförråd och 
lämnade bara tomflaskor efter 

tog en bra stund innan man fått sig. En limpa cigarretter för 
pumpa ut vattnet och fått fart svann tillsammans med tjuvarna. 
på motorn igen . 

Skolbarn 
# 

I Bohuslän fick 
själva göra en utställning 
Skolchefen i Tanum, rektor Ru
ne Svensson, och lärarna vid 
skolan i Fjällbacka har all he
der av det initiativ som de ta
git för ökad kontakt elever
skola-föräldrar genom en forsk
nings- och utställningsuppgift 
om skolan förr och nu. Läns
skolnämndens representanter 
var med och applåderade initia
tivet och det lyckade resultatet. 

Som arbetsrubrik för den trev
ligt genomförda utställningen 
med mängder av unika föremål 
från skoltiden anno dazumal har 
eleverna haft "J ag i Tanurn" och 
"Jag i Kville". Det har gällt att 
sätta eleven i centrum med mål
sättning att uppleva om\'ärlden 
i egna bygden. Eleverna har 
fängslats av uppgifterna, och de 
har engagerat föräldrar i både 
första och andra generationen, 
förutom lärarna, som har måst 
offra mycket extra tid på ar
betet. 

Som motto har man även haft 
Hemmet, skolan och fritiden. 
De små barnen har klargjort sin 
syn på skolarbetet och lämnat 
praktiska ideer beträffande 
uppläggningen av undervisning
en i skolan, berättar en av lä
rarna, Kjerstin Ekborg. 

Även skolvaktmästaren i Fjäll
backa har gripits av iden. Han 
har ur någon gömma funnit en 
gammal skolbänk med griffel
tavla. Bärrken är välbevarad, och 
på plats finns också Luthers li
la katekes, som vittnar om går
dagens kristendomsundervisning. 
- Kontakten med föräldrarna 
är stimulerande, framhåller 
K jerstin Persson. 

är andra skoldistrikt ser ut
ställningen i Tanum och Kville 
k an man räkna med att uppsla
get ger andra skolor impuls till 
liknande program, menade läns
skolnämndens representanter. 

Några av eleverna framför utställningsföremålen vilka pryder 
såväl väggar som bänkar. Det är med stort intresse samtliga 
elever deltagit, och man hoppas nu att de i framtiden skall slå 
vakt om den gamla kulturen v ilken de nu har kommit i kon
takt med. Från vänster ser vi flickan Kerstin Karlsson och 
pojkarna Per Olof Berg, Kjell Krantz och Anders Johansson. 
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Lille Antonios julafton 
Antonio snyftade förtvivlat . 
flera timmar hade han sökt ef
ter Långöra, familjens åsna. Hur 
skulle fadern kunna försör ja 
dem alla där hemma utan hen
nes hjälp att forsla majskolvar 
och mandiokarötter från deras 
lilla by till närmaste stad? 

Vad allt kunde inte ha hänt 
Långöra? En skallerorm kunde 
ha bitit henne. Kanske låg hon 
nu i dödsångest och vred sig 
i de rysligas te plågor, eller ha
de hon kanske brutit ett ben och 
led av hunger och törst i den 
brännande solen. 

Aldrig m er , tänkte den lille fat
tigpojken, skall jag retas med 
Längöra eller slå henne, då hon 
inte genast vill lyda. Om hon 
bar a ville komma tillbaka 
oskadd, skulle han bli så glad 
och tacksam. Finns det en Gud 
där uppe i himmelen, och han 
är så god, som pater Sebastian 
predikar, så måste han ju höra 
mina böner och löften, tänkte 
Antonio förtröstansfullt. 

Han började bli både trött och 
hungrig och längtade hem till 
deras lilla hydda av soltorkad 
lera. Just nu stod säkert grytan 
med bönorna och puttrade på 
den öppna härden, och vem vet, 
om det inte också vankades 
en liten bit fläsk , eftersom man 
i dag skulle fira Frälsarens fö
delsedag, det hade mor berättat 
i morse. En tristare jul än van
ligt skulle det bli i år, hade 
hon tillagt, nu då byns vackra 
kyrka hade fö rstörts av eld. 

Lille Antonio var förvissad om 
att Gud fanns överallt, och att 
hans kärlek omfattade även den 
ringaste på jorden. Men nog 
sörjde också pojken den lilla by
kyrkan och madonnan, som från 
altaret med milda ögon blickat 
ned över församlingen. 

Tänk om han kunde bli riktigt 
rik, då han b lev stor. Då skulle 
han låta bygga en ännu vack
rare kyrka än den brunna. Han 
fantiserade också om, hur han 
skulle hjälpa sina föräldrar , så 
att de sluppo att arbeta så hår t 
och tyngas av så många be
kymmer. En vacker svart siden 
klänning skulle han skaffa åt 
mor att ha på, då hon om sön
dagarna gick till mässan i hans 
nya kyrka. Ett vackert radband 
skulle hon också få , och över 
hennes grånande hår skulle lig
ga en svart spetsslöja, då hon 
knäböjde framme vid altaret för 
att mottaga den heliga nattvar
den. Varför förresten skulle h 3.n 
inte själv kunna bli pater och 
predika i sin kyrka? Tänk vad 
mor och far då skulle vara stol 
ta över honom. 

Plötsligt väcktes han ur sina 
fantasier, av att en liten vit 
vildkanin satt framför honom. 

Den såg så tam ut, att Antonio 
tänkte fånga den, m en just som 
han sträckte fram händerna för 
att fatta tag i den, gjorde den 
ett hopp och skuttade iväg. Då 
fick pojken fart i ben en , över 
stenar och ris bar det av . Glöm
da var både Långöra och alla 
stolta framtidsdrömmar. Nu 
hägrade bara en kaninstek till 
de dagliga bönorna. Redan 
tyckte han sig känna det här
liga oset av stekt kött, då den 
lilla kanin försvann in i ett 
buskage vid en klippvägg. Nu 
har jag dig allt, tänkte den lille 
jägaren och böjde undan n ågra 
grenar. 

Häpen stod han framför en öpp
ning i berget, men ingen k anin 
syntes till. Han kände sig kuslig 
till mods. Allt rysligt han hört 
om blodtörstiga pantrar, hemska 
jätteormar som slingrar sig runt 
sitt offer för att krossa dst och 
förrymda slavar som h atar vita 
människor, passerade revy i 
hans upphetsade hjärna. H an 
skulle just vända och rusa där 
ifrån då han såg, att det silade 
ut ett milt ljus genom bergpor
ten, och hans nyfikenhet tog 
överh and. 

För siktigt smög han fram på 
bara fötter . Nu fick han åter 
ögonen på kaninen , som såg ut 
som om den lockade honom att 
komma längre in i grottan. An
tonio tittade sig omkring m ed 
stora uppspärrade ögon, men då 
inget skrämmande syntes till, 
tog han mod till sig och gick 
vidare. Ljuset blev allt starka 
re och starkare, och nästan 
bländad såg den lille trashan
ken plötsligt framför sig en un
derbart vacker madonna sittan
de på en tron med den lille v ild 
kaninen vid sina fötter. 

Synen varade bara en kort 
stund, så försvann den, och lju 
set tonade sakta bort. Då An
tonio vakn ade upp liksom ur en 
trance, låg grottan i mörker, 
men han kände ingen rädsla, då 
han letade sig tillbaka mot öpp
ningen. 

Utanför i solen gick Långöra 
och nafsade i sig grästussar m el
lan stenarna, och en liten vit 
kanin försvann in mellan träd
stammarna. Pojken sprang gläd
jestrålande fr am till åsnan, lu
tade sig mot henne och strök 
henne kärleksfullt över den le
na, varma mulen. 

I solnedgången kom Antonio 
h emridande på sin åsna, och då 
han skymtade bananbladen, som 
deras lilla hydda var täckt med, 
manade han på sin springare, 
ivrig att berätta för mor vad 
han upplevt. 

Efter en torftig aftonvard sam
lades familj en som vanligt på 
den stora trappstenen. Eldflu
gorna som lyste i kapp m ed 

stjärnorna som tändes på den 
mörka himmelen vara deras en
da julljus. Mor och far knäppte 
fridfullt sina arbetsmärkta hän
der, då de fingo· höra vad deras 
Antonio upplevt, och småsys
konen lyssnade andäktigt, me
dan Långör a nickade och klipp
te med öronen. 

Denna berättelse är baserad på 
en legend från~ mitten av sjut 
tonhundratalet från den lilla 
brasilianska byn Antonio Perei
ra, femton km. från Mariana i 
Minas Gerais. 

Lille Antonio växte inte upp till 
någon r ik man. Han förblev lika 
fattig som sin far och kunde 
varken köpa kyrkklänning, rad
band eller spetsslöja åt sin mor. 

Men en ny kyrka har han ändå 
givit byn på sätt och vis, för än 
i dag användes grottan som 
tempel. Varje söndag hålles där 
mässa, och varje år vallfärdar 
troende katoliker dit i massor 
för att t illbedja madonnabilden 
som satts upp där inne. Det sägs 
att många under skett där, un
der de tvåhundraår som gått, 
sedan den heliga jungfrun för 
sta gången visade sig för den 
lille gråt strimmige bytingen 
som förtv ivlad letade efter sin 
försvunna åsna. 

Maj Gustafson. 

K ville 
Hembygdsarkiv 
höll sitt årsmöte den 3 septem
ber i pensionärshemmets Alders
ros lokaler. Ordföranden hr 
Sverker Stubelius hälsade del
tagarna välkomna samt lämnade 
en redogörelse för arkivets 
verksamhet under det gångna 
året. Arbetet hade liksom förut 
bedrivits ute på fältet i sam
arbete m ed Hembygdsrådet. Vi
dar e h ade inköpts bl. a . kartor 
och böcker samt filmrnateriaI. 

L iksom förut hade bandupptag
ningar gjorts under året. Rä
k enskaperna balanserade på kr. 
895: - m ed en behållning av kr. 
15: - . I kommunalt anslag hade 
erhållits 700: - kr. Styrelsen 
återvaldes och består av hrr 
Sverker Stubelius, ordf., Ös
ten Hedenfjell, kassör, samt Jo
han Mjölner med Arne Weisäth 
som ersättare. Kommunalvald 
ledamot av styrelsen är hr Arne 
Fredlund. Till revisorer återval
des hrr Johan Olofsson och 
Torsten Hakeröd med hr Gustav 
Eriksson, Vidingen, som ersät
tare. Bland frågor som disku
terades för arkivarbetet var bl. 
a. att söka samla gamla visor. 

Fjällbackaposten 
förmedlade 16,3 milj. 
under 1967 
Vid postexpeditionen i Fjäll
backa var, enligt poststyrelsens 
berättelse om postverkets för 
valtning under fjolåret, vid in
nevarande års ingång anställda 
en lönegradsplacerad tjänsteman, 
ett post- och brevbärarbiträde, 
en lantbrevbärare, en lådbrev
bärare, en posttransportör samt 
en städerska. 

Från postexpeditionen utgick en 
lantbrevbäringslinje, en lådbrev
bäringslinje och en postbeford
r ingslinje. 

Vid postexpeditionen inlämnades 
under 1967 cirka 82.000 vanliga 
brev, postkort och korsband, 
1.634 r ek, 183 ass ., 1.613 vanliga 
paket samt 2 assurerade paket. 
Från postexpeditionen utlämna
des 2.227 rek, 158 ass, 3,710 van
liga paket, 1.788 brevpostför
skott, och 0',35 miljoner övriga 
försändelser. 

Postexpeditionens inkomster 
fördelade sig med 67.0'32 kr. på 
frankoteckenförsäljning och 
1.684 kr. i intäkter på mass-, 
grupp- och utgivarkarsband 
m. m., eller sammanlagt 68.716 
kr. Den s. k. penningförmed
lingen, d . v. s. sammanlagda be
loppet av på expeditionen in
och utbetalade postanvisningar, 
postgiromedel och postspar
banksmedel, utbetalade barnbi
drags- och folkpensionsmedel, 
medelst återbetalningskort, res
tituerade skattemedel samt lik
vider för radio - och tv-licenser 
m. m. uppgick under året till 
16,3 miljoner kronor. 

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

• 
= PLATSLAGERI = 

Utför alla i branschen 

förekommande arbe
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Vi 
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I installerar 

I reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 
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Simskoleverksamheten Fjällbacka 
fick i år rekorddeltagande då ej 
mindre än 175 ungdomar in
hämtade kunskaper i denna 
sportgren. Som nya lärare var 
i år fröknarna Britta Nilsson och 
Gunnel Halth från Kristine
hamn. Simskolan var liksom 
förut förlagd till friluftsbadet i 
Sälvik, där kommunen och bad
ortsföreningen bekostat en än
damålsenlig pontonbrygga vid 
den norra stranden. 

Det ihållande vackra sommar
vädret hade haft en gynnsam 
inverkan på undervisningen och 
goda resultat uppnåddes av del
tagarna. 

Simpromotionen, vilken ägde 
rum lördagen den 3 augusti i 
strålande solsken med ljumma 
fläktar, samlade ett stort del
tagande av målsmän och övriga. 
Promotor var kamrer Bengt 
Persson, Fjällbacka, som från 
badbryggan bekransade de an
kommande simmarna sedan de 
visat sin skicklighet genom av
lagda prov. I avslutningspro
grammet deltog även några ele
ver ur seglarskolan som även 
hade sin verksamhet förlagd till 
Sälviksbadet, med att ge en 
uppvisning i konsten att med 
sin mirrorjulle kappsejsa och gå 
runt samt att åter få den på 
rätt köl. Antalet erövrade mär
ken i de olika klasserna blev 
följande: Fisken 53, Järn 42, 
Brons 17 och Silver lO. 

Vid avslutningen närvaro den 
kommunala simskolekommittens 
ledamöter hrr Ingvald Sandgren, 
Karl Berntsson, Nils Eriksson 
och Fride Sanne. Kommittens 
ordförande hr Sandgren fram-

Ostronodling vid 
Fläskö har ödelagts 
av grodmän 

En värdefull försöksodling av 
ostron utanför Fläskö i fjäll
backaskärgården har ödelagts av 
grodmän. Ostronen planterades 
ut för åtta år sedan av fiskeri
tillsyningsman Sigvard Ekström, 
Fjällbacka. En dag ertappade 
han själv två grodmän som 
plundrade odlingen. De kommer 
nu att ställas till svars för olaga 
fiske och stöld. 
Grodmännen sade sig inte kän
na till att ostronen är fredade 
mellan 1 maj och 30 augusti. In
te heller visste de att det var 
en försöksodling som de stött 
på. Ytterligare ett försöksområ
de i grannskapet har utfiskats. 
Också här misstänker man att 
grodmän varit framme. 
Ostronodlingarna utanför Fläskö 
har rönt stor uppmärksamhet 
bland landets fiskbiologer. Bot
tenvegetationen har visat sig 
mycket gynnsam för just denna 
typ av odlingar. 

förde kommunens tack till lä
rare, elever och målsmän för det 
stora intresse de visat simsko
lans verksamhet. Han erinrade 
även om värdet av denna ut
bildning för de unga. Till sist 
överlämnades blommor till sko
lans lärare. 

Med 1968 års simskoleavslutning 
var även Kville kommuns verk
samhet avslutad, då det nästa 
år blir storkommunen Tanum
Kville-Bullarens skolförbund 
som blir arrangör. 

Kandidater: Cecilia Engström, 
Annika Christensson, Margareta 
Thoren, Gunilla Svensson, Ca
rola Wingren, Ann Wingren, 
Yvonne Bohlin, Ragnhild Berg
ström, Benny Karlsson, Martin 
Hemb, John Sandersson, Maria 
Ekborg och Sören Blom. Järn
magistrar: Madelene Arvidsson, 
Birgitta Hulin, Lisbeth Ekborg, 
Stefan Hemb och Per Engström. 
Bronsmagistrar: Malin Abra
hamsson, Peter Franzen och 
Karl Axel Johansson. Inteck
ning i plakett: Els- Marie Ar
vids son och Katarina Franzen. 
Fisken: Ulla Hedlund, Per Wall
mark, Kristian Wistrand, Lars 
Gustavsson, Ann-Katrin Kris
tensson, Göran Blom, Kristina 
Nilsson, Ann-Louise Hansson, 
Håkan Karlsson, Christina Fri
berg, Annika Karlsson, Kenneth 
Gustavsson, Margareta Gustafs
son, Maria Nordeby, Fredrik 
Nilsson, Katarina Hellberg, 
Björn Jonsson, Katarina Pet
tersson, Lars Carlen, Lena Grön
qvist, Maud Lundgren, Lena Jo
hansson, Perry Isaksson, Ann 
Nordqvist, Ulrika Blidner, Johan 
Fridolfsson, Christer Holmberg, 

Fartygstrafiken på 
Fjällbacka 

Av statistiska centralbyråns nu 
föreliggande berättelse om ri
kets sjöfart under 1966 framgår 
att i inrikes fart ankom till 
Fjällbacka 3 fartyg på inalles 
mindre än 500 ton netto och av
gick 8 fartyg på inalles 2,000 ton 
netto. 

I kombinerad in- och utrikes 
fart ankom 5 fartyg på inalles 
1.000 ton netto, medan i direkt 
utrikes fart 1 fartyg på mindre 
än 50,0 ton netto ankom och av
gick. Totala fartygstrafiken på 
hamnen var alltså 18 ankomna 
och avgångna fartyg på inalles 
3.000 ton netto. 
I siffrorna här ovan ingår inte 
fartyg och pråmar understigan
de 10 tons dräktighet. Uppgif
terna innefattar inte heller fis
kefartyg, d. v. s. fartyg som an
kommer omedelbart från eller 
avgår omedelbart till fiskeplats 
till sjöss . Siffrorna för fartygens 
dräktighet har avrundats till 
jämna tusental. 

Daniel Ekborg, Susanne Gull
ström, Mikael Fors, Lars An
dersson, Inger Hedlund, Majken 
Göransson, Asa Hellberg, Hans 
Schaub, Allan Christensson, An
ders Carlqvist, Morgan J ohans
son, Torbjörn Gustavsson, Lena 
Andersson, Carina Svantesson. 
Marie Carl en. 

Järnmärken: Birger Engström, 
An ders Johansson, Lars Gustav
son, Inga- Lill Svensson, Ma
rianne Björkemarken, Kenneth 
Gustavsson, Kristina Nilsson. 
Margareta Gustavsson, Ulla 
Hedlund, P er- Olov Berg. Kata
rina Hellberg, Maria Rickards
son, Kristian Vistrand. Tomas 
Grönqvist, Peder Lundgren. Ann 
Nordqvist, Ulrika Blidner. Gu 
nilla Rosberg, Krister Holmberg, 
Susanne Gullström. ~ael Fors. 
Göran Blom, P erry Isaksson. Ro-

zita Larsson, Björn Jonsson, 
Lena Grönqvist, Tommy Ottos
son, Lisbeth Stensson, Lars Car
len, Lena Andersson, Birgitta 
Krok, Anders Bräck, Leif K arls
son, Carina Axelsson, Magnus 
Alexandersson , Ove Axelsson. 

Bronsmärket: Lars Wallmark, 
Håkan Karlsson , Len a Nord
qvist, Lars Berg, Ingemar Gran
qvist, Lotta Hulin, Asa Magn
hild, Magnus Aronsson, Ronald 
Larsson, Kristina Friberg, Maria 
Ekborg, Daniel Ekborg, Ann 
Britt K arlsson , Cecilia Engström. 
Silvermärket: Kerstin Thoren, 
Anette Olsson , Ragnhild Berg
ström, Len a Nor dqvist, Erling 
Fjällström, Annika K arlsson, 
!rene Magnu sson, J an Berg, L ars 
Wallmark, Yvonne Bohlin, Ma
ria Ekborg, Daniel Ekborg, Asa 
Magnhiid. 

Sälviksbadet norra strand bar blivit livligt frekventerad. Sim
skoleverksamheten är nu förlagd dit, och lämpliga bryggor har 
anskaffats för undenisningen '-arigenom denna verksamhet del
vis har avgränsats från de- allmänna badet i söder. I år har 
även en seglar.skola Ior.!.agtS dit vilken synes i bakgrunden . 
Efter promotionen anackades elever. lärare och målsmän ;1" 

simskolekommiuens ordIor-dIlde In~-ald Sandgren. 

Kvi lle kyrkofullmäktige 
har hållit sammanträde. \-an-id 
man bland annat hade an ta 
ställning till statförsage för 
1969. Detta balanserace på kr. 
258.516 och förslog_ en oföränd
rad utdebitering på 0 .• 5 öre. 
Såväl statförslaget i sin helhet 
som utdebiteringen godkändes 
och fastställdes av fullmäktige. 

Bland de större utgiftsposterna 
i förslaget kan nämnas au 35.000 
kr. avsatts till reparationer av 
Fjällbacka kyrka och 20.000 kr. 
till kyrkogårdEmuren vid K"ilie 
kyrka där man också planerar 
en omläggning av kyrkogården 
för en kostnad av 5.()OO kr. Till 
pensionsfonder har man a\'satt 
en summa på 9.500 kr. 

Skaraborgs fiske
DM gick vid 
Fjällbacka 
Även skaraborgarna kan fiska i 
havsvatten. Detta bevisades n är 
skaraborgsdistriktet av SAFF 
hade sitt mäster skap i farvatt
nen utanför Fjällbacka. Ett 80-
tal deltagare, varav tre damer, 
hade p osterat sig på olika k ob
bar och skär. Bästa fiskelyck an 
under de fem fisketimm arna 
bland herrarn a hade Ak e J 0 -

hansson, Lidköping, som sam
manlagt drog 22,5 kilo. Bland 
damerna triumferade Valborg 
Nordblom, Tibro, med 3,4 k ilo 
och bland juniorerna K ent 
Hjelm, Lidköping, med 7,1 kg. 

För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 
kontakta STI G 1I N D fl 

FJÄLLBAC KA - Tel. 0525/31270 
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IDROTT 
FjäLLbacka I K gjorde en strong höstomgång Säsongavslutning 

för Fjällbacka IK Saken är klar, Fjällbacka spelar 
fortfarande i Norra Bohusserien 
i fotboll. Efter en minst sagt 
"mager" våromgång då laget 
med mycken möda knåpat ihop 
inalles 5 poäng och efter en lika 
bedrövlig början på höstsäsongen 
med tvenne nederlag mot 
Stångenäs - 1-2 borta och 4-0 
hemma var det - tro mig -
inte många supporters som ville 
sätta en slant på gamla anrika 
FIK:s vara i Norra Bohusserien. 

Laget hade således på 10 spela
de matcher lyckats vinna 1, spe
la 3 oavgjorda och förlora sex. 
Fem poäng således och näst sist 
i tabellen. Endast Dingle IF var 
sämre. Men värre skulle det bli. 

Lördagen den 24 augusti kom 
Rabbalshede på besök och dem 
skulle FIK vinna klart över om 
laget skulle ha någon som helst 
chans i fortsättningen. För i 
fortsättningen var det endast 
topplagen kvar och flertalet av 
dem kämpade om seriesegern, 
trots att Grebbestad verkad2 
alltför avlägset för att kunna 
komma ikapp. Grebbestad hade 
en ledning på 5 poäng, men 
mycket kunde hända, så lagen 
strax inunder gav inte bort 
några "pinnar" gratis, var så sä
ker. Rabbalshede kom, sågs och 
segrade. Med små siffr or för
stås. Nää då, 5-1 vann RIK med 
och Fjällbackas chanser att 
hänga kvar i serien var mini
mala för att inte säga totalt 
borta. Nu låg laget sist i tabel
len med sina 5 poäng på 11 
spelade matcher. Hamburgsund 
hade också 5 och Dingle 6. In
alles skulle spelas 18 matcher i 
serien, återstod således 7. Och 
vilka motståndare sen. Till att 
börja med, Tanums IF, n edflyt
tat från Bohusserien och ett hårt 
gäng som inte gärna släpper 
ifrån sig segern på hemmaplan. 

Men vinden hade vänt sig för 
våra tappra elva. Med tur och 
skicklighet lyckades man med 
konststycket att slå tillbaka Ta
num med 3-2. En seger som 
ingen, jag vågar säga ingen, ha
de trott på m ed tanke på de allt 
annat än smickrande resultaten 
som tidigare uppnåtts. Nåväl, 
isen var bruten. När så både 
Dingle och Hamburgsund för
lorade var Fjällbacka "hux 
flux" trea från botten. Man ha
de med andra ord lämnat två 
lag bakom sig. Skulle man kun
na behålla denna uppställning 
serien igenom var saken klar. 

Två lag skulle flyttas n ed, och 
då fick Dingle och Hamburg
sund ge sig av. Så lätt var det 
emellertid inte. Nästa match var 
mot Herrestad hemma. En jät
tesvår uppgift men grabbarna 
bet sig samman och lyckades 
spela 1-1. Tappade bara ena 
pinnen, men samma dag slog 

Dingle Hamburgsund och fick 
även de 8 poäng exakt som 
Fjällbacka. Det brändes igen i 
knuten, för till lördag skulle 
laget till Munkedal och ta en 
dust med därvarande IF, serie
tvåan som skuggade Grebbestad 
och som kämpade väl. Men laget 
spelar fin fotboll det visste våra 
grabbar och däri låg deras 
chans. Som vi tidigare nämnt 
spelar Fjällbacka bra mot lag 
som verkligen går in för att spe
la boll som det skall spelas. 

Chansen fanns således och den 
utnyttjade grabbarna på ett 
härligt sätt genom att besegra 
serietvåan med klara 2-0. En 
seger som gav mersmak. Tyvärr 
hände seriens största sensation 
just den da'n. Dingle som låg 
näst sist slog Grebbestad borta 
med 2-1 ... Grebbestad protes
terade mot att Dingle haft en 
linjeman som var avstängd, men 
inget hjälpte. Protesten avslogs 
och både Dingle och Fjällbacka 
val' åter lika med 10 "pinnar" 
var. Hamburgsund ohjälpligt sist 
på 5. Fyra matcher återstod. Två 
jättesvåra och två än värre. 
Dom jättesvåra var Grebbestad 
och Överby, medan dom än 
värre var Dingle borta och 
Hamburgsund. Dingle kämpade 
ju med FIK om att få vara kvar 
i Norra Bohusserien. D en 28 
sept. spelade FIK borta mot 
Grebbestad. En match som var 
klar på förhand trodde man. 

Grebbestad var ju hemskt bra. 
De ledde serien med 5 poäng 
och hade på sina 15 matcher en
dast förlorat 2. Den sistnämnda 
då till Dingle som m an förstod 
var en tillfällighet och detta 
skulle nog Fjällbacka få äta upp 
när dom kom på besök. När la
get kom hem efter matchen och 
vi frågade hur många mål bak
ut det blev sträckte grabbarna 
på sig och sa: Inget ... J aa, det 
blev alltså o-O. Kan det gå an? 
På Grebbestad? Joo, det kan gå 
an och bättre till, vi har slagit 
Grebbestad med 3-0. Det stör
sta nederlaget för detta lag i 
hela serien. Det var en bedrift 
skall jag säga. Allt verkade upp
åt och det hade lossnat på all
var . Fjällbacka fick fin kritik 
i preseen. Alla var eniga, laget 
spelade utmärkt just nu. Två 
matcher kvar i serien, en poäng 
före Dingle och d 2ssa två lag 
skulle mötas i sista matchen. 
Usch, vad spännande. Men mat
chen före var mot överby. Ett 
starkt rutinerat lag på tredje 
platsen i tabellen. Enda trösten 
Dingle hade Stångenäs borta. 
Där måste dom förlora. Förlo
rade även Fjällbacka sin match 
skulle således matchen mot 
Dingle på bortaplan bli direkt 
avgörande huvurida Fjällbacka 
eller Dingle skulle få ta steget 
ner i Norrvikenserien. Fjäll-

backa hade före matchen mot 
Överby spelat 2-2 mot Ham
burgsund medan Dingle slagit 
Överby, så endast en poäng skil
de lagen åt när två matcher 
återstod. Det hela besannades 
mot Överby. Fjällbacka var i 
kanonslag. Inget hindrade dem. 

Överby föll med dunder och 
brak, 7-0 till Fjällbacka. Dingle 
förlorade mot Stångenäs med 3 
-1. Det hade gått vägen än en 
gång för Fjällbacka IK. Den 
sista matchen mot Dingle skulle 
inte ha någon betydelse. Fjäll
backa var tre poäng före och 
förlorar i sämsta fall två. D et 
räcker för att få vara kvar i se
rien. Spänningen hade släppt 
både för spelare och publik. Sis
ta matchen i Dingle slöt 4-4 
efter ointressant spel. Inget av 
lagen hade liksom något att 
spela för. Av bara farten hade 
Fjällbacka även passerat Ta
num i serien och slutade såle
des som 7:a av de In lagen. En
dast sex poäng från "bronsplats". 

Grebbestad höll ut och vann 
och återfinnes sålunda i Bohus
serien till våren. Vi säger grattis 
till våra nordliga grannar och 
önskar dem god framgång. 
Det gör vi även för Hamburg
sund i Norrvikenserien. Vi hop
pas på en kort sejour där och 
art laget om ett år återfinnes i 

orra Bohusserien. D et är ro
ligt om HIF är där. Det blir lik
som mer intresse med derbyn. 
Vi får väl räkna m:1tcher Fjäll
backa-Hambugsund som der
byn. 

Vi säger även grattis till Fjäll
backa IK som avslutade serien 
på ett sådant berömvärt sätt. 
En stilla tanke. Tänk om laget 
kan behålla den härliga fighter
anda och den goda kamratska
pen som rådde i höstas till vår
omgången. Då vänds serien upp 
och ner i fö rhållande till i år. 
Fjällbacka slåss om serieseger 
istället. 

-Jin-

Fjällbacka Idrottsklubb avslu
tade årets säsong med en fest
lighet på Stora Hotellet på lör
dagen den 26/ 10, dit medlem
mar med damer inbjudits och 
där lagledaren, Bengt Bohlin, 
hälsade välkommen samt utde
lade minnesgåvor till de aktiva 
som utmärkt sig. 

Arets guldklocka överlämnades 
till bäste fotbollsspelaren Kjell 
Christensson för hans insatser i 
försvaret. Priset till bäste kedje
spelare gick till Karl-Erik Utt
gren medan bäste målskytt ha
de varit Leif Eriksson som en
sam gjort 24 mål. Närmast ho
nom kom Uttgren 14, Fred Ny
man 13 och Lars Engberg 12 
full träffar. 

Dessutom överlämnades minnes
gåvor till ett flertal personer 
som verksamt bidragit till klub
bens bästa. Bland dessa märk
tes fru Sonja Järund, tränaren 
Tore Berg och fru Eva Karls
son, lagledaren Bengt Bohlin 
samt Pelle Lundberg som utom 
sina insatser på plan hade ver
kat som förmedlare till de be
sök av landslag och allsvenska 
lag som ägt rum under somma
ren och samtidigt stått som ga
rant för dessa arrangemang. I 
ett fa ll hade ett par tusen kro 
nor tillförts klubbens kassa ge
nom detta. 

Lasse Lundberg gjorde genom 
ett kåseri en återblick på vad 
som skett och vad som kunde 
önskas och därefter fick festdel
tagarna se ett par skämtfigurer 
genomgå ett träningsprogram. 

Under festen h yllades även 
klubbens trotjänare Peder 
Svensson som efter ett gästspel 
i en grannklubb åter ägnade 
Fjällbacka sina tjänster. Efter 
supen och h yllningarna hade 
deltagarna en stunds dans. 

Slral1dreslaural1gel1 Jiällbacka HaDsbad 

J När del skall dukas upp lill fesl för så
väl små som slora sällskap (upp till 200 
gäsler) lala med hovmäslaren för nyreno
verade och moderna 

S lra VId res la lA ra Vlg eVl 

Jjällbacka ~aosbad 
TELEFON 0525 / 10008 

och Grebbestad Gästgivaregård 

D A N S 
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Nytt deltagarerekord den 27 juli . 
Nordervikens regatta 
Det blev deltagarrekord i SS 
N order vik ens högsommarregatta 
som avgjordes i Fjällbacka i 
samband med badortsfestlighe
terna. Man kunde denna gång 
räkna in 105 deltagande båtar, 
vilket med ett 20-tal överskri
der fjolårets rekordsiffra. En
ligt vad arrangörerna säger så 
är ett antal på runt hundratalet 
vad man egentligen orkar med. 

Skulle antalet svälla ut ännu 
mer, blir det alldeles för trångt 
inne i hamnbassängen såväl vid 
start som när båtarna går i mål. 
Man vill också från arrangörs
håll vädja till deltagarna att i 
fortsättningen anmäla sig i tid, 
helst dagen före, och inte kom
ma drällande med sina anmäl
ningar ungefär samtidigt som 
starten skall gå. Denna noncha
lans ställer till en hel del extra
arbete för funktionärerna sam
tidigt som det förrycker hela 
startprogrammet. 

Seglingarna gick i ypperligt vä
der med en jämn och bra vind, 
nordväst med en vindstyrka på 
5 il 6 m/sek. Hela seglingen ge
nomfördes utan något missöde 
och man fick endast ett par 
smärre protester att ta hand om. 
De större båtarna seglade den 
s. k. Grötöbanan, som mäter 9,5 
distansminuter, medan bland an
nat Mirror seglade Musöbanan 
på 8 distansminuter, ekor, opti
mist- och mot jullar hade en 5,5 
distansminuter lång bana inne 
på Fjällbackafjorden. Antalet 
Mirror hade ökat till omkring 
det dubbla mot i fjol och man 
räknade i år inte mindre än 26 
av denna lilla trevliga båt, som 
med sina knallröda segel satte 
en extra piff på tillställningen. 

I folkbåtsklassen segrade Harry 
Järund med Alfhilde och tog 
därigenom en inteckning i P. G. 
Alsens vandringspris. Bland D
kanoterna blev det som väntat 
Sture Kahlman med Harda som 
triumferade trots att han inte 
fick någon särdeles lyckad start. 
Segern betydde ytterligare en 
inteckning i Gunnar Järunds 
vandringspris. De bästa resul
taten blev: 

Folkbåtar : l) Alfhilde, Harry 
Järund, Fjällbacka, 2) Serecko, 
Morgan Bergqvist, SS Ägir, Ud
devalla, 3) Marimay, Torsten 

Ahlsen, Fjällbacka, 4) Kärestan, 
J ohn Wetter, Veddö, 5) Karina, 
Rolf Sjöström, Fjällbacka. 

J 17: l) Garanlilla, Stig Ny
ström, Göteborg. 

D-kanot: l) Harda, Sture Kahl
man, Fjällbacka, 2) Härta, Ste
fan Strömberg, Fjällbacka, 3) 
Hasta, Bertil Hugosson, Fjäll
backa, 4) Hilda, Bertil Jonasson, 
Fjällbacka, 5) Hulda, Gösta Jär
und, Fjällbacka. 

J l4 : l) Zangvi, Ove Krook, SS 
Viken, Uddevalla, 2) Siesta, 
Georg Aronsson, Fjällbacka, 3) 
Lill, Yngve Hugosson, Fjäll
backa, 4) Elsa, Olle Dahlgren, 
Valö. 

Mirror 16 (stormirror): l) 53, 
Tomas Johansson, Örebro. 

Karlskronavigg: 112, Ake Hoflin, 
Örebro. 

B 11: Topplänta, Gunnar Haeger, 
Fjällbacka, 2) Troll, Ulf Ascher, 
Hamburgsund. 

Täta: l) Alli, Sven Palm, Käm
persvik. 

Stanley 16 m2: Hoppsan, Len
nart Högdahl, Dingle. 

Sea Cat: l) nr 5&, Göran Pers
son, Fjällbacka. 

J 10: l) Gin, Lars Odin, Fjäll
backa, 2) Striptösen, Sten Mag
nusson, Hamburgsund, 3) Majt, 
Helene Stjärnfeldt, Långesjö, 4) 
J oh an Blöt, Eva Brorström, 
Hamburgsund, 5.) Tina, Rolf Lin_ 
dal, Hamburgsund. 

OK-jullar: l) 1807, Peter Vin
gren, Valö, 2) 1806, Pål Vingren, 
Valö, 3) Gilda, Lars Palm, Käm
persvik, 4) Red Label, Torsten 
Palm, Kämpersvik, 5) 485, Ste
fan Bergqvist, Kämpersvik. 

Stjärnbåtar: l) Kruska, Pelle 
Malm, Fjällbacka, 2) Short y, 
Stig Fredlund, Fjällbacka. 

Avanti: l) Filippa, Jan Steen , 
Fjällbacka. 

Trissjullar: l) 2030, Christina 
Sjöholm, Fjällbacka, 2) 328 Claes 
Kelleskog, Hovenäset, 3) 2293, 
Anders Regner, Hovenäset, 5) 
Poker, Anders Dahlqvist, Fjäll
backa. 

GKSS-ekor: l ) Kluck, Jan 
Lundberg, Heestrand, 2) 1157, 
Jan öberg, Hamburgsund, 3) 
Lufs, Björn Liberg, Fjällbacka, 
4) Lark, Kristina Banner, Ham
burgsund, 5) Tott, K ent Julin, 
Fjällbacka. 

Mot jullar : l ) Nummerlös, 
Christoffer Werner, Fjällbacka, 
2) Blå, H arald Ö\'ergård, Fjäll
backa. 

Jolly Scott: l) Pep, P er-Egon 
Persson, Heestrand. 2) 800, An
ders Göthberg. H eestrand. 3) 148 
Lotta Persson. Hee3trand. 

G-ekor: l ) S tefan Verner. Fj äll 
backa. 

L-ekor: l) 150, Tor Ulles, 2) 236 
Jan Venneberg, Kämpersvik, 3) 
122, Emil Haeger, Fjällbacka. 

Optimist jullar: 1) Fram, Peter 
Adrian, Mölnlycke, 2) 315, Mats 
Karlsson, Mölnlycke, 3) 1332, 
J onas Vesterman, Mölnlycke. 

Wito: l) Elinor Westerberg, 
Fjällbacka. 

Minor: 1) 6902, Karin Sandberg, 
SS Ägir, Uddevalla, 2) 10316, Ar
ne Johansson, SS Gullmar, Ly
sekil, 3) 6&61 Rune Larsson, SS 
Ägir, Uddevalla, 5) 6909, Kurt 
Lundin, Öresjö K, Borås, 5) 
9449 Kristoffer Forster, Udde
valla, 6) 7535, Ake Skoog, Udde
valla. 

Det har nu blivit trångt Fjöl bada-fjorden när regattan samlar sig 

för start. är ses ölften av de startande båtarna. 

Kahlman överlägsen D-kanot 
Arets andra regatta i regi a,
Segelsällskapet _ -orden. "-en. 
Fjällbacka, avverkades på :ör
dagen 3/ 8 i ett srrålat:de väder. 

Vinden var dock : de- syagas-e 
laget, endast 5-1 sekundme-er 
uppmättes under segån en. De 
hela avlöpte oc:..sa utan :mi.s;
öden, och man får nog sä a a
seglingen ble,- ganska _ugn. I 
D-kanotklassen ,isade å~er::;:en 
Sture Kahlman att han är i rie 
närmaste Gslagbar. han ,-= 
med säker mar"'inal sedan han 
haft ledningen ända från star
ten. Om andra p!atsen "ar det 
dock så m ycket hårdare, och 
båtarnas inbördes piacering av
gjordes först inpå mållinjen. 

En diskning bie,' ~\'ärr ofrån
komlig i TTissjullekla=:eL.. där 
segraren 2388 efter protes- b_e,' 
diskad på grund ay felaktig seg
ling. 

De bästa resultaten ble,-: 
Folkbåtar: l ) Opanåus. _ -ils
Erik Karlsson_ Grebbestad. 2) 
Cirocco, Morgan Bergq\ist. 
Fjällbacka, 3) Carina. Rolf Sjö
sten, Valön. 

D-kanoter: l) Harda. Srure 
Kahlman, Fjällbacka. 2) Hedda, 
Anders Järund, Fjällbacka. 3) 
Herta, Stefan Strömberg, Fjäll
backa, 4) Hasta, Bertil Hugos
son, Fjällbacka. 

J 14: 1 Zan Qui, Roger Arons
son. Fjällbacka, 2) Siesta, Georg 
Arons.:;on. Fjällbacka. 

'o-ariant: 1) Namnlös, Lars Ed
arc:L"SOn, Heestrand. 

Cata ~1:aran: l) Namnlös, Stig 
_j öberg, Håby. 

Fajak: Bia, Rune Svensson, 
Fjällbacka. 

PI: 1) Pia, Bengt Odin, Fjäll
backa. 

OK-jullar: l) Slampan, Lasse 
Lundberg, Fjällbacka, 2) 1807, 
Peter Wingren, Valön, 3) Epsi
lon, Olle Pålsson, Fjällbacka. 

J 10: l) Lotta, Ingemar Blom
gren, Fjällbacka, 2) Tomten, 
Tom Dyring, Fjällbacka. 

Stjärnbåtar: l) 386, Gunnar 
Wilsson, Hamburgö. 

Trissjullar: l) Drullan, J an 
Runstam, Hunnebostrand, 2) 
93, Bo Siversson, Smögen, 3) 
1979, Anders Dahlqvist, Rossö
hamn, 4) 1018, Jan Lundberg, 
Grebbestad. 

GKSS-ekor: l) 1157, Johan 
öberg, Bovallstrand, 2) 1132, 
Bengt Aldenius, Hamburgö, 3) 
818, Björn Liby, Fjällbacka, 4) 

jarls. sid. 15 
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Fjällbacka besegrade T orreby 
vid prerlllären 
Fjällbacka golfklubb utkämpade 
sin första klubbmatch på sin ny
ligen invigda bana och gjorde 
detta på ett så övertygande sätt 
att m an t. o. m. vann premiär
matchen, som gick mot Torreby 
golfklubb med siffrorna 4-3. 
Matchen spelades mellan sex 
h errar och två damer från var
dera klubben och gick som 
matchspel, d. v . s. spel om varje 
bana. 

De gästande spelarna hälsades 
välkomna till fjällbackabanan av 
Arne Pineus. Efter avslutad 
match intogs middag på Stora 

Km Fjällbacka 
I bästa tänkbara golfväder av
gjordes FJGK:s klubbmäster
skap. 
Nils Abrahamsson, Säffle, visa
de sig vara den säkraste över 
de 36 hålen, men nervpirrande 
var det. Under de nio sista hå
len var både Karnholm och Jär
und hotande nära - endast ett 
slag efter. Men ingen av dem 
lyck ades vid det avgörande s:,e
endet. 
I damklassen gick Kerstin Jär
und segrande ur striden med 
minsta möjliga marginal. Resul
tat: KM 36 hål, herrar: Nils 
Abrahamsson 160' brutto, Lars 
Trönholm 162, Olle Järund 164, 
KM 18 hål damer: K erstin Jär
und 95, Märi Berg 96. 
Samtidigt med KM ingick även 
18 håls slagtävling. Resultat: 
Klass A : Leif Pineus 68 netto, 
Olle J ärund 71, Ingvar Jacobs
son 71. Resultat klass B: Håkan 
Swahn, 64 netto, L. E. Grankvist 
6<1, Tage Johansson 66, H ans 
Lundberg 67. Totalt deltog 42 
spelare. 

Hotellet där gästernas tack till 
arrangörsklubben framfördes av 
Kurt Egerstad. 
Matcherna lämnade följande n:
sultat (fjällbackaspelarna näm
nas först): Kerstin Järund
Gunnel Ridell 6-4, HarriEt 
Hultström-Gunnel Härdner 0-2, 
Nils Abrahamsson-Tomas Eger
stad 1-2, Lars Törnholm-Hans 
Egerstad all square (oavgjort~ , 
Gunnar Hiniemark-Ivan Enyc!<:: 
5-4, Olle J ärund-Sven Berg
ström 3-1, Sten Magnusson
L ennart Peterson 1-0, Gunnar 
Abrahamsson-Kurt Egerstad ° 
-1. 

Golfmästerskap 
. Fjällbacka 

8 september 
På F jällbacka golfbana avgjor
des på söndagen 8 sept. fjäll 
backamästerskapet i open sam
tidigt som man hade en s. k. 
slagtävling över 18 hål. I open 
räknas samtliga slag spelaren 
utför oavsett vad han har för 
handikap. l slagtävlingen där
emot frånräknas handikappet. I 
open kom tre tävlande på sam
ma antal slag och fick säras åt 
genom att man räknade ut vem 
och vilka som var bäst på de 
nio sista hålen. 

Resultat: Slagtävlingen: 1) Gös
ta Järund, 63 slag, 2) John 
Granqvist 65, 3) Roy Hilmers
son 70, 4) L eif Ericsson 71, 5) 
Åke Hugosson 75. 

Open klass: 1) John Granqvist 
89, 2) Sten Kahlqvist 84, 3) Leif 
Eriksson 9S, 4) Gösta Järund 95, 
5) Åke Hugosson 9S. 
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Belgien-proffset Kurt 

Axelsson bäst i blöt 

badgästmatch 

Trots att regnet skvalade n ed 
kunde Fjällbacka IF räkna in 
c :a 600 personer vid den årliga 
badgästmatchen vilken spelades 
söndagen den 7 juli. Gästerna 
var det bättre laget och drog 
sig segrande ur drabbningen 
med siffrorna 3-2, halvtid l-l. 

Regnet skvalade som sagt ned 
och publiken var utrustad med 
allt som kunde skydda mot vä
tan. Den enda kostymeringen 
som saknades var dykardräkt. 

Det var i stort sett annonserade 
laguppställningar som gick till 
spel. R~U Johansson, Halmia, 
\'aktade dock inte badgästernas 
mål utan detta förtroende hade 
getts landslagets mittfältsman 
Janne Olsson från Gais. Bland 
försvararna i badgästlaget märk- . 
tes mest Kurt Axelsson som gav 
en hel provkarta på hur anfall 
skall brytas. Att den mannen 
är populär i Briigge kan man 
för tå med det närmast otroliga 
bol1kunnande han besitter. I 
kedjan märktes märkvärdigt nog 
inte Örjan Persson så mycket, 
men väl en annan f. d. smögen
spelare nämligen nuvarande 
Aik- aren Håkan Hansson. 

Hemmalaget hade som ch Greb
bestads säkre Ingvar Johansson 
som gjorde en allt igenom 
lyckad match. Bra i hemmalaget 
var också Kjell Kristensson och 
P eder Svensson i de bakre le
den, medan kedjans bästa vapen 
var cf Lasse Larsson och vi Lars 
Engberg. FIK startade mycket 
bra med härliga kombinationer 
och med lite tur i avslutningen 
hade både en och flera bollar 
kunnat "hitta rätt". Det blev i 
stället gästerna som tog led
ningen genom Håkan Hansson, 
som ur liten vinkel sköt hårt i 
ena krysset. Lasse Larsson ut
jämnade efter en halv timmes 
spel till 1-1 på ett 20' meters 
skott som Janne Olsson inte ha
de minsta chans på. Lasse gjor
de även Fjällbackas andra mål 
medan Kurt Åsman och örjan 
Persson nätade i andra halvle
ken för gästerna och fastställde 
slutresultatet till 3-2" Domare 
i den trevliga och stundtals rik
tigt (trots det miserabla vädret) 
välspelade matchen var Casper 
Karlstrand. 

-Jin-

Orgryte kom, sågs 

och segrade 

Örgryte IS avslutade på sönda
gen den 14 juli sitt träningsläger 
i Bohuslän med en match mot 
Fjällbacka IK. Allsvenskarna 
spelade upp ett underbart kort
passningsspel och kunde efter 
S-Q i halvtid gå segrande från 
"arenan" med hela 12-.0. Ett 
resultat som är avgjort allt för 
smickrande för de f. d . allsven
skarna. D e hamnade ju som nog 
alla vet sist i allsvenska tabel
len och blev med detta degra
derade till div. II. Fjällbacka 
höll långa perioder spelet väl 
uppe men slarvade på tok för 
mycket vid några tillfällen och 
det blev baklängesmål som fö ljd. 

Agne Simonsson var det stora 
namnet i ölS. Han syntes kan
ske inte så mycket som man är 
van vid från hans håll, men ack 
vad han uträttade mycket i 
skymundan. Han var avgjort 
den store dirigenten bakom 
snart när alla anfall och ledde 
sina kedjekarnrater på ett mäs
terligt sätt. Av dessa lade man 
även märke till Lennart 
"lången" Johansson och vy. L en
nart Otterdal. Freddy Daniels
son var framfusig värre och sva
rade för 3 mål medan de övri
ga tillverkades av Agne Simons
son och Lennart Otterdal 2 var
dera samt Lången Johansson 1. 

Fjällbacka hade lånat spelare 
även denna gång. Kurt Johans
son var med och speJade ypper
ligt liksom Ingvar Johansson 
från Grebbestad, men det hjälp
te inte mycket denna gång. I an
fallet märktes mest Håkan 
Hansson, men även Leif Eriks
son och Pelle Lundberg vissade 
att de kan lura allsvenskar på 
ett enkelt men effektivt sätt. 

Matchen sågs av SOO åskådare 
och dömdes utmärkt av Stig 
Edgren, Rabbalshede. 

lorls. sid. 16 

lorls. Irån sid. 14 

Kahlman överlägsen 

149, Eje Wålding, Fjällbacka, 5) 
1110, Per -Anders Andersson, 
Fjällbacka. 

Jolly Scott: 1) P ep, Per Egon 
Persson, Heestrand, 2) 788, Lars 
Runestam, Hunnebostrand, 3) 
800, Anders Göthberg, Hunne
bostrand. 

Optimist jullar: 1) 1885, Peter 
Adrian, Mölnlycke, 2) lID, Kris
ter Jungefeldt, Dyngö. 

Mott julle: 1) Svart, Kristoffer 
Werner, Fjällbacka. 

Mirror: 1) 11299, Hans Halldin, 
Hamburgsund, 2) 6661, Rune 
Larsson, Fjällbacka, 3) 9131, Sö
ren Blom, Fjällbacka, S) 10'400, 
Bo Reichenberg, Fjällbacka. 
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Fjällbackas damlag slog FIB- Aktuellts utvikningsflickor 

Fjällbackas Damlag i fotboll. Vad månde bliva. De besegrade sina 

motståndare Fl B-Aktuellts utvikningsflickor med 2-1 I en regnig match. 

Over 600 såg på. 

Jojomensan. . . Fjällbacka har 
fått ett fotbollslag till i sommar. 
FIK:s damlag. Laget som inrym
mer många kända namn. Hör 
bara: Marita Bohlin, Bodil 
Eriksson, Kristina Järund, Ros
Marie Franzen, Kerstin Benetts
son, Birgitta Järund, Inger 
Isacsson, Maj Mossby, Agneta 
Larson och två andra mindre 
kända, men lika söta. En säger 
en match har dessa "topp
snäckor" spelat. Och den vanns 
så klart. Motståndet var det bäs
ta tänkbara, FiB-Aktuellts ut
vikningsflickor med inhopp av 
Knäppupp-revyns sagolika stjär
nor med sångstjärnan Anna 
Sundqvist i spetsen. Resultatet? 
2-1 till "de våra" efter riktigt 
bra spel, trots att det regnade 

matchen igenom. Utviknings
flickorna var ofina nog att ta 
ledningen och behålla den i 
halvtid l-O, men Agneta Lars
son och Maj Mossby ville an
norlunda och slog in var sin syl 
så att det sjöng om'et. 2-1 allt
så och segern var vår. Motstån
darmålet tillverkade Ulla Ber
lin en bit in på första halvleken 
efter ett grovt missförstånd hos 
hemmalagets bakre försvar. För 
detta mål är det inget försvar. 

En enda man fanns på plan. 
Domar'n. Han hade en avunds
värd uppgift. Många ville vara 
i hans ställe. Namnet på do
mar'n? Lars Gunnar Björklund. 

En rolig match, flickor, får vi 
be om mer sådana i sommar? 

Domaren Lars Gunnar Björklund från Sveriges Radio TV, kysser Fjäll

backas lagkapten Ros-Marie Franz"n på hand efter slantsinglingen. 

Fl B-Aktuellts Anna Sundqvist väntar otåligt på sin tur. 

Fjällbackas motståndare. FIB-Aktuellts damlag. Söta tjejer som drog 

rekordpublik. 

Matchen spelades som förmatch 
till badgästmatchen vilken refe
reras på annan plats i tidningen. 
Efter dessa matcher samlades 
man på restaurant Fjällbacka 
Havsbad och passade även på 
att kora "miss Fjällbacka 1968". 
Den lyckliga blev fröken Maud 

Kort om sport . 

foris. från sid. 15 

Västra Frölundas is
krigare vann i Fjällbacka 
med 8-4 

Att V. Frölunda kan lira is
hockey, det visste vi förut, men 
att de var så bra fotbollsspelare 
det trodde vi inte. I varje fall 
gav de Fjällbacka en lektion i 
konsten att lira boll och ordna
de till en seger lydande på 8--4. 
Rena ishockeyresultatet alltså. 

Frölunda dominerade långa 
stunder men Fjällbacka stack 
emellan med riktigt fina anfall. 

Detta ger ånyo belägg för att 
laget spelar en utmärkt fotboll 
mot mera kvalificerade mot
ståndare. FIK förs tärkta med 
oddevoldarna Kennet Sandberg 
och Bernt Karlsson kunde dock 
med ytterst litet tur fått siffror
na att se mycket bättre ut. 

Karlsson brände en straff och 
Sandberg slarvade vid tre helt 
givna måltillfällen. I FIK:s ked
ja var Pelle Lundberg mycket 
bra och i försvaret Kjell Kris
tensson. Arne Karlsson, "Blix
ten" Henriksson och Lars Erik 
Lundvall var avgjort de bästa 
i Frölunda. 

Bengt Persson, Fjällbacka, döm
de helt korrekt. Publik c:a 250 
personer. 

-Jin-

Strieber. Kvällens drottning 
kröntes av dir. Pelle Lundberg, 
Göteborg, som tillsammans med 
Gunnar Boklin skötte det hela. 
Lundberg tackade alla som hade 
medverkat och ställt sig till för
fogande. Havsbadets tillgängliga 
lokaler var helt fyllda. 

-Jin-

Fjällbacka ledde med 
3-0 men Frölunda 

segrade 6-4 
Fjällbacka IK gästade lördagen 
den 19 oktober Frölunda i Gö
teborg, där de sparrade mot div. 
II-lagets representationslag och 
klarade hedersamma 6-4 (1-
3). Laget från norra Bohus
serien överraskade på sina me
ra namnkunniga motståndare 
och hade en stund ledningen 
med 3-0. 

Fred Nyman gjorde första målet 
efter 20 minuter och ökade efter 
en halvtimmes spel till 2-0 på 
passning av Pelle Lundberg, 
varefter Karl-Erik Uttgren gjor
de 3-0. Halvtidsresultatet 3-1 
ordnade Frölunda genom Dick 
Andersson, som liksom Fred Ny
man ordnade tre fullträffar. 

I andra halvlek satte Frölunda 
upp farten och på 12 minuter 
var ställningen 4-4. När slut
signalen kom hade ytterligare 
två bonar hamnat i fjällbacka
buren med 6-4 som fö ljd. Fred 
Nyman hade nämligen lyckats 
att en tredje gång överlista 
hemmalagets målvakt. 

Fjällbacka gjorde en lyckad 
match och det var endast kon
ditionen som inte räckte till. Nu 
hade laget fått låna exproffset 
"Skara-Claesson", vilket betyd
de en hel del. 

Bra i Fjällbacka var Peder 
Svensson, Klas Ryden, Karl
Erik Uttgren och 3-målsskytten 
Fred Nyman. 

-Jin-
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FIK:s damsektion arbetar gott 

Herr Eltel Karlsson har jUit köpt sin bukett påskris och får ett hjärtligt 

tack av fru Karin Hugosson medan fru Adele Berg står klar med en 

ny bukett i bokgrunden. 

I föregående nummer av Fjäll
backa-Bladet kunde \i tala om 
att en damsektion bildats i Fjäll
backa 11(. Denna ~g duk
tiga och skötsamma flickor har 
verkligen inte legat på latsidan. 

De har kämpat med alla till 
buds stående medel för att nå 
sitt mål, en grundlig renovering 
och modernisering av klub
bens omklädningspaviljong vid 
idrottsplatsen. Ett frisk t ini tia
tivtagande och en satsning väl 
värd att varmt stödjas. 

Det var en marskväll i år som 
sektionen bildades och entusias
men bland damerna var stor. De 
ville uträtta så mycket och 
massvis med ideer växte fram 
undan för undan. Till att börja 
med plockade flickorna stora 
fång med björkris, gjorde fina 
buketter därav och satte i fina 
fjädrar och sålde dem för 3 kr. 
pr st. Det inbringade en inte så 
liten summa till kassan. Men 
mer skulle det bli. Flickorna 
fortsatte och samlades regelbun
det för att tillverka egna arbe
ten som sedermera skulle fylla 
en torgtombola. Allt administra
tivt ordnades i en hast, tillstånd 
beviljades och klubbens ordf. 

Karl Erik Uttgren spikade till 
en kiosk som placerades vid 
Bror Bräcks fastighet nere vid 
dansbryggan. När flickorna ha
de skyltat upp denna tombola 
m ed uteslutande egna arbete!"! 
stod många ivriga lottköpare i 
kö. Det var en underbar syn. 

För vi som är vana med tombo
lor av mer "skräpliknande" ka
raktär så var denna skapelse 
med idel välgjorda arbeten en 
hiirlig upplevelse. Flickorna ha
de sökt om tillstånd för två må
nader. De räknade med att så 
lång tid skulle det ta att sälja 
dessa lotter. Hela rubbet tog 
slut på mindre än 14 dagar och 
en mycket stor slant petades in 
på bankboken. Här vill Fjäll
backa IK rikta sitt varma tack 
till damsektionen för det stora 
och uppoffrande arbete de ned
bgt för att alla dessa arbeten 
skulle kunna realiseras. Tack 
flickor och god tur med nya 
ideer som kommer redan i de
cember månad och som fortsät
ter långt fram på vårkanten. Får 
vi även be om en liknande tom
bola som i år? Den gjorde verk
ligen succe! 

- Jin-

Tärneld ulan chans mot Rolf Andersson 
Fjällbackas final 

Fjällbacka tennisturnering har 
avslutats för det här året. Det 
var "lågt i tak" men det föll 
inget regn förrän sista match
bollen slagits. Den satte punkt 
för ett av årets begivenheter i 
Fjällbacka. Tennis ja, vad den 
sporten "gått in" hos människor 
av alla kategorier. Det har näm
ligen varit välbesatt under var
enda tävlingsdag då den stora 

turneringen varit igång. Det har 
regnat vid några tillfällen och 
det i såpass riklig mängd att 
tävlingskommitten och tävlings
ledarna, nygifta paret Kraft, fått 
en simbana att sköta om och ej 
en tennisbana. Gemytlige Bengt 
Kraft har emellertid klarat sitt 
uppdrag utan mankemang, vil
ket renderat honom mycket be 
röm för att banan varit i god 

kondition genom hela tävlingen. 
Huvudklassen var som alltid 
herrsingel A. Rolf Andersson vi
sade att han nu är bättre än nå
gonsin. Hans serve är som ett 
piskrapp, man ser nästan icke, 
man hör bara rasslet i skydds
nätet någonstans bakom motta
garen. Härtill kommer att An
dersson är färdig ta hand om 
returen, om det nu blir någon 
retur. Det är samma skärpa i 
grundslagen, liksom i volley och 
smash. 

Utan att förringa Rolf och hans 
slagrepertoar han håller nog 
med om det vore en omöjlighet 
att vid varje tävlingstillfälle 
kunna prestera toppspel. Han 
har en stor apparat att hålla i 
gång och när allt som nu funge 
rar rätt vid samma tillfälle blir 
man fascinerad av att få vara 
med och uppleva det. Man 
tyckte nästan synd om lekfulle 
Tärneld, som till åren kommen 
skulle framföras i samma "bur" 
som Rolf Andersson. Här blev 
det nu heller ingen pardon utan 
Tärneld fick för dagen ingen 
hjälp av sina finter och lustig
heter. Nej, när Lasse normalt 
skulle börja var matchen redan 
slut. Det hela var avverkat på 
c:a 20 minuter. 

Birgitta vann. 

Birgitta Kraft (f. d. Marcusson) 
var till en början i damsingel
finalen i underläge mot sin an
tagonist Maj Gustafsson. Snart 
nog vände sig emellertid match
förloppet, då den unga udde
vallafrun skärpte sitt spel. Hon 
tog allt mer hand om initiativet 
och "brasilianskan" fick löpa 
från hörn till hörn, givande sitt 
bästa. Det höll dock icke lång 
stund utan Gustafsson, som trots 
att hon kämpade heroiskt, dock 
inte kunde hindra nederlaget. 
Det var fjärde året i följd Bir
gitta vann denna klass. 

I mixed-finalen möttes på den 
kvinnliga sidan samma som fi
gurerat i damsingeln, Maj Gus
tafsson hade lierat sig med Gun
nar Hellberg och naturligt nog 
ville hon ha revansch för ne
derlaget i singeln. Motståndare 
var nämligen paret Kraft. Man 
kunde vänta en "thriller" där 
vågorna skulle gå heta. Hell
berg med partner hade lyckan 
med sig när Gustafsson tog till 
offensiven och gjorde några un
danläggningar som lovade gott. 
Detta hände i första set. Hell
berg understödde gott och det 
var icke någon överraskning att 
paret tog setet och därmed en 
som man trodde betryggande 
ledning. Men i stället satte 
Krafts upp farten och efter 
många om och men blev andra 
set deras. Man kunde ännu ej 
märka någon avslappning hos de 
spelande. Efter att man noterat 
4-4 i skiljeset var Hellberg! 
Gustafsson mänskligt att döma 
slagna, då även Hellberg verka
de osäker. Krafts forcerade n u 
och matchen kulminerade då 
Birgitta med en lång svepande 
drive över banan satte punkt 
och slut för en kanske inte all
tid så vacker som spännande 
uppgörelse. 

Herrsingel A : Tärneld-P. Olof
son 6-3, 6-1; N. Karlsson-L. 
Mengvall w.o.; Tärneld-N. 
Karlsson 6-3, 6-0'; A. Anders
son-Brorström 6-3, 6-0; An
dersson-K. Petersson 6-3, 6-0. 
Final: Rolf Andersson-L. Tärn
eld 6-1, 6-1. 

Herrsingel B: G. Hellberg
Rydgren 6-0, 6-0; Chr. Bund
sen-L. Stjärn 4-6, 6-5, 6-2; 
B. Brorström-R. Järund 6- 2, 
6-0; S. Ekström-P. Duvenfelt 
6-3, 6-5.; Hellberg-Akerber g 
6-3, 6-3; Lerin-O. Andreas
son 6-0, 6-1; Brorström-Ek
ström 6-3, 6-4; Lerin-Hell
berg 6-0, 6-1. Final: J. Lerin 
-B. Brorström 7-5, 6-3. 

forts. sid. 18 

Lämplig julldapp! 
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Tärneld utan chans ... 

Herrdubbel: Lönnroth/ Guron
Berg/ Löfström 6--5, 6-2; Carl
bäck/ Ekström- Friis-Liby /Du
venfeldt 6--3, 6-1; Andersson/ 
Kallin-Halvardsson/Karlsson 6 
-1, 6--Z; Peterson/Lerin-Hell
gren / Wangson w.o.; Hjalmars
son/Ericson-Kar~sson/Ma~tsson 
6--3, 6--Z; Kraft/ Hellberg
Bundsen/Bundsen 6~0 6-Z' 
Brorström/ Brorström - 'Gureni 
Lönnroth 6--4, 4-6, 6-0'; An
dersson / Kallin - Carlbäck/Ek
ström 6-1, 6-2; Peterson/ Lerin 
-Hjalmarsson /Ericson 6-0', 6-
3; Tärneld/ Olofsson - Kraft/ 
Hellberg 6-1, 6--2; Andersson/ 
Kallin-Brorström/ Brorström 6 
-4, 4---6, 6-0'; Tärneld/Olofsson 
-Peterson/ Lerin 6--1, 6-3. 

Final : Tärneld/ Olofsson - An
dersson/ Kallin 6-2, 6---4. 

Veteran-singel: C. M. Brorström 
-L. Berg 6-2, 6--1; Kallin-S. 
Andersson 6-2, 6~1; N. Löf
ström-c. Waldenström 6-1' 6 
-2; Brorström- Kallin 6-1: 6 
-2; Hjalmarsson-Löfström 6-0' 
6--1. Final: Brorström-Hjal
marsson 6-3, 6--2. 

Pojksingel: A. Edlund-A. Lindh 
6--2,6--3; B. Brorström-P. Du
venfeldt 6--4, 6--0'; J . E. Friis
Liby-Edlundh 6--0', 6-0. Final: 
Brorström-Friis-Liby 6-0', 
6--1. 

Damsingel: M. Gustafsson
Gunvor Bundsen 6-0', 6--3; Bir
gitta Kraft-M. Gustafsson 6---4, 
6--2. 

Mixel dubbel: B. och B. Kraft
Brorström/ Book 6--3, 6--0; C. o. 
K. Waldenström-L. Berg och 
Berg 6--3" 6_2, S. och A. Ek
ström-G. och G. Bundsen 6-3; 
6-2; Kraft och Kraft-Walden-

ström och Waldenström 6-5, 6 
---4; Hellberg/ Gustafsson-S. o. 
A. Ekström 6--0', 6-3; Kraft och 
Kraft-Hellberg/Gustafsson 4-6. 
6---4, 6--4. . 

Veteransingel. 

Man hade måhända väntat att 
säkre Hjalmarsson skulle ta se
gern i veteransingeln men Carl
Magnus Brorström hade hämtat 
sig överraskande väl sedan 
chocken i A-singeln. Härtill 
kom att Hjalmarsson av någon 
anledning föreföll likgiltig för 
utgången. Brorström inledde 
mer avspänt än på länge. 

Lille Björn och hans insats har 
vi tidigare berört. Men även Pe
ter Duvenfeldt kan bli av god 
klass bara han sparar på krutet 
och låter racketen göra arbetet, 
eller med andra ord strävar ef
ter avspändhet. 

Till lilla Ann Ekström, som nu 
spelade mixed med sin pappa, 
säger vi lycka till. 

Det allmänna intrycket av den
na turnering är gott. Man slapp 
höra de annars så vanliga klan
kandena på tävlingsledaren. B. 
Kraft skötte sin syssla på ett 
föredömligt sätt. Inte minst bör 
han ha en eloge för banans go
da kondition, ett 7Q-tal matcher 
omfattade programmet. Roligt 
att uppleva hurusom Bengt 
lyckades bemanna domarstolen 
vid alla tillfällen. 

Efter finalerna var det tenrus
fest med dans och prisutdelning 
på Badrestaurangen. Priserna 
överräcktes av skådespelare 
Sven Lindberg. 

H.M. 

o 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 SA TV ARV 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

ANNA=MAJAS 
Tel. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 
JfLan LL~ak.tLLt 

VALSORTERAD MANUFAKTUR:.. 
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 

F jällbacka-Bladet 

Mera om Stora Hotellet 

Hotellet i Fjällbocka 1899 

Nu hette det rätt och slätt Ho
tellet. Stora Hotellet kom det att 
heta senare, när det ordnades 
med hotellrörelse under namnet 
Nya Hotellet i grannhuset uppe 
i backen. Skylten, något otydlig 
på bilden, stavar hotell med ett 
l och cirkumflex över o-et. 
Franskt och förnämt skulle det 
vara! 

Det är detta Wla vackra hus 
som med tiden skulle bli så till~ 
krång!at påbyggt och tillbyggt. 
Om man nu granskar Stora Ho
tellets fasad åt Galärbacken 
kan man dock återfinna den ur~ 
sprungliga långväggen med de 
fyra fönstren. 

Huset byggdes år 1834 av 
mamsell Charlotta Hanqvist, f. 
1786. Hon hade då förut bedrivit 

Erik Almqvist foto. 

krogrörelse i det s. k. Boråshu
set, vilket strök med i Fjäll
backa brand år 1928. Ar 1883 
förvärvades huset och rörelsen 
av sjökapten C. A. Hansson, och 
när denne avled år 1889 fortsat
te änkan, Valborg Hansson, f. 
Deijenberg, rörelsen ända till sin 
död 190'4. 

Fotograferingsakten utspelas i 
den lilla blomstertäppa, som då 
fanns på andra sidan av Lång
backen, Galärbackens tidigare 
namn. Fru Hansson, den lilla 
gumman fjärde från vänster på 
bilden, står här framför sitt an
språkslösa hotell, omgiven av 
släkt och vänner. Några Fjäll
backa-pojkar har passat på att 
få vara med på ett hörn. 

J. Mj. & Sv. St. 

iNVE TiNG 
AKTIEBOLAG 

FJALLBACKA 

Telefon 0525/31022 
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Seglingen i 
Seglingen i Fjällbacka har för 
varje år gått framåt. Tatala an
talet båtar sam ställer upp på 
stara seglingen i samband med 
badortsfesten ökar år för år. I 
år ställde 10-5 båtar upp. Antalet 
seglare med uttalat seglingsin
iresse ökar ackså. T. ex. har D 
c1uben turnerat längs kusten 
från Strömstad till Götebarg. 
På D - c1ubens träningsseglingar 
ställde, förutam D - kanaterna, ca 
5-6 OK- jallar ach 3-4 Mirrar
jallar upp varje gång. Fjäll
backaseglare har ackså hävdat 
sig bra på de sta.ra kappseglings
banarna : Bengt J ahanssan låg 
bra till i SM i falkbåt innan 
han missade. I EM i Mirrar ble ... 
Häger nr 14 ach Lasse Lund 
berg nr 25. I Tjörn runt kam
made Lasse Lundberg h em en 
utklassningsseger med sin K arls
kranaviggen. 

Seglingarna i Fjällbacka har 
skötts bra. Banarna har i år va
r it väl utvalda . OrganisationEn 
runt seglingarna har klaffat bra 
trats en nära ::O- pracentig ef
teranmälan. Vi har i år fått 
snygga priser. 

Trats detta är kappseglarna i 
Fjällbacka inte nöjda. Men de t 
är inte flera seglingar vi vill ha, 
ty räknar vi in seglingarna i 
Grebbestad ach Kämpersvik, får 
man seglingspragrarnmet väl 
täckt. Vill man sedan ställa upp 
i Strömstad, Satefjorden . Have
näset ach Lysekil ock...~, får m an 
inte göra annat än an kappsegla 
hela sammaren . Det är andra 
förbättringar som en kappsegla
re i Fjällbacka önskar sig. Här 
ges några förslag. sam kam fr am 
under et t dLkussiansmöte i au
gusti samt några till: 

1) SSN:s årsmöte bör förläggas 
t ill juli, då alla seglare är i 
Fjällbacka. 

2) Regeltalkningskvällar kunde 
ardnas. 

3) Träningsseglingarna fly ttas 
över till SSN. 

4) Någan farm av seglingstid
ning utdelas till SS :5 medlem
mar. 

5) SSN går med i Svenska Seg
larförbu ndet. 

6) Pressdetaljen ardnas bättre. 

7) Bättre kantakt m ed segelsäll
skap i narra Bahuslän. 

D-cIuben 
Vi har i samrnar fått fö rfråg
ningar am D-clubens verksam
het, ach vi finner det därför 
lämpligt att här ge en presen
tatian av denna: 

1) D-cluben är en kamratklubb. 

2) D-cluben verkar för D-ka
l10tseglingen i Bahuslän. 

1. D - cluben har fått låna herr 
Ture Franzens sjöbad, sam vi 
inrett till klu bblakal. Nya med
lemmar väljs in am de får 8/ 10:s 
majaritet. 

Fjällbac ka 
2. D-cluben anardnar varje tis
d2g h ela samma ren träningsseg
lingar, främst avsedda för ass 
själva, m en som är öppna för 
alla . D-cluben har gästat kapp
seglingsbanarna i Strömstad, 
Grebbestad, Kämpersvik, Hove
näset ach Götebarg. Överallt har 
vi dela t ut reklam för D-kano
ten . I Gr ebbestad har därför bil
dats en sektian D - kanoter med 
minst två båtar sam byggs i 
vinter. Antalet kommer traligen 
att öka. I augusti anordn ades 
en kväll då kanaten presentera
des för intre.sserade grebbe
stadsbor . 17 seg~are kam. 

Förfrågningar . har ställts till 
a lika båtbyggare och vi har nu 
k ammit ner i ett pris under 
4.500 kranor fö,r helt färdig båt. 

Träningsseglingar 
Träningsseglingar anardnas för 
närvarande av D-cluben. Men 
d et vore rikti !!a~e om dessa an
ardnades gena~ SSN. Seglingar
na blir i så fa ll allmännare, ach 
alla intresserade skulle få en 
möjligh et att påverka tidpunk
terna för start och banar. SSN:5 
startrnateriai s~,ulle kunna an
vändas. 

önskemål om uppsättande av 
priser för att öka intresset har 
framförts . I D -cluben har vi 
försökt med prisseglingal', men 
det visar sig då att seglingarna 
förlarar sin karaktär av träning, 
man seglar främst för att vinna 
ach inte för att experimentera, 
trimma ach kamma underfund 
med båten. Dessutam skrämmer 
det mindre erfarna seglare från 
att ställa upp. D et finns till
räckligt med priskappseglingar 
ändå: i Fjällbacka anardnas två 
ach utan större besvär tar man 
sig både t ill Grebbestad ach 
Kämpersvik. 

önskvärt 

Bildandet aven juniarverksam
het inam seglingen i Fjällbacka. 
Det har framkammit klagamål 
på D-cluben för att denna inte 
gjart någat för juniarerna. Det
ta anser vi ajust. Det är för st 
i denna sammar sam det fun
nits seglande juniarer i nämn
värt antal att skåda på Fjäll
backafjorden. Träningssegling
arna har varit dåligt besökta av 
dessa ach någat större intresse 
har vi absalut inte märkt. Men 
vi ä r medvetna am att ungdo
men behöver en "sparre" för att 
intressera sig, det är möjligt att 
denna hittills saknats. Vi tycker 
att verksamheten bör bedrivas 
i SSN:s regi, och vi bidrager 
mer än gärna med en insats. 

Till slut 

Alla seglingsintresserade kam 
till SSN:s möte ach framför era 
förslag ach åsikter. Vill ni se
dan erbjuda era t jänster skulle 
kanske mycket mera kunna gö
ras för seglingen i Fjällbacka. 

Skall vi säga att Fjällbacka blir 
Bahusläns näst största segel
metrapal (Marstrand anser vi 
aslagbart). Detta förefaller kan
ske lite aptimistiskt m en absa
lut inte ore ::;listiskt. 
Tendensen 1~d senare år pekar 
däråt. Vi hal en fantastisk skär
gård med utmärkta fjar dar att 
lägga banar i. Vi har ett m ycket 
vackert samhälle att visa upp. 
Vi skulle kunna bjuda alla seg
lare på gad service i fråga am 
det mesta. Vill vi så når v i 
detta mål! 

@röna J~id 
Stället med den goda 
maten och hembakat 

kaffebröd. 

Bio : ansdag och söndag 

jröna Iiids 
Pensionat och miograf 

FJÄLLBACKA TEL. 0525131041 

Välkommen! 

Siwan o. Be/nt Hansson 

D 520, 0720 
D 820 

Nu förmånliga priser på 
2-varvsmaskiner! 

Nu ka n Ni få en 2-varvare från 
Bl a ck & Decker till obetydligt 
högre pris än en vanlig 1-varvs
maskin. 

Ni k"n vä lja mellan tre maskiner 
- alla med låga priser. 

0520 - en ny 2-varvsmaskin till 
popul ä rt pris -

0720 - en papulär maskin med 
mycket stark mator 

0820 - det kraftigaste av Black I 
& De ckers hemve rktyg , 

Välkammen in för demonstration r 

Olofssons Järnhandel 
FJALLBACKA _ Telelon 0525/31G 40 

MIRRORJOLLEN 

~ lätt på många sätt 

~ lätt att bygga själv 

~ lätt seglad 

~ lätt härbärgerad 

~ lätt att få på biltaket 
- skrovvikt 40 kg. 

~ lätt skött med släta 
lättåtkomliga ytor 

~ lätt köpt - direkt från 
importören inga 
fördyrande mellan
händer - byggsats 
fullt komplett kronor 
1.280: - + oms. 

Tag kontakt med REICHENBERGS, Brandgatan, Fjäll
backa, tel. 0525/31393 eller 

AB ARBO CO BÄ T, KURODS INDUSTRIOMRÅDE 

UDDEVALLA TELEFON 0522/14970 
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Jag siffer och 
Visst är det väl alltid tråkigt 
att lämna Fjällbacka och som
maren bakom för att taga itu 
med höstens plikter och regn
rusk, men handen på hjärtat, är 
det inte nästan alltid så att man 
trots allt tycker att somma"en 
är tillräckligt lång. 

Så kommer en sommar som den 
i år. 

Sol varje morgon och en liten 
behaglig bris, som rufsar om en 
lite i håret när man tittar ut 
på morgnarna . Och så dessa väl
signade solnedgångar. 

Den svenska sommaren bru
kar inte direkt skämma bort den 
tappra lilla skara som valt tro
h eten framför semesterresan till 
den VDN-märkta solskens
södern. 

I somras var bilden lite väl 
vacker, inte ens maneterna hade 
hjärta att störa den. 

Ute på seglarskolan sjöd det av 
liv. Segel fladdrade och seglar
klädda ungdomar ilade av och 
an i iver att få sina båtar rig
gade och sjöklara så fort som 
möjligt. 

Men det fanns också de som 
tyckte att seglarskolan var i vä
gen där ute i Sälvik. 

Okay, jag förstår dem. 

Jag förstår alla dem som tycker 
det är besvärligt att bada 50 
meter längre bort utefter stran
den, jag förstår att om man i 

minns. 
alla år ansett en liten bit strand 
som sin egen, det visst inte är 
roligt att se den belamrad med 
stojande ungdomar, båtar, rig
gar och annat smått och gott. 

J ag förstår en sak till. J ag för
står att alla ni som vi var i vä
gen för såg alla glada barn och 
ungdomar, hörde alla skratten 
och kände atmosfären nere vid 
stranden. J ag förstår att ni gä-~
na går de där 50 metrarna extra 
som ert lilla bidrag till den trev
liga Fjällbackaungdomen ... 

Vi hade den gångna sommaren 
5 nybörjarkurser och 1 fortsätt
ningskurs igång, ett resultat som 
man väl får anse intressemäs
sigt mycket gott. 

Höjdpunkten var onekligen 
långseglingen i slutet på juli. 

Med 6 Mirrorjollar, 1 Mirror 16 
l Triss och Viggen lämnade vi 
en måndag Fjällbacka. Resan 
gick via Grebbestad, Havsten
sund och Nordkoster över till 
Skärhalden i Norge och h em. 

Det var mycket roligt att se 
ungdomarna under denna seg
ling. Lägerlivet, umgänget, de 
långa rostörnerna i de små jol
larna, allt skötte de käcka poj
k arna och flickorna utan någon 
som h elst tvekan helt perfekt. 
Jag skulle vilja haft alla ung
domens belackare med på den 
resan. 

Tack förresten Calle krögare för 
Din hjälp med rapporteringen 
under seglingen. 

Seglingsskolans elever, lära re och värdska pet Ingrid och Lars Schm idt 

samlade utanlör villan på Da nnholmen under ett besök dä r. 

J ag vill också tacka Lars och 
Ingrid Schmidt för alla de trev
liga fredagsträffarna Ni ordnade 
för seglarskolan ute på er här
liga ö. Tack inte minst Bosse 
Reichenberg och Arboco för 
hjälpen m ed båtar o. d. och tack 
alla ni som alltid tog ett hand
tag när det behövdes. 

Till sist, har ni några problem 
gällande seglingsfrågor eller 
kurser eller material, skriven 
rad till mig, adr. Box 28, Fjäll
backa, så skall jag försöka hjäl
pa till så gott jag kan. 
Vi ses 69. 

Seglar hälsningar 
Lasse Lundberg 

Celebra gäster såg solnedgång från Sjöbod 
i Fjällbacka 

På bilden ses makarna Ulla och Sven Lindberg sa mt dottern Mickaela 

och konstnär 0 101 Carlström. 

En lördagskväll i slutet av juli 
blev den "Kvicklundska" sjö
boden invaderad av framstående 
personligheter ur skärgårdens 
sommargästliv. Denna sjöbod 
äges numera av skådespelare
och konstnärsparet Sven och 
Ulla Lindberg, Stockholm, som 
ett annex till deras på andra si
dan gatan befintliga sommarfas
tighet. Här har familjen Lind
berg vistats några år och stor
trivs i sin pittoreska miljö. Sjö
boden har blivit något alldeles 
extra för fru L~ndberg som här 
har rett sig en friluftsatelje där 
hon utövar sitt konstnärliga yr
ke att måla hvlor. Från tidiga 
sommardagar till fram mot hös
ten har konstnärinnan fru Lind
berg vigt sin tid att vistas här 

och många äro de vyer från 
skärgården med vackra solned
gångar över Fjällbackafjorden 
som hon förevigat. En kväll i 
sluifot av juli samlades ett fler
tal vänner bland skärgårdens 
gäster till en trevlig samvaro 
hos värdfolket Lindberg, Fjäll
backa. Bland gästerna sågs dir. 
Lars Schmidt och fru Ingrid 
Bergman, konstnär Olof Carl
ström, dir. Gunnar Hindemark 
med fru, dir. Harry Järund, gre
ve Gustav Bonde med fru. Fru 
Ulla Lindberg var sist att lämna 
"skutan" vilket skedde i början 
av oktober för att bevista en 
utställning som avslutning på en 
angenäm sommarvistelse på 
västkusten. 

Kville Sparbank 

V!fl-4~4 oc,a Una. i d.fl-4~8.4f1,kef1" 
~ Bw-·deM e9ef1. 8.4f1.1t ~ 

Räntan är förmånlig . 

Utnyttja all den service som sparbanken erbjuder. 

Vid köp eller försäljning av fastigheter lämnar 

sparbanken hjälp med uppsättande av köpebrev 

och lagfarts ansökningar. 

Genom vårt nya nattfack lämnas 
kunderna service hela dygnet. 

Telefon 0525/31018 - 31080 
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Ryssebukten, ett ortnamn från vår tid 

Ryssebukten på Långeskär 

När barnbarnen hör att dagens 
bad tur skall gå till Långeskär 
ute vid Väderöfjorden och bör
jar studera kartan på sommar
stugeväggen, finner de namnet 
Ryssebukten på en vik i nord
väst på Långeskär. "Varför he
ter den Ryssebukten?" frågar 
de, och gammelfar berättar. 

Den heter Ryssebukten, sedan 
ett ryskt fartyg gått till botten 
i den här viken. D et var i den 
svåra r;ovemberstormen år 1913 
som ett tremastat ryskt skonert
skepp på resa från Spanien med 
salt, av tjocka och ström kom 
ur kun och strandade vid Ola
skär i Södra Väderöarna. Be
sättningen bärgades av lotsar
na på Väderöarna och fördes 
välbehållen in till Fjällbacka. 

Allt eftersom saltet smälte, lät
tade fartyget, blev flott och drev 
över Väderöfjorden och in mot 
Långeskär, där det sjönk i den 
vik som så småningom kom att 
heta Ryssebukten. Där blev det 
liggande inemot ett år. Jag 
m inns så väl, när vi på somma-

ren 1914 var ute och såg farty
get liggånde på sidan några me
ter under vattEnytan. Dåvaran
de ägare, försäkringsbolaget, lät 
birga en del av riggen: rår, se
gel, block och tågvirke, som in
fördes till Fjällbacka och såldes 
på auktion. Själva skrovet för
värvades av sjökaptenen Wil
hPlm Andersson i Fjällbacka. 

Denne gjorde förberedelser för 
bärgningen, förhyrde motorbåt 
och dvkare. Men när man kom 
ut föl: Citt sätta igång företaget, 
var "ryssen" försvunnen. Farty
get hade glidit ut och hamnat 
på djupare vatten i Väderöfjor
den. Och så var dess saga all. 

Två år tidigare var detta fartyg 
ute i en novemberstorm i den 
bohuslänska skärgården, och 
var då nära att möta sitt slutli
ga öde. Hon blev segelsliten ute 
i Skagerack, och helt prisgiven 
åt vind och våg drev hon in mot 
grunden utanför Gullholmen. 
Den gången blev hon dock bär
gad och införd till Lysekil av 
bärgningsångare från Göteborg. 

tll lJ P T " ~ C ~ H 
Texten på det ryska fartygets namnbräde. 

Vad hette fartyget? Här återges 
en bild av texten på namnbrä 
det, vilket slitits loss i stormen, 
drivit iland på Musö och blivit 
tillvarataget. Bokstäverna är 
ryska, men inte alla hör till de 
mest vanliga i ryskan. Vissa av 
tecknen kan betecknas som kyr
koslaviska. Den första boksta
ven är emellertid M och den 
andra ett A. Den tredje ett ryskt 
R (lika med vår bokstav P ). Den 
fjärde T . Den femte är tecknet 
för y eller L Den sjätte ett ryskt 
N (lika med vårt H ). Så följer 
C (vårt S) och sist H (vårt N ) 
- MARTINSON _. 

Martinson låter just inte ryskt, 
fast mera svenskt. Förklaringen 
är väl den att fartyget hörde 
hemma i Riga, som ju en gång 
varit stad i det svenska östersjö
väldet, och att svenska namn 
ännu lever kvar därute. 

Även om flertalet ortnamn i vå
ra trakter är gamla, många av 
dem mycket gamla, så skapas 
som vi sett också nya. När jag 
skriver ner dessa rader om hur 
Ryssebuktell fått sitt namn, er
inr'!.r jag mig följande. 

En gång vid en middag i Göte
borg hade jag som bordsgranne 
professor Gösta Bodman, och 
han kom att berätta minnen från 
Antar ctisexp2ditionen till syd
polsområdet 1901-1903, i vilken 
han deltog som vetenskapsman. 
Bland annat berättade han: "Se
dan vårt expeditionsfartyg kros
sats i isen och sjunkit, fick vi 
bosätta oss på' den nedisade po
larkontinenten. I den geografin 
saknas ju namn på vikar, sund 

och annat. Vi gjorde utflykter i 
trakten av vårt läger, och när 
vi sedan samtalade om platser 
vi besökt, inställde sig behovet 
av verkliga ortnamn. Och så fick 
vi hitta på namn. Bl. a. kallade 
vi en vik Grytviken efter några 
gamla rostiga järngrytor, som 
någon valfångare en gång i ti
den lämnat efter sig. Och nu 
finner jag att namnet Grytviken 
är upptaget på kartor som 
tryckes över sydpolarområdet." 

Sverker Stubelius . 

Festen genomlyckad 
FFF:s traditionella festlighet på 
Strandrestauranten blev i år 
mycket lyckad. Fullbokat na
turligtvis sedan lång tid tillba
ka och humöret var hela kväl
len på toppen för samtliga. Alla 
dansade och roade sig efter bäs
ta förmåga till långt fram på 
natten. Prisutdelning från ten
nisveckan stod också på pro
grammet och som tidigare år 
svarade skådespelaren Sven 
Lindberg assisterad av frk Eva 
Eriksson för utdelningen. Ett 
varmt tack till dessa båda för 
denna värdefulla hjälp. Ett 
mycket varmt tack riktar vi 
även till konstnärinnan fru Mar
ga Wennerlund som till festen 
hade skänkt en vacker och vär
defull tavla där nettot skulle 
komma tennisklubben och 
bryggdansen till del. Dessa bå
da ur turistsamhället så viktiga 
organ behöver allt det stöd de 
kan få för att kunna ge en god 
service under de korta men in
tensiva veckorna i juni-juli
augusti. Ett varmt tack än en 
gång. 

Som sagt en alltigenom lyckad 
festlighet, men lite smolk i bä
garen blir det varje år, tyvärr. 

Det är ju så att föreningens 
medlemstal växer för varje år 

vänd Eder till 

och så många som vi nu har 
har vi aldrig haft tidigare. Det 
betyder även att allt fler vill 
vara med på FFF -festen, och det 
är ju helt omöjligt att kunna 
tillmötesgå alla. Som Ni vet se
dan tidigare tar restauranten in 
210-215 personer max. När så 
c:a 450 vill vara med förstår Ni 
vilka problem som uppstår. Det 
är en omöjlighet att undvika att 
någon eller några tycker sig 
missgynnade. Vi förstår dem till 
fullo. Det har heller inte varit 
någon avundsvärd uppgift att 
sitta med i den kommitte som 
har till uppgift att placera gäs
terna vid borden. Alla bord kan 
ju bara inte stå i centrum. Det 
har även tagit allt för lång tid 
att omhänderha dylika uppgif
ter, så till sommaren skall de 
som önskar vara med på festen 
(tiden står angiven på annan 
plats i detta nummer) anmäla 
sitt deltagande direkt till restau
l'anten, tel. 312 08. Gör det i god 
tid är Ni snäll. Då har Ni alla 
möjligheter att både få fint 
bord och garanti för att Ni 
överhuvudtaget kommer med. 

Väl mött således till sommaren 
och till dess önskar vi Er alla 
en riktigt GOD JUL och ETT 
GOTT NYTT AR 1969. 

-Jin-

FJÄLLBACKA 

Telefoner: 
(0525) 
Bostaden 

31021 
31012, 

Postgiro 295599 

Bankgiro 43-3627 

Gynna 

annonsörerna! 
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För Fjällbacka - Bladets yngsta läsare. 

Det var en gång en alldeles 
ovanligt nyfiken liten krabbpoj
ke som hette Puttrik. Han 
bodde med sin familj i vattnet 
mellan några tångbeklädda ste
nar nere vid bryggorna i Fjäll
backa. En riktig liten rustibuss 
var han, och hans mamma var
nade honom jämt och ständigt 
för att vara för djärv och tank
lös. Puttrik hade en hel hop 
både systrar och bröder, men de 
voro alla fö rståndiga och stadi
ga krabb-barn. Puttrik var an
norlunda han. Det pirrade i ho
nom av levnadslust och företag
samhet, och att hålla sig stilla, 
det var nog det värsta han skul
le kunna tänka sig. Hela dagar
na sprang han omkring och 
gjorde mest ofog, men man ba
ra skrattade åt honom, för han 
var trots allt en sådan pigg och 
lustig liten krabat. 

Stackars Puttrik, en dag gick det 
emellertid illa för honom, som 
hans mamma länge förutsett. 

Som grannar hade de nämligen 
en hel koloni blåmusslor, och 
som alla vet, är ju musslor litet 
vresiga och sammanbitna av sig. 

Det fanns särskilt en gammal, 
skrovlig musseltant som var 
ovanligt butter, och som Puttrik 
älskade att retas med, då han 
kunde komma åt. Nu låg hon 
med en springa öppen i skalet 
och dåsade, då Puttrik plötsligt 
stack in en klo för att kittla 
henne. Klick, sa det, och så slog 
skalet igen, och där stod den 
stackars Puttrik, en klo fattiga
re. Han tjöt och grät, men vad 
hjälpte det, klon var och för 
blev borta. Det vackraste han 
visste, var lilla sjöstjärnan Stel
la som också bodde i närheten. 

Hon var förfärligt blyg och till
bakadragen, men nu tyckte hon 
så synd om stackars Puttrik, så 
hon glömde alldeles bort sin 
blyghet och kom fram för att 
trösta honom. "Om det åtminsto
ne varit ett av mina ben", sa 
Puttrik, "som jag har åtta av, 
men händer, det hade jag ju 
bara två". Den lilla sjöstjärnan 

Framkallning och Film 

fjÄllBACKA 
fOTOATElJE 

Telefon 0525/31009 

Krabban Puttrik 
smekte honom och viskade, att 
det skulle säkert med tiden 
växa ut en ny hand på honom. 

Just i samma ögonblick pulse
rade en grann, röd manet förbi , 
släpande efter sig en enorm 
svans av manettrådar. Glömda 
var alla Puttriks sorger, då han 
med sin enda h and hakade tag 
i svansen och skrattande åkte 
med ett långt stycke ut t ill havs. 

Vid ett annat tillfälle tyckte 
han, att det skulle vara roligt 
att få upptäcka litet mera av 
F jällbacka, än vad han kunde 
se från bottnen under bryggor
na, där han dagligen kravlade 
omkring. Således tog han sig 
upp på en sten i vattenbrynet, 
och förr än han kunde ana, fick 
han sin önskan uppfylld. En 
hungrig m ås seglade nämligen 
just då förbi och dök m ed blix
t ens hastighet ned och knep till 
sig den nyfikne Puttrik. Snart 
svävade den lille förbluffade 
krabbpojken mellan himmel och 
jord på väg mot Veddeberget, 
där måsen från hög höjd tänkte 
släppa stackars Puttrik för att 
krossas mot den hårda stenen 
och därefter kalasa på honom. 

Som väl var hade Puttrik tur 
denna gången. En annan mås, 
som ville rycka åt sig bytet, ja
gade efter dem och tvingade den 
första fågeln tillbaka ut över 
vattnet. I flykten tappade må
sen den stackars vettskrämde 
Puttrik. Plupp, sa det i vattnet, 
och så var krabbpojken hemma 
igen. Den flygturen glömde h em 
aldrig och skröt gärna med vad 
han sett där uppifrån luften av 
sjöbodar, hus med små, små täp
por omkring, kyrkan och det 
väldiga fjället. 

En dag började det bli livligare 
på bryggorna. Sommargästerna 
h ade kommit till Fjällbacka. 

Massor av barn låg på mage och 
fiskade krabbor hela dagarna 
med ett snöre med agn på en 
sten. Många av Puttriks vänner 
bland småkrabborna såg han 
försvinna upp genom vattnet för 

BLOMMOR, FRUKT 

- GRÖNSAKER -

PRESENTARTIKLAR ffi ffi. 

Kärraby Blomsteraffär 
TEL. FJi<\LLBACKA 0525/31Q 49' 
HAMBURGSUND 0523/53155 

att aldrig återvända, och han 
hörde hemska skildringar av 
barnen på bryggorna, hur de 
stackars krabborna levande 
stoppades i kokande vatten och 
sedan åts upp av sina stolta 
fångstmän . 

Nej tack, något sådant tänkte 
då inte Puttr ik åka på. Men hur 
det nu var en dag, så hittade 
han på bottnen en härlig bi t 
fläsk, och inte lade han märke 
till den tunna tråden som häng
de ner från bryggan, utan bör
jade förtjust att tugga i sig 
läckerbiten. Så ivrig var han, 
att han inte märkte, att han 
sakta blev halad upp genom 
vattnet, och snart låg han på 
torra land sprattlande på rygg 
med sina fyra par ben och sin 
ena hand i vädret . Kall av fasa 
tänkte han på vad som skulle 
hända honom. Stackars Puttrik, 
vad skulle han nu ta sig till? 

En liten kavat pojke tog honom 
i ena benet och hivade honom 
i en spann med vatten medan 
en liten flicka med beundran i 
rösten sa ; "Att du bara vågar, 
Christian. Tänk om den nyper 
dig i fingrarna. Har du sett", 
tillade hon, "den stackars krab
ban har ju bara en framklo. Vi 
släpper i den igen, tycker jag". 

På så sätt undkom Puttr ik även 
den gången med blotta för 
skräckelsen, och du kan tro, att 
efter den minnesbetan åt han 
bara vad hans krabbmamma du
kade fram åt honom. 

Med åren växte hans förlorade 
klo ut igen, och han blev en 
stor och förståndig krabbherre, 
som bildade egen familj. Ibland 
berättade han för sina barn om 
sina bravader i unga dar. och 
de ryste av fasa, då han kom 
t ill ~ventyret uppe på bryggan. 

Tänk, en sådan snäll och rar li 
ten flicka som räddade Puttrik 
den gången. Kanske någon sam 
läser detta, vet vad hon heter. 

Maj Gustafson. 

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBACKA 

Tel. 0525/31250 

Ett besök av älg i Fjällbacka
fjorden för nära hundra år sen. 

Ett apropå till senare tiders älg
besök i Fjällbacka. 

Så här har Johan Mjölner en 
gång berättat för signaturen 
Gasp. 

"D et var den 15 oktober 1874 
som det hände. Ett lag skarp
sillfiskare höll till utanför Pors
holmen. De fick se ett hiskeligt 
stort djur komma simmande 
från Valö- hållet mot båten, och 
de beslöt att söka fånga djuret. 

De kastade lasso kring djurets 
horn, och sedan var det bara 
att fö lja med dit djuret beha
gade att sinuna. 

Gubben Aron, som satt i fören, 
kunde i någon mån dirigera 
Hirdriktei.ngen genom att styra 
med en åra. Så småningom var 
man inne i Fjällbacka och där 
förtöjde man älgen vid Gerles 
brygga. Massor av nyfikna kom 
naturligtvis dit, men inte förr
än Nils Backelin, en brorson till 
konsuln, anlänt, fick de nyfikna 
r eda på vad det var för slags 
djur man fångat. Det var näm
ligen en älg, och efter det var 
förbjuden jakttid rådlh Backe
lin fiRk arna att släppa älgen. 

Men älgen löste själv problemet. 
Han slet så kraftigt i repet som 
han var bunden med att hela 
bryggan rasade ihop och alla 
som var där hamnade i vattnet. 
F olk, silltunnor och all annan 
bdlte hamnade i vattnet huller 
om buller. Som tur var blev 
ingen skadad. En som inte var 
ledsen över missödet var urma
karn i Fjällbacka. Han fick fas
ligt mycket att göra m ed att 
renovera klockor en tid. 

Naja, älgen kom fri, men av si
na "nsträngningar avled den 
och återfanns senare på Kråk
holmen. Det slutade just inte så 
väl för t;~karna h eller. Alla sju 
blev insti~mda till tinget i Rab
balshede där fyra av dem döm
des att böta vardera 160 k ronor. 

De övriga, som vädjade till hov
rätten, gick fria . D e påstod att 
de ej "ktivt deltagit i " jakten". 

Om man betänker att 160 kronor 
på den tiden var detsamma som 
en halv i)n,dön för en sjöman 
eller en fiskare, så förstår m an 
att straffet inte precis var ett 
milt straff". 
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Legala 
85 år 

18/ 2 Hemmansägare Artur Vic
tor Bräcke, Fjällbacka 

30/ 5 F. urmakaren Carl Wide
lius, Fjällbacka 

30/ 6 Fru Gerda Larsson, Käll
vik, Fjällbacka 

81} år 

24/ 3 Fru Blenda Richardsson, 
Oxnäs, Fjällbacka 

23 / 4 Fru Josefina Bohlin, Ox
näs, Fjällbacka 

1/6 F . d. hemmansägaren Per 
Thoren, Backa, Fjällbacka 

75 år 

16/ 2 Fröken Helmy Johansson, 
Fjällbacka 

17/ 2 Fiskaren John Juliusson, 
Hästvam, Fjällbacka 

70 år 

4/ 1 F. d. pensionatsägare Ag
nes Carlsson, Fjällbacka 

14/ 2 Fru Hjördis Andreasson, 
Ödsmål, Fjällbacka 

2/ 6 Byggmästare Hugo An
dreason, Fjällbacka 

29/ 6 Fru Clary Svahn, Fjäll
backa 

65 år 

4/ 1 F. d. nederlagsförestånda
re Folke Hagberg, Fjäll
backa 

17/ 1 Fru Svea Fredlund, Fjäll
backa 

20/1 Fru Allie Norderby, Nord
by, Fjällbacka 

21/ 1 Fru Astrid Järund, Fjäll
backa 

23/1 Avd.chef Frank Olsson, 
Fjällbacka 

4/ 2 Fru Elsa Eriksson, Fjäll
backa 

6/ 4 Målarrnäst. Georg Arons
son, Fjällbacka 

9/ 6 Plåtslagaremästare Arne 
Fredlund, Fjällbacka 

60 år 

9/ 1 Handelsbiträdet Gunnar 
Isaksson, Fjällbacka 

29/ 1 Fru Clary Hakeröd, Fjäll
backa 

15/ 2 Fru Nancy Bergqvist, 
Fjällbacka 

3/ 3 Fru Gunborg Ekström, 
Fjällbacka 

14/ 3 Fiskaren Evert Ekström, 
Fjällbacka 

16/ 3 F ru Astrid Ternström, 
Fjällbacka 

17/ 3 Fru Axelina Andersson, 
F jällbacka 

25/ 3 Fru Svea Andersson, L er
sten, F jällbacka 

notiser 
7/ 4 Fru Karin Carlsson, öds

mål, Fjällbacka 

11/ 4 Fru Norine Brahm, Råröd, 
Fjällbacka 

20/ 4 Linjearb. Karl Axel Karls
son, Ödsmål, Fjällbacka 

25/ 4 Fru Anna Magnusson, 
Fjällbacka 

2/ 6 Fröken Ethel Persson, 
Kalvö, Fjällbacka 

24/ 6 Brevbärare Rune Ström
berg, Fjällbacka 

50 år 

7/ 3 Verkstadsägare Olof Tho 
ren, Lersten, Fjällbacka 

13/ 6 Fröken Sonja Eliasson, 
Kalvö, Fjällbacka 

26/ 4 Verkmäst. Erland Järund, 
Fjällbacka 

Födda 

18/6 Kristina Sofia, dotter till 
Alvar Högberg o. h. h. 
Kerstin Margareta f. Dah
len från Prästgården 

2/7 Annika Elisabeth, dotter 
till Karl Erik Utgren o. h . 
h . Anita Marianne f. 
Strömberg fr. Ödsmål In
nergård 1:148 

22/9, Angela Marianne, dotter 
till Bernt Roger Hansson 
o. h. h . Sivan Marianne f. 
Mattsson från Granliden 
1:3 

7/ 10 Eva Pärnilla, dotter till 
Karl Erik Lennart Karls
son o. h. h . Eva Laila f. 
Krantz från Ödsmål In
nergård 1:148 

26/ 10 Eva Maria Agneta, dotter 
till Lars Anders Engberg 
o. h. h. Rita Ingrid f. 
Krantz från Barkassen 5 

28/ 10 Anders Erik Lennart, son 
till Tage Lennart Hedin 
o. h. h. Karin Ellinor f . 
Johansson från Ödsmål 
Innergård 1:58. 

-i-
Döda 

12/7 Annie Hilda Johansson f. 
1891 från Lersten Uppeg. 
2:2 

4/ 8 Hanna Andreasson (An
dersson) f. 1876 från öds
mål Sörg. 3:29 

8/ 8 Augusta Barkstedt f. 1886 
från Ödsmål Innerg. 1:120 

23/ 8 Johanna Matilda Karlsson 
f. 1885 från Backa Norr 
1:3 

3/ 9 Johan Oskar Vilhelm 
Larsson f . 1907 från Ler
sten 6:1 

18/ 10 Hulda Charlotta Johansson 
f. 1884 från Mörhult 1:1 

Havsseglare 
som givit 

hedrade poet 
deras båt namn 

En krans med inskriptionen "SegelschulschiH Gorch Fock und Bundes

republik Deutsc hland " lade de tyska sjömännen ned på poeten Gorch 

Focks grav utanför Fjällbacka i sommar. Efter kransnedläggningen 

hedrade man den dödes minne med en tyst minut. 

Gorch Fock, en av Tysklands 
främsta poeter i början av 1900-
talet, har givit sitt namn åt den 
västtyska armens stolthet, segel
fartyget Gorch Fock, som i som
mar låg i Göteborgs hamn i vän
tan på start i Sail Training Race. 

Poeten omkom under Skage
racksslaget 1916, och hans kvar
levor vilar nu på en krigskyr
kogård utanför Fjällbacka. Den 
31 juli högtidligh ölls hans min
ne ute på skärgårdsön av fem 
utsända besättningsmän från 
segelfartyget, vilka nedlade en 
krans på den döde poetens grav. 

Gorch Fock deltog som krigs
frivillig i första världskriget. 

Hans fysiska krafter var inte 
stora, och alla försök att enrol
lera sig på segel- och handels
fartyg misslyckades. Han var 
dock fast besluten att göra en 
insats för fosterlandet i kriget, 
och därför anmälde han sig som 
krigsfrivillig och mönstrade om
bord på den tyska kryssaren 
Wiesbaden. Den 31 maj 1916 
deltog kryssaren i Skageracks
slaget och sänktes. Nästan hela 
besättningen och däribland 
Gorch Fock omkom. Några må
nader efter slaget spolades hans 

döda kropp i land på ett skär 
utanför Fjällbacka tillsammans 
med andra offer från samma 
slag. De svenska m yndigheter
na iordningställde en krigskyr
kogård på ön Stensholmen utan
för Fjällbacka, och där vigdes 
Gorch Fock till den sista vilan 
tillsammans med ytterligare ett 
tiotal krigsoffer. 

Han vilade länge där i största 
anonymitet, men under de se
naste åren har Stensholmen bli
vit ett kärt utflyktsmål för 
framför allt tyska turister på 
besök i Bohuslän. Detta vittnar 
en "gästbok" om som ligger 
bakom poetens gravsten. 1959 
lades den första delen där. 1966 
var den fullskriven och en ny 
lades dit. Även denna är så gott 
som fullskriven med namn på 
tyska medborgare, som på detta 
sätt vill h edra den dödes minne. 

De fem t:\;ska besättningsmän
nen från segelfartyget kom till 
Stensholmen med en av mari
nen helikoptrar. Befälhavare för 
den tyska expeditionen var 
Oberleutnant Uwe Schneidewind 
från Kiel. Den svenske förbin
delseofficer en, löjtnant Björn 
Kihl från Marinkommando Väst, 
deltog också. 
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1/12 1 sönd. Advent Högmässa kl. 11 
Därefter kyrkkaffe i förs.hemmet 

8/ 12 2 sönd. Advent Högmässa med HHN k l. 11 

12/ 12 Luciafest i församlingshemmet kL 19 

15/12 3 sönd. Advent 

22/ 12 4 sönd. Advent 

24/ 12 Julafton 

25/12 Juldagen 

26/ 12 Annandag jul 

29/ 12 Sönd. e. jul 

31/12 Nyårsafton 

1/1 Nyårsdagen 

5/1 Sönd. e. nyår 

6/ 1 Trettondedagen 

Högmässa kl. 11 
Söndagsskolans julspel kl. 17 

Högmässa kl. 11 

Julbön kl. 17 

J ulotta kl. 7 

Högmässa kl. 11 

Högmässa kl. 11 

Nyårsbön kl. 17 

Högmässa med HHN kl. 11 

Högmässa kl. 11 

Högmässa m . missionsoffer kl. 11 

Därefter Högmässa kl. 11 varje sön- och helgdag. Nattvards
gång första söndagen i varje månad. 

SCHEWENIUS TR. MUNKEDAL 1968 

Fjällbacka-Bladet 


