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FjäUbacka hemsöktes hårt av den västsvenska orkanen. 

Småbåtsbryggan i Källvik stod under vatten 
och sjöarna vräkte över och båtarna vatten
fylldes och sjönk. 

Där ligger bogserbåten sjunken vid Fiskar
föreningens brygga sedan den raderat bort 
bryggorna utanför sjöbodarna. 

Vid Sälvik vräkte vågorna mot en sjöbod 
så att den raserades och gled ned i sjön. 

Måndagen den 22 september 
1969 kommer att framstå som 
den svåraste stormdag som 
hemsökt Fjällbacka. Något larm 
om att den nalkades kusten fick 
man ej, och därför kunde man 
ej göra sig beredd att möta den. 

Stormen började under sön
dagsnatten och hade på mån
dagsmorgonen nått orkanens 
styrka vilken varade hela för 
middagen för att senare på da
gen bedarra något. Vindstyrkan 
uppmättes till 30-35 sekundme
ter. 

är m orgonen grydde och man 
gick ut i samhället möttes man 
ay stormens inferno. Ute på 
fjorden gick vågorna meterhöga 
och vattnet rök som dimmoln 
in över bebyggelsen. Bryggor 
raserades och båtar sjönk eller 

kastades mot kajer eller strand
skoningar och slogs sönder. Man 
stod hjälplös och kunde inte in
gripa då allt var för sent och 
den totala ödeläggelsen var ett 
faktum. Stor förödelse anställde 
en bogserbåt vilken låg förtöjd 
vid Fiskarföreningens brygga då 
den slet sina förtöjningar och 
drev mot de närliggande bryg
gorna vilka krossades innan den 
vattenfylldes och sjönk. Sjöbo
dar raserades och drogs ned i 
vågorna. Även inom bebyggelsen 
anställdes skador genom att tak
tegel sopades bort och övrig 
takbeklädnad revs upp. Vid 
campingplatsen i S'älvik vräktes 
stora träd omkull och rotsyste
met följde med. Även inom an
dra delar av samhället möttes 
man av omkullvräkta träd. En 
vecka senare kom stormen å ter 
men hade ej samma styrka och 
någon förödelse anställdes ej. 
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1/ 2 sida 150:--
1/ 4 sida 75:--
1/8 sida 40:--
1/12 sida 30:--
1/16 sida 20:--

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

Fjällbackabladet 
med små små ord av 
kärlek 

Undertecknad har i många år 
följt Fjällbackas utveckling. På 
trettiotalet fanns det ej så 
många utkomstmöjligheter i 
samhället. I stort sett levde 
samhället på badortsrörelsen 
med litet fiske samt få hant
verk. 

Sedan dess har Fjällbackas in
dustriella fortplantning avsevärt 
förbättrats. Fisket har utveck
lats högst väsentligt. Dock finns 
där rätt stora problem. Väder 
och vind samt fiskelycka väx
lar. En rätt stor konservfabrik 
har vuxit fram och dessutom 
har på senaste tid Inventing till
byggts och fått ansenliga pro
portioner. Denna industri är 
idag Fjällbackas livsnerv. Ox
näsvarvet med den driftige Bror 
Janson vid rodret är på stark 
frammarsch. De mindre indu
strierna skall ej förglömmas, 
var och en drar sitt strå till 
stacken. Som bekant har Fjäll
backa-Bladet till syfte att verka 
för Fjällbackas utveckling fram
förallt på näringslivets område. 

Föreningen vill också stärka 
Fjällbackas framtid i fö'rsta hand 
bland före detta fjällbackabor 
och sommargäster. Det finns 
mycket att göra för vårt sam
hälle. Enskilda medlemmars 
initiativ kan vara mycket vär
defulla hur små de än ser ut 
vid starten. 

Som framförts på första sidan 
av denna tidning är även intres
senter på god väg att återigen 
få igång någon slags stenföräd
ling i Fjällbacka. Ännu är det 
för tidigt att sia om denna in
dustri. Lyckas vi så kommer 
samhället att tillföras ännu en 
industri, och då är ett av våra 
strävanden uppfyllda. 

Man kan således med skäl på
stå att företagsamheten går på 
frammarsch i Fjällbacka. Det 
har tagits friska initiativ på se
naste månaderna för samhällets 
bästa. Lyckas vi ännu mer är 
det vår förhoppning att de ung
domar som växer upp i samhäl
let borde kunna beredas den 
sysselsättning som vi önskar för 
Fjällbackas utveckling. 

Alf Edvardsson. 

V önner-medarbelare 
Vi framför härmed vårt redak
tionella tack till Er för den 
uppmärksamhet som visades vår 
vädjan i förra numret av Fjäll
backa-Bladet om att i god tid 
tillställa oss material till kom
mande nummer. Senaste datum 
bör vara 1 maj och 1 november. 

Vi hoppas på Edert välvilliga 
stöd även under kommande år. 

F jällbac ka-B lade t 

Stadgar för Föreningen för Fjällbacka 
Antagna vid föreningens årsmöte 

den 21/7 1969. 
Ändring av stadgarnas paragra
fer 1, 5, 9 och 11 har ägt rum 
och godkänts vid årsmötet 1968 
och 1969. 

§ 1. 
Föreningen för Fjällbacka har 
till syfte att främja näringslivet 
på orten, att värna om Fjäll
backa som fritidsmiljö och att 
även i övrigt verka för dess 
gynnsamma utveckling. För
eningen skall därför vara ett 
organ för samråd mellan orts
bor och övriga, som genom som
marvistelse eller på annat sätt 
har samhörighet med Fjällbacka, 
för att därmed genom initiativ 
av olika slag och kontakt med 
kommunala och andra instan
ser gagna de intressen, som för
eningen har såsom målsättning. 

§ 2. 
Medlem av föreningen kan var
je för Fjällbacka intresserad 
person bliva. 

§ 3. 
Som kontaktorgan skall för
eningen utgiva en tidning, som 
även är föreningsblad, med 
minst två nummer årligen . 

§ 4. 
Arsmöte hålles årligen i juli 
månad. Dag meddelas för
eningsbladet. 

§ 5. 
Föreningens styrelse utgöres av 
fem ledamöter och två supplean-

ter, vilka väljas för en tid av 
två år. Vartannat år väljes tre 
ledamöter och en suppleant och 
vartannat år två ledamöter och 
en suppleant. 

§ 6. 
Arsmötet utser ordförande. 
De övriga styrelseledamöternas 
funktioner beslutas av styrel
sen. 

§ 7. 
Två revisorer och två revisors
suppleanter väljes på årsmötet 
för innevarande verksamhetsår. 
Verksamhetsåret omfattar tiden 
1/7--30/6. 

§ 8. 
På årsmötet föredrages styrelse
och revisionsberättelser, förrät
tas val och diskuteras andra för 
föreningen angelägna frågor. 

§ 9. 
Ändring av föreningens stadgar 
skall godkännas av två på var
andra följande möten, varav ett 
årsmöte. 

§ 10. 
Föreningens upplösande skall 
beslutas av ett ordinarie och ett 
extra årsmöte. 

§ 11. 
Skulle föreningen upplösas skall 
beslut samtidigt fattas om att 
eventuellt överskott skall över
lämnas till kommunen eller an
nat organ för ändamål, som står 
i överensstämmelse med för
eningens syfte. 

Medlemmar utomlands 
Till Er som vistas utomlands och 
ej beröres av det postala sättet 
för inbetalning av medlemsav
giften som vidlådes våra med
lemmar inom landet vill vi läm
na följande upplysning. 

Sedan några år tillbaka nödga
des vi höja årsavgiften till fem 
ton kronor. Den största orsaken 

är ju att tidningen för varje år 
undergår en förändring till det 
bättre genom utökat antal sidor 
samt dessutom större antal bil
der. Det är ju glädjande att så 
kunnat ske vilket beror på med
lemmars och annonsörers stigan
de intresse. 

Redaktionen. 

Föreningen för Fjällbacka 
höll sitt årsmöte i Församlings
hemmet den 17 juli. 
De närvarande hälsades väl
komna av ordföranden hr Alf 
Edvardsson. Till årsmötet hade 
inbjudits naturvårdsintendent 
Karl-Axel Jansson från Läns
styrelsen. 
I tur att avgå ur styrelsen voro 
hrr Emil Haeger, Nässjö, och 
John I. Johansson, Fjällbacka, 
samt suppleant Nils Pettersson, 
Herrljunga. Hr Haeger avböjde 
återval och nyvaldes hr Algot 
Torewi, Fjällbacka, samt valdes 
till suppleanter hrr Nils Petters
son (återvald) och hr Ingemar 
Engström, Skara (nyvald). Till 
revisorer valdes fru Kerstin 
Kroona och hr Stig Samuelsson, 
Fjällbacka, samt till suppleanter 
hrr Elon Engberg och Arne 
Fredlund, Fjällbacka. 

Beträffande företagna ändringar 
av stadgarnas par. l, 5 och 11 
fastställdes dessa av årsmötet. 
Efter förhandlingarna samlades 
intresset omkring samhällsfrå
gor vilka berörde allmänheten . 
Däribland återkom den gamla 
frågan om möjligheten att för
bättra trafikförhållandena för 
människor under sommartiden 
inom samhället. Man tvingades 
dock att konstatera, att alla för
sök att få en förbättring till 
stånd varit fruktlösa. Förslag 
framkom dock att man medelst 
skyltar och annan propaganda 
borde försöka få bilisterna att 
parkera fordonen utanför sam
hällets centrum. Upplysning 
lämnades om att kommunen 
flera gånger hos länsstyrelsen 
gjort framställning om enkel-

for/s. sid. 4 
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tillönskas alla våra läsare och annonsörer. 

Vi ber att få framföra vårt varmaste tack för det snart tillända-
lupna året. 

Speciellt kommer vi att minnas år 1969 för det underbara väder 
sommaren bjudit på. Vi hoppas att det nya året kommer att ge 
oss samma tillfredsställelse och rekreation av Fjällbackavistelsen. 

Det är med tillförsikt vi ser fram emot år 1970, för Fjällbackas 
framtid. Vår förhoppning är att det skall skänka oss glädje i 
vår strävan för trivsam samvaro. 

De nyanslutna medlemmarna hälsas speciellt hjär tligt välkomna. 

FFF 
Styr elsen 
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Byggnadsplanering och markförvärv tomter försålda. Byggnationen förvärvade området av fastighe
har redan satt i gång. Inflyttning ten lämpligt för bebyggelse. 

Det nya tomtområdet sett från östra sidan. Tre hus är under 
uppförande och schaktningsarbete för ytterligare fyra hus pågår. 

Kville kommun förvärvade un
der föregående år ett område 
för bostadsbebyggelse beläget 
på fastigheten Ödsmål Innerg. 
1:5 vid infarten till samhället 
mellan Dinglevägen och Karls-

gatan. Planering verkställdes 
omedelbart av lantm. O. Björk
gren. På området kunde inrym
mas nio tomter. Intresserade 
spekulanter fanns och vid skri
vande stund är sju av dessa 

torde i vissa fall kunna ske un
der första kvartalet 1970. Två 
byggnadstomter klara för ome
delbart bebyggande står alltså 
till salu. 

För samhällets vidareutveckling 
har kommunen under oktober 
månad beslutat inköpa fastighe
ten Lersten Uppegården 2:2' mf. 
tillhörande E. Christenssons 
dödsbo. Kommunen stod inför 
valet av förvärv av mindre om
råden för planering allt efter
som behovet tryckte på - eller 
ock förvärv av ett större områ
de. I och med förvärvet kom
mer kommunen att i sin ägo ha 
all planeringsbar byggnadsmark 
i direkt anslutning öster och sö
der om nuvarande samhällsbild
ning. Vidare utesluts ev. tvister 
om skador och intrång i sam
band med den kommande ut
byggnaden av ledningsnät och 
tunnel i Vetteberget. Byggnads
nämnden har nu att planera det 

Därigenom skulle vi inom det 
närmaste kunna vara i en situa
tion kommunalt försvarbar, där 
vi har ett område färdigplan erat 
att visa då tomtspekulanter 
uppträder. Att sedan få dessa 
inplacerade inom den snäva ram 
som heter bostadsbyggnadskvot, 
är en annan femma. Men kom
mer dag kommer råd, har vi ba
ra färdiga tomter är det vik ti
gaste momentet avklarat. 

Inköpet gör att fastigheterna Li
den och Nestorsgården bli sam
manhängande i en ägo. Utan 
att föregripa byggnadsnämndens 
planering, torde det antal tom
ter som kan utvinnas på dessa 
fastigheter, väl tillgodose beho
vet för åtskilliga år :5ramåt. Be
träffande bostadsproduktionen i 
övrigt kan nämnas, att Stiftelsen 
Kville-Bostäder kommer att un
der 1970, uppföra hyreshus nr 3 
i samhället. 

Raymond Hansson. 
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Välkommen till Fjällbacka 

Tavlan målad vackra färger och prydd med Fjällbackas vapen 
utgör ett vackert blickfång 

Under de senaste tio åren har 
Fjällbacka hälsat besökande väl 
kommen genom den av Bad
ortsföreningen anskaffade orien
teringstavlan. Som en utmärkt 
plats valdes parkeringsplatsen 
sedan man fått avslag på att 
uppsätta tavlan vid korsvägen 
vid infarten till samhället då den 
kunde skymma sikten. Men den 
har gjort sin tjänst ändå, och 
ingen som parkerat eller fär
dats förbi, har kunnat undgå 
att uppmärksamma densamma. 

Den har gett en uppskattad väg
ledning för besök inom samhäl
let. 

Men utvecklingen har gått vi-

Läkarmottagningen 

i provinsialläkarfilialen i Fjäll
backa skall t. v. hållas öppen 
h ögst två dagar i veckan, enligt 
beslut av förvaltningsutskottet. 

Däremot har utskottet bordlagt 
ett föreslaget principuttalande 
om direktionens befogenheter 
i ärenden av denna karaktär. 

Avled under 

fisketävling 
En 53-årig man från Lidköping 
avled lördagen den 18 oktober 
mitt under en sportfisketävling 
på en holme utanför Långsjö i 
Fjällbacka. 

Ett 25-tal personer från Lidkö
pingstrakten deltog i tävlingen. 

Mannen började känna sig illa
mående och efter en stund seg
nade han till marken. Han för
des i båt över till fastlandet och 
vidare till lasarettet i Ström
stad. Där kunde man endast 
konstatera dödsfallet. Den tro
liga dödsorsaken är hjärtslag. 

dare, och större krav har gjort 
sig gällande på en mera avan
cerad färdvisare. Då denna tav
la kom till efter förslag av 
F . F. F . kände nu denna för
ening som sin plikt mot sam
hället att anskaffa en ny och 
mera ändamålsenlig tavla. Så 
har även skett. En ny och mera 
utpräglad tavla uppsattes till 
sommarsäsongen . Den har getts 
en vacker och konstnärlig ut
formning och pryder sin plats. 
Liksom den gamla tavlan har 
även den nya tilldragit sig be
sökarnas intresse, då man av 
denna kunnat utläsa vad som 
inrymmes i samhället för all
mänhetens nytta och nöje. 

Fartygstrafiken 
Fjällbacka 

o pa 

Av Statistiska centralbyråns nu 
föreliggande berättelse om ri
kets sjöfart under 1967 framgår 
att i inrikes fart ankom till 
Fjällbacka två fartyg på till
sammans 500 ton netto och av
gick åtta fartyg på 2.000 ton 
netto. I kombinerad in- och ut
rikes fart ankom fyra fartyg på 
1.000 ton netto, medan i direkt 
utrikes fart tre fartyg på 1.000 
ton netto ankom och ett fartyg 
på under 500 ton netto avgick. 

Totala fartygstrafiken i hamnen 
var alltså 18 ankomna och av
gångna på inalles 4.000 ton net
to. I uppgifterna har inte med
tagits fartyg och pråmar med 
mindre än 10 tons dräktighet, ej 
heller fiskefartyg, d. v. s. far
tyg som ankommer omedelbart 
från eller avgår omedelbart till 
fiskeplats till sjöss. Siffrorna för 
fartygs dräktighet i ton har av
rundats. 

Föreningen för Fjällbacka 
forts. från sid. 2 

riktning av vissa gator men 
utan resultat. Beträffande gatu
namnet "Galärbacken" påvisa
des det att detta namn är fel, 
och skall ursprungliga namnet 
vara "Galejbacken". Då "Kungs
klyftan" är en naturlig sevärd
het inom samhället och röner 
stor uppskattning av turismen 
men är svårtillgänglig att besö
ka från norra sidan, framfördes 
förslag om att den förutvaran
de trappan bör rustas upp samt 
vegetationen undanröjas så att 
klyftan blir tillgänglig och syn
lig. Passagen genom densamma 
är dessutom inte tillfredsstål
lande. Beslöts att undersöka 
vad som kan göras. 
Beträffande småbåtsvarvet på 
Oxnäs meddelade hr S. Stube
lius att varvsägare B. Jansson 
måst avböja ett flertal beställ
ningar på grund av att expan
sionen förhindras genom svå
righeterna att få en utbyggnad 
till stånd. Upplysning lämnades 
att kommunen gjort flera an
strängningar att lösa markfrågan 
men att ytterligare problem 
återstod att klara ut m ellan 
kommun, varvsägare och gran
nar till varvet. 
I anslutning till denna fråga ci
terade ordföranden Edvardsson 
landshövding Per Nyströms ar
tikel i den första utgåvan . av 
Fjällbacka-Bladet, och bad med
lemmarna betänka det där fram
förda då det gäller att stödja 
föreningens syften. 

Vid byte av adress 

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

F jällbacka-Bladet 

I anledning av frid lysningen av 
vissa öar i skärgården, vilket 
skapat missnöje bland fiskarkå
ren hade föreningen kallat na
turvårdsintendent K arl-Axel 
Jansson till årsmötet. Man ville 
erhålla upplysning om vad som 
låg till grund för denna fridlys
ning då skärgårdsbefolkningen 
hade en helt avvikande mening 
om det tänkta resultatet. Den 
följande frågestunden blev in
tressant då länsstyrelsens sta
tistiska uppgifter, vilka fram
fördes av naturvårdsintendent 
Jansson, stod i skarp kontrast 
till skärgårdens forskare, fiskar
na, vilka representerades av 
Berthold och Bengt K ahlman. 

Rovfåglarnas skadegörelse på 
fågel beståndet i skärgården be
visades genom egna iakttagel
ser av fiskarna, medan den ve
tenskapliga statistiken inte fun
nit någon fara för fågellivet. 

Skulle inventeringen av fågel
beståndet komma att visa ett 
annat resultat är vi villiga att 
ompröva fridlysningen sade till 
sist naturvårdsintendent J ans
son. Till detta gav hr Berthold 
Kahlman sitt genmäle att om en 
ändring sker om något år ä r det 
för sent. Det är i dag det bör 
bli en ändring medan det finns 
något fågelliv kvar. 

Till sist tackade ordföranden 
för visat intresse. 

BLOMMOR, FRUKT 
- GRÖNSAKER -

PRESENTARTIKLAR m m. 

Kärraby Blomsteraffär 
TEL. FJiXLLBACKA 0525/ 3 lO 49 
HAMBURGSUND 0523/531 55 

OLJEFIRMA BENGT RICHARDSSON 
FJiXLLBACKA TELEFO 0525/ 31077 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

HYBYGGHADER . REPARATIOHER . VÄRME OCH SAHITET 
TEL. 0525/31063, 31267, 31296 



dustri Fjällbacka startade 
med två anställda har nu 40 

fabriksverkstaden synes direktör Harry J ärund och mgenJor 
Sten Nilsson vid kontrollen aven ny maskin 

En ständig expansion ända från 
starten 1955 är ett känneteck
nande drag för Fjällbackas stör
sta industri, rnventing. Man 
startade som sagt 1955 med två 
anställda och idag har man 40-
talet personer i sin tjänst plus 
några stycken ute i bygderna 
som delvis arbetar för för etaget. 

Detta upplyste direktör Harry 
Järund om när man hade kallat 
till en press- och kommunalin
formation om företaget och dess 
uh·eckling. 

-ärvarande vid informationen 
var för Kville kommun kommu
nalnämndens ordf. Henry L ars
son. Tanumshede, vice ordf. 
Harry Bernbro, Grebbestad, ord
föranden i kommunblockets in
dustrikornmitte Sten Larsson, 
ordf'oranden i fritidsnämnden 
Harry Karlsson, Grebbestad, 
sam- direktör Hans Andersson, 
Tam.l.II!shede, och för Bullarens 
kommun kommunalnämndens 
ordIorande Bruno Gedda, Tyft. 

rnfonnationen inleddes med en 
rundvandring i fabriken där 
man fick se tillverkningen av 
plas i de båda maskinerna. Den 
ena så pass ny att den endast 
varit i bruk omkring en månad. 

Tidigare har man köpt den fär
diga plasten från utlandet, men 
man ansåg att det säkraste är 
att själv tillverka den, då man 

nu får köpa råmaterialet från 
Stenungsund och inte behöver 
riskera att hamnstrejker eller 
dylika intermezzon skall sätta 
en käpp i hjulet. 

Man fick även se företagets egen 
experimentverkstad där de olika 
maskinerna monteras ihop och 
provas innan de går ut i pro
duktionen. 

Till varje ny artikel som skall 
tillverkas måste en ny maskin 
konstrueras. De som svarar för 
detta är i huvudsak direktör 
Järund själv men som även till 
sitt förfogande har ett par in
genjörer som är honom behjälp
lig m ed konstruktionerna. 

Direktör Järund berättade att 
man i dag ligger på en produk
tion som vida överstiger vad 
man från början vågat räkna 
med. Sålunda kommer i år om
kring 650 ton plast att tillverkas 
i de bägge maskinerna. Av det
ta skall man sedan skära ut c:a 
400 ton plastremsor i olika bred
der och för olika ändamål. Vi
dare skall man tillverk a 75 mil
joner termometerskydd avsedda 
för lasarett och andra sjukvårds
inrättningar. 

Man har även en omfattande 
produktion av s. k. säkerhets
tråd som användes vid tillverk
ning av sedelpapper. 

Denna tillverkning är man tyd
ligen ensam om ty ett flertal 
länder i Europa köper dylik 
tråd från Inventing och även 
Sovjet har visat ett mycket stort 
intresse för denna tillverkning. 

Men vad man satsar hårdast på 
just nu är tillverkningen aven 
etikettapparat som skall mon
teras på de vanliga tejpappara
terna för användning vid för
slutning av t. ex. brödpåsar i 
plast. Den nya etikettapparaten 
är nämligen sådan att den sam
tidigt som påsen tejpas ihop 
trycker etiketten med såväl da
tum som pris och även annan 
text. Denna apparat har man nu 
fått patent på i 25 länder. 

Huruvida någon utbyggnad av 
lokaliteterna kan komma till 
stånd inom den närmaste tiden 
kunde direktör Järund inte ut
tala sig om, men han höll inte 
för otroligt att arbetsstyrkan 
skulle kunna fördubblas om ut
vecklingen fortsätter som hit
tills . 

Kville kommuns 

affärer 

Av statistiska centralbyråns re
dogörelse för kommunernas fi 
nanser under 1967 (det senaste 
året för vilket siffermate.rial in
samlats och bearbetats) framgår 
att Kville landskommun under 
året hade intäkter uppgående till 
5,24 milj. kr. (varav 2,48 milj. 
kr. i skatter) och kapitalinkoms
ter på 0,05 milj. kr. De totala 
inkomsterna var alltså 5,29 milj. 
kr. och av dessa utgjordes 1,87 
milj . kr. av statsbidrag. Kost
naderna under året belöpte sig 
till 3,98 milj . kr. (varav 1,61 
milj . kr. i löner) och kapitalut
gifterna till 1,45 milj. kr., vadan 
totalsumman utgifter utgjorde 
5,43 milj . kr. Tillgångarna vid 
årets slut uppgick till 8,27 milj. 
kr. (varav 7,52 milj . kr. i an
läggningstillgångar) och skul
derna tin 3,48 milj . kr. (varav 
3,11 milj. kr. i långfristiga skul
der). De egna fonderna belöpte 
sig till 1,62 milj. kr. 
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Kville kommun 
har hos Västerbygdens vatten
domstol sökt om tillstånd att i 
Fjällbacka anlägga dels en 80 
meter lång vågbrytare, dels en 
småbåtshamn i södra delen av 
hamnen i Fjällbacka. Arbetena 
beräknas utföras under 197!JL---72. 

Kommunen har tidigare erhållit 
tillstånd att spränga en tunnel 
genom Vetteberget. Stenen från 
detta företag ' skall användas till 
vågbrytaren. Mellan denna och 
fastlandet anläggs en bank och 
den småbåtshamn som bildas 
härigenom skall ge plats för 65 
båtar. 

Högmässa från Kville 

i radio 

Det blev mycket folk i Kville 
kyrka på söndagen den 17 aug. 
då högmässan för första gången 
sändes via radio till hela landet. 

Besökarantalet var så stort att 
kyrkans parkeringsmöjligheter 
inte på lånit när räckte till 
utan en mängd bilar måste par
keras på vägkanterna runt om. 

P redikan hölls av kyrkoherde 
Erik Holmqvist som talade över 
Matteus 23 kap. vers 1-12. Tre 
kännetecken på när allt står väl 
till. Liturg var kyrkoadjunkt 
Alvar Högberg, Fjällbacka. 

Kyrkokören under ledning av 
kantor Laila Håkansson med
verkade och sjöng Hur fröjdar 
sig i templets famn av Albert 
Runbäck samt Hjärtats vila i 
Gud av Schein. 

För den tekniska delen av ut
sändningen svarade från Sveri
ges Radio Jan Prytz, som bi
träddes av tekniker Bengt J 0-

hansson, ingenjör Kjell Ham
mar och från Televerket svara
de tekniker Sigvard Koldemar 
för att det fanns lediga linjer 
för att högmässan skulle över 
Grebbestad kunna sändas vi
dare. 

Oälkoml1a iii! 

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

Sommartid DANS tisdag, torsdag, lördag. 

Sillbord varje söndag 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Talelon 0525/31003 
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V år bygd i konsten 

Bild 1. Akvarell, målad i Fjällbacka år 1888 av Wilhelm von Gegerfelt. Efter originalet Gö
teborgs konstmuseum, där tavlan tidigare hängde i Fiirstenbergska galleriet. 

Wilhelm von Gegerfelt 
1844-----1920 

Sommaren 1888 vistades Wilhelm 
von Gegerfelt i Fjällbacka till
sammans med sin målarkamrat 
Berndt Lindholm. Gegerfelt må
lade då den strålande vackra 
akvarellen "Fjällbacka", som 
man sedan kunnat beundra i 
Ffustenbergska galleriet i Göte
borgs konstmuseum. Bild 1. För 
läsare av Fjällbacka-Bladet kan 
det vara av intresse att jämföra 
denna tavla med "Fjällbacka i 
månsken", målad sju år tidigare 
av Alfred Wahlberg. Gegerfelt 
ställer upp sitt staffli blott någ
ra få meter till höger om den 
plats på Hällesporten, där Wahl
berg stått och målat. Gegerfelt 
sitter ända nere vid stranderi 
och bilden förskjutes: Gegerfelt 
tar inte med Ramneklåvan, som 
kung Oscar året förut gett nam
net Kungsklyftan, Wahlberg ser 

endast gaveln på Hintels hus 
men Gegerfelt får med också 
hela långsidan och sjöbodraden 
söderut, där Oxnäs ses skjuta 
längre ut. På Gegerfelts bild 
skymtar även den ena av vä
derkvarnarna på Södra Kvarn
berget. I huset i förgrunden ha
de handlanden Hans Magnusson 
sin butik, numera ombyggd för 
Konsum. (Hans Magnusson var 
morfar till "pojkarna Arnolds
son": Allan bankkamrer, Hans 
docent, överläkare, Evald sjö
kapten.) Utsträckes jämförelsen 
att gälla även den konstnärliga 
framställningen blir skillnaden 
än större. Wahl berg övergjuter 
landskapet med det mildaste 
månsken. Gegerfelt släpper på 
solskenet för fullt och man får 
ett rent bländande intryck av 
akvarellens intensiva färgspel. 
Bild 2 visar en annan tavla av 
Gegerfelt med motiv från Fjäll
backa. Också denna en akvareU. 

Bild 2. Oxnäs från Bukten. Akvarell av Wilhelm von Gegerfelt. 
Efter originalet i Börjessons konsthandel i Göteborg år 1954 

Oxnäs från Bukten, denna nu
mera delvis utfylld. Huset till 
vänster med fritrappan är 
"Rickards" hus, numera Nord
bloms. Därbortom skymtar 
Wahlbergs hus och de följande 
tre är "Olse- Johans", senare 
Alex Backmans, det s. k. tran
kokshuset byggt på Lilla Ehe
skär på 1700- talet, ilandflyttat 
i början av 1800-talet, samt Axel 
Asbergs hus. 

Wilhelm von Gegerfelt var född 
i Göteborg och son till stads
arkitekten där Viktor von Ge
gerfelt. Målaren fick sin utbild
ning vid konstakademierna i 
Köpenhamn, Stockholm och 
Diisseldorf. Sedan han flyttat 
till Paris övergav han - i lik
het med Wahlberg - den diis
seldorfska skolan och i sitt sätt 
att uppleva landskapet och måla 
det upptog han det franska fri
luftsmåleriet med stämnings
landskap i ljusa färgtoner. Sär
skilt kända och uppskattade är 
hans kustlandskap från Frank
rike och Holland men framfö:
allt från vår egen västkust. Åt
skilliga av hans tavlor är sig
nerade Venedig. 

Sverker Stubeliu~ . 

Goda fångster av 

sardiner i Bohuslän 

Under augusti har det blint 
bättre fångster än tidigare för 
de bohuslänska båtar som fiskar 
sardiner. I början av sommaren 
var fångsterna små och fåtaliga 
men under senaste tiden har fis
ket stabiliserats med goda fångs
ter i södra skärgården och norr 
om Fjällbacka. 

F jällbacka-Bladet 

Kville Hembygdsarkiv 

30 år 

Hembygdsarkivet höll sitt års
möte i ålderdomshemmet ÅI
dersro den 4 september. Ordfö
randen hr Sverker Stubelius 
hälsade deltagarna välkommen 
och lämnade en resume över det 
gångna årets arbete. H,m berät
tade att arbetet fortskridit som 
förut och att detta huvudsakli
gen bestått i fotografering och 
bandupptagning. I samband med 
r edogörelsen visadES bilder, så
väl personliga som bilder på 
gamla bostäder och över ett 
fler tal båtar u r den forna segel
flottan i Fjällbaäa. Under som
ma,en bedrives fältarbetet, me
dan arkivarbetet pågår under 
vintertiden. 
Fältarbetet ute i bygden gel' 
va~kra resultat genom välvilligt 
bistånd av Hembygds- och forn
minnesföreningens samt H em
bygdsrådets medlemmar. I arki
vets samlingar hade även inför
livats dokument, böcker och 
kartor. Inköpen regleras dock 
genom det ekonomiska förhål 
limdet. Hade man mera pengar 
kunde forskningen fortskrida i 
raskare takt. Man beslutade nu 
att en inventering av det gamla 
fartygsbeståndet skulle göras 
och bilder anskaffas. Här ges 
ett tillfälle för allmänheten att 
hjälpa till genom att skänka el
ler låna ut bilder som finnes i 
deras ägo på fartygen. Invente
ringen av ödetorpen i bygden 
skall även fortsätta vilka finns 
i riklig mängd. Även här kan 
intresserade göra en insats ge
nom att lämna upplysningar om 
de gamla boplatserna. Hr Östen 
Hedenfjell erinrade om att det 
i år var 30 år sedan Hembygds
arkivet startades och föredrog 
den medlemsförteckning som då 
låg till grund för detta. Bildan
det av arkivet skedde den 11 
augusti 1939. 
Till styrelse återvaldes hrr Sver
ker 8tubelius, ordf. och sekr., 
öst~n H edenfjell kassör samt 
Johan Mjölner. Suppleant Arne 
Weisäth. K ommunens represen
tant i styrelsen är Arne Fred
lund . Vidare återvaldes reviso
rerna hrr Johan Olofsson och 
Torsten Hakeröd. 
Räkenskaperna balanserade på 
kronor 890: 48 med en behåll
ning av 29: 64. 

Pojkar kapsejsade, blev 
snabb räddade 
Två unga pojkar hamnade i 
vatme[ när deras segelbåt en 
söndagseftermiddag kapsejsade 
utanIör Fjällbacka. De båda 
ynglingarna som båda hade fly t 
~·äst fick ligga och hålla sig i 
den omkullvräkta båten i fem 
minuter innan en motorbåt kom 
till undsättning. Frisk vind råd
de vid tillfället och en kastvind 
vräkte omkull den lilla båten, en 
s. k. Mott- jolle. 



:: .::: •. ' ,;c(?:i.-Bl:u!et 

Avdelningschef slutade efter 

47 års anställning 

A\'gående avdelningschefen frank Olsson, fjällbacka, avtackas av 
sin efterträdare Bengt Johansson medan regionschefen Erik 

Dahlquist, Uddevalla, ser på 

Efter 47 års anställning i före
taget avslutade 1 aug. avdel
ningschef Frank Olsson, Fjäll
backa, sin långa arbetsdag vid 
Lantmännens centralförenings 
avdelning i Fjällbacka. Olsson, 
som är född i Uddevalla, fick 
anställning vid företaget där re
dan 1922 och kom till Fjällbacka 
1933. 

På sin sista arbetsdag blev Ols
son föremål för uppvaktning så
väl från företagets sida som 
från kunderna och arbetskam
raterna. Från företaget uppvak
tade regionschefen Erik Dahl
quist, Uddevalla, och överläm
nade en penningsumma samt 
minnesgåva. 

Landshövdingen 

n,or Lions Club 
Under närvaro av landshövding 
P er . yström och ett stort antal 
gästande representanter för 
kommuner och grannloger över
lämnade distriktsguvernör Hans 
Wedin. Hindås, charterbrevet till 
den nybildade Lionklubbens 
president, rektor Matts A. Hell-

en. Ö"'erlämnandet skedde vid 
der högtidsmöte som hölls på 
Ha'Sbadsrestaurangen i Fjäll
backa. 

'Id middagen frambars Tanums 
kommuns lyckönskan av kom
munalfullrnäktiges ordf. Valde
mar Haneson och för K ville 
kODl!TIunalfullmäktige ordf. Elon 
Engberg. Valdemar Haneson 
överbringade även en hälsning 
från Sträm..."!:ads Rotaryklubb. 

Dessurom överräcktes blommor 
och minnesgåvor från gästande 
grannklubbar. Zonordf. Nils 

Vidare uppvaktade arbetskam
raterna vid fjällbackaavdelning
en genom hr Olssons efterträ 
dare hr Bengt Johansson, som 
även han överlämnade pen
ningar och minnesgåva. Tidigare 
hade Olsson blivit uppvaktad av 
ordf. företaget riksdagsman 
Herbert Hermansson, Kvist
ljunga, vice ordf. hr Arne Kris
tensson, Bovallstrand, samt fö 
retagets vice direktör Per Sop
pe, Göteborg, vilka samtliga 
överlämnade minnesgåvor . Från 
kundernas sida uppvaktade fru 
Dagmar Jacobsson af Trampe, 
Mjölkeröd. 

närvarande 

invigdes 
Klippe överräckte ett flaggspel 
från klubbarna och sedan var 
det de olika lionklubbarnas tur 
att hedra charterklubben. Sven
Olle Strandberg överlämnade en 
portfölj från Strömstads LC, 
från Munkedal överlämnade B. 
Johansson en ordförandeklubba. 
Standar och blommor fick man 
från Harald Hansson och Brå
landa LC och från Smögen ge
nom Kurt Fredriksson. Lek
berga representerades av Bertil 
Ekeholt och vidare överräcktes 
ett standar från Fjugesta Lions 
club. 

Värdklubbens tack för gåvo,r och 
lyckönskningar frambars av pre
sidenten Matts A. Hellsten var
efter landshövding Per Nyström 
önskade lycka till och tackade 
för att h an fått närvara vid 
detta högtidliga tillfälle. 
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Skolauktion Fjällbacka 

Hrr Gustav Karlsson och Artur Victor tar sig en pratstund i väntan 
på försäljningens början sedan de tagit del av vad som kommer 

att utbjudas till försäljning 
, 

Som en slutvinjett på den nu 
avslutade verksamheten vid 
kyrkskolan förrättades en för
säljning av material bl. a. skol
bänkar representerande skol
verksamheten från dess början 
på l800- talet till dess upphöran
de. Det var en solig och vacker 
sensommardag som satte sin 
prägel över den minnesdag då 
fjällbackaborna skildes från nå
got som varit väsentligt för dem 
under flera generationer. Hela 
skolplanen var fylld av material 
vilket förutom skolbänkarna ut
gjordes av böcker, undervis
ningsplanscher, orglar, symaski
ner, hyvelbänkar, radioappara
ter, kartor, husge.råd m . m. Re
dan vid förrättningens början ha
de besökarna samlats i flera 
hundratal. Däribland var besö
karna till största delen sommar
gäster med det fanns även fjäll
backabor. Här fanns intresse för 
allt . Många sökte efter gamla 
{öremål och bland dessa intres
serade var platsens Hembygds
nänmd väl representerad och 
olika föremål fann vägen till det 
bygdemuseum som är under 
uppbyggnad. 

Frånsett alla de vilka lade sitt 
framtida intresse på sakerna 
sågs äldre platsbor vilkas tankar 
gick tillbaka och väckte gamla 
minnen till liv från deras barn
dom i skolan. Bland den fåtaliga 
skaran av dessa veteraner träf-

fade vi hrr Gustav Karlsson, 
Ödsmål, 87 år, och Artur Victor, 
Bräcke, 86 år. Under sin prome
nad bland föremålen kunde hr 
Karlsson ge oss data på en av 
skolbänkarna vilken typ han fick 
använda under sitt sista skolår, 

Men skolbänkarnas tid var ej 
förbi utan kom nu åter till an
vändning då de förvärvades till 
barnen vilka säkert får många 
trevliga lekstunder med dessa i 
sina hem. Något som väckte en
tusiastiska känslor hos framför
allt sommargästerna var de 
hundratal planscher med såväl 
bibliska motiv som från männi
skan, djuren och växtvärlden. 

Dessa kunde ju bl. a. bli vackra 
dekorationer i sommarstugan el
ler i hemmens lokaliteter. Träf
fande tyckte en herre, en jurist, 
det var när han inköpte en 
plansch motiv "forntida rätte
gång", att dekorera sitt kontor 
med. Dessa pansarklädda och 
svärdförsedda män var ju en 
stark kontrast till nutida rätt
samhälle. 

Förutom den köplystna skaran 
av besökare hade engagerats tre 
munviga herrar: Valfri d Olsson, 
Raymond Hansson och Torsten 
Hakeröd vilka kunde konsten att 
snabbt avverka givna bud till 
stundtals goda priser. 

-wi. 
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Bryggdansen populärare nu 
o • 

an nagonsln 

Vad vore Fjällbacka utan bryggdans? Här dansar vi på midsommar 
runt den klädda majstången till tonerna från Arne Holmbergs 

dragspel. Hoppas denna tradition kommer att kvarstå 

Det verkar som om Fjällbacka 
skulle ha en mycket stor PR i 
bryggdansen. Många, otroligt 
många, är de personer som sig
naturen har träffat på annan 
ort, och när samtalet kommer 
in på Fjällbacka är den vanliga 
reflexionen "de är väl där som 
ni har den fina bryggdansen" .. 

Jag svarar jakande på detta na
turligtvis. Vi har just nu en fin 
och faktiskt (sett med nutidens 
ögon) städad bryggdans. Våra 
ordningsvakter är högeffektiva 
och ser till att ytterst få inter
mezzon inträffar. Att något hän
der en varm sommardag med 
idel semesterfirare är ofrånkom
ligt, men vi i Fjällbacka har med 
tanke på andra närliggande or
ter varit väl lottade vad liknan
de beträffar. Kan vi då få be
hålla denna härliga PR utåt? 

Jaa, det står väl skrivet i stjär
norna det. Många faktorer spe
lar in. Det gäller att vederbö
rande tillståndsmyndighet giver 
sitt medgivande, det gäller att 
kajen där dansen bedrivs står 
till vårt förfogande, det gäller 
att vi kan få personer som är 
villiga att många gånger utan 
ekonomisk vinning ställa sig till 
förfogande för att dansen skall 
bli verklighet. Det gäller till sist 
inte minst det ekonomiska. Det 
där med pengar är alltid ett ka
pitel för sig och i vårt fall ett 
alldeles särskilt stort kapitel. 

Som alla vet är bryggdansen 
förknippad med stora ekonomi
ska problem varje år. Blir väd
ret dåligt lurar katastrofen fö·r 
oss, blir vädret hyfsat går det 
nästan, men bara nästan, ihop. 

Vi vädjar varje år om ett stöd 
för denna vår verksamhet nere 
vid kajen. Vi tycker det är trå
kigt om dansen på grund av 
ekonomiska svårigheter skulle 

upphöra. För mina vänner, vi 
har trots allt den största dan
sen på hela kusten. Ni som re
dan har bidragit med en liten 
slant till vårt postgiro ber vi 
få framföra ett uppriktigt varmt 
tack. För Er som inte har kom
mit Er för att sända in något 
belopp, litet som stort, vill vi 
påminna om vårt inbetalnings
kort som denna gång tacksamt 
medsändes Fjällbacka-Bladet. Vi 
tigger inte om bidrag, men vi 
vädjar till just Er som tycker 
om vår bryggdans och vill ha 
den kvar i fortsättningen att 
hjälpa oss och stödja oss så gott 
Ni kan. Det allra bästa är då 
ett kontantbidrag till bryggdan
sen medelst vårt inbetalnings
kort. 

Vi har många gånger i styrel
sen för Föreningen Fjällbacka 
Havsbad upa ventilerat frågan 
om hur vi skulle få ett bättre 
ekonomiskt utbyte av brygg
dansen. Hur skulle vi få det att 
gå ihop bättre. Många förslag 
har under åren framlagts men 
fallit på grund av att vederbö
rande myndigheter sagt nej. 

Många har frågat oss om det in
te skulle gå att ta en liten av
gift vid dansen. Visst skulle det 
gå, men då får platsen avstängas 
för genomgående motortrafik. 

Till detta får vi inte myndighe
ternas tillåtelse. Alltså faller allt 
som har med avgifter att göra. 

Vi tror att det bästa trots allt 
är om vi kan behålla en av
giftsfri bryggdans. Det är 
egentligen det som är meningen 
m ed det hela. En familj skall 
kunna komma och gå till dan
sen precis som i gamla dagar. 

Vi får försöka så gott vi kan 
med tombolor och liknande för 
att finansiera det hela samt 

F jällbacka-Bladet 

vädja till Er som besöker dan
sen och vill ha den kvar. Varje 
år får sörja för sig. Vi får se 
hur det går sommaren 1970. 

alla mycket välkomna samtidigt 
som hela föreningen Fjällbacka 
Havsbad tillönskar Er 

Till denna sommar, som vi hop
pas blir lång och varm med 
regnväder nattetid, önskar vi Er 

EN RIKTIGT GOD JUL OCH 
ETT GOTT NYTT AR. 

John Johansson. 

Overlåtelse 
Fr. o. m. sommaren 1970 överlåtes badturerna 

till Porsholmensamt Fiske och Kvällsturerna 

Fjällbacka skärgård. 

Föliande krav ställes: 

Intresserad skall ha båt för c: a 20-30 personer 

samt erforderlig skepparexamen. 

Allt. två kompanjoner. 

BENGT RICHARDSSON 
ORDFÖRANDE I BADORTSFÖRENINGEN 

TEl. 31077 

HNVENTHNG 
AKTIEBOLAG 

fJAl lBACK :-\ 

Telefon 0525 /310 22 



Kommunal simskoleverksamhet 

Från bergshöjden har man en vacker utsikt ut över fjorden med Korsö i bakgrunden. 

Den kommunala simskoleverk
samheten som bedrives bl. a. i 
Fjällbacka har under de senaste 
åren fått en positiv utveckling. 

Intresset för sim und ervisning en 
ökar, och ställer större krav på 
utbyggnad av badplatsen. Un
der flera år bedrevs denna 
verksamhet vid den allmänna 
badplatsen i Sälvik där utrym
met ofta blev begränsat. Sedan 
förra året pågår simskolan vid 
den norra sidan där simstadion 
uppförts. Arbetet med ponton-

Utfärd 
Det har blivit tradition att 
Kville Hembygds- och Fornmin
nesförening varje höst företa.~ 
en bussresa till någon ort där 
äldre eller yngre kulturminnEn 
finnes att bese. Så skedde även 
i år. Den 31 augusti startade två 
bussar från Heestrand och ge
nomkorsade Kville socken var 
vid föreningens medlemmar m. 
fl. anslöt sig till truppen. 

Ett kort uppehåll gjordes vid 
Backamo där den medhavda 
matsäcken lättades på sitt inne
håll. Efter ytterligare en halv
timmas resa nådde vi Gamla 
Lödöse strax före kl. 11. Först 
besåg vi de fynd som förvarades 
i m useet. En stor del av dessa 
yar framgrävda just på den tomt 
där museet är beläget. Vid de 
grävningar som pågick vid den 
tid då vi besökte orten kunde 
\i se gator av trästockar samt 
delar av byggnader, allt bevarat 
under ett cirka 60 cm. tjockt la
ger a\" sYämlera. Det var ler
lagren som bevarat dessa rester 
aven stad från 11- , 12- och 
1300-l<i!en. där ännu finnes 
stora områden som ej under
sö 

bryggan påbörjades förra året 
och fortsatte i sommar. Bryggan 
har en längd av fyrtio meter och 
vardera ändvinklarna femton 
meter. Området innanför har 
blivit en utomordentligt lämplig 
simbassäng där god uppsikt över 
eleverna erhålles runt om. 

Förutom sandstranden omges 
badplatsen av vackra och släta 
berghällar vilket gör att den 
är passande för ändamålet och 
har blivit mycket uppskattad. 

Kl. 13 anlände vi t ill Göteborgs 
museum där den arkeologiska 
avdelningen förevisades aven 
sakkunnig guide. 

Här pågick en utställning som 
visade hur Sverige befolkats ef
ter den sista istiden för cirka 
10.000 år sedan, samt yngre 
stenåldern, bronsåldern och 
järnåldern, på åtskilliga plan
scher kompletterade med mont
rar som innehöll fö,remål från 
resp. tidsperiod. 

En del av oss besökte också 
Kronhuset, där en utställning 
visades a.v fynd som utgrävts i 
Gamla Lödöse i början av 1900-
talet. Såväl utställningen som 
själva byggnaden var mycket 
imponerande. 

Vid halv S-tiden startade vi m:Jt 
Marstrand och var framme en 
timma senare. Efter en tur med 
"spårvagnen" var vi mogna att 
bese fästningen. Vi hade turen 
att träffa på kommendanten p3. 
fästningen och under hans sak
kunniga Ledning fick vi se detta 
kolossala byggnadsverk så att 
säga inifrån. Denne man kun
de på ett enastående sätt levan
degöra sin framställning. Ett 
besök i spökrummet och ett i 
Lasse-Majas cell var början på 

Ordföranden i simkommitten, hr 
Ingvald Sandgren, säger att man 
kanhända kommer att planera 
för en ytterligare utbyggnad un
der kommande år. Det gäller då 
den startade seglarskolan vilken 
bedriver sin verksamhet på 
samma plats. En brygga bör 
uppföras c:a 25 meter norr om 
den nuvarande och ge plats för 
ett IS- tal båtar. Dessutom en 
byggnad inrymmande 16 hytter 
och 2 rum att användas av hy
resgäster av bryggplatser. 

en rundvandring genom de olika 
våningarna tills vi slutligen 
hamnade på fästningens översta 
"terrass" med en hänförande ut
sikt horisonten runt. 

Hemfärden, som på grund av 
långa väntetider vid Instö färj a 
drog något ut på tiden, skedde 
utan missöden. Deltagarna var 
eniga om att utfärder} varit 
mycket lyckad. 

Kvillefångster av ål 
till Danmark 

A. F. 

Med ett myller av stora och små 
ålar i sitt skrov lämnade "Th. 
Pedersen" Fjällbacka för att gå 
till Kolding i Danmark där las
ten omvandlades till rökt eller 
på annat sätt tillagad läckerhet. 
Utlastare var medlemmar i 
Fjällbacka fisk som plockat ihop 
fångsten i Kville skärgård. Ål
fisket har varit rätt lönande 
även om det inte är så många 
som bedriver detta slags små
fiske. Under sommaren kom Th. 
Pedersen en gång i veckan men 
han samlade vid samma tillfällen 
upp ål även på andra orter längs 
kusten. 

9 

Sommarfesten 
Den 25 juli skedde föreningens 
sedvanliga fest på Strandrestau
rangen med ett mycket livligt 
deltagande. Ett deltagande som 
håller på att ta andan av oss i 
styrelsen. Det är inte så lätt att 
plocka in c:a 500 personer då 
inte restaurangen har plats till 
mer än hälften. Det är ett 
mycket angenämt uppdrag vi ha, 
men är humöret på toppen så 
lyckas det mesta och det var en 
glad ordförande som till slut 
kunde hälsa gästerna välkomna. 

Som vanligt fick pristagarna i 
sommarens lyckade tennisturne
ring mottaga sina priser ur 
skådespelare Sven Lindbergs 
hand assisterad av fröken Maria 
Ericsson. Till dessa båda fram
föres ett hjärtligt tack. 

Konstnärinnan Ulla Wall er
Lindberg hade skänkt förening
en en dyrbar tavla. Den lotta
des ut under kvällens lopp och 
tillförde tennisklubben och 
bryggdansen en inte oväsentlig 
tillgång i magra kassor. Ett 
varmt tack till fru Ulla Waller
Lindberg. 

Redan från början var stäm
ningen utomordentligt hög, 
mycket tack vare den goda mål
tid som gästerna förplägades 
med. Alla dansade och roade 
sig och räckte inte dansgolvet 
till så fanns det plats ute på 
terrassen där dansen tråddes 
under stjärnornas sken denna 
ljumma sommarnatt. 

En alltigenom lyckad fest och 
på återseende med samma glada 
humör nästa år. 

A.E. 

Kville Sparbanks spar
vecka rekord 501.750 kr. 
Sparbankens sparkampanj blev 
rekord då 501.750: - kronor in
sattes fördelat på 1.522 poster. 
Senare samlades pristagarna till 
en festlighet i Gröna Lids pen
sionat i Fjällbacka där styrel
sens ordförande hr Raymond 
Hansson förrättade prisutdel
ningen. 

De som erhöll vinster var föl
jande: Gunvor Blad, Solbräcke, 
Lennart Eden, Hamburgsund, 
Martina Hansson, Kungsbacka, 
Inga-Lill Jarenfors, Kville, Ger
da Rydberg, Rabbalshede, Yng
ve Johansson, Hamburgsund, 
Gerd Ljungqvist, Bottna, Kjell 
Holmgren, Rörvik, Marita J 0-

hansson, Fjällbacka (hon fick 
två vinster genom att vinna två 
dagar i sträck), Rita Akervall, 
Hamburgsund, Karl-Rune Pet
tersson, Allestorp, Anette Nils
son, Rabbalshede, Margit Matts
son, Hamburgsund, Ann-Christin 
Hellberg, Hamburgsund, samt 
Olle Svensson, Fjällbacka. 
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Ensam skall han segla jorden runt! 
Det är vida vyer som återspeg
las i gymnastikläraren Lars 
Lundbergs föresats att segla 
runt jorden i kanske den minsta 
båt som deltagit i detta äventyr. 

Detta gigantiska företag har le
gat honom i hågen under många 
år, och nu har fantasi blivit 
verklighet. Den 7,30 meter långa 
farkosten , vilken är special
byggd för jorden runt-segling 
och som har getts namnet Sca
lare, har byggts vid ett varv i 
Brastad vid Lysekil. Båten an
lände till Fjällbacka under hös
ten där Lundberg har utrustat 
densanuna. Genom olika om
ständigheter blev starten fÖTse
nad. I början av oktober seglade 
Lundberg från Fjällbacka till 
Göteborg för att därifrån med 
båt föra sin farkost till Lissabon 
där jorden runt-seglingen skulle 
börja. Att startplatsen ändrats 
beror på försenad tid och att 
man ville slippa bl. a. den svåra 
dimma som kom att mötas bl. a. 
i Engelska kanalen. 
Båten har en speciell inredning 
utformad med tanke på lång
seglatsen. Motorns placering är 
en annan än normalt och inte 
heller själva motorn är densam-

ma. Den tekniska utrustningen 
är imponerande: elverk, special
sydda segel, beige färgade för att 
inte blända, kylskåp, specialmast 
av glasfiber samt ett flertal 
hjälpmedel för navigationen, 
bl. a. radiopejling, ekolod, vind
mätare, sextant samt givetvis 
sjökort. Om det skulle bli man
kemang med seglen så finns det 
en tio hkr dieselmotor. För ev. 
reparationer finnes det repara
tionsmaterial. 

Om allt går efter Lundbergs be
räkningar så skall julen firas i 
Västindien dit färden går via 
Madeira och Kanarieöarna. Se
dan bär det av enligt färdpla 
nen: Karibiska öarna, Panama
kanalen, Stilla havet, Australien, 
Sydafrika, Kanarieöarna och 
åter hem och så hoppas Lund
berg att fira julen 1970 i Sveri
ge. Kontakt med yttervärlden 
under seglatsen har Lars Lund
berg genom en förnämlig radio
utrustning. Tidningen FIB- Ak
tuelIt har svarat för denna ut
rustning för att ges möjlighet att 
publicera ensamseglarens be
drifter varje vecka. 

-wi. 

Det var bråda dagar för Lars Lundberg på kajen i Fjällbacka då 
han utrustade sin båt för sin jorden runt-segling 

1JlJ9del1-d egeft- 8.al1-!t 

Kville Sparbank 

~-
~~ 

I aHa bankärenJ en vänJ EJer 

tj[[ Sparbanken 
FJALLBACKA Tel. 0525 - 31019, 31080 

Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 

Rabbalshede och Kville. 

Väderöbods gamla fyr ur tiden 

Majestätiskt stod han på klip
pan i 102 år där många hårda 
vindar svept över hans hjässa. 

I snöstormar såväl som i orka
ner visade han sitt leende vita 
och röda sken av vilket många 
sjöfarande har vägletts genom 
de farofyllda vatten som väst
kusten omfattar. Det vita ljusets 
48.000 normalljus var kanhänd :1 
i denna tid något enormt, fast 
det i dag kanske anses som nå
got minimalt. Fyren uppfö,rdes 
år 1867 och konstruktör var då
varande fyringenjören von Hei
denstam. Det var en ny fyrtyp, 
en järnkonstruktion, tidigare ha
de fyrarna murats av sten. AT 
1907 undergick fyren en viss 
modernisering. I december 196,1 
släcktes den efter 97 års aktiv 
tjänst och ersattes av den ny
uppförda fyren vilken i dag an
ses som ett teknikens under
verk. 

Det har under de år som gått 
sedan den gamla fyren slutat 
sitt verk kretsat olika intressen 
runt densamma. I Fjällbacka 
väcktes tidigt bland fornvårdar
na tanken om att tillvarata den 
som en kuriositet till eften'ärl
den. Men hur skulle det kunna 
gå i uppfyllelse. Den stod ju på 

Konfirmation j Fjällbacka 
ägde rum i sommar med såväl 
sommargästers som platsens 
unga. Det var sammanlagt 26, 
varav 12 flickor och 14 pojkar 
vilka undervisats av kyrkoad
junkt Alvar Högberg. 

en klippa ute i västerhavet, och 
man ville ju ta den in till land. 

Det var stora tankar och mini
mala möjligheter. Men något 
måste göras och vid under
handling med Kungl. Sjöfarts
styrelsen fick Hembygdsnämn
den i september 1965 meddelan
de om att Sjöfartsstyrelsen be
slutat att hos Fjällbacka Hem
bygdsnämnd deponera allt ma
terial som tillhörde fyren för 
utom själva fyrkroppen. Allt 
detta har omhändertagits och 
man hoppades in i det sista att 
det hela skulle lösa sig enligt 
önskemålen. Under hösten korn 
meddelandet att fyran skulle ri 
vas och visst samarbete etable
rades med den person som av 
Kungl. Sjöfartsstyrelsen erhållit 
uppdraget att bortföra den från 
platsen. Det visade sig vid när
mare undersökning att gjorda 
beräkningar inte höll, utan det 
framkom omständigheter, vilka 
omöjliggjorde nedtagningen på 
det sätt vilket varit önskvärt 
för att rädda fyren från att slås 
sönder. Efter vidtagna förbere
delser drogs den omkull för att 
skrotas och bortföras. Unde : 
det fortsatta arbetet konstatera
des det att vissa detaljer ändå 
kunde räddas. 

- wi. 

Gynna 
Fj ällbackabladets 
annonsörer! 
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:::::~ nytt kyrkoår har tagit sin 
Dörj an. Kristus själv kommer 
för att börja sitt verk på nytt 
i sin kyrka och sin församling. 
Han drar fram som världens 
ljus genom decembermörkret 
hälsad av trogna hjärtan: Ho
sianna, Davids son! Välsignad 
vare han, som kommer i Her
rens namn! 

Kyrkoårets första söndag är 
präglad av glädje. Kyrkans al
tare är vitt, glädjens färg. Vi får 
åter möta den största av alla 
glädjekällor, som är Frälsaren 
själv. I Hans ankomst skingras 
allt mörker. Själens mörker 
skingras av hoppets ljus hos var 
och en, som tar emot Honom 
som sitt hjärtas gäst. "Det folk 
som vandrar i mö,ikret skall se 
ett stort ljus; över dem som bo 
i dödsskuggans land skall ett 
ljus skina klart." 

Men även om advent framförallt 
är en glädjens och det återupp
tända hoppets tid så är det ock
så en botens och självrannsa
kans tid. Det ligger tyngd och 
allvar i den välkända advent
psalmens ord: "Gör porten hög, 
gör dörren bred, och djupt i 
stoftet böj dig n ed!" Advent är 
en tid då man med särskilt all
var skall granska sina gärningar 

för att fråga sig, om man verk
ligen är beredd att möta sin 
Herre, om det verkligen inte är 
någon medvetet behållen synd, 
som jag vägrar att bekänna eller 
inte vill bekämpa och som allt
så skiljer mig från Gud. Detta 
är en fråga om att kunna ta 
emot julens glädje, julens evan
gelium om Frälsaren som kom
mer för att frälsa syndare. En
dast den som enligt psalmens 
ord böjer sitt hjärta djupt i stof
tet ned är beredd att fira en 
riktigt glad jul. Ty endast han 
har ett hj ärta, som är öppet för 
julens glädjebudskap och för 
Herren Kristus själv. 

Låt oss alltså först fira ett rätt 
advent, ett hoppets men också 
ett botens advent, så skall den 
rätta julfröjden komma till oss. 

* 
På tal om självrannsakan blir 
det nya kyrkoåret i särskild me
ning ett självrannsakningens år 
för vår församling genom att 
biskopsvisitation kommer att 
hållas i mars månad. Det är ju 
visserligen inte länge sedan vi 
senast hade biskopsbesök i vå~ 
församling i samband med kyr
kans återinvigning. Men som vi
sitator har biskopen inte gjort 
besök hos oss sedan år 1955. 

Somligt är sig väl likt sedan 
dess medan annat är förändrat, 
på gott och ont. 

En visitation ställer ofrånkom
ligt präst och församling inför 
ansvarets allvar. Prästen h ar 
anledning att fråga om han an
vänder tillräcklig tid för sina 
predikoförberedelser så att för
samlingen får den Ordets näring 
som den behöver och har rätt 
att vänta. Beror kanhända gles
nande rader av kyrkobesökare 
på brister i detta avseende. Var 
och en församlingsbo får också 
ställa sig frågan om han ener 
hon verkligen med förböner och 
flitiga k yrkobesök är med om 
att bygga upp en levande Kristi 
församling. 

Vid visitationen kommer en 
mängd av statistik och siffror 
att läggas fram och prövas. Gi
vetvis är statistiken en högst 
vansklig mätare av andligt liv. 
Statistik innehåller alltid många 
felkällor och kräver också sin 
rätta bedömning för att inte 
missförstås. Något kan dock 
siffrorna säga. Med dystert all 
var pekar siffran fö r kyrkobe
sökarnas antal på kraftig ned
gång. Antalet nattvardsgäster 
har även minskat, dock i mindre 
omfattning. Med så m ycket stör-

re glädje och stolthet kan för
samlingen visa fram sina kol
lektsiffror. Fjällbackaborna är 
synnerligen offervilliga. P å 14 
år har kollekterna ungefär f yr
dubblats. Till sist ännu ett gläd
jeämne: Söndagsskolan. Visst 
var söndagsskolebarnen mer än 
dubbelt så många för ett tiotal 
år sedan. Men då var Fjällbacka 
församling ännu rik på barn -
nu synnerligen fattig. Vid se
naste söndagsskoleinskrivningen 
visade det sig att endast 4 barn 
i aktuell ålder för nyinskrivning 
fanns bokförda i församlingen. 

Det är under sådana förhållan
den inte möjligt annat än att 
söndagsskolebarnen blir färre. 
Låt mig nämna att alla de fyra 
nämnda barnen kom och blev 
inskrivna i söndagsskolan. Det 
är inte annat möjligt än att 
storligen glädja sig över de nu 
c:a 45 söndagsskolebarnen. Tro
ligen har anslutningen till sön
dagsskolan aldrig tidigare varit 
närmare 100 % än nu. 

Så kunde denna artikel sluta 
med ett glatt hopp inför fram
tiden. Barnen kallas ibland lan
dets vår, "Sveriges vår". Kanske 
är barnen vår kyrkas och v2.r 
församlings vår. 

Alvar Högberg. 

Ni kan tjäna pengar på Era pengar 
Nu när räntan är hög. 

Fråga oss. ~GÖ'TEBORGS BANK 
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Fjällbackas 
beviljades 

småbåtshamn 
på stubben 

Det blev dom "på stubben" när 
Västerbygdens vattendomstol 12 
nov. sammanträdde i Fjällbacka 
för att behandla en ansökan av 
Kville kommun om att få utföra 
vissa arbeten för en utvidgning 
av småbåtshamnen i Fjällbacka 
så att ytterligare c:a sextiofem 
småbåtar skall kunna beredas 
en skyddande plats. Kommu
nens framställning bifölls i alla 
delar, men naturligtvis är vissa 
villkor förbundna med bevil
jandet. 

Sammanträdet inleddes i Gröna 
Lid, där kommunalnämndsordf. 
Elon Engberg lämnade domsto
len en redogörelse fö·r de plane
rade åtgärderna, och dessa sam
manföll i allt med den tidigare 
ingivna skriftliga framställ
ningen. 

Vid de planerade arbetena med 
en tunnel genom Vetteberget 
och anläggandet av ett avlopps
reningsverk i en annan del av 
Fjällbacka kommer man att 
få vissa överskottsmassor av 
sprängsten. Massorna beräknas 
uppgå till c:a 7.000 kbm fast 
mått. Kommunens begäran inne
bär, att man önskar bygga en 
vågbrytare utanför norra delen 
av Badholmen, vars namn egent
ligen är Fiskholmen. Vågbryta
ren skall byggas ut ungefär i 
riktning mot kyrkan, och läng
den har angivits till åttio me
ter. Vid landfästet i Badholmen 
anordnas trummor fö'r vatten
cirkulationen. Längs vågbryta
rens östra sida skall man anläg
ga en sjuttio meter lång konsol
brygga. Dessutom avser ansö
kan anläggande aven fast eller 
flytande brygga från vågbryta
ren och in mot stranden, och 
denna brygga får en längd av 
c:a sextio meter. Någon mudd
ring anses inte behövas, och ge
nom åtgärde;rna skall man kun
na bereda plats för 65 småbåtar. 
Den befintliga bron till Badhol
men måste fö,rstärkas. 

Alla arbeten skall utföras på 
fastigheter, som ägs av kommu
nen, och det anses att varken 
allmänna eller enskilda intres
sen berörs av företaget. J ansö
kan begärs en byggnadstid av 
fem år. 

Konh'oll av botten. 

Fiskeriintendenten som yttrat 
sig i ärendet säger, att något 
fiske av betydenhet ej förekom
mer på platsen, och sjöfartsver
ket har heller ingen erinran. 

Sistnämnda myndighet kräver 
dock att kommunen låter kon
trollera lerornas förskjutning på 
havsbotten i samband med tipp
ningen, och till detta förklarade 
sig kommunen villig. Resultatet 
av mätningarna skall i sinom tid 
tillställas sjöfartsverket. 

Syn på platsen. 

Domstolens ledamöter liksom 
företrädarna för sökanden be
gav sig därefter till Badholmen, 
där man på ort och ställe tog 
del av förhållandena och pla
nerna på den tilltänkta småbåts
hamnen. Vid sidan av det egent
liga ärendet passade man också 
på att beskåda och beundra vad 
som ännu finns kvar av sjöbo
dar i Fjällbacka och som utlöste 
entusiasm hos rättens ledamö
ter. Därefter beslöt domstolen 
att meddela utslag redan sam
ma dag. 

Samtliga återvände därför till 
Gröna Lid, där rätten tog en
skild överläggning. När denna 
var klar meddelades kommu
nens väntande representanter, 
att vattendomstolen i alla delar 
bifallit kommunens framställ 
ning och fastställt byggnadsti
den till begärda fem år. Kom
munen skall senast två måna
der efter det arbetena avslutats 
tillställa sjöfartsverket en karta 
utvisande de förändringar, som 
åtgärderna medfört ifråga om 
vattenområdet. 

Det är kommunens förhoppning 
att redan under nästa år kunna 
komma i gång med arbetet. 

~--------------------------. 

Dubbelisolering, 
överbelastnings
skydd och riktiga 
kullager. Själv
klara krav på ett 
hemverktyg. 

BOSCH 
Combi E 
Sermen 
Det finns nu 3 Bosch Combi 
att välja mellan. Med l eller 
2 hastigheter. Slagborrfast 
om Ni så önskar. Men alla 
tre har automatiskt överbe
lastningsskydd. Ar dubbel· 
isolerade. Har riktiga kulla
ger. Och hela 3 m. kabel. 
Välj den Bosch Combi som 
passar Er bäst! 

Olofssons J örn h andel 
FJ1IiLLBACKA - Telelon 0525/31040 

Konfirmationsträff Fjällbacka 

Söndagen den 17 augusti sam
lades 1919 års konfirmander i 
Fjällbacka kyrka för att fira 50-
årsjubileum. Av den ursprung
liga skaran, vilken bestått av 
22 personer, var nu 11 närva
rande. Sedan deltagarna över
varit dagens högmässa gjordes 
besök på kyrkogården där blom
mor nedlades på avlidna konfir-

mationskanlraters gravar. Fär
den ställdes sedan till Foss 
kyrkogård, där en krans nedla
des på konfirmationsläraren 
prosten Carl Norborgs grav. Ef
ter återkomsten till Fjällbacka 
gj ordes en utfärd med båt i 
skärgården och till sist intogs 
middag på Gröna Lids pensio
nat. 

Fjällbacka kyrkas arbetskrets 
har haft sin auktion på Gröna 
Lid där hr Lennart Svensson 
var utropare. Förutom försälj
ningen förekom dragning på 
olika lotterier med vackra och 
gedigna vinster. Försäljningen 
uppgick till 3.363 kronor. Med-

Di står redo ott sälja 

len kommer att fördelas bl. a . 
till underhåll av Församlings
hemmet, kyrkans prydande, 
Lutherhjälpen, Göteborgs stads
mission och fadderbarn i Hong
kong. 

JULPYNT 

O ch lösa JULKLAPPSBEKYMMER 

llälflracka "Bo-k-lc 1'uprer~hu~l 
TELEFON 0525 / 31019 

TYGET TILL 

kfänning e[[er dress meJ väst 

för vardag oå.väf som. fest 

finner Ni bå.de bj[[jgast ocb bäst 

STUVBODEN I FJÄLLBACKA TeL 052.5 / 3 I495 
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Fjällbacka bäst 

golf 
i den årliga klubbmatchen mel
lan Torreby och Fjällbacka. 

Fjällbacka mönstrade ett starkt 
lag och vann med hela 9-3. Re
sultat: Olle Järund, F.-Stefan 
Enyck, T. 2-1, Sten Magnusson, 
F .-S. Bergström, T. 2-.0, L. 
Eriksson, F-Å. Carlsson, T. 2-
l, L . E. Grankvist, F .-K. Ridell, 
T. 0-0, Kerstin Järund, F.
Janet Grahn, T. 6-8, Mary Berg 
F.-Jytte Olsson, T. 6-5. 

Samtidigt spelades en l8-håls 
slagtävling, varvid många goda 
resultat nåddes. Ett flertal han
dicap-sänkningar noterades, vil 
ket visar att Stewart Adwicks 
undervisning givit resultat. 

Klass A och B (netto): l) K. G. 
Grahn 65, 2) Jean Redlund 74, 
3) Barbro Wassen 75. Klass C: 
Bernt Bokvist 69, 2) Anders 
Stensen 7.0, 3) Håkan Enyck 84. 

Vidare har avgjorts en propa
gandatävling i form aven green
some- poängbogey, där varje lag 
bestod aven spelare med han
dicap och en utan. l) S. Enyck/ 
I. Källman 37, 2) Jean Redlund/ 
Roger Karlsson 33, 3) Anders 
Wassen/Håkan Enyck. 

Fjällbackagolf 
Fjällbacka golfklubb begagnade 
lördagens den 11 okt. vackra vä
der till att avverka klubbens 
höstmästerskapstäv ling, vilken 
gick som en 27 håls open samt 
slagtäv ling över 18 hål. 

Resultat open: Sten Karlkvist 
137 (handikapp 13), L. E. Gran
kvist 141 (14), Åke Hugosson 
142 (19), Leif Eriksson 146 (14). 

Slagtävling: 1) Åke Hugosson 
74 slag netto, 2) L. E. Grankvist 
75, Gösta Järund 75, 3) K. 
Isaksson 77. 

IDROTT 
Tävlingen om Anrås

pokalen avslutad 

På lördagen den 12 juli avgjor
des årets tävling om den s. k. 
Anråspokalen på Fjällbacka 
golfbana. Tävlingen spelas som 
18 håls slagtävling open och 
blev precis så spännande som 
man väntat sig. Då tävlingen 
spelas som open, och spelarna 
sålunda ej tillgodogör sig sitt 
handikapp, gäller det verkligen 
att vara säker på handen. Säk
rast var Lars Törnholm och Olle 
Järund som båda hamnade på 
78 slag. Törnholm blev dock 
förklarad som segrare då han 
hade en bättre slutrunda. Vid 
sidan av pokaltävlingen utkäm
pades också en 18 håls slagtäv
ling med handikapp. Tävlingen 
gynnades av ett strålande vä
der vilket givetvis bidrog till de 
goda resultat som uppnåddes. 

Resultat : Anråspokalen (11 del
tagare): l) Lars Törnholm, 78 
slag brutto, 2) Olle Järund, 78 
slag brutto, 3) Sten Magnusson, 
86 slag brutto. 

18 håls slagtävling med handi
kapp: klass A (16 deltagare): 1) 
G. Alderin, 66 slag netto, 2) H . 
Kadesjö, 68 slag netto, 3) Å. 
Hugosson, 68 slag netto. 

Klass B (17 deltagare) : 
Banner, 62 slag netto, 
Forsman, 66 slag netto, 
Nilsson, 69 slag netto, 4) 
Granqvist, 69 slag netto. 

1) C. 
2) G. 
3) E. 
L.-E. 

Rolf Andersson vann 

åter lätt i Fjällbacka 
Den årliga tennisturneringen i 
Fjällbacka slutspelades 25 juli 
inför absolut fullsatta "läktare". 

Detta faktum är ett bevis för 
att intresset för den vita sporten 
är mycket stort bland fjäll
backaborna. Rolf Andersson 
h ette tävlingarnas toppfigur, 
känd som idrottskonsulent i Bo
hus-Dals distrikt, m ed förlägg
ning i Uddevalla. Apropå Udde
valla så var det gott om spelare 
från UTK och även de gjorde 
fint ifrån sig. Men var har det 
blivit av hemmaspelarna? Fjäll
backa tennisklubb var för till 
ett par år sedan ganska starkt 
representerad men den enda 
framgången denna gång var 
Gunnar Hellbergs finalplats i 
B-singeln. Arrangemangen sva
rade dock FTK för. Som täv
lingsledare hade man förmånen 
disponera över UTK:s Kurt Pe
terson, som lotsade fram tävling
arna på ett föredömligt sätt. 

Rolf Andersson segrade var 
han än drog fram. Det var den 

formidabla serven som väckte 
största intresset. Och han var 
förvisso imponerande i sin be
härskning av hela tennisregistret 
och allt fördes i rasande tempo. 

Sedan Rolf på sin väg till fina
len i A-klassen gått fram över 
bl. a. Kjell Hermansson, wo mot 
R. Ahlsen och Ö. Bengtsson, 
hette finalmotståndaren Björn 
Brorström, tävlingens sensation. 

l6-åringen har gått fram via J. 
Halvorsson, K. Peterson och ak
tade icke för rov att klå sin 
fader. Ja, man kan icke under
låta att ge den unge spelaren 
sin beundran. Annu är han 
osnabb i sidled mot en spelare 
av Rolf Anderssons kaliber men 
han kommer var så säker. Fi
nalresultat: 6-1, 6-4. 

Pedersen B-vinnare. 

En trägen deltagare i B-klassen 
var Hans Swahn. Han stötte på 
patrull av P . Duvenfeldt, som 
dock i sin tur förlorade till 
Gunnar Hellberg. J . B. Liby har 
icke bara växt på längden utan 
växer tydligen ut till en icke 
föraktlig tennisspelare. Nu note
rade han i raka se t utlottade 
O. Walden, för att i nästa match 
förlora till den slutlige vinna
ren. Finalresultat: Pedersen
Hellberg 6-1, 6-4. 

I pojksingeln slog den slutlige 
klassvinnaren M. Hansson i se
mifinal A. Edlund. På undre 
halvan vann M. Bengtsson. Fi
nalresultat: M. Hansson-M. 
Bengtsson 6-1, 6-.0. 

Lätt vinst. 

Damsingeln var en lätt vinst för 
Birgitta Marcusson-Kraft. I in
ledningen hade den 12-åriga 
Gunilla Bergling slagit Gunvor 
Bundsen och man hade nog vän
tat att den från ett av tennis
förbundets juniorläger nyss 
hemkomna Bergling skulle ha 
en chans, men det visade sig, 
att Birgitta lugnt och sansat spe
lade till sig lägen för att med 
litet mer skärpa avgöra bollar
na till den egna fördelen. Final
resultat: B. Kraft-G. Bergling 
6-{),6-2. 

Intressant veterantävling 

Veteranerna gjorde sin tävling 
nog så intressant. C. M. Bror
ström slog N. Löfström för att 
i finalen slå L. Berg som nu 
hade besegrat K. Waldenström. 
Finalresultat: Brorström-L. 
Berg 6-2, 6-3. Match om 3:e 
pris Waldenström-G. Bundsen 
6-2, 6-{). 

Att Bengt och Birgitta Kraft 
icke skulle mäkta försvara fjol
årsvinsten stod ganska klart och 
segern gick som väntat till Rolf 
Andersson och lilla Ekström se
dan Bengt och Birgitta katego
riskt uraktlåtit att förlägga av-

görandena på motståndarnas 
"svaga" punkt. 

HerrdubbeHinalen blev en strå
lande grann uppgörelse. Age
rande på banan var R. Anders
son/K. Peterson mot K. Her
mansson/L. Svensson (två före 
detta UTK-spelare) . Finalresul
tat: Anderson/Petterson-Svens
son/ Hermansson 6-2, 6-2. 

H. M. 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/3 1033 

§ETTER.]LIND§ 

~ BAGERI ~ 
TEL. 0525/31029 

Tillverkar: 

• MATBROD 
• KAFFEBROD 

• BAKELSER 
• TÅRTOR 

Bär 

fff·Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 

BYGGMÄSTARE 

JOHN GRANQVIST 
FJÄLLBACKA 

Allt arbete inom bygg. 
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

NISSE CARLSSONS 

nya 

Allt i modern Hårvård 

Tel. 0525/31125 
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Simpromotionen 

Den lilla koreanska flickan Gabrielle Berglund, Uddevalla, omges 
av sim lärarinnorna Gunnel Halth och Brita Nilsson samt dagens 

promotor Lars Lundberg 

Simskolan i Fjällbacka avslu
tades fredagen den 1 augusti vid 
den nyrenoverade och utbyggda 
"simstadion" vid Sälvik, under 
närvaro aven fulltalig publik. 
Dagens promotor var gymna
stikdirektör Lars Lundberg. 
Simskolan har i år haft 186 ele
ver plus alla märkestagare. Av 
samtliga nybörjare, som delta
git mer än halva kurstiden ha
de 73 proc. lärt sig simma. Yngst 
av deltagarna var Anette Olsson 
endast 3,5 år och den lilla ko
r eanska flickan med det svenska 
namnet Gabrielle Berglund, 4 
år. D essa båda blev de verkliga 
publikgunstlingarna vid sim.
promotionen . Följande märken 
erövrades: 
Fisken: Gunnar Holm, Conny 
Svensson, Per -Erik Jacobsen, 
Anita Thoren , Patrik Link, Ul
rika H ansson, Helene Ottosson, 
Arne Ving, Marianne Christen
son, Agneta Lindberg, Katarina 
J onsson, Maria Lindin, Carina 
Eriksson, Inger Andersson, He
lena P ålsson, Lars Tur esson, 
Ann-Katrin J uliusson, Ann-Sofi 
Larsson, Madelene Wistrand, 
Anders Andersson , Benny J 0-

hansson, Lars Andersson, Anet
te Nilsson, Lars Aronsson, Björn 
Hugosson, Gösta Andersson, S te-

fan Palm, Magnus Alexanders
son, Mats Gustavsson, Christina 
Berglund, Carina Linden. 
Järnmärket: Conny Svensson, 
Per-Erik Jacobsson, Maud 
Lundgren, Cornelia Lönnroth, 
Leif Karlsson, Carina Linden, 
Gösta Andersson, Eva-Britt 
Lindberg, Mikael Bohlin, Chris
tina Andersson, Stefan Palm, 
Anders Carlqvist, Inger Hed
lund, Fredrik Nilsson, Johan 
Fridolfsson, Agneta Lindberg, 
Katarina Jonsson, Maria Lidin, 
Carina Eriksson, Inger Anders
son, Helena Pålsson, Madeleine 
Wistrand, Marie Carlen, Anette 
Christensson, Per Wallmark, Åsa 
Hellberg, Hans Schub, Nils Ny
gren, Tomas Grönqvist, Lena 
Grönqvist, Mats Liby, Erik Wid
strand, Mats Hugosson, Kristina 
Andersson, Maria Rickardsson, 
Lars Turesson. 
Bronsmärket: Inga-Lill Svens
son, Valter Berggren, Christian 
Wistrand, Anders Johansson, 
Mikael Bohlin, Cornelia Lönn
roth, Lotta Hulin, Susanne J or
meus, Lennart Juliusson, Eva 
Johansson, Lisbeth Stensson, 
Mariann Björkemarken, Ann
Louis Hansson, Kristian Arons
son, K enneth Gustavsson, Tor
björn Gustavsson, Mats Lund-

gren, Peder Lundgren, Ulla 
Hedlund, Margareta Gustavsson, 
Majken Göransson, Mats Dahl
berg, Ann Nordqvist, Rosita 
Larsson, Peter Johansson, Per 
Wallmark, Katarina Hellberg, 
Lillemor Gustavsson, Monica 
Axelsson, Benny Ottosson, Leif 
Karlsson. 

Silvermärket: Benny Ottosson, 
Håkan Karlsson, Magnus Arons
son, Lotta Hulin, Kristina Nils
son, Inga-Lill Svensson, Valter 
Berggren, Lennart Juliusson, 
Lars Gustavsson, Kenneth Gus
tavsson, Susanne J ormeus, Inge
mar Granqvist, Leif Isaksson, 
Ronald Larsson, Lisbeth Stens
son, Eva Johansson, Ragnhild 
Näverlid, Ann-Louise Hansson. 
Kandidaten : Ane e Olsson, Lena 
N ordqvist, Lena N orin, Ulla 
Astner, Susanne J ormeus, Chris
tina Nilsson, Christina Johans
son, Annicka K arlsson, Daniel 
Ekborg, Peter Sandersson, L en
nart Juliusson, Lars Gustavs
son. 

Järnmagister: Y,-onne Bohlin 
Cecilia Engström. Ragnhild 
Bergström, Maria Ekborg. Gu
nilla Svensson, Ann Wingren. 
Eva Astner , J ohn Sandersson. 

Bronsmagister: Birgitta Hulin, 
Anita Holmberg, Marianne 
Skarstedt, Annicka Bundsen, 
Lisbeth Ekborg, Eva Lidin, Ma
deleine Arvidsson, Martin Hemb, 
Stefan Hemb, Per Engström. 

Silvermagister: Karl- Axel Jo
hansson. 

Guldmedaljmärket: Yngve Blom. 

Primus: Yngve Blom. 

Efter promotionen talade å sko 
lans vägnar hr Ingvald Sand
gren. Han uttryckte glädjen ÖVei" 

att intresset för simundervis
ningen är starkt stigande, samt 
fö·r de goda resultat som upp
nås under den relativt korta tid 
som undervisningen pågår. Han 
framförde i anslutning till det 
ta elevers, målsmäns och sko 
lans tack till simskolans lärare, 
Brita Nilsson och Gunnel Halt 
för deras stora intresse att upp
nå goda resultat samt ö'verläm
nade blommor till dem. Han av
tackade även dagens promotor, 
gymnastik dir. Lars Lundberg 
för hans insats vilken belönades 
med blommor. 

KLAPP på KLAPP 
Kom och köp t il l 

H eJIlIe. Honom och Barl1el1 

f:A R E EI<IPERKNG 
FJÄLL BACKA TEL. 0525 - 3 1007 

Ny herrfrisör i F;ällbacka 
Fr. o. m. 1 november har undertecknad övertagit 

Herrsalongen i Fjällbacka 

Gamla och nya kunder välkomna. 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 315 26 

ANNA~MAJAS 
Tel. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 
JfLaYu1-a1ttLt 

VALSORTERA D MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 
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SSN 
Sommaren har bjudit på ett 
strålande segla,rväder. Rekord 
har slagits vad det gäller kapp
seglingstillfällen och seglingsin
tresset i stort är starkt på fram
marsch. Detta är en glädjande 
tendens som hållit i sig flera sä
songer nu och som man på goda 
grunder kan antaga kommer att 
fortsätta även framöver. 

En kort sammanfattning över 
den gångna säsongen ser ut som 
följer. 

Vad det gäller segling hände 
följande: Distanssegling Fjäll
backa-Grebbestad. Detta i sam
arbete med BJK i Grebbestad 
och i samband med deras som
marregatta där. Ett 30-tal båtar 
deltog och det hela får anses 
som lyckat och tål att tänka på 
till kommande år. 

Högsommarregattan bjöd i år på 
seglingar två dagar lördag-sön
dag för vissa klasser. Detta gjor
des mer eller mindre på försök 
för att "pejla" intresset. Vi har 
en stark känsla av att om inte 
vädrets makter varit emot oss 
första dagen så hade det blivit 
en fullträff. Nu blåste succen 
liksom bort med vinden. Men vi 
gör ett nytt försök nästa säsong. 
Söndagen var lyckad med 80-
talet båtar. 

Augustiregattan blev i år den 
verkliga fullträffen. Strålande 
väder med c:a 120 båtar som 
startade. Det måste ha varit en 
syn för dem som skådat det hela 
på lite avstånd. I samband med 
denna segling ordnades på kväl
len den sedvanliga seglarfesten 
på restaurangen med prisutdel
ning och tjo och tjim i största 
allmänhet. 

Tisdagsseglingarna gick i år som 
vanligt, dock med den skillna
den att SSN stod som arrangör 
istället för D-club. Detta bety
der att nu kan vem som helst 
som är medlem i SSN framföra 
sina åsikter om dessa seglingar, 
vilket vi tycker är mera o. k. 

Det är glädjande att se hur in
tresset för träningsseglingarna 
ökar för varje år. Inte minst 
bland juniorerna har man den 
sena..<:te säsongen märkt stort in
tresse. De som deltagit flesta 
gånger av dessa juniorer fick 
i år pris och detta tror vi var 

uppskattat. Vi ville absolut ge 
priset i form av flitpris och inte 
till den som vunnit mest. Detta 
för att slå vakt om träningsseg
lingen. Då meningen med dessa 
seglingar är att man skall trim
ma och pröva sig fram fö·r att 
när det gäller sedan på regattan 
visa vad man går för. 

Som slutkläm på säsongen hade 
vi ordnat en juniorträff i D
clubens lokal. Här tilldrog sig 
först två seglingar och en fråge
tävling där vi lade ihop resulta
tet till en sorts trekampstävlan. 

Efter detta grillade vi korv och 
drack festis, varefter vi tittade 
på ljusbilder. D et h ela var 
lyckat och hade vi lagt det lite 
tidigare på sommaren så hade 
det säkert blivit fler än det 20-
tal juniorer som nu deltog. 

Vad som hänt mer a administra
tivt utöver själva seglandet kan 
nämnas : ö vergången t ill det all
mänt vedertagna systemet med 
tillkännagivande av banor, fem 
m inuter före start med angivan
de av rundningsmärken, och i 
s3.1llband härmed nya seglings
bestämmelser. 

Vidare har SSN ansökt och fått 
medlemskap i Svenska Seglar
förbundet. Vilket bl. a . medfört 
att nya stadgar har utarbetats 
och blivit godkända vid SSN:s 
extra sommarmöte. 

Sommarmöte ja, detta avhölls 
på Stora Hotellet i lugn och ro 
och i stort sett hände inte mer 
än att de nya stadgarna antogs. 

Vi i SSN hade väntat osS' mycket 
av detta möte. Trodde att alla 
Ni som har åsikter skulle kom
ma och framföra dessa. Ni viss
te om när det var men kom än
då inte. Det var synd, m en vi 
hoppas att Ni kommer nästa 
gång. 

Till slut ett stort tack till alla 
Er, som skänker priser till SSN 
och på så vis bidrager till att 
det starkt expanderande segel
intresset i Fjällbacka stimuleras . 

En händelserik segelsommar 
Norderviken är slut. 

Väl mött på böljan -70. 

Kms. 
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Hälften av båtarna fick bryta 

Nordervikens regatta 

Några båtar fick en jämn start och passerade samtidigt startlinjen 

SS Nordervikens högsommar
r egatta som avgjordes i samband 
m ed badortsfesten i Fjällbacka 
den 19--20 juli gick fö r för sta 
gången under två dagar, såväl 
lördag som sön dag . Lördagens 
seglingar missgynnades i allra 
högsta grad av vädret. Vid star 
ten på lör dagen blåste det cirka 
åtta sekundmeter , m en efter hal
va seglingen hade v inden ökat 
till i runt tal 14 sekundmeter. 

Detta medförde att så gott som 
hälften av båtarna fick bryta 
tävlingen. En hel del haverier 
inträffade också, dock inga av 
det allvarligare slaget. Var väd
ret dåligt på lördagen, höll i al
la fall traditionen med det vack
ra vädret vid söndagens segling. 

Man hade då en ganska jämn 
vind på ungefär fem sekund
meter, möjligen att den under 
seglingens gång minskade nå
got. 

Trots att det var till större de
len nya mannar i Nordervikens 
styrelse, klaffade det hela my
ket bra. Trots den information 
som givits i förväg Var det 
många som i allra sista stund 
skulle fråga om banor, rund
ningsmärken och dylikt. Detta 
m edför alltid förseningar, och 
man skulle vilja vädja till del
tagarna ( och deras föräldrar) 
att i tid sätta sig in i hur det 
hela fungerar. Arrangörerna bör 
också till en kommande segling 
söka få ordnat med parkerings
platser för såväl publikens som 
deltagarnas bilar. Det rådde nå
got av kaos på gatorna, där man 
placerat bilarna precis hur som 
helst. 

Resultat av söndagens seglingar: 

Folkbåtar: 1) Annicka, Bengt 
Johansson, GKSS, 2) Pia, Olle 
Paulsson, SSN, 3) Mary May, 

Torsten Alsen, SSN, 
Fennec: 1) Humor, Sture Kahl
man, Fjällbacka D-club, 2) Här
ta, Stefan Strömberg, d:o, 3) 
Hasta, Bertil Hugosson, d:o. 

Mirr or: 1) May Day, Tomas Ste
fan Johansson, SSN, 2) Sweet 
Sikteen, Kjell Wallqvist, Lasse 
Lundberg, SSN. 

Joggkryssare: 1) Trinat, Patrik 
Wallström. Täta: 1) Alli, Sven 
Palm, Kämpersvik. IV 23,: 1) 
Namnlös, B. Skarstedt, SSN. Ha
jenkryssare: 1) Marianne, Tobby 
Järund, SSN. J 10: 1) Gin, Lars 
Odin, 2) Tina, Göran Bernhard
son, 3) Striptös, Sten Magnus
son. BB 11: 1) Namnlös, Lars 
Ödbrandt, Hamburgsund, 2) 
Topplänta, Emil Häger, SSN. I 
14: 1) Namnlös, Georg Aronsson, 
SSN. Stortriss: 1) Baljan, Nils 
I. Karlsson, SSN. 

Stjärnbåtar: 1) Sned, Stig A. 
Fredlund, SSN, 2) Tärnan, Pe
ter Ingmarsson, Hamburgsund. 

Pi-kryssare: 1) Hindelöd, Håkan 
Jannerling. IK-jullar: 1) Dandy, 
Per E. Persson, Hovenäset, 2) 
Gittan, Lars Palm, Kämpersvik, 
3) Här och tvärs, Peter Vingren, 
SSN. Trissjullar: 1) Skvätten, 
Peter Josefsson, 2) Trille Klas / 
Jan Hellgren, 3) Namnlös, Per 
Engström. Simon: 1) Namnlös, 
Dan Skantze. Mirror: 1) Valöre, 
Gösta Sandersson, 2) Samantha, 
Karin Sandberg, SSViken, 3) 
Wiskey, Hans Haldin, 4) Mors, 
Kerstin Adrian, 5) Namnlös, 
Ann-Charlott Vesterberg. J oUy 
Scott: 1) Lotta Persson, 2) Lars 
Göthberg, 3) Jonas Väggö. 

GKSS-ekor: 1) Kluck, J an 
Lundblad, 2) Hasse å Tage, Jo
han öberg, 3) Juje, Bengt Al-

for/ s. på sid. 16 
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Nordervikens regatta 
Seglingssäsongen Fjällbacka 
avslutades lördagen den 9 aug. 
då SS Nordervikens andra re
gatta för året avgjordes. Det 
blev också en rekordregatta med 
120 deltagande båtar, det största 
antal som någonsin deltagit. 

Man hade också en enastående 
tur med vädret, vinden höll sig 
konstant på nordväst med en 
vindstyrka på mellan 3 och 5 
sekundmeter. Allt klaffade per
fekt och inte heller inträffade 
några haverier. 

Suveränen i D-kanot, Sture 
Kahlman, fick för en gångs skull 
se sig slagen, inte bara aven 
man utan av två av sina klubb
kamrater, vilket var en prima 
överraskning. I folkbåtsklassen 
infriade som väntat Bengt Jo
hansson, med fjällbackabyggda 
Annicka, förväntningarna, och 
vann klassen, men han var gan
ska hårt trängd av såväl tvåan 
Opandus som trean Pia, men 
Bengts seger gick ändå inte att 
göra något åt. Vidare kan an
tecknas att Mirror har blivit den 
dominerande klassen, medan ett 
nedgående kan förmärkas för 
Optimist jullarna. 

På kvällen avslutades säsongen 
med seglarbal på Badrestau
rangen, där även prisutdelningen 
ägde rum. 

Resultat: Folkbåtar: 1) Annicka, 
Bengt Johansson, GKSS, 2) 
Opandus, Nils-Erik Karlsson, 
BJK, 3) Pia, Olle Paulsson, 
SSN, 4) Alfhilde, Erik Järund, 
SSN, 5) Sam-Qui 2, Peter Nord
qvist, SS Viken. Misil: 1) Sele
ne, Erik Lindström, SSN. Ha
jenkryssare: 1) Marianne, Tor
björn Järund, SSN. Täta: Alley, 
Sven Palm, Kämpersvik. Pi : 1) 
Hindelöb, Håkan J arnelind, 
SSN. I W 23: 1) Namnlös, Sune 
Skarstedt, SSN. S 18: 1) Filur, 
Lennart Hedenstedt, SK. Jogg: 
1) Namnlös, Patrik Wahlström, 
SSN. Mirror: 1) Namnlös, Len
nart Kristensson, SSN, 2) Wis
ky, Hans Halldin, 3) Huj Huj, 
Gösta Sandman, 4) Ingrid, Mari 
Reichenberg, SS Ägir, 5) Namn-

Hälften av båtarna fick bryta 

jorls. jrån sid. 15 

derin. GKSS Optimist jullar: 1) 
Tuff, Henrik Möller, Sotefjor
dens SS. 

Segrare sammanlagt för seg
lingarna lördag-söndag: Folk
båtar: Anrricka, K. Bengt Jo
hansson (2 segrar). D-kanoter: 
Harda, Sture Kahlman (2 seg
rar). Trissjullar: Skvätten, Pe
ter Josefsson (2 segrar). Mirror: 
1) Gösta Sandersson, 2) Lars 
Nordström. 

lös, Rune Larsson SSN, 6) 
Namnlös, Lars Nordström, SSN, 
7) Hurry Up, Sören Blom, 8) 
Gittan, Lennart Edvardsson, 
SSN. Trissjullar: 1) Gullan, Ru
neman, Hovenäset, 2) N etta, 
John Runeman, Hovenäset, 3) 
Trillan, C. Hellgren, 4) Mi~ie, 
Per Engström. Gavott: 1) VIg
gen, Sören Larsson, Sotefjorden, 
2) Klan, Anne Mattson, Sote
fjordens SS. Stortriss: 1) Bojan, 
Nils Karlsson, SSN. Set Cat: 1) 
Guppis, Göran Persson. J 10: 
1) Puttrik, Ulf Larsson, Sote
fjordens SS, 2) Nutacka, Inge
mar Blomgren, SSN. J 14: 1) 
Zanqui, Karin Krok, SSN, 2) 
Namnlös, Roger Aronsson, SSN. 
Stjärnbåtar: 1) Sned, Arne 
Fredlund, SSN, 2) Läcker, Kris
ter Leffler, SKK. Avanti: 1) 
Namnlös, Sven Steen, SSN. BB 
11: Josefin, Lars ödbrandt, 
Hamburgsund. Stanley 19: 1) 
Hoppsan, Lennart Högbo, SSN. 
D-kanot: 1) Härta, Stefan 
Strömberg, FDK, 2) Hasta, Ber
til Hugosson, FDK, 3) Harda, 
Sture Kahlman, FDK, 4) Hilda, 
Alf Jonasson, FDK, 5) Hulda, 
Gösta Järund, FDK. OK-jullar: 
1) Kraf, Björn Friden, Hovenä
set, 2) Härs och Tvärs, Pål Win
gren, SSN, 3) Dandy, Per E. 
Persson, 4) Gittan, Lars Palm, 
Kämpersvik, 5) Red Label, Tors
ten Palm, Kämpersvik. Mirror 
16: 1) Namnlös, Göran Moser, 
Ödsmål, 2) Namnlös, Tomas Jo
hansson, SSN. Simoun: 1) La
mere, Dan Skantze, Hamburg
sund. Snipe: 1) Blötis, Bengt 
Alderin, GKSS. Cata Maran: 1) 
Ivar, S tig Sjöberg, Håby. GKSS 
ekor: 1) Kluck, J an Lundberg, 
2) Namnlös, Mats Olausson, 3) 
Knoll, P er A. Andersson. Långe
dragsekor: 1) Mary, ~'l. Zehlen. 
BJK, 2) Flisa, B. Ullnäs. BJK. 
OptimistjuUar: 1) Lillanka, Klas 
MatIJsson, SOtefjordens SS. 3) 
Tuss, Hendrik Möller, Sotefjor 
dens SS. Jolly Scott: 1) P etto 
Lotta Persson, H estrand, 2) 
Namnlös, Lars Göthberg, Hee
strand, 3) Namnlös, Fredrik 
Härnblom, Hestrand. Lill-Triss: 
1) Namnlös, Anna Svanborg, 
SSN. Blixtjullar: 1) Namnlös, 
Susanne Friberg. 

FJÄllBACKA MEK. 
VERKSTAD 
Telefon 0525/31187 

Tillverkar: 

OLJECISTERNER 
BYGGNADSSMIDE 
M. M. 

Gynna 

annonsörerna! 

Strålande Ingrid Bergman lär sig segla 

Ater dags för segling och båtarna görs klara. I mitten syns fru 
Ingrid Bergman ordna seglet flanker ad av tvenne damer med 

samma arbete 

Fjällbacka Seglarskola har blivit 
av oskattbart värde för de som 
är intresserade av segelsporten. 

Den startade förra året och kom 
åter i år för att ta emot ännu 
flera elever. Undervisningen 
tog sin början vid midsommar 
och avslutades under augusti. 

Det var ej enbart unga männi
skor utan även vuxna, vilka 
fann denna sport intressant och 
givande. Bland de senare fanns 
skådespelerskan fru Ingrid 
Bergman-Schmidt, Dannhol-
men, som nu passade tillfället 
att lära sig konsten att segla. 

Det vackra sommarvädret gav 
full utdelning, och varje dag 
kunde eleverna inhämta de kun
skaper vilka seglarskolans lära
re, Lars och _ -ils Lundberg. och 
övriga ledare förmedlade . Ar
betsprogrammet är detsamma 
varje dag. Först riggar man upp 
båtarna sedan bärs de ned till 
vattnet ' och sjösättes. Efte r se
gelturen tas båtarna upp och 
ställes i den ordning som ingår 
i båtars skötsel. Övriga småde
taljer finner också sin veder
tagna plats. Alla är utrustade 
m ed flytvästar för man kan ej 
utesluta att det h ela kan "snur
ra" runt. En dylik procedur in
går sen ar e i uppvisningen om 
hur man skall hantera sin båt 
i dylika situationer. Men under 
seglingsträningen håller lärarna 
från sin racerbåt sitt vakande 
öga över sina adepter i hän
delse snar hjälp skulle behövas. 

- Redan när skolan börjar sät
tes det upp ett mål vilket sedan 
blir riktpunkten i seglingspro
grammet - nämligen en lång
segling till Norge. Denna resa 
företogs den sista veckan. Och 
tidigt på morgonen blev det oro 
i lägret. Det var mycket som 
skulle ordnas. Framförallt skulle 
alla detaljer för personligt behov 
sammanföras och så skulle bå
tarna utrustas. Det var ett n öje 

att se hur perfekt det hela gick 
i lås och vid middagstiden seg
lade flottan av. Resan gick till 
Koster och sedan till Herreföl i 
Norge. Efter några dagar var 
eskadern åter hemma i Sälvik 
efter en lyckad resa. För att 
det hela skulle gå utan några 
missöden eskorterades flottan 
av livräddningskryssaren Lion 
från Fjällbacka. 

S'eglarkursen avslutades lörda
gen den 9 augusti och blev en 
vacker slutvinjett med kapp
segling och prisutdelning samt 
överlämnande av diplom direkt 
efter seglingen. 

Vi presenterar här flickan Mar
gareta Hellstrand, som vann 
tävlings seglingen vid S'imskolans 

avslutning 

jo ris. på sid. 17 
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Två svenska mästare i 

Fjällbacka 

Fjällbacka fick i höst två sven
ska mästare helt apropå. Det är 
våra tvenne goda fotbollsdoma 
r e Peder S'vensson och Fred Ny
man vilka deltog i Bohusläns 
fotbollsdomarelag som tillsam
mans med de övriga domarna 
lade beslag på nämnda titel. Bo
husläns fotbollsdomare blev 
nämligen svenska mästare efter 
att i finalen, som spelades på 
Stockholms Stadion, slagit till
baka Luleå med 1-0. FFF gra
tulerar och hoppas på en lik
nande prestation kommande år. 

Att det satt hårt åt framgår av 
tidningsreferaten. Q----..O stod det 
när full tid var spelad varför 
förlängning av 2X 15 minuter 
måste tillgripas. Smögendomaren 
Roy Larsson nätade med en per
fekt boll i krysset när endast 
minuter återstod av den andra 
förlängningsdelen. Matchen spe
lades i anslutning till den all
svenska drabbningen mellan 
Djurgården och Atvidaberg 
varför inte mindre än bortemot 
10.000 personer bevittn ade till
ställningen. 

-Jin-

Fjällbackaspelare på 

avslutningspariy 
Lördagen den 11 oktober satte 
Fjällbacka IK punkt för årets 
fotbollssäsong genom att samla 
aktiva med fruar och fästmör 
på Stora Hotellet där klubbens 
v. ordf. John I. Johansson häl
sade välkommen och önskade en 
riktigt trevlig kväll. 

Efter middagen överlämnades 
priser till de som verksamt bi
dragit till årets bokslut i fot
boll, särskilt hyllade blev för
eningens B-lag vilka vunnit 
Skärgårdsserien på 22 poäng 
och med den fina målkvoten 60 
-33. Grebbestad kom på andra 
plats 2 poäng efter. 

Bäste målskytt i B-laget Fred 
- -~TIlan 22 mål. Karl Axel Gran
qllit kom på andra plats med 
l "sylar". S'om bäste kedjespe
iare i B- laget hade juryn u tsett 
Lennart Krantz och som bäste 
förs>arE..<:pelare hade Klas Ry
den få~ priset. 

Til.: de bästa spelarna i A- laget 
ö,-erlämnades priser. Följande 
erhöll uonärke1ser: Bäste för-

Pojkfotbollen på uppåtgående 

En del pojklagsspelare samlade för resan till Göteborg och matchen 
Kamraterna-MFF. Med på resan var ledarna Lars Engberg till 

vänster och Bertil Hellberg i mitten 

Tack vare duktiga ledare som 
Bertil Hellberg och Lars Eng
berg ser pojkfotbollen ut att 
verkligen vara på väg uppåt. 

Efter många år av litet passivi
tet (många gånger från klubbens 
sida) har nu smågrabbarna fått 
"sprätt" på de olika lagen och 
fotbollen som de presterar är på 
intet sätt dålig. Den är faktisk t 
riktigt bra. Fjällbacka IK ställ
de i år upp med tre lag näm
ligen 13, 14 och 16 års lag. Av 
dessa skötte sig 14- årslaget allra 
bäst. De delade en hedrande 2:a 
plats i tabellen på 10 poäng och 
med målskillnaden 18--9. 13-
årslaget kom på 3:e plats i sin 
serie på 7 poäng och 16-årslaget 
slutade också de på en mycket 

svarsspelare Nisse Lundberg, 
bäste forwards Lars Engberg och 
bäste målskytt Leif Eriksson. 

Leif skall ha en extra applåd 
för att han i år vann skytteli
gan för tredje året i rad. Under 
detta spelår hade han tillverkat 
34 mål. Karl Erik Uttgren kom 
tvåa på 15 och Lars Engberg 
trea på 12 fullträffar. 

Samtliga B-lagsspelare erhöll 
plaketter. Om detta finnes att 
läsa på annan plats i denna tid
ning. -Jin-

IJI1Iw/IJIIl1ingmr av 

tal) IOJr utfölresl 

AlQOT TOREWI 
FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31071 

fin 3:e plats med 10 poäng och 
28--19 i målkvot. Fjällbacka IK 
är att gratulera, då främst Ber
til Hellberg och Lars Engberg, 
som gjort ett jättearbete med 
dessa grabbar. Det är ju så tack
samt att fostra dessa små som 
en gång skall ta vid i B- och A
lag. Det är här uppbyggnaden 
skall börja. 

Efter serieslutet samlades pojk
lagen till resa mot Göteborg 
och matchen Göteborgskamra
terna-Malmö FF. Man hann 
också att r oa sig på Liseberg 
innan det var dags att återvän
da till Fjällbacka igen. 

-Jin -

Strålande Ingrid Bergman 

foris. f rån sid. /6 

Banan seglades två gånger, var
efter de två bästa i varje seg
ling gick till final. Det var fö r 
vånande att se med vilken be
räkning, som de unga seglarna 
gjorde sina slag och vändningar. 

Finalen vanns med god m ar gi
nal av Margareta Hellstrand, 
som höll sin mirror i te ten stör
re delen av de två varven och 
som när mållinjen skars hade 
ett betryggande försprång t ill de 
övriga. Stranden vid Säl vik ha
de för dagen blivit platsen för 
föräldrar och kamrater till de 
blivande stor seglarna och man 
följde det som utspelades på 
fjorden med stort intresse. 

Prisutdelning och u tdelning av 
diplom skedde direk t efter fi
nalens slut och förrättades av 
seglingsläraren, gymnastikdirek
tör Lasse Lundberg, som därm ed 
satte punkt för ett av både de 
unga och de äldre uppskattat 
nytto- och fritidsnöje. 

Vi 

~
örsälier 

installerar 
reparerar 

A L L T E LE K T R I S K T 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 

J. A. F R E D l U N D 
= PLATSLAGERI= 
TELEFON 052 5/31080 

Utför 0110 slog av 
plåtslageriarbeten. 

Vi föra även pIast
och Planylrä nnar. 

OBS. 
Lål y rkesmannen ulfö ra monler

ingen .å blir Edra bekymmer mindre 

ALGOT JOHANSSON 

!~ 
BILSTATION 
FJÄLLBACKA TEL. 0525/31010 

~~ 

@röna Jlid 
Stället med den godo 
moten och hembakat 

kaffebröd . 

PUB och Barservering 
i tr ivsam miljö . 

Bio : onsdag och söndag 

Pensionat och giograf 

FJÄLL BACKA TEL . 0525/31041 

Välkommen! 

Siwan o. Bernt Hansson 

Gynna 
annonsörerna! 
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Juniorträff 
Seglingen i Fjällbacka har un
der den gångna säsongen varit 
livaktigare än någonsin. Gläd
jande nog har antalet juniorer 
på böljan ökat kraftigt. Aktivi
teten och intresset hos dessa är 
något som bör tillvaratagas no
ga. Från SSN:s sida gjordes ett 
försök under det extra sommar
rnötet (som alla visste om) att 
bilda ett juniorutskott. Detta 
lyckades inte då det endast kom 
2 (eller kanske var det 3) del
tagare utöver styrelsen till mö
tet. Då vi som var närvarande 
tyckte att vi inte hade lust att 
offra mera fritid för seglingen 
denna säsong än det vi redan 
åtagit oss, blev det inget av sa
ken. Detta är vi de första att 
beklaga, men det går flera tåg 
hoppas vi. 

För att dessa blivande storsegla
re inte skulle känna sig helt 
bortglömda ordnade SSN en sä
songavslutningsträff, i D-clubens 
lokal, för juniorer. Det hela till
gick så att först seglade man två 
seglingar och sedan var det en 
frågetävling. Då resultatet sam
manräknades blev det en slags 
3-kamp. Efter detta var det 
prisutdelning till de flitigaste 
tisdagsseglingarna varefter vi 
grillade korv och visade ljus
bilder. 

En suverän segrare korades i 3-
kampen, Conny Lindh. Han var 
med och gastade hem två första
placeringar i seglingen tillsam
mans med Karl-Axel Johansson 
som säker rorsman. Conny vann 
även frågetävlingen och fick för
sta pris, en tårta, som han kom 
iväg med h em innan kompisar
na hann att bjuda på segerdop
pet. Tvåa kom med samma 
poäng bröderna Sandersson från 
Valön. 

Priser till flitigaste tisdagsseg -
larna gick till "Gulan" Lennart 
Edvardsson och Ingemar Kahl
man samt Roger Waennerlund 
och Karl-Axel Johansson som 
gastar. 

En trevlig och lyckad lördags
eftermiddag hade vi tillsammans 
med ett 20-tal juniorer som var 
som "skårar" när det bjöds på 
korv och festis . 

P. S. 
Man behöver absolut inte ha 
Mirrorjolle för att vara med på 
sådana här tillställningar, vilka 
vi hoppas skall återkomma fli
tigt i framtiden. 

Kms. 

"Badgästerna" vann i sommar 5-2 

Ett panglag helt enkelt, "badgästlaget" från i sommar. 
Fr. v. Arne Hägerfors, Leif "Skara" Claesson, Ingemar Johansson , 
Ardy Struwer, Åke Börjesson, Gunnar Gren, Willy Emanuelsson; 
knästående f. v.: Roy Larsson, Orv ar Bergmark , Kurt Lennart Her-

mansson, Kurt Axelsson och Kjell Åke Karlsson 

Fjällbacka IK:s match mot Bad
gästlaget i sommar blev verkli
gen en stor su cce. Inte mindre 
än 1.165 betalande (publikre
kord) såg Gunnar Gren & C:o 
spela till sig en fullt rättvis se
ger på 5-2 efter 1-1 i halvtid. 

Liksom i matchen mot svenska 
mästarna Göteborgskarnraterna 
gjorde Fjällbacka det första må
let inprickat av Lars Engberg. 

Ardy Struwer (icke helt okänd 
från Sveriges Radio-TV) skötte 
om utjämningen till den stora 
publikens uppenbara förtjus
ning. Ardy var en mycket ange
näm bekantskap. Han har ju ti 
digare spelat elitfotboll i Hol
land och att takterna sitter i 

fick som sagt publiken helt klart 
för sig. Fjällbacka kom igen och 
Roger Olsson gav hemmalaget 
ledningen med 2-1 på ett väl
riktat långskott. Men där var 
det också slut med hemmalagets 
framgångar. Orvar Bergmark 
ville visa publiken att han inte 
endast kan ta ut fina landslag, 
han ville även visa hur man gör 
mål och detta med all önskvärd 
tydlighet. Mr förbundskaptenen 
utjämnade till 2-2 utan chans 
för Fjällbackas k eeper att klara. 

Badgästerna kom nu igång på 
allvar och spädde på till 4---2 
genom Willy Emanuelsson. Kurt 
Axelsson avslutade måltilh'erk
ningen genom a strax före slu
tet slå in 5-2. 

Den k anske mest prominente gästen i FIK:s dress under åren. 
Orvar Bergmark, Sveriges fotbollsdiktator och tillika förbunds
kapten , kastar längtansfulla blickar ut på plan. Kanske n ågot nytt 

ämne som Orv ar fått blicken på 

Fjällbacka höll i en och en halv 
halvlek. Sedan verkade det som 
om orken tröt på flera håll, och 
detta förde med sig att gästerna 
kom att dominera på ett kraftigt 
sätt. Lånet från Grebbestad Ing
var Johansson spelade ypperligt 
matchen igenom och många go
da skratt uppkom när han på ett 
ganska lekfullt sätt snuvade sto
re Ingemar Johansson på bollen. 

Av hemmalagets bättre spelare 
märktes Nisse Lundberg, Peder 
Svensson och Lars Engberg. I 
målet hade man fått låna K ent 
Larsson från Strömstad. Han be
visade än en gång sin klass med 
en rad fina räddningar. 

"Badgästlaget" var över lag bra. 
Namn som Arne Hägerfors, 
Leif "Skara" Claesson, Åke Bör
jesson, Gunnar Gren och Kurt 
Axelsson borgar för kvalite och 
att förlora mot sådant motstånd 
är på intet sätt någon skam. 

Domare och bra sådan var Gun
nar "Kasper" Carlstrand. 

-Jin-

WALDNERS 
- FÄRGHANDEL-

dLl/iiun 
med täu,t 

Tel. 0525/31085 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 341 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525 / 31141 

MODERNT SNABBKÖP TILL 

EDER TJÄNST 

SKOR 
- för alla åldrar 

F.JÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 
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Vi presenterar 

"De ansvariga" för sommarens 
badgästfotboll och för gästande 
alls,-,enska lag. Pelle Lundberg 
t. v. och Bengt "Cola" Bohlin 
flankerar här 4 flickor från 
Yaki-Da:s damlag. Flickan 
mitten är ingen mindre än Be
rith "det ska vi fira" Bohm. Be
rith ställde upp som målvakt 
och skötte sig med den äran. 
FFF vill tacka grabbarna P elle 

och "Cola" fö r ett stort och väl 
genomfört arbete m ed allt vad 
som försiggår före, under och 
efter dessa matcher som ver k 
ligen drar storpublik och som 
ger en mycket fin PR för som
marorten Fjällbacka. Får vi be 
om liknande matcher i många 
år framåt. Tack ... 

-Jin-

~~ ]ANS50N 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525 /31 057 

VINTERUPPL;A;GGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

BAGERJ = CHARKUIERH = SIPECEI~M 

GLAS och PORSLIN m. m. 

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

Fjällbacka IK:s damlag sköter sig 
med den äran 

Fjällbackas damlag anno 1969 

Fr. v . övre raden: Ylva Persson, Anna Andreasson, Bodil Eriksson, 
Rita Engberg, Birgitta Järund, Kristina Järund, Agneta Larsson, 
Ros- Marie Franzen, Inger Isakson. Knästående fr. v .: Kerstin Be
nettsson, Laila Karlsson, Kerstin P ersson , Marita Eklund och Maj 

Mossby. Lagkapten är Laila Karlsson 

Att damfotbollen är på starkt 
framåtskridande är fullt klart. I 
sommar har FIK:s damer spe
lat inte mindre än 5 matcher. 

Vunnit 3 och förlorat 2. Bra 
gjort flickor! 

D en match som drog största 
publiken var den s. k. Badgäst
matchen, där flickorna spelade 
förmatch mot Yaki-Da från Gö
teborg. Inte mindr,e än 1.165 
personer såg tillställningarna 
och applåderade prestationerna 
så det stod härliga till... Her
rarnas uppgörelse slutade med 
seger för "badgästerna" med 5 
-2. Om detta kan Ni läsa på 
annan plats. Nu åter till flickor
na. 

Yaki-Da är, eller rättare var, 
ett välspelande lag som Pelle 
Lundberg trimmat ihop med den 
äran. Målvakten var ingen min
dre än Berith "de sk a vi fi ra" 
Bohm. Hon spelade mycket in
spirerande mellan stolparna 
men kunde dock inte hindra 
hemmaflickorna från att göra ett 
mål, vilket blev matchens enda. 

Fjällbacka vann således med 1 
- O, fullt riktigt om man fick 
tro domaren Ardy Struwer. 

Som alltid när det är kvinnlig 
fägring på plan blev det en hän
delserik match med många lus
tiga episoder som verkligen sat-

/orl .'. på sid. 2 0 

Yaki-Das' utvikningsflickor med målvakten Berith Bohm i spetsen 
gjorde en tapper match. Trevliga "brudar" som rev ner massor 

med applåder 
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Fotboll 
A.laget överraskade med en fjärde plats 

FIK:s representationslag i fot
boll skötte sig med den äran i 
år ets Norra Bohusserie. En hed
rande fjärde plats belade grab
barna efter Tanums IF som 
vann serien på 32 poäng. Tvåa 
var Stångenäs och på tredje 
platsen återfanns gamla anrika 
Hunnebostrand. Idel fina och 
väIspelande lag således. 

Fjällbacka startade vårsäsongen 
med två mycket goda spelare 
som sedermera under höstsä
songen lämnade FIK på ' grund 
av spel i högre divisioner och 
främst då ishockey. Vi tänker 
närmast på Roger Olsson, V. 
Frölundas och landslagets tunge 
center som på sitt sätt hjälpte 
FIK så gott han kunde. Stellan 
Danielsson var också han ett 
ganska så hett namn under vå
ren men även han försvann när 
"hösten kom". Fjällbacka spela

drar sig ihop till poängsumme
ring. Höstsäsongen fick FIK 
klara sig själva, d. v. s. lita till 
helt egna produkter och det gick 
faktiskt riktigt bra. Laget tog 
under våren 9 poäng med stjär
nor som Roger Olsson och Stel
lan Danielsson inblandade och 
under hösten 8 poäng på rent 
fjällbackaIag. Styrelsen inom 
klubben är nog helt inne på den 
linjen att i fortsättningen satsa 
helhjärtat på egna produkter i 
allra största utsträckning. Det 
måste i längden ge resultat inte 
minst med tanke på träningen 
som då kan samla ALLA grab
barna på en gång och inte bara 
som nu de senaste åren varit 
fallet, knappt halva laget. De 
övriga tränade på sina resp. 
hemorter. Taktiken och samträ
ningen måste bli lidande på lik
nande metoder. 

de bra större delen av vårsä- Vi ber att få gratulera FIK till 
songen men litet för ineffektivt , den fina placeringen i tabellen 
och för tamt i avslutningarna, 
gjorde att målen många gånger och hoppas på god säsong våren 
uteblev och det är ju som be- 1970. 

kant dom som räknas när det -Jin-

Årets svenska mästare fotboll 

IFK GÖTEBORG glänste i Fjällbacka 
Göteborgskamraterna (årets sv . 
mästare) blev sommarens expo 
nenter för storfotbollen i norra 
Bohuslän, när de på midsom
mardagen i Fjällbacka mötte 
Fjällbacka IK förstärkt med 
"Jönköpingsborna" Janne Karls
son, Leif "Skara" Claesson och 
Janne Nordström samt, som van
ligt höll vi på att säga, Belgien
proffset Kurt Axelsson. Kurt 
trivs så bra i Fjällbacka att 
han mer än gärna kommer till
baka varje år och ställer sig till 
förfogande för klubben. En he
ders kille helt igenom, trevlig 
och skötsam och gör alltid sitt 
bästa vare sig det gäller lands
lagsspel eller semesterlir. Ty
värr kom inte Örjan Persson till 
Fjällbacka. Han lämnade åter
bud och detta gjorde givetvis 
mycket till att Kamraterna kun
de b.riljera på alla möjliga sätt. 
Fattas bara annat av SM-vin
narna. 

Fjällbacka gjorde i alla fall ett 
helgjutet intryck och de nära 
900 åskådarna fick se en mycket 
händelserik match i hårt tempo. 
IFK Göteborg vann matchen 
med 5---1 efter 4-1 i halvtid. 

Det blev FIK förunnat att ta 
ledningen redan efter ett par 
minuters spel. Karl Erik Utt-

o gren "pinnade" på ordentligt och 
till publikens stora överrask
ning fintade han kallblodigt 

bort göteborgarnas keeper Rolf 
P ettersson och 1-0 var ett fak 
tum. Detta gillade inte gästerna, 
allra minst Börje Oscarsson. 
som nästan omedelbart efter 
Fjällbackas ledningsmål lrritte
rade till l-l. Pisa icklasson 
ordnade till 2--1, Ulf S terner till 
3-1 och halvtidsvilan 4-1 till 
verkade Harry Svensson med 
vänsterfoten på volley efter ett 
underbart inlägg av "Pisa". An
dra halvleken blev inte lika bra 
som den första men tempot 
hölls och skall sanningen fram 
hade allt FIK turen med sig vid 
ett par kritiska situationer. 

Andra halvlekens enda mål 
åstadkom Reine Feldt efter en 
soloraid. S-l således och Gö
teborgskamraterna hade visat 
något av sitt stora kunnande 
som sedermera allsvenska 
skulle ge guldet. 

Kamraternas första halvlek var 
som tidigare nämnts alldeles ut
märkt. De spelade snabbt, 
sköt kanonhårt, många gånger 
hårda direktskott och de visade 
publiken hur ett topplag i all
svenskan spelar. Matchens bästa 
prestation gjorde Janne Nord
ström i FIK-buren, när han 
störtdök och fångade den boll 
som Kurt Axelsson försökte slå 
i eget mål tätt invid ena stol
pen från fem meters håll. Två 
gånger förs~kte sig förövrigt 

Briigge-profset på detta nöje 
utan att kunna överlista jönkö
pingsmålvakten. 

Domare var Stig Edgren, Rab
balshede, som fick ett mycket 
gott betyg avelitspelarna. 

-Jin-

Fjällbacka IK: S damlag 
jor/s. f,t'ln sid. /9 

te upp humöret på den talrika 
publiken. Yaki-Da-basen Pelle 
Lundberg , försökte förgäves 
hjälpa fram sina flickor till se
ger men FIK:s lagledare Alf Jo
nasson ville annat och beordra
de skätpning .över hela linjen. 

Han är mycket sträng den där 
Affe och flickorna kämpade som 
besatta matchen igenom och 
lyckades även vinna. Bra gjort 
flickor, men så har Ni också en 
förträfflig lagledare. 

Den andra stora matchen som 
flickorna spelade var mot Greb
bestad i samband med matchen 
mot IFK Göteborg som även den 
vanns med 1- 0. Ett bra spel 
även här. Grebbestad hade ett 
fint lag och det skulle vara 
mycket roligt om matcher lik
nande dessa som var i sommar 
kunde ordnas även i fortsätt
ningen. Vi tror fullt och fast på 
damfotboll. Den har avgjort 
framtiden för sig: 

Flickorna vann även, som fram
gick av ingressen, en tredj e 
match. Den spelades mot Ham
burgsund på bortaplan. Tvenne 
förluster bokfördes också Den 
ena mot Lanes damlag och den 
andra mot Frisko. 

I det stora hela en bra säsong 
för vårt senaste lag och får vi 
be om liknande kämpatag i fort
sättningen. Ni gör en bra PR 
för hela vår klubb flickor! 

-Jin-

Tobak - Cigareller - Tidningar - Konfektyrer - Frukt 

Läskedrycker - Trollhälleglass - Souvenirer m. m. 

{;oa och j'3el1gf Richardssol1 

Telefon 0525 /3 1327 

Bestämmelserna för oljetankar har skärpts 
låt oss rengöra och besilcfiga Eder tank för und

vikande av läckage och driftstörning , 

Hi får protokoll på tankens kondition. 

RING 

MATTSSONS OLJETANKSERVICE 
TELEFON 0525/31024 

Gäller det rörarbeten 

pannbyte, oljeinstallation, reparationer 

KONTAKTA 

FJÄLLBACKA RÖRSERVICE 
TEL. 0525/31024 

Gynna 

annonsörerna! 
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A-laget får ursäkta men denna gång 

tar B-LAGET PRISET 

Alla goda, trevliga och skötsam
ma A-lagsspelare i all ära, men 
denna spalt ä r helt riktad åt 
klubbens förnäma B-lagsgarni
tyr som på ett mästerligt sätt 
tog hem den knallhårda Skär
gårdsserien trots allt snack om 
stry;~pojkar och dylikt. 

J ag minns hur det hela började. 
En kulen kväll satt vi några 
stycken ur styrelsen och disku
terade huruvida FIK:s B-lag 
skulle ställa upp i denna för 
dem så pass goda serie eller ej. 

Många aspekter framlades och 
det var nog den allmänna me
ningen bland de närvarande att 
inte skulle laget skörda många 
poäng inte. Sekr. Leif Eriksson 
ringde flera samtal till Rolf 
Eriksson på Bohusläns Fotbolls
förbund och ville ändra serien 
så att Fjällbacka fick en litet 
lättare uppgift. Men inget 
h jälpte. Fjällbacka B skulle va
ra med i Skärgårdsserien och 
därmed basta. Nåväl det gällde 
att göra det bästa av situationen 
och försöka sparka emot så bra 
det gick. Och bra gick det. 

Match efter match vann laget 
och ställde tipsen helt på hu
vud. När samtliga 14 matcher 
var spelade hade B-laget för
lorat futtiga 3 st. Laget (stryk
pojkslaget) hade vunnit sin se
r ie med tvenne pinnar tillgodo 
på Grebbestad. Lane kom 3:a 
och Grundsund på fjärde plats. 

Vi ber att få varmt gratulera 
grabbarna som lyckades med 
detta konststycke. Serien såg till 
slut ut så här: 

Fjällbacka 1411 O 3 60-33 22 
Grebbestad 14 9 2 3 53-21 20 
IFK Lane 14 7 3 4 42-20 17 
Grundsund 14 7 1 6 40-35 15 
Stångenäs 14 7 1 6 43-47 15 
Hunnebo 14 42 8 30-42 10 
Dingle IF 14 32 9' 23-48 8 
Lysek. AIK 14 1 3 10 23-68 5 

Fjällbacka använde sig av hela 
30 spelare. Här är namnen på 
samtliga, inkl. de matcher de 
spelat i serien: 

l. K arl Axel Granqvist 14 
2. Sven Uno Berggren 13 
3. Stig Tore Berg 12 
4. Lennar t Jonasson 12 
5. Bengt Bohlin 11 
6. Bertil Johansson 9 
7. Bo Karlsson 9 
8. Fred Nyman 8 
9. Claes Ryden 8 

10. Gunnar Hellberg 8 
Il. J an Eriksson 8 

Dessa elva erhöll spelarmärk~t . 

12. Bertil Hellberg 6 
Alf Jonasson 6 
Pelle Lundberg 5 
Leif Eriksson 4 
Lennart Krantz 4 
Åke Billberg 4 
Håkan Melin 3 
Per O. Franzen 3 
Sture Kahlman 2 
Lars Engberg 2 
Bertil Engberg 2 
Nils Lundberg 2 
Bertil Hugosson 2 
Kjell Jonasson 2 
Dan K arlsson 1 
K jell Kristensson 1 
P eder Svensson 1 
Karl E. Uttgren l 
Hasse Welander 1 

Lagledare har varit Karl Erik 
Karlsson, vilken även fick mot
taga ett pris skänkt av FIK för 
gott ledarskap. Samtidigt fick 
även Bertil Hellberg mottaga 
pris för förtjänstfullt arbete för 
ungdomssektionen och som lag
ledare för klubbens 3 pojklag. 

Klubbens tränare Stig Tore 
Berg fick pris för sitt arbete 
med att hålla grabbarna i god 
form. Pris tilldelades även dam
lagets lagledare Alf Jonasson, 
liksom damlagets bästa kedje
spelerska Laila Karlsson och 
bästa försvarsspelerska Anna 
Andersson. 

-Jin-

Slral1dreslaural1gel1 Jiällbacka HaDsbad 

J När det skall dukas upp till fest för så

väl små som stora sällskap (upp till 200 
gäster) tala med hovmästaren för nyreno

verade och moderna 

Sira I-1dreslaura 1-1 g e 1-1 

Jjällbacka Haosbad 
TELEFON 0525 / 10008 

och Grebbestad Gästgivaregård 

DANS 

GOlfsäsongen 69 

Deltagarna sommarens juniorkurs där Olle Järund instruerar 
till blivande golfare i Golfetikett. 

Så här i vintermörkret kan det 
vara skönt att tänka tillbaka på 
den innehållsrika golfsäsongen 
som gått till ända. 

Efter den besvärliga vintern såg 
det ett tag ut som om golfstar
ten skulle k omma av sig i port
gången. Men si, vår banskötare 
Gunnar Andersson lyckades få 
fart på greenerna på nytt innan 
invasionen av golfentusiaster 
strömmade till banan. Ja, i sep
tember var banan så fin att Sv. 
Golfförbundets representant inte 
trodde sina ögon. Att lyckas så 
bra endast på ett par år är en 
prestation, ansåg han. Heders 
Gunnar! 

Förväntningarna inför denna sä
song var stora inom styrelsen. 
För första året skulle golfmat
chen mellan Bohusläns sex golf
klubbar gå av stapeln och de t 
på Fjällbacka golfbana. Dess
utom hade klubben engagerat en 
tränare för att ta vara på alla 
de nya medlemmarna. 

Tävlingen mellan klubbarna blev 
en arrangörsmässig och sportslig 
jättesucce. Kommentarerna bland 
de tävlande var mycket positiva 
även bland de som inte var så 
framgångsrika. Den tävlingen 
har kommit för att stanna. Och 
Fjällbackas lag var finkänsligt 
nog att låta segern gå dem förbi 
och istället överräcka segerkran
sen till Lysegårdens Golfklubb. 

Klubben hade i år satsat på en 
golf tränare för att hjälpa de nya 
medlemmarna att komma un-

derfund med golfens svårigheter 
och dessutom för att höja spel
styrkan på de övriga. Tränaren 
- Lars Flyning - lyckades med 
båda delarna alldeles utmärkt 
och vi hoppas att han återtar 
sin verksamhet även nästa som
mar . Det fina vädret, de många 
tävlingstillfällena samt tränaren 
har gemensamt skapat att klub
ben nu förfogar över en h el 
mängd goda l5-handicapspelare. 
Nästa säsong är de väl nere i 10 
eller under. 

Ja, klubben har verkligen kom
mit igång fint redan efter två 
år och fler och fler medlemmar 
söker sig till Fjällbacka Golf
klubb. Snart orkar banan inte 
svälja fler. 300 medlemmar är 
maximum för en 9-hålsbana och 
där är vi snart. 

Innan vi övergår till att avslöja 
planerna för nästa säsong kan 
berättas att Olle Järund och 
Mary Berg blev klubbmästare 
r espektive mästarinna och att 
Tage Törnholm vann Anrås
pokalen. 

Till nästa säsong kommer klubb
huset att byggas ut och innehål
la omklädningsrum och dusch 
för h errar och damer. Dessutom 
utrymme för trevligt eftersnack. 
Kanske blir det också röjning 
för ytterligare 9-hål. Harry Jär
und ser lite lurig ut när man 
frågar honom ... 

Och till sist God Jul önskas 
klubben . 

Mique. 

Gynna 
annonsörerna.' 
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En underbar skärgårdstur med 

S/S Bohuslän' till Fjällbacka 

s/s Bohuslän lämnar Fjällbacka efter besöket där. Besöket väckte 
minnen bland allmänheten från den ti(l. då man såg ångbåtar ~ kom

och gå i reguljär trafik 

s/s Bohuslän hade inte kom
mit till Strömstad för att ligga 
stilla i hamnen. Klockan 12 var 
avgångstid'en för båten att gå 
på en liten lusttur till Fjäll
backa. Förhandsintresset för 
båtresan var inte så där över
väldigande, men ~när den stora 
massan som mött upp vid kajen 
fick se S/S Bohuslän glida in i 
hamnen, var det många som 
ändrade sig och löste biljett. 

När skepparen ombord, Göran 
Noren, med sin ångvissla tutade 
klart för avgång hade omkring 
130 personer embarkerat Bo
huslän Och till tonerna av 
Sarpsborgs guttekorps gled så 
båten ut på Strömstadsfjorden 
för vidare färd till Fjällbacka. 

Först som sist skall sägas ifrån 
att det blev en oförglömlig resa 
för de som hade tagit sig i kra
gen och åkte med båten. De 
som stannade ' hemma "gick miste 
om mycket, kan. vi lova. 

Vädret var, om än lite mulet, 
alldeles ypperligt för en båttur. 
Havet låg nästan blankt som en 
spegel och även de som hade 
lätt för sjösjuka torde aldrig ha 
känt något av detta. 

När S/S Bohuslän lämnade 
Strömstad .hade skepparen om
bord fått hjälp på bryggan av 
en gammal sjöbjörn från Ström
stad, nämligen ' Anders Grahn; 
som känner vattnen nertill 
Fjällbacka som sin egen ficka 
och han lotsade S/S Bohuslän 
med säker hand tillsammans 
med det övriga befälet på bryg
gan. 

S/ S Bohuslän stävade lugnt och 
tryggt söderut och det som var 
underbart med båten var att 
allting var så tyst ombord. Det 
märktes knappast att motorerna 
var på utan allting var stilla och 
lugnt, en behaglig tillvaro för 
en jäktad människa. 

Allt medan passagerarna drack 
kaffe passerade S / S Bohuslän 
Tjärnö, Rossö, Resö på avstånd. 

Havstensund gled vi så sakta 
förbi alldeles in på stugknutar
na. Folket , vinkade glatt och 
skeppare Noren tutade glatt med 
sin ångvissla. 

En tur till Grebbestad hann vi 
också med, fast det var ~bara en 
sväng in på fjorden, och sedan 
var det raka spåret ner till 
F jällbacka. Vid kaj låg Gladan 
och Falken, som tyvärr ipte ha
de ordnat till något flaggspeL 
vilket väl ingick i planerna Vid 
kajen låg också ett par småbå
tar, men Göran oren manö\-
rerade in S /S Bohuslän lugnt 
och säkert till kaj och just då 
bröt solen igenom och gav en 
extra fin bild åt evenemanget. 

Sedan fick passagerarna en halv 
timmes promenad i det vackra 
vädret. 

Under färden in till Fjällbacka 
och på kajen underhöll gutte
korpset med sprittande marsch
toner och glada melodier. 

Klockan gick och hemfärden 
anträddes och kursen lades nu 
mot Dannholmen, där S/S Bo
huslän hälsade och efter en 
stund dök Ingrid Bergman upp 
och vinkade glatt ,på sällskap~.ts 
Ångbåtens stolthet och ~dess pä.s~ 
sagerare. 

Hemfärden gick lika ' lugnt och: 
stilla som nerfärden med en och' 
annan hälsning på mötande bå
tar. Varm korv och potatismos 
gick åt som smör i solsken, sjön 
suger och det var en ständig kö 
i matsalen. 

Något efter tidtabellen stävade 
S/S Bohuslän in till Strömstad, 

Demonstration av redskap 'på 

Brandförsvarets årsmöte 
Göteborgs och Bohus läns 
Brandförsvarsförbund, som l ar 
kan blicka tillbaka på en femtio
årig tillvaro hade under lördag 
och sön(l.ag 3'0 och 31 augusti 
samlats i Kville kommun (Ham
burgsund och Fjällbacka) där 
man hållit årsmöte samt en in
struktionskurs. 
Förutom en lång rad brandche
fer, och vice dito, brandstyrelse
ordföranden o. s. v., fanns bland 
de församlade även informa-
tionschefen Olle Johansson, 
Stockholm, polischef Folke 
Wickström, Göteborg, förre 
brandchefen i Göteborg, Nils 
Grönvall, civilförsvarsdirektör 
Hans Backlund, Göteborg, läns
brandinspektör Erik Ström, Ud
devalla, brandingenjör Kenneth 
K empe, Göteborg, och vice 
brandchefen Karl-Ejnar Nilsson, 
Göteborg m . fl. 
Man samlades på lÖ'Tdagen i 
Hamburgsund, där man i Fol
kets hus hälsades välkomJ;la till 
Kville kommun av fullmäKtiges 
ordförande Elon Engberg, som 
även orienterade om kommunen. 

Informationschef Olle Johansson 
talade om det 50-årigaförbun
get, samt om driven Skydd -69. 

Vidare hölls ett anförande av 
polischefen Folke Wickström, 

om samarbetet polis-brandkår. 

Vidare ' talade vice brandchef 
Karl-Ejnilr Nilsson om samar
bete på brand- och olycksplats. 

Efte'T de olika anförandena följ 
de en stunds diskussion. 

Man fick även tillfälle att be
skåda polisens moderna utrust
ning såsom bil, motorcyklar och 
båt. Vidare förekom demonstra
tion av polishundens arbete samt 
av den s. k. katastrofkärran 
och spikmattan. Där förekom 
även demonstration av brand
redskap samt en utställning i 
vagnhallen av dylika . redskap. 

Kville kommun bjöd under ef
termiddagen på kaffe, och lör
dagens "övningar" avslutades 
med gemensam middag på Res
taurang Fjällbacka Havsbad. 

På söndagseftermiddagen var det 
åter samling på restaurangen, 
där man höll årsmöte innan man 
embark erade "Soten" för en sjö
tur i Fjällbacka skärgård. Som 
guide på sjöturen fungerade hr 
Elon Engberg, som är väl hem
mastadd bland skärgårdens 
många öar och skär. Med på tu
ren var också den välkände Leif 
Cederloo, som med sitt dragspel 
och sina historier starkt bidrog 
till trivseln ombord. 

"Soten" embarkeras av mötesdeltagarna. Här ses fr. v. bra ndchefen 
i Hamburgsund Nils Olsson, informationschefen Oll e Johansson 

och förre brandchefen Nils Grönvall, Göteborg. 

där en ansenlig skara människor 
mötte upp på kajen igen för att 
se den stolta ångbåten. De som 
väntade på kajen kanske ång
rade att de inte åkte med på 
Fjällbacka-turen, men chansen 
ges igen nästa år, då man kom
mer igen med ett nytt arrange
mang, och då kan vi förmoda 
att åtskilligt fler tar chansen 
att åka med en båt som ger lite 
av det som var för länge, länge 
sedan. 

FRUKT och 

GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJi'iLLBACKA Telefon 0525/31074 



Fjällbacka-Bladet __________________________________________________________________ 23 

Legala notiser 

85 år 

11/1 Fru Anna Svensson, Fjäll
backa 

år 

26 3 Herr Anders Carlqvist, 
Fjä becka 

2.. F . nermransäg. Karl Nor
'my. _-ordby, Fjällbacka 

75 år 

Eemmansäg. Erik Larsson, 
Lersten, Fjällbacka 

70 år 

'- 2 F::s...aren Algot Johansson, 
?jällbacka 

.5 3 Fröken Hulda Nyman, 
:Mörhult, Fjällbacka 

S 3 Y . inspektör Yngve Jär
und, Fjällbacka 

H emmansäg. Lenna·rt Le
andersson, Ödsmål, Fjäll
backa 

- 5 Herr John Bräck, Ödsmål, 
Fjällbacka 

- Hemmansäg. Karl Ivar 
Karlsson, Lersten, Fjäll
backa 

65 år 

" l Fröken Berta Cornelius-
son, Fjällbacka 

5 2 Herr Verner Dahlgren, 
Stämmen, Fjällbacka 

::..3 5 Fru Dagmar Axelsson, 
Fjällbacka 

60 år 

13 2 Herr Sven Karlsson, öds..; 
mål, Fjällbacka 

20/ 5 Fru Lissen Andreasson" 
Valö, Fjällbacka 

24/ 5 Fru Syster Kahlman, Mör-J 
hult, Fjällbacka 

13/ 6 Herr Bertil Jonasson, Mör .. 
hult, Fjällbacka 

50 år 

31/1 Fru Irene Leandersson, 
Kärild, Fjällbacka 

6 2 Fru Brita Lindgren, Ler
sten, Fjällbacka 

9 2 Fabriksarb. Lars Persson, 
Fjällbacka 

5 Fiskaren Majner Bohlin, 
Fjällbacka 

- Fru Judit Victor, Fjäll
backa 

Ebbe Karlden 

Vid en trafikolycka i slutet av 
september skadades lotsförman 
Ebbe Karlden, Fjällbacka, så 
svårt att hans liv inte kunde 
räddas. Han var vid sin arbets
plats Lysekil när olyckan 
skedde. Snart spred sig dödsbu
det till hans hemort där hans 
bortgång spred förstämning. Han 
var välkänd inom det samhälle 
där han växt upp och danat sin 
framtid. Hans arbetsinsats fick 
dock skiljas från den plats han 
älskade, och där han hade sin 
familjära tillvaro. Redan under 
pojkåren visade han ett stort in
tresse för idrott och han blev 
en aktiv fotbollsspelare inom 
FIK. Under många år kunde vi 
glädjas åt att se hans helhjär
tade insats inom fotbollselvan. 

Han övergav aldrig tanken på 
seger, utan kämpade till sista 
sekund även om ödet ville an
norlunda. Idrottskamraten Ebbe 
var den omutliga klippan när 
h an presterade sitt försvarsspel , 
och gladde oss alltid genom sina 
kämpatakter. Men han fordrade 
även sina lagkamraters insats 
och godkände inte pessimism el
ler undfallenhet. Ä ven sedan 
hans aktiva insats var slut 
slocknade dock inte intresset för 
fotboll. Så ofta han gavs tillfälle 
sågs han bland supporters vid 
fotbollsmatcherna. Inom idrotts
kretsen kommer hans minne att 
leva som en av de stora inom 
Fjällbackas fotboll. 

Döda 

6/ 9 Alma Josefina Johansson, 
f. 1885, f,rån Aldersro 

31 / 8 Stig Roland Arnold Fri
dell, f. 1915, från Fjäll
backa Strandområde 3:51 

22/ 9 Karl Martin Magnusson, f. 
1902, från Mörhult 1:20 

26/ 9 John Ebbe Gunnar Karl
den, f. 1919, från Fullrig
garen 5 

14/10 Ebba Harriet Holmberg, f. 
1903, från Dyngön 1:1 

Födda 

24/7 Malin Christina, dotter till 
Kent Lennart Karlsson 
o. h. h. Kerstin Vanja Lil
lemor f . Ryding från Ler
sten Uppegård 2:87, döpt 
den 14/ 9 

11/10 Leif Henry, son till Yngve 
Gunnar Hugosson o'. h. h. 
Lilian Ingalill f. Larsson 
från Ödsmål Innergård 1: 
126, döpt den 16/11 

25/10 ej ännu namngiven dotter 
till Bernt Roger Hansson 
o. h. h. Sivan Marianne f. 
Mattsson från Granliden 
1:3 

Stort intresse för konst Fjällbacka 

Under sommaren gavs det rikli
ga tillfällen för det allmänna 
konstintresset att fördjupa sig i 
modern konst då det anordna
des flera utställningar. De båda 
konstnärerna Ulla Waller-Lind
berg och Birger Mörk har kun
nat glädja sig åt det stora in
tresse som visades deras utställ
ningar i kyrkskolan. Vid vernis
sagen den 18 juli besöktes den
na av i runt tal 300 personer, 
där kommunen representerades 
av kommunalnämndens ordfö
rande Raymond Hansson. Under 
den tid som allmänheten hade 
tillfälle att taga del av urvalet 
av målningar gjordes även ett 
flertal inköp. Besökarnas all
männa omdöme var att man 
sällan får se en sådan förnämlig 
utställning inom de mindre 
samhällsbildningarna. Enligt be
räkning hade utställningen be
sökts av omkring 600 personer. 
Besökarna hade även möjlighe
ten att se två skilda stilar vilket 
gjorde besöken mera givande. 

Tjuvfisket av hummer 

slår rekord 
Det tjuvfiskas som aldrig förr 
längs bohuskusten. Länets hum
merpoliser bröderna S'igvard och 
Evert Ekström i Fjällbacka vet 
detta. De ligger ute och lurpas
sar dygnet runt och har gripit 
många syndare på bar gärning 
i sommar. 

Sjöfolk säger sig sällan ha sett 
så mycket garn satta som denna 
sommar. Utan att beskylla alla 
för tjuvfiske av hummer vet po
liserna att det förekommer. Sta
tistik och domstolsprotokoll vi
dimerar deras uttalande. 

Tre stenungsundsbor som satt 
gam på fredat område i fjäll
baskaskärgården har fått sina 
redskap beslagtagna. I ett av 
gamen fanns flera humrar. Ste
nungsundsborna har erkänt. 

Den andra utställningen i kyrk
skolan gjordes av fru Sonja 
Holmberg-Hjälm. Även denna 
utställning samlade stor publik 
och omfattade ett stort antal 
arbeten i akvarell och olja. Fru 
Hjälms konst präglas av skär
gårdsmotiv och man fascineras 
av motiven över holmar och 
skär samt fiskarhus och sjöbo
dar insvepta i såväl sommarsol 
som vintertid. Fru S'onja Hjälm 
är bördig från Gullholmen men 
tillbringade sin barndom och 
uppväxttid i Fjällbacka där hon 
såväl som sin broder, konstnä
ren och marinmålaren K . G. 
Holmberg, fick sina första im
pulser om skärgårdens storhet 
i såväl storm som stiltje vilket 
gav dem de grundliga förutsätt
ningarna för deras konstnärliga 
begåvning att återge skärgår
dens motiv. Många konstverk 
pryder nu hemmen i såväl Fjäll
backa som ute i landet och spri
der den värme de framskapar 
till gemensam glädje. 

De handikappade 

på sammankomst 
De handikappades förening har 
haft en trevlig sammankomst på 
församlingshemmet i Fjällbacka 
den 5 oktober. Ett 50-tal handi
kappade deltog och fick bland 
annat se två filmer som träd
gårdsmästare Olle Olsson visade. 

En av filmerna bar titeln "Storm 
över Fjällbacka skärgård" och 
de andra filmen var från en resa 
till Kanarieöarna. 

Vidare var det sång och musik, 
och pastor Högberg höll en an
daktsstund för de handikappa
de. 

Vice ordförande i de handikap
pades förening, Harry ' Petters
son, Uddevalla, tackade arran
görerna för den lyckade sam
mankomsten. 



29/.11 Lördag 

30/11 1 i Advent 

2/ i2 Tisdag 

4/12 Torsdag 

6/12 Lördag 

7/12 2 i Adven t 

11/12 Torsdag 

13/12 Lördag 

14/12 3 Adven t 

21 /12 4 i Advent 

24/12 Julafton 

25/12 Juldagen 

26/12 Annandag Jul 

28/12 Sönd. e. Jul 

31/12 Nyårsafton 

1/1 Nyårsdagen 

4/1 Söndagen ~'. Nyår 

6/1 Trettondag Jul 

Därefter Högm. varje sön- och 
helgdag kl. 11, med Nattvards
gång den första söndagen i varje 
månad. 

Söndagsskolebarnen övar julspe
let i Församlingshemmet kl. 13 

Högm. m. offer till behö,vande 
inom förs . kl. 11. Kören med
verkar 

Årsmöte med Stiftelsen Fjäll
backa Församlingshem Förs.h. 
kl. 19 

Kyrkliga syföreningen i Förs.
hemmet kl. 19 

Söndagsskolebarnen övar juispe
let i Försh. kl. 13 

Söndagsskola kl. 10 
Högmässa m. HHN kl. 11 

Luciakaffe i Förs.h. kl. 19 

Söndagsskolebarnen Ö\·ar julspe
let kl. 13 i Försh. 

H ögmässa kl. il 

Högmässa kl. il 
Söndagsskolans julspel kl. 17 

Julbön kl. 17 

Julotta kl. 01 

Högmässa kl. 11 

H ögmässa kl. 11 

Nyårsbön kl. 17 

Högmässa m. HHN kl. 11 

Högmässa kl. 11 

Högmässa m ed missionsoffer 
kl. 11 

Söndagsskola hålles varannan 
söndag. Början för söndagssko
lans vårtermin kommer att med
dela~ . senare. 

SCHEWENlUS TR. MUNKEDAL 1969 


