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Blott några meter från vägen Fjällbacka-Tanum ligger Inventing Aktiebolags fabriksbyggnad. Bilden 
visar den södra sidan med verkstaden till höger. Fabriken invigdes 1982 och har sedan dess till
byggts i flera etapper. Den nuvarande utbyggnaden blir 54 X19 kvm . och är den hitintills största 
u tbyggnaden. Fabrikens totala y tinnehåll blir c:a 2.600 kvm. 

lnventing fabriken i Fjällbacka 
står åter inför en omfattande 
utvidgning. Sedan igångsätt
ningstillstånd under hösten er
hållits för såväl ny _ som till
byggnad pågår arbetet sedan en 
tid tillbaka. Utbyggnaden om
fattar en fördubbling av den s.k. 
extrouderhallen, där plastens 
råmaterial förvandlas till färdig 
plast. Därtill kommer att även 
kontorsavdelningen skall utbyg
gas. 

Dir. Harry Järund omtalar att 
man skall skaffa ytterligare en 
extroudermaskin för en kostnad 
av cirka 250.000 kr. Den nya 
hallen skall byggas på ett så
dant sätt att den avskiljs från 
den nuvarande fabriken d€ls ge
nom en gång och dels genom 
brandsäkra dörrar, detta för att 
skydda fabriken från totalförstö-

relse i händelse av brand. Man 
skall även fördela maskinerna 
fifty fifty mellan de gamla ar
betshallarna och den nya hallen, 
så att produktionen skall kunna 
hållas igång även om en brand
katastrof skulle inträffa. 

Fabrikens kapacitet har under 
de 15 år som gått varit i det 
närmaste att likna vid en explo
sion p. g. a. att man lyckats få 
fram nya och praktiska detaljer 
för sjukvården. Som exempel 
kan nämnas att man tillverkar 
inte mindre än 800 ton 7 mm 
plastremsor för industriändamål 
och 100 miljoner st. Steritemp 
(engångsskydd för febertermo
metrar) förutom en lång rad 
andra artiklar. 

Fabriken har i dag 55 anställda, 
däri inräknade några få hem-

arbetare, men dir. Järund håller 
för troligt att denna styrka 
på längre sikt skall fördubblas. 

Detta skall ske succesivt, och 
utökningen kommer att börja så 
snart de nya lokalerna är klara 
att tas i bruk. Men det är inte 
endast plastartiklar som tillver
kas vid lnventing, man har även 
en mekanisk avdelning där ett 
flertal olika maskiner kommer 
till. Vi kan bara nämna etiket
teringsmaskinen. Denna maskin 
är numera patenterad i de flesta 
länder, och har rönt gott mot
tagande överallt. Efterfrågan på 
maskinen är nu så stor att man 
fr. o. m . januari 1971 startar se
rietillverkning, och beräknar att 
kunna hålla en serie på 100 ma
skiner i månaden. Detaljerna till 
denna maskin tillverkas för öv-
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Nummer 29 

Liv åt 
bygden 

Vi har i tidningens presslägg
ningsögonblick möjlighet till ett 
julklappsmeddelande. Fjällbacka 
kommer att berikas med ytter
ligare en industri. Det är frågan 
om en tyngre mekanisk industri 
som skall förläggas till kommu
nens industriområde vid öds
mål-Bräcke. NETAB, som är fö 
retagets arbetsnamn, har ansökt 
om lokaliseringsstöd hos AMS. 

Frågan om tomtmark har v~rit 
föremål för den kommunala be
handlingsomgången. Om än inte 
fo rmella slutliga beslut i skri
vande stund föreligger, räknar 
vi dock företaget som säkert. 

Det är glädjande att denna typ 
av industri har sökt lokalisering 
till bygden. Företaget räknar att 
starta med en arbetsstyrka av 
c:a 30 personer, varav ett lO-tal 
tjänstemän. Tillverkningen är av 
sådan art att någon specialut
bildning ej blir ett oeftergivligt 
krav med undantag av några 
specialarbetare. Således kan 
med sannolikhet rekrytering ske 
ur den dolda arbetskraftsreserv 
som finns i området. Likaså skall 
man här understryka den väl
villighet och uppmärksamhet 
med vilket myndigheterna hit
tills behandlat ärendet vid de 
underhandkontakter vi haft. Fö-
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Tunnelprojektet 
Sidan 6 

Eusebio kom, såg och 
segrade Sidan 20 

Skeppstad, fritidsbebygg-
else Sidan 8 

FIK har fått klubblokal 
Sidan 25 
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SYFTE: 
Föreningen för Fjällbacka 
har till syfte att verka för 
Fjällbackas utveckling fram
förallt på näringslivets om
råde. Föreningen vill därfö~' 
stärka intresset för - Fjäll
backa i första hand bland 
före detta Fjällbackabor och 
bland sommargäster i sam
hället och den närmaste 
bygden. 

F]ä Ilbackabladet 
med små små ord av 

kärlek 

Nästkommande år firar vår för
ening 15-årsjubileum och då 
frågar vi oss inom styrelsen vad 
vi gjort och vad har skett inom 
Fjällbacka ? Vad har vi lyckats 
utverka inom föreningsverksam
heten? Hur går det för samhäl
let på det industriella området? 

Det är frågor som vi ställa oss. 

Finns det inget som vi kan 
väcka till livs och göra? Ha vi 
inte så många ekonomiskt sin
nade medlemmar inom för
eningen att vi gemensamt skulle 
kunna ta ett initiativ och verk
ligen visa vår förmåga och vilja 
att göra något för vårt kära 
sommarparadis Fjällbacka? Är 
det tillräckligt att vi sommar
gäster kommer upp till våra 
sommarbostäder c:a 3 månader 
varje år och trivs därstädes. 

Under denna korta tid fordrar 
vi en fullständig service, en 
uppassning till alla detaljer. 

Medlemmar inom föreningen hur 
skall vi i fortsättningen kunna 
tänka oss denna hjälp från orts
befolkningens sida om det ej 
finns inkomstmöjligheter under 
resterande vår- , höst- och vin
termånader. Detta är orimligt. 

Vad blir resultatet? Jo, att inom 
några tiotal år så får vi "som
margäster" ingen betjäning in
om samhället. Vi är på god väg. 

Jag vill inte svartmåla Fjäll
backas fortbestånd men jag vill 
med dessa rader väcka medlem
marna inom Föreningen för 
Fjällbacka att tänka om. 

Nu har vi inom vår förening 
föresatt oss att under nästkom
mande år göra något positivt för 
det industriella. Har vi nu ver
kat i 15 år med små framgångar 
på industriens område är det på 
tiden att något sker. Stadgarna 
säger klart ifrån att huvudsyf
tet är att verka för Fjällbackas 
utveckling framförallt på nä
ringslivets område. Att utge en 
tidning, som inom parentes är 
en underbar tidskrift, är dock 
inte allt vad vi strävar för. Tid
ningen har utan tvivel sin funk
tion att fylla för samhället. Man 
frågar sig nu vad som kan gö
ras för att stimulera företag
samheten. F.F.F. kan knappast 
tänkas skapa egna företag. Men 
genom propaganda och med det 
stora medlemsantal föreningen 
har borde något kunna skapas. 

Vi har många duktiga, initiativ
rika affärsmän inom våra led. 

Var finns de personer som ge
nom styrka, energi och envishet 
vågar helhjärtat satsa på pro
jektet och även genomföra detta. 

Fjällbacka idag med ett invånar
antal hälften av det som fanns 
för 50 år sedan är nedslående. 

Vad går samhället tillmötes? 
Besök Fjällbacka en vinterdag 
och se alla de igenbommade 
stugorna. Hur snön ligger kvar 
runt knutarna, inga människo 
fötter trampar ner snön. På ga
torna kan man knappast möta 
någon invånare. Detta är kon
trasten till de 2 a 3 månaderna 
på sommaren då samhället sju
der av invaderade sommargäster, 
som har upptäckt detta natur
sköna paradis. Om Fjällbacka 
skall behålla och utöka sin po
sition, är det nödvändigt att nya 
arbets- och förtjänstmöjligheter 
kommer till stånd. Låt detta bli 
vårt mål under kommande ar
betsår inom Föreningen för 
Fjällbacka. 

Alf Edvardsson. 

A·rade 
medarbetare 

Med denna tidning avslutar vi 
1970 års redaktionsarbete. Lik
som föru t har vi varit besjälade 
av känslan att försöka göra en 
tidning efter bästa förmåga in
om ramen av vad som står till 
buds både ekonomiskt och ma
teriellt. Det är inte lätt alltid 
när man skall hålla sig inom 
vissa gränser. Det är så lätt att 
överträda dessa. Olika saker får 
ställas mot varandra och bedö
mas efter dess reella värde. Ha
de vi obegränsat utrymme vore 
dessa bekymmer fjärran från 
oss. D et är dock glädjande att 
tidningen har kunnat hållas i 
den storlek som den haft under 
senare tid. Bildmaterialet har 
utökats trots stora kostnader. 

Vad som är det väsentliga är 
textmaterialet. Utan detta ingen 
tidning. Att vi lyckas med ett 
rikligt material härvidlag är den 
styrka med vilken vi kan fram
skapa denna tidning som vi gör. 

Och vad är anledningen ? Det 
finns endast ett svar att ge. Det 
beror uteslutande på de intres
serade medarbetare som välvil
ligt skänker oss sina tjänster 
och stöd dels genom artiklar, 
annonser, upplysningar, med
lemsanskaffning och medlem
skap, det senare ej minst vik
tigt. Hur har vi då lyckats med 
tidningen? Ja, därom får läse
kretsen avgöra. Vi är i fortsätt
ningen tacksamma om redak
tionsmaterialet kan vara oss till
handa senast första maj och för
sta november. 

Till sist önskar vi Eder 

EN GOD JUL 

OCH ETT GOTT NYTT AR 

Redaktionen 

F jällbac ka-B lade t 

Meddelande 
till läsekretsen 
I anledning av att F jällbacka
Bladet under senare tid har ut
kommit med ökat antal sidor 
har därmed framställningskost 
naderna ökats. Styrelsen be
h andlade prisfrågan för lösnum
merförsäljningen vid samman
träde den 23 juli. Det framkom 
därvid att lösnummerförsälj
med det dåvarande priset blev 
förlustbringande. Man ställde 
sig frågan skall lösnummerför
säljningen upphöra, eller skall 
priset justeras så att framställ
nings- och distributionskostna
derna täck es. Det beslöts att 
fo rtsätta med lösnummerförsälj
ningen, och fastställdes priset 
till sex kronor per ex. 

Insändarspalten 

återuppstår 
Redaktionen för Fjällbacka-BIa
det har länge funderat på att 
låta denna spalt återfå en plats 
i tidningen. Ni är nu välkom
men till denna insändarspalt 
med frågor som berör Fjällbacka 
och dithörande spörsmål. Dock 
torde dessa påpekanden och frå 
gor vara redaktionen tillhanda 
i så god tid att vi har möjligh et 
att bereda berörda parter till 
fälle att taga del av detta i och 
för besvarande. 

Redaktionen. 

Fjällbacka skola får 
statsbidrag för 

ombyggnad 
Skolöverstyrelsen har beviljat 
Tanums skolförbund statsbidrag 
med 80.500 kr. för nybyggnad 
och högst 133.500 kr. för om
byggnad vid Håkebackens skola, 
Fjällbacka. Byggnadskostnaden 
är beräknad till 557.500 kr. H'i "
till kommer 60.000- kr. för ut
vändiga ledningar och plane
ring, 23.500 för inte bidragsb2 -
rättigade arbeten och 260.000 
kr. för överdimensionering av 
gymnastikrum och anordnande 
av disponibelt utrymme i sou 
terrainvåningen. 

Rödakorskretsarna 
inom Kville storkommun hade 
på valsöndagen ordnat med val
kollekt för de handikappade, 
vilket inbringade 2.892 kr. För
delat på de olika kretsarna blev 
siffrorna: Bottna 247, Kville 557, 
Hamburgsund 600, Rabbalshede 
680, Fjällbacka 808. 



Fjällbacka-Bladet 

Tillönskas Eder alla medlemmar, annonsörer, medarbetare hem
ma och ute i världen. 

Ännu ett år lägges till historien och ett nytt träder till. Vad 
kommer det nya året att ha i sitt sköte? Det är samma fråga 
\'i \'arje nyårsnatt ställer oss och med samma tillförsikt ser fram 
mot det nya året. :vI:åtte detta skänka oss alla ro och glädje i vår 
gEIDensamma tillvaro. Vår förhoppning är att år 1971 skall vara 
ett lyckobringande år för samhället. 

D2 under året ny anslutna medlemmarna hälsas härmed hjärtligt 
välkomna. 

Styrelsen 
FFF 

3 

Stort släktmöte Fjällbacka gården Hjälpestens egendom. 

Här talade hemmansägare Wil
helm Toreld om den gamla släk
ten och dess förgrening. Alla 
släktleden hade enligt släkt
forskningen haft sitt ursprung 
just från gården Hjälpesten, vil
ken fanns registrerad redan år 
1391. Sedan deltagflrna företagit 
en rundvandring i omgivningen 
ställdes färden till Fjällbacka 
där båten Chapland från Greb
bestad väntade. Med denna båt 
fö retogs så en utflyktsresa runt 
i skärgården. Färden gick sö
derut till Hamburgsund runt 
Hamburgö och sedan norrut till 
Dannholmen förbi Ingrid Berg
mans och Lars Schmidts som-

marparadis och åter till Fjäll
backa. Resan blev ej vad man 
önskat enär regnet öste ned hela 
eftermiddagen vilket fråntog re
san den verkliga tjusningen som 
sol från en blå himmel hade 
kunnat ge. Under resan under
höll lektor Ingemar Forsberg, 
bördig från Kamstorp i Kville, 
och berättade om öarnas histo
ria. Vid årsmötet företogs bl. a. 
val av styrelse där hr Wilhelm 
Toreid, Hjälpesten, återvaldes 
till ordförande. Övriga styrelse
ledamöter blev hrr Lennart 
Mattsson, Lane- Herrestad, Inge
mar Forsberg, Skee, Ludvig 
Fehn, Lerum, och fr. Ellen öd
man, Lysekil. 

Vid kajen låg båten och så snart deltagarna embarkerat gick färden 
ut i skärgården. 

H jälpestens släktförening med 
sina 300 medlemmar torde till
höra de större släktföreningar
na i Bohuslän, ja, kanske dEn 
största, om detta vet vi intet. 

Under sommaren var omkring 
130 medlemmar samlade till års
möte vilket hölls på Stora Ho
tellet i Fjällbacka sedan delta
garna varit samlade på släkt-

ANNA=MAJAS 
TeJ. 0525/3 1371 

FJÄLLBACKA 
JJlanLLtaktlLt 

VALSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYB EHORSAFFAR 
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Fjällbacka nya 
kyrkogård ' invigd 

På allhelgonadagen invigdes 
Fjällbacka nya kyrkogård . Myc
ket folk samlades under efter
middagen för att närvara vid 
den högtidlighet som sedan följ 
de. Kontraktsprosten Ejnar 
Dahlen, Näsinge, biträddes av 
kyrkoherde Erik Holmqvist, 
Kville, komminister Gerhard 
Jansson, Svenneby, och kyrko 
adjunkt Alvar Högberg, F'jäll
backa. Från församlingshemmet 
ställde de fyra prästmännen 
färden till den nya kyrkogården 
företrädda av kyrkovärdarna 
Georg Carlsson och Arndt Berg
gren till det av brinnande mar
schaller inramade området i an
slutning till den äldre kyrko
gården. Efter psalmsång höll 
prosten Dahlen invigningstalet 
och högtidligheten avslutades 
med psalmsång. Därefter sam
ladesinenigheten i kyrkan dä', 
dagens högmässa förrättades av 
prosten Dahlen. 

Den nu invigda kyrkogården är 
den tredje som kommit till ut
förande. Samhällets första kyr~ 
kogård togs i bruk år 1907. Den 
andra 1941. Genom denna till
byggnad har man erhållit 234 
gravplatser och genom vidtagna 

ändringar av vägen längs kyrko
gården har ytterligare platser 
erhållits varför man nu sam
manlagt förfogar över 448 
nya gravplatser. Dessutom har 
det längs kyrkogårdarna erhål
lits utrymme för ett 80-tal urn
gravar. ' 

Förutom utvidgningen av kyr
kogårdsområdet har vid den 
norra porten uppförts en c:a två 
meter hög dubbel granitmur 
vilken även sträcker sig längs 
den östra sidan mot vägen och 
skänker den norra delen en 
mäktig och vacker inra!llning. 

Vägen vilken sträcker sig från 
porten i norr till den södra har 
asfalterats. Vidare har vägen 
från . kyrkan till kyrkogården 
ombyggts. Om det hela kan sä
gas att Fjällbacka kyrkogård i 
sitt nuvarande skick ger en bild 
av värdighet. Kyrkogårdsut
byggnaden har ritats av arkitekt 
Gerhard Paulsson, Göteborg, och 
anläggningen utförts av bygg
nadsfirman Karl K jellstorp, 
Kville. Kostnaderna kommer att 
uppgå till c:a 100.000 kronor. 

t.wi. 

~lR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

F jällbacka-Bladet 

V årdkaseeld på VeUeberget 

Vårdkasen riggas upp. Från Vänster Tomas Jansson, Adils Söderhed 
och Bror Jansson. 

Den 6 september firades NOl"
dens naturvårdsdags avslutning 
med vårdkaseldar inom de nor
diska länderna, Sverige, Norge, 
Finland och Danmark. 

Nordens natur och Nordens 
framtid var mottot för Nordens 
naturvårdsdag och som en ma
nifestation för detta samordna
des dessa arrangemang under 
Europeiska Naturvårdsåret. 

Forntida vårdkasar tändes för 
att samla allmogen då fara hota
de. I dag har vårdkasen blivit 
en samlande symbol mot natur
och miljöförstöringen. 

Fjällbacka samhälle blev en 
länk i den kedja längs den bo
huslänska kusten för vårdkase
eldarna vilka avslutades i 
Akershus i Norge. Huvudansva
riga för Sverige var Svenska 
Naturskyddsföreningen, Svenska 
Scoutunionen och Friluftsfräm
jandet. 

I kvällsskymningen färdades ett 
75- tal personer, däribland mest 
skolungdom, upp till toppen av 
Vetteberget där vårdkasen, vil
ken utgjordes av ett plåtkärl 
fyllt med olja, hade placerats 
på en mast i "Bomans" grotta. 

Det var ett stämningsfullt sce
neri när man skådade ut mot 
horisonten. I norr lystes land
skapet upp av samhällsbelys
ningen och i väster blinkade 
skärgårdens fyrbelysning mot 
den gula synranden efter sol
nedgången och som en stjärna 
blinkade ljuset från TV -masten 
i Bengtsfors. Söderut sågs lju
sen från TV-masterna i Udde
valla, Sotenäs, Hamburgsund 
samt från Sjöfartsstyrelsens 
deccastation vid Kärraby. 

Kl. 20.05 skulle vårdkasen tän
das sedan man sett skenet från 
Helgeröd. Så skedde även och 
på några sekunder hade kedje-

reaktionen nått Sannäs där el
den flammade upp mot himlen. 

Under ljusskenet från vårdkasen 
föredrog chefen, folkskollärare 
J an Ekborg, den amerikanske 
författarens Tom Lehrer miljö
vårdande dikt. Det var stora ord 
värda att uppmärksammas i en 
tid då miljöförstöringen gör sig 
alltmed utbredd. Föredragandet 
av denna historiska appell belö
nades med applåder. Innan man 
skildes framförde hr Ekborg ett 
tack till varvsägare Bror J ans
son och brandchef Arne Arvids
son vilka medverkat. 

Aven under gångna tider har ju 
vårdkasar blivit resta - dock av 
något annat slag - på Vedde
berget, vårdkaseberget. Åtmins
tone om en av dessa föreligger 
noggranna uppgifter. Nämligen 
om den som restes på detta 
samma röse år 1703. Se härom 
i Fjällbacka-Bladet nr 21. Men 
den där refererade vårdkase
rättegången är inte ensamstå
ende. Domböckerna upptar åt 
skilliga domar från de första 
årtiondena av 1700- talet, Karl 
XII-krigens tid, avkunnade mot 
försumliga vakthållare vid vård 
kasarna. 

T.wi 

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 
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Vuxenskolans 
upptaktsmöte 

i F jällbacka blev lyckat. Ett 
sextiotal personer hade samlats 
i Gröna Lid när skolans kon
tak:tt:ean hr Arne Fredlund häl
sade välkommen och redogjorde 
för kvällens program. Närvaran
de var för Norrvikenkretsen in
struktörerna fruarna Gunvor 
::\laxen. Skee, och Berit Carls
_on. Tanum, studierektor Sten 
hlarkendal, Tanum samt lands
antikvarie doktor Ake Fredsjö, 
uddevalla. Doktor Fredsjö ta
lade om hembygds- och musei
vården inom länet och i anslut
ning därtill visades intressanta 
fornminnesföremål, vilka välvil
ligt ställts till förfogande av 
Fjällbacka hembygdsmuseum. 

S tudierektor Sten Markendal ta
lade om skolans kurs "Gamla 
ting berätta" och fru Gunvor 
Maxen om skolans kursverksam
het i allmänhet, bl. a. hur, var 
och när de kan startas och för
utsättningarna härför. Vidare 
utställdes vackra vävnadsarbe
ten. 

Landsantikvarie 
o 

doktor Ake Fredsjö 
belönades för sina insatser inom 
K ville hembygdsvård med forn
minnesföreningens hedersjetong. 

Beslut härom har förut fattats 
vid K ville hembygdsförenings 
årsmöte. Doktor Fredsjö fick 
mottaga förtjänsttecknet vid sin 
medverkan i Fjällbacka vid 
Vuxenskolans upptaktsmöte i 
Gröna Lid den 2 november av 
hembygdsrådets ordförande Ar
ne F redlund, som erinrade om 
det intresserade arbete som dok
tor Fredsjö nedlagt i Kville un
der sin mångåriga verksamhet. 

Under det kaffesamkväm som 
följde under k vällen tackade 
doktor Fredsjö fö r utmärkelsen. 

Han uttryckte sin stora glädje 
då jetongen präglats med en av 
K villes märkligas e hällristning
ar som finns vid Södra Ödsmål 
och som doktor Fredsjö själv 
varit med att klarlägga och som 
föreställer " två fiskare som me
tar och som använder ankare". 

En säregen ristning, kanske den 
enda eller en bland de få inom 
landet. 

NISSE CARLSSONS 

nya 

Allt i modern Hårvård 

Tel. 0525/31125 

Bröllop att minnas 

Ef,er vigseln i Fjällbacka firar brudparet Monica och Klas sin hög
tidsdag i en hydda omgiven av lövskog bland de bohuslänska bergen. 

Brudparet maskinskötare Klas
Göran Svensson, Storebro, och 
ekonomibiträde Monica Jönsson , 
Vimmerby, som på lördagen 
vigdes i F.jällbacka kyrka av 
kyrkoadjunkt Alvar Högberg, 
blev nästan chockade när det 
hela var över. Brudparet se 
mestrade på Rörviks camping 
vid Hamburgsund men när man 
kom dit sedan man först intagit 
middag på en restaurang i Fjäll
backa, visade det sig att deras 
tillfälliga bostad, tältet, var för 
svunnet. 

Det visade sig dock att det inte 
varit några tjuvar i farten, som 
man först trodde. Det var i stäl
let de andra camparna på plat
sen som beslutat sig för att sko
ja litet med brudparet. Man ha-

de helt enkelt plockat ned täl
tet och i stället, med ägarens 
goda minne, gjort iordning i en 
liten campingstuga där det inte 
saknades vare sig äreport, ljus
ramp eller risgryn. 

Camparna bildade också häck 
upp till stugan, så det var ingen 
risk att brudparet skulle gå fel. 

Man hade heller inte glömt den 
vik tiga detaljen, brudsängen, 
den var bäddad efter alla kons
tens regler även om ett och an
nat kaveldun smugits in mellan 
lakanen. Som ceremonimästare 
fungerade hr Ingemar Ask, Ti
daholm, och tal till brudparet 
hölls av hr John Arling, Asbro. 

Så det blev ett bröllop att min 
nas. 

1jCJ9~d eg-eh- 8.ah-1t 

Kville Sparbank 

~~ 
I aHa bankärenJ en vä.nd Eder 

ti[[ Sparbanken 
FJÄLL BACKA Tel. 0525 - 31019, 31080 

Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 

Rabbalshede och Kville. 

Gynna annonsörerna! 

Jöfteforsk fångad 

på pilk 
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Under en fisketur i somras med 
m / s Odens från Kämpersvik, 
fick fröken Yvonne Gustavsson, 
Björneröd, ett verkligt napp. 

Det hände när båten var ute på 
Väderöfjorden och snart förstod 
man att det var en riktig "bam
sing" som krokat på. När man 
med förenade krafter fått upp 
fisken visade det sig att det var 
en torsk vilken vägde 22 kg. 

Kville Hembygds
och Fornminnes

förening 
anordnade den 23 augusti den 
traditionella bussresan, denna 
gång till Halland. Liksom föru t 
startade bussarna från Hee
strand kl. 7.00 och kl. 9.30 hölls 
den första rasten vid den största 
Tjörnbrons norra sida. Färden 
gick nu längs E6:an till Kungs
backa varifrån vi tog av mot 
Fjärås Bräcka där man åter ras
tade innan Fjärås gravfält be
sågs. Efter en halv timmas färd 
nåddes därefter huvudmålet 
Fullbäckens Trädgård. Här var 
förvisso mycket att skåda av 
framför allt exotiska växter men 
dessutom mera vanliga. Här 
fanns även en anläggning av 
byggnader från äldre tider som 
med sina fina samlingar kan 
tävla med de flesta bygdemuseer. 

Efter ett långt uppehåll började 
återresan upp genom Viskad alen 
som var värd att ses. Från Ske
ne fortsattes färden till Kungälv 
där Bohus fästning fångade re
senärernas intresse och det var 
många som här gjorde sitt första 
besök. Vad man här fick taga 
del av var värt besöket. Däref
ter anträddes hemresan över E6: 
an varunder man vid några kios
ker stannade upp och stillade 
hunger och törst med varm korv 
och läskedrycker. Vid 22-tiden 
på kvällen var samtliga 58 del
tagare åter i sina hemorter, de 
flesta belåtna med sin dag. 

A. F. 

WICKE WIDEllUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 
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for/sållning från förs/a sidan 

Inventing AB utvidgar 

rigt vid Uddevalla Finmekanik, 
medan monteringen, hopsätt
ningen och finjusteringen av 
maskinerna sker på Inventing. 

Man har på detta sätt även be
rett arbetstillfälleri också utan
för det egna samhället. Samtliga 
maskiner som användes vid 
framställningen av de olika 
plastprodukterna konstrueras 
och tillverkas inom företaget. 

En annan produkt som dock inte 
skall tillverkas i Inventings regi 
utan av det nybildade Devello 
AB, är en engångs urinflaska för 
sjukhusbruk till vilken AB 
Astra har ensamrätt för försälj 
ningen över hela världen. Verk
ställande dir. i Devello AB, Er
land Järund, omtalar att till
verkningen av urinflaskan tyd
ligen kommer att bli så stor att 
det motiverar bildandet av det 
nya bolaget. F. n. hyr Devello 
AB lokal och maskiner av In
venting för den pågående till 
verkningen, men kommer senare 
att flytta in denna tillverkning 
i den planerade industribyggna
den strax intill . Urinflaskan är 
något av ett litet underverk i 
sinnrikhet. Flaskan är hopfäll
bar och skall således fällas u j 
vid användandet. Den är försedd 
med ett tätslutande lock som gör 
att någon lukt inte tränger ut. 

Man kan tappa den i golvet utan 
att den går sönder och utan att 
något stänker ut ur flaskan. Den 
är även så konstruerad att den 
kan hängas på sängen och vara 
lätt åtkomlig för den sjuke. Den 
är på så sätt mycket hygienisk 
och samtidigt arbetsbesparande 
på sjukhusen, och vid de utred
ningar som därvid gjorts har 
man kommit fram till att denna 
flaska blir betydligt billigare i 
användning än den gamla glas
flaskan. Den nya flaskan håller 
nu som bäst på att lanceras i 
Skandinavien, och det kan näm
nas att den är patenterad i 25 
länder. När försäljningen av den 
nya flaskan kommit igång på 
allvar beräknar man att den år
liga produktionen blir cirka 
35.000.000 flaskor. 

J. A. FREDLUND 
_ PLATSLAGERI= 
TELEFON 0525/31080 

III 
Utför alla slag av 

plåtslageriarbeten. 

III 
Vi föra även plast-

och Planylrännor. 

OBS. 
Lå/ yrkesmannen u/föra mon/er

ingen så blir Edra bekymmer mindre 

for/sällning f rån försia sidan 

liv åt bygden 

retaget kommer att utgöra ett 
viktigt komplement till de in
dustrier som redan finns och 
skapar förutsättningar för sam
hället att uppbära service i 
större utsträckning även den tid 
av året då fritidsfolket ej finns . 

Likaså kommer det säkert, allt
eftersom företaget växer, att 
skapas möjligheter till arbets
tillfällen för f. d. F jällbacka
ungdomar som vill återvända. 

Vi vet att många önskar detta 
och har förståe lse för det. Kom
munen kommer givetvis att 
samtidigt ställas inför ökade 
krav på bostadsproduktionen. I 
den kvottilldelning man för när
varande har att rätta sig inom, 
kommer detta att bli ytterst 
svårt men vi får försöka gö,a 
vårt bästa. I det nu pågående 
hyreshusbygget kommer lägen
heter att spärras för företaget. 

Detta som en första åtgärd. 

Från kommunens sida är det nu 
att hoppas att företagets ledning 
finner tycke för orten. Den triv 
sel som då känns skall givetvis 
sätta spår i produktion och till
växt och även ge vinst. Det se
nare ej minst viktigt, då detta 
i sin tur ytterligare stärker så
väl företag som bygd. 

R. H . 

Ren i ngsverket 

Fjällbacka 
Kville kommun har erhållit 
länsstyrelsens slutliga beslu t om 
statsbidrag för utbyggnad av re
ningsverk med tillhörande led
ningar samt pumpstationer och 
bergtunnel. För den av natu r 
vårdssektionen godkända kost
naden på 4,4 milj . kronor s;~all 
ett statsbidrag på 2,86 milj. kr. 
utgå. 

Därmed föreligger klartecken för 
arbetenas igångsättning till stor 
glädje för oss och givetvis även 
{ör samhällsborna i helhet. Jag 
har i tidigare artikel i denna 
tidning berört omfattningen av 
de arbeten som skall utföras och 
detta stämmer i stort med det 
underlag för vilket statsbidrags
beslutet föreligger. Nu återstår 
bara tecknande av entreprenad
kontrakt efter myndigheternas 
godkännande samt vissa formel
la tillståndsbesked. Vi räknar 
med igångsättning före års
skiftet. 

R. H. 

Gynna 

annonsörerna! 

F jällbacka-Bladet 

FFF:s traditionella festlighet 

Från vänster: FFF:s ordförande Alf Edvardsson, tävlingsledaren 
K urt Pettersson, prisutdelare Maria Ericsson och fru Karin 
Waldenström. 

på Strandrestauranten blir mer 
och mer populär för varje år. 

Fulltecknat långa tider i förväg 
och en stämning och ett gott 
humör gör att dessa fester blir 
kolossalt eftersökta. Arrangörer
na är glada för den stora an
slutningen men en aning be
kymrade över hur alla skall få 
plats. Hur det blir nästa år då 
vi firar 15-årsjubileum blir en 
senare fråga. Och nu till den 
fest som skedde i somras. 

Utomordentligt hög stämning 
rådde genom hela festen, mycket 
tack vare den goda måltid som 
källaremästare Johanson för
plägade oss med. Arrangeman
gen flöt lekande lätt trots trång
boddheten. Alla dansade och 
roade sig och hade hjärtans ro
ligt. 

Tennisveckan hade som vanligt 
ägt rum och pristagarna fick un
der kvällens lopp mottaga sina 
priser. En inte oansenlig pris
samling u tdelades till de olika 
pristagarna. Fullständig prislista 
angives på annan plats i detta 
nummer. 

Konstnärinnorna Ulla Waller
Lindberg och Marga Wenner
lund hade skänkt var sin tavla 
som under aftonens lopp utlotta
des och där hela nettot oavkor
tat kom tennisklubben och 
bryggdansen till godo. En inte 
oväsentlig tillgång till dessa bå
da organ. Vi rikta till dessa bå
da konstnärinnor Ulla Waller
Lindberg och Marga Wenner
lund ett mycket varmt tack. 

Vi be Er för deltagande i näst
kommande års fest göra Er an
mälan direkt till restauranten, 
tel. 312 08. Gör det i mycket god 
tid är Ni snäll. Vi ha redan nu 
fått inbokningar. 

En alltigenom lyckad fest var 
slutomdömet när vi frampå små
timmarna skildes åt för att näst
kommande år 1971 åter träffas 
och fira Föreningen för Fjäll
backas 15-åriga jubileum. Till 
dess önskar vi Er alla en riktigt 

GOD JUL och ETT GOTT 
NYTT år. 

A. E. 

Fjällbacka - Kville - Hamburgsund Taxistationer 
har gemensam dygnet runt bevakad telefon 

Tel. 0525 - 331 02 

BÄRBIL BUSS FOR SÄLLSKAPSRESOR 
Innehavare: ERNST JOHANSSON 



Fjällbacka-Bladet 

Föreningen för Ffällbacka 
höll sitt årsmöte i Församlings
hemmets lokaler den 16 juli. Ett 
tjugotal medlemmar hade m ött 
upp när ordföran den hr Alf Ed
vardsson hälsade välkommen . 

Sedan förra årsmöte ts pr otokoll 
föredragits och godkänts be
handlades sty relsens verksam 
hetsberättelse. D et framgick av 
densamma att tidskriften Fjäll
backa- Bladet utgivits som fö ru t 
till medlemmarna samt sålts i 
lösnummer. Intresset för tid
skriften är fram åt och spr id
ningen skall fortsätta samt ut
vidgas. Medlem santalet ökas 
men tyvärr m åste ett flertal ute
slutas varje å~ på grund av att 
kon takten upphör genom u te
glömda adressändringar v id 
fly ttning. S tyr elsen vill därför 
uppmana medlemmar vilka by
ter adress att m eddela detta till 
redaktionen . D et är mycket inom 
samhället som bör rättas till och 
dä' för är föreningen villig att 
hjälpa till. K ontakt hade tagits 
m ed samhällsföreningen om 
möj ligheten att fö rbättra passa
gen till och genom Kungsklyf
tan vilken anses som bristfällig 
då K ungsklyftan är en sevärdhet 
för gästande turister. Besked om 
samarbete i frågan inväntas. 

F ör att i n ågon mån försköna 
samhället hade utredning före
tagits om uppsättande av ett an
tal flaggstänger läng gatan från 
Hällesporten till "Gamla" torget. 

F em flaggstänger hade rests och 
från dessa vajade den svensk a, 

norska, dan ska , engelska och 
västtyska flaggan. Till Sannäs
kommitten för inform ation om 
plutoniumanläggningen vid San 
näs hade anslagits 500 k r. Fö ' 
samma ändamål hade från FFF:s 
m edlemmar influtit 3.800 kr. Ef 
ter fö r slag från redaktionen dis
kuter ades vid samm anträdet 
Fjällbacka- Bladet såväl ekono
miskt som redaktionellt. Många 
intressanta synpun '''.ter framför 
des och r iktlinjer drogs upp fö r 
det for tsatta arbetet beträffand e 
innehåll m . m. På grund av att 
den utlovade informationen om 
plutoniumverk et uteblev då fö 
redragshållaren fåt t fö rhinder 
b eslöts a t t låta styrelsen u tred'l 
om informationen kunde ges vid 
senare tillfälle . 

I tur att avgå ur styr elsen var 
hr Alf EdvardEs: n , Göt eborg, 
vilken återvaldes. Sekr eteraren , 
Rolf J ärund, Örebro, begär de bli 
befriad från u ppdraget och ny 
valdes till sekret erare hr Inge
mar Engström, Skara, samt till 
vice sek reter are nyvaldes hr 
J iirgen von Liewen Wistrand, 
Karlstad. K varståen de i styrel
sen äro : vice ordföranden Algot 
Torewi och kassör John 1. J 0 -

hansson, F jällbacka. Sty relse
suppleanter: hrr Bengt J ohans
son, Sävedaien , och Claes Kjäll 
berg, Göteborg. Till revisore~ 
valdes: fru K erstin Kroona och 
hr S tig Samu elsson , Fjällbacka. 

Vid år sm ötets avslutning tacka
de h r Alf Edvardsson för delta 
garnas intresse för föreningen . 
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Marianne Stensson blev 
miss Karneval 1970 

Mari anne Stensson flankeras av Eusebio och festens värd 
P . O. Lu ndberg. 

Arets idrottsgala i Fjällbacka 
avslutades den 12 juli traditions
enligt med en festlighet på 
Strandrestaurangen, Fj ällbacka 
Havsbad, där h edersgästen var 
världsstjärnan i fotboll, Eusebio 
från Portugal. Man skulle under 
kvällen kora Fjällbackas miss 
bland de söta flickorna. Här 
sattes fes tdeltagarna på hå rda 
prov, och bygdens egen fl icka, 
Marianne Stensson, korades un
der folkets jubel till miss Ka '
n er al och kröntes därefter av 

"Svarta P ärlan" Eusebio samt 
erhöll som bevis på sin vär dig
het blommor och ett smycke v il
ket fästes om h ennes hals. För 
utom titeln fick fröken Stensson 
en resa t ill London m ed fritt 
uppehälle. Under det Berit 
Bohm sjöng "Du ä r som en r03" 

dansade m iss Fj ällbacka, fröken 
Marianne Stensson och "Svarta 
P ärlan " Eusebio ärevarvet u n
der publikens hyllning och ju
bel. 

~~ 

@röna Jlid 

Julklappar för både stora och små 
finns på Göteborgs Bank. 

StälIei med den godo 

maten och hembakat 

kaffebröd. 

PUB och Barser vering 
i trivsam miljö. 

HÄRLI GT FATOl 

Bio : onsdag och söndog 

Välkommen in så får ni tips! j röna I l ids 
1"<:!nsionat och ~iograf 

FJ ÄLL BACKA TEL. 0525/31041 

Välkommen ! 

Siwan o. Bernt Hansson 
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Skeppstad det idylliska Fritidsområdet vid Fjällbacka 

Vi återger här en av de många vackra fritidsbostäder som redan 
har uppförts i Skeppstad. 

Skeppstad, den urgamla platsen 
där man fordom angjorde hamn 
med sina båtar, ligger söder om 
Fjällbackas första boplats. Plat
sen är även Joredsfjordens östra 
strand och längre söderut grän
sar stranden mot det område 
vilket i forna tider hade sitt 
skeppsvarv. Från såväl varv som 
övrig bebyggelse synes lämning
ar även i dag längs stränderna. 

Detta område, som nu exploa
teras för vår moderna tids krav, 
fritidsbebyggelse, ligger vackert 
med bergkullar och dälder och 
uppe på sluttningarna finnes 
vackra skogsbestånd vilka inra
mar den nu pågående byggna
tionen. 

Exploatör här är Fjällbacka 
Tomter AB, Göteborg. Inåt land 
gränsar fritidsområdet intill väg 
163 Fjällbacka-Hamburgsund 
och i anslutning till denna väg 
finns den nyanlagda vägen vil
ken förgrenar sig inom området 
till de olika tomtgrupperna. När 
Skepp stads fritidsområde plane
rades var det två saker som 
man tog stor hänsyn till. Det 
ena att tomterna skulle placeras 
i grupper, inte alltför nära var
andra, det andra att stora om
råden fick bli gemensam, allmän 
mark. Vidare reserverades goda 
utrymmen för småbåtshamn, sjö
bodar, parkeringsplatser, lek
platser, fotbollsplan och tennis
bana. Tomternas storlek varie
rar från 1.000 upp till 1.500 kvm. 

Många tomter ligger med utsikt 
över den vackra fjorden, andra 
inbäddade i vegetationen bland 
bergkullarna. Föl" att det skall 
ges en lugn vrå för den som 
vill koppla av från stadsjäkt och 
trängsel har man undvikit att 
exploatera Skeppstad för hårt. 

Endast 27 proc. av marken är 
använd till tomter. Resten har 
reserverats s~m allmän plats. 

Vid Joredsfjorden på områdets 
västsida har en brygga uppförts 
för ett femtiotal båtar. Ytterli
gare en brygga ingår i plane
ringen och meningen är att var
je tomtägare skall kunna ha sin 
egen båtplats. Vattenfrågan lös
tes på ett tidigt stadium och till
gång och kvalite på vattnet är 
god. Inom området har ett tio
tal sommarvillor redan uppförts 
och antalet tomter uppgår till 90 
st. Det har under året varit en 
livlig verksamhet och många 
har skaffat sig tomter vilka 
kommer att bebyggas under 
kommande säsong. Isoleringen 
från omvärlden bröts tidigt då 

Ej långt från båtbryggan vid stranden har de vackra och stilfulla 
sjöbodarna uppförts. I bak,grunden över fjorden Ytongbolagens 

semesterbostad. 

telefon och elektriskt ljus fram
drogs vilket givetvis även bi 
drog till trevnaden här. Även 
om man kan bo här ostörd och 
fjärran från buller och stress så 
befinner man sig dock mitt i 
centrum för den livliga bohus
länska turismen och de folkrika 
badorterna både i norr och sö
der. Endast någon km. väg har 
man till Fjällbacka, bygdens 
centrum. Här saknar man inget 
för nytta och trevnad. Modern 
service ges på alla områden så
väl inom handelns olika grenar 
som inom hotell, pensionat och 
restaurangvärlden. Post, tele
graf, läkar·e och apotek är även 

Karta över Skeppstadsområdet 

nyttigheter som finnes i Fjäll
backa. För nöjen och övrig trev
nad är även ordnat. Såväl gam
la som unga kan i vackra som
markvällar delta i den traditio
nella bryggdansen v ilken röner 
större uppskattning för varje år. 
Tennis och miniatyrgolfbanor 
finnes inom samhället och strax 
utanför längs kustvägen mot 
Grebbestad ligger den vackra 
och säregna golfbanan vid 
Anråsälvens utlopp i havet. 
Åter till Skeppstad! I sydväst 
utgör Joredsfjorden språngbrä
dan ut i Fjällbackaskärgården. 

jarl •. å sid 9 
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Kyrkobokföringen i Fjällbacka 
för år 1970 inbjuder till ett in
tressant och uppmuntrande stu
dium. Om vi börjar med inflytt
ningsboken finner vi att den 
upp ar namnen på icke mindre 
än 61 personer. Detta är det 
högsta inflyttningstalet sedan 
1945 och är mer än dubbelt så 
stort som genomsnittstalet för 
hela 60- talet. Samtidigt har en
dast 21 personer flyttat ut ur 
församlingen. Lägre siffra har 
inte förekommit under alla de 
85 år som förflutit sedan Fjäll
hacka fick egen kyrkobokföring. 

Utflyttningsboken torde alltså 
berätta den glada nyheten att 
församlingens ungdom nu inte 
längre för sin försörjning är 
tvingad söka sig bort från sin 
hemförsamling. Tvärtom tycks 
ju även folk från andra orter 
ha funnit arbetstillfällen i Fjäll
backa. 

Dock är medelåldern bland fjäll
backaborna mycket hög, vilket 
medför att folkökningen dämpas 
av ett ganska betydande födel
seunderskott; d. v. s. fler döds
fa ll än födslar inträffar. Trots 
detta uppvisar församlingen 
hittills i år en folkökning om 33 
personer och innevånarantalet 
är nu 797. Detta innebär större 
folkmängd än under hela 1960-
talet. (Inga här lämnade siffror 
är slutgiltiga för år 1970, då när 
detta skrives återstår drygt en 
månad av året.) 

Skall den i Fjällbacka redan be
fintliga företagsamheten röna 
samma framgång som hittills och 
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Skeppstad det idylliska 

U t till ett av de vackraste eller 
kanske det vackraste området 
inom den bohuslänska skä: 
gårdsarkipelagen. Segling och 
bad är sommarattraktioner här 
ute bland öarna och de saltmät
tade och bruna klipporna. Men 
man finner även rekreation här 
ute när sommaren försvunnit. 
Under kulna och grå dagar sät
ter sportfiskesäsongen in. Då 
samlas förutom eliten av landets 
sportfiskare även amatörer till 
ett många gånger givande sport
fiske. Skeppstad har blivit 
kommunens största fritidsområ 
de och utgör ett värdefullt kom
plement till den övriga utveck
lingen inom området Fjällbacka. 

t.wi. 

talar ryktena om nya industri
etableringar sanning kan vi se 
mot en ljus framtid för vårt 
samhälle. Vågar vi nu tala om 
Fjällbacka som ett expansivt 
samhälle? Vem hade vågat tala 
om något sådant under 1950- och 
60-talen. 

Inte minst kyrkans vänner har 
anledning att glädja sig åt för
samlingens folkökning. Som väl 
de flesta känner till har präst
tjänsten i Fjällbacka sedan flera 
år stått under indragningshot. 

Udden i argumenten för en så
dan indragning torde nu vara 
bruten. Vikande befolkningsun
derlag kan inte längre åbero
pas. 

En annan faktor är dock ännu 
mera avgörande för prästtjäns
tens vara eller icke vara nämli
gen kyrkobesökarnas antal. Från 
och med i år räknas deltagarna 
vid varje gudstjänst i landets 
alla församlingar. Syftemålet 
m ed denna räkning är inte klart 
u tsagd . Vi kan dock säkert veta 
att de framräknade siffrorna 
kommer att få mycket stor be 
tydelse för bedömningen av hur 
stort behovet är aven präst i 
Fiällbacka. Sålunda åvilar den 
enskilde församlingsbon ett icke 
:ringa ansvar. 

Ny kyrkogård invigdes i Fjäll
b:'lcka på Alla Helgons Dag. Ett 
stilla och vackert väder bidrog 
till invigningsaktens högtidlig
het. Mer om invigningen lär 
kunna läsas på annan plats i 
Fjällbacka-Bladet. 

Ar 1941 blev det område av 
Fjällbacka kyrkogård som hit
tills kallats nya kyrkogården in
vigt och taget i bruk. Arbetet 
med den delen blev utfört som 
beredskapsarbete. Denna ut
vidgning synes ha varit alltför 
knappt tilltagen. Det kom näm
ligen inte att dröja mer än 14 
år innan det åter blev aktuellt 
med ytterligare utvidgning eller 
nyanläggning av kyrkogård. 

Den numera bortgångne arki
tekten Forsen framlade år 1955 
två förslag. Det ena av dessa 
båda förslag ansluter sig åt
minstone vad platsen beträffar 
till det nu genomförda. Enligt 
det andra förslaget skulle ny 
kyrkogård anläggas på den s. k. 
Lunnemyren, en plats som lig
ger sydost om Vetteberget om
kring en km. från kyrkan och 
den gamla kyrkogården. 

Delade meningar om vilket av 
de båda förslagen, som borde 
komma till utförande rådde så
väl bland församlingsbor i ge
men som i församlingens och 
kommunens beslutande organ. 

Dessa delade meningar torde ha 
bidragit till att det kom att dröja 
hela 15 år innan ny kyrkogård 
kunde invigas. J ag tror att alla 
fjällbackabor i dag kan förenas 
i tillfredsställelse och glädj e 
över att den nya kyrkogården 
fått den plats den nu har. 

Ar 1965 kunde äntligen beslu
tas om markköp och arkitekten 
Gerhard Paulsson fick i upp
drag att utarbeta ritningar, som 
han framlade år 1966 och i re
v iderat skick 1%8. Dessa rit
ningar innefattade även vissa 
ändringar å den redan befintli-

9 

ga kyrkogården i syfte dels att 
bereda flera gravplatser och 
dels att försköna området. Dess
utom skulle vägen mellan kyr
kan och kyrkogården ges en ny 
sträckning och göras vackrare, 
mera ändamålsenlig och lättare 
farbar. 

Våren 1968 utsågs en byggnads
kommitte bestående av försam
lingens båda kyrkvärdar och 
arbetet utbjöds på entreprenad. 

Arbetet lämnades åt firman 
Karl Kjellstorp och kunde på
börjas försommaren 1968. 

Allt under det att behovet av 
nya gravplatser blev alltmer på
fallande sågs med viss oro att 
arbetet gick långsamt fram. I 
gengäld kunde vid slutbesikt
ningen den 29 oktober i år kon
stateras att ett synnerligen ge
diget och omsorgsfullt arbete 
var utfört. Entreprenören och 
hans medarbetare fick den he
der dem tillkommer. 

Den nya kyrkogården ger plats 
åt 234 kistgravar. Dessutom till
kommer å den gamla kyrkogår
den 134 kistgravar och 80 urn
gravar . Sammanlagt har sålun
da tillkommit i det närmastE 
450 nya gravplatser, vilket torde 
täcka behovet för en mycket 
lång framtid i synnerhet som nu 
57 år förflutit sedan den första 
gravsättningen å kyrkogårdens 
äldsta del ägde rum och flera 
platser där rimligen snart åtel 
bör kunna tagas i anspråk. 

Så har då Fjällbacka församling 
fått en värdig och vacker be
gravningsplats. I skönhet torde 
den överträffas av få. Men så 
kan vi ju också veta att hjärtat 
för fädernebygden har hållit i 
arkitektens ritpenna. 

Från maj 1970 har jag övertagit agenturen för SVENSKA FINA 

Vid behov av 

ELDNINGSOLJA - DIESEL 
FOTOGEN o. SMÖRJMEDEL 

kontakta 

Oljefirrna Bengt Richardsson 
Fjällbacka 

Telefon 0525-31077, 31327 

Egen tankbil från 1/9 1970, depåer 

och Fjällbacka 

Agentur för Svenska Fina AB 

Strömstad 
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Juniorseglare 
Det har alltid varit en springan
de punkt inom segelsällskapet: 

Vad skall göras för att öka ju
niorverksamheten? Många hår
da men dock intressanta diskus
sioner har förts i denna fråga. 

Efter påtryckningar beslöt SSN 
med tvivel och ängslan att göra 
ett förnyat försök att i egen re
gi med en nybildad juniorkom
mitte blåsa liv i den så viktiga 
livsnerven "juniorverksamhe
ten". 

Att intresse fanns var det försb:! 
som visade sig vid undersök
ningar. Men vad hade tidigare 
avskräckt grabbarna för att stäl
la upp? Träningsseglingar hade 
tidigare år gått av stapeln dock 
i D-clubens regi. Dessa seg
lingar var vi överens om att 
det var de första stapplande 
stegen vi måste återuppta. Både 
grabbar och flickor uppsöktes 
och seglarpratet bland ungdo 
marna ökade mer och mer. Skall 
vi vara med? Vågar vi detta? 

Vi predikade att det endast gäll
de träningsseglingar en gång i 
veckan och hela seglingen gick 
ut på att trimma båt och besätt
ning. Flitpris uppsattes. Fler och 
fler ungdomar ställde upp. De 
kom även i regn, blåsväder och 
rusk. De började tycka det var 
roligt med dessa seglingar. Ung
domarna sammansvetsades till 
ett kamratgäng, där hjälpsam
het, kamratanda och seglarglädje 
dominerade. Dessa träningsseg
lingar . avancerade till slut bland 
ungdomarna själva till riktiga 
kappseglingar, där dock endast 
äran stod på spel. Till slut var 
vi tvungna att även tillgripa 
några riktiga kappseglingar fö ;:
att stilla juniorernas täv lings
iver. På dessa träningskvällar 
har deltagande båtar varit i ge -

nomsnitt större än vad SSN ha
de vid sin stora regatta för 15 
år sedan. 

Vi inom 1970 års juniorkommit 
te tackar er ungdomar för det 
underbara samarbete ni visat 
upp, trots de brister vi vet m 2d 
oss som förefunnits från vår si
da. Ni skall dock veta att vi h ar 
gjort så gott det har gått med 
de resurser som stått oss till 
buds. Vad som närmast borde 
stå på önskelistan för er vo: e 
en samlingslokal, en sjöbod e.dyl. 

Det är som ni med rätta påpe
kade i höstas att efter en hel 
dags segling med tre starter få 
vila sig mellan slagen på blåsi
ga klippor och klipphällar inte 
är uppiggande. SSN-Iedningen 
får ta sig en ordentlig fundera
re på detta problem, då dess:! 
seglarjuniorer måste på alla vis 
värnas om. Kan det inte tänkas 
att genom Förbundet få något 
anslag? Även denna tidning 
kanske kan göra någon insats. 

Det finns en ungdomsgrupp som 
borde beaktas redan nu. Det är 
alla dessa i åldern 7-11 år, dä" 
klassen optimist jollar är idea
lisk. Det är inom denna ålders
grupp de kommande seglarna 
skall stöpas och det är i denna 
åldersklass de blivande SSN
seglarna skall lära sig respekten 
för vatten och vind och fostras 
i kamrat- och klubbanda. 

Med dessa rader tackar vi ännu 
en gång från oss inom junior
kommitten för år 1970. Vår för 
hoppning är att ni i fortsätt 
ningen ännu mer förkovrar er 
i seglingssportens ädla konst till 
SSN:s fördel. 

En god Jul och ett Gott Nytt 
Seglarår till Er alla. 

Alf Edvardsson. 

KLAPPAR FÖR STORA OCH SMÅ 

FINNS I STOR SORTERING 

INNAN TOMTEN KNACKAR PÅ 

HOS 

f:A ROGERS EKHIPERHNG 
TEL. 0525 - 3 1007 F]ÄLLBACKA 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER - REPARATIONER - VÄRME OCH SANITET 
TEL. 0525/31063, 31267, 31296 

Åter hård höststorm . skärgården 

Verkningarna av stormens framfart över bygden uteblev ej. Här 
ses några husvagnar vilka blivit demolerade. Den stora blev 

stående på taket. 

Måndagen den 19 oktober fick 
man åter uppleva en höststorm 
med omkring 30 sekundmeters 
styrka. Den var ej jämförbar 
med förra årets orkan utan 
växlade med stormbyar. M<on 
kunde dock konstatera att av
sevärda skador uppstod längs 
stränderna. Vid Sälviksbadet 
spolades däcket bort från den 
nyuppförda båtbryggan och kas
tades upp på land där man kun
de rädda materialet. Uppe på 
husvagnsparkeringen var för
ödelsen stor där tvenne vagnar 

kastades omkull. Den ena vag
nen, en mindre, kastades på si
dan medan den andra, en stor 
vagn, gick runt och blev ståen
de på taket och gav vid en när
mare översyn en dyster bild då 
den demolerades avsevärt. 

Båtarna klarade sig i största 
allmänhet och endast ett få tal 
haverier inrapporterades. Inne i 
samhället vid Badholmen skat
tades hopptornet åt förgängelsen 
och spillrorna av detsanuna drev 
in till F"ISkbryggan . 

Natursköna tomter vid hc;.yeL 

Byggnadsklara. 

Vintervatten och äg till yarje tomt. 

Brygga och sjöbodar klara . 

Stora grönområden. 

Attraktivt läge nära FjäJlbacka. 

Förmånliga villkor. 

Se artikel i denna tidning. 

För upplysningar och broschyr kon

takta 

f JALLBACKA 10 ~TER AB 
BOX 36096, 400 13 GÖTEBORG 

TELEFON 031 -80 L7 53, 194399 
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Nytt klubbhus vid golFbanan 

Konstnär Ernst O rund tvig, fr u Alfhild ]äru nd och d irektör Harry 
]ärund inne i den nya restaurangen vid den fö rn ämliga golfbanan 

på . Anrås. 

- D et ekonomiska utbytet av Golfklubb. Bolaget har köpt 
golfban an har blivit vad vi h op- mark och ordnat banan . Klub 
pats på. Vi h ar klarat oss utan ben dr iver den . K ostnaden för 
stöd från något håll. När det att åstadkomma denna gröna 
gäller det spor tsliga skulle väl oas var 570.000 kr. m en dess
ingen nu kunn a tänka sig att utom fick vi 25.000 av Svenska 
undvara golfbanan. Riksidr ottsförbundet. 

Direk tör Harry J ärund , ordfö 
rande i AB Fjällbacka Golfbana 
samt stödj are och initiativtaga
re, sitter i golfklubbens nya res
taurang ute vid banan och ger 
en återblick på utvecklingen 
och intresset för golfsporten . 

Intr esset har blivit så stort att 
vi nu är 250 m edlemmar och en 
viss begrän sning har m åst infö
ras. Detta har dock inte berört 
ortsbefolkn ingen . A tt banan vid 
Anrås blivit så populär i vida 
kretsar har haft sin bidragande 
orsak i att den är spelbar så ti 
digt på våren . Den dränering 
som utförts h ar lyckats myck et 
bra, varför banan tidigt är torr 
och fast. 

Allmänt sett är banan ett fö'r e
tag som numer a sysselsät ter tre 
personer året r unt. Då är in te 
personalen i den nybyggda r es
tau rangen inräknad. Att den 
nästan bländande gröna gräs
mattan inte håller denna stan
dard av sig själv u tläses n är 
man h ör att den k lippes tre 
gånger i veck an, sp ru tas mot 
svamp och annan ovälkommen 
växtlighet var fjor tonde dag 
samt gödslas var tr edj e veck a 
m ed av Golfförbundet godkänd 
gödning. Märkbar t är även d et 
intresse och den entusiasm som 
gästande spelar e v isar. Anrås
älven sk är gen om ban an och tre 
vattenhål skärper intresset. 

Direktör J ärund under stryker 
at t m an skall skilja på AB F jäll
backa Golfbana och F jällbacka 

Nytt för året är det stora och 
s tilenliga klubbh uset, som upp
:örts under våren för att i tid 
kunna betjäna medlemmarna 
när de bör jade sin säsong. För
utom rum m ed skåp för m ed
lemmar nas utr ustning har det 
t illkommit va!mdusch för h er
r ar och damer. Toaletter av 
toppkvalite m . m . Till detta hör 
kök m ed restaurang,. oom är för
sedd m ed mjuk a heltäckande 
mattOr och med en inredning 
och färgsättning som bör till
fredsställa den m est k räsne. 

Inredningen och fäTgsättningen 
är ett verk av grebbestadskonst
näre>n Ernst Grundlvig. Resbll
rangen med kök har källarmäs
taren på H avsbadet i F jällbacka 
som ch ef. 

- Golfspelet är inte en sport 
som bara utövas av turister och 
sommargäster , påpekar värden. 

Häl' fi nns spelare f rån GrebbE'
stad, Tanum, K ville och alla 
platser runt om. Men de SOI11 

reser h i t och tillbr ingar en del 
av sommaren på västkusten 
vän tar sig att det skall finnas 
just dylika an läggningar. Ingen 
skulle väl drömma om att golf
hanan inte skulle finnas. Det 
bör väl även nämnas att Olle 
J ärund är klubbmästare genom 
att tangera det av svenske mäs
t2r en J an Rosell satta r ekordet 
på 71 slag. 

En simsportens 

älskare 
Fru Maj Gustavsson, bördig från 
Göteborg och gift m ed ingenj ör 
Erland Gustavsson, vars släkt
förhållanden är starkt knutna 
till Fjällbacka, h ör till de tro
get återkommande sommargäs
terna. Nere vid stran den i sin 
älskade sjöbod tillbringar fa 
m il jen sin semester, vilket ej 
kan ske varj e år på grund av 
deras vistelse i Brasilien, u tan 
inskränkes t ill vart tredje år. 

Under sin vistelse i hemlandet 
under gångn a år var fru Gus
tavsson en livlig deltagare i 
Fjällbacka simskolas verksamh et 
där alla prov avlades och sen ast 
elitmagisterprovet 1966. I sitt 
nya hemland blev hon en mis
sionär för simkonstens u tbred 
ning och har där startat en siTI: 
skoleverksamhet av stora mått 
till gagn fö r folket. D er as bo
stadsort är staden Belo H ori
zonte - 50 m il söder om Rio de 
J aneiro, där fru Gustavsson se
dan 1955 bedriver sin verksam 
het bland såväl unga som gamla 
i sim undervisning, livräddning 
och märkestagning. Eleverna 
har här under de 15 åren eröv
rat cir ka 2.200 svensk a simmär 
ken och 115 har avlagt p rov för 
magistervärdigh eten. H ennes fi
na insatser h ar också uppmärk
sammats av Göteborgs Simsäll
skap som fru Gustavsson haft 

F ru Maj Gustafson tillsamm ans 
med Göteborgs Sim sällskaps 
ordf. Bengt Sandqvist efter m ot
tagandet av fö r tjänst tecken och 

blommor. 

in tim kontakt m ed under de 
gångna år en . F ör att hedra h en 
ne för arbetet till simningens 
fromma tilldelades h on i som
mar av ordföranden i Göteborgs 
Simsäliskap, h r Bengt Sandqvist, 
sällskapets silverplak ett. D ESS
utom fick hon mottaga en an
nan h edersbetygelse, nämligen 
Simfr ämjandets "H a jdödaren" . 
F jällbacka-Bladets redaktion vill 
härmed t ill sin värderade m ed
arbetare gratulera till utmärk el
serna för framgångsr ika insatser 
och hoppas på fortsatt fram gång 
inom simsporten. 

t-wi. 

Kyrkliga 

syföreningen 

h öll sin auktion i Församlings
hemm et den 22 oktober under 
god tillslutning och inbringade 
denna 3.100 k r. Syför eningen 
ber härmed att få framföra ett 
varmt tack till alla som genom 
arbete, gåvor och lottköp m . m . 
medverk at till detta synnerligen 
goda resultat . 

WALDNERS 
-- FÄRGHANDEL--

dll-/iiten 
,;ned lätfJ 

Tel. 0 525/31085 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 6741 

FJ ÄLLBACKA 
TEL. 0525 / 31 1 41 

MODERNT SNABBKÖP Till 

EDER TJÄNST 

I JIllraJIH l1 iYlgwr av 

tav lor ut föres! 

MATERIAL I LAGER -

ALQOT TOREWI 
FJÄLL BACKA 

TELEFON 0525/31071 

Vi 
1 försäljer 
--I installerar 

--I reparerar 

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

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 

Gynna 
annonsörerna' 
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Så bodde man en o 
gang 

Bernhard Hintels hus. Foto: Maja Stubelius 1914. 

Under denna rubrik visade vi 
i förra numret av Fjällbacka
Bladet bilder från en ryggås
stuga. Här kommer nu fortsätt
ning med ett par bilder som vill 
visa hur husen i Fjällbacka ut
vecklades vidare. 

På första bilden ser vi David 
Bernhard Hintels hus om ett 

Olaga hummerfiske 
bedrives fortfarande ute i skär
gården. Tillsyningsmännen är i 
febrilt arbete och bevakar noga 
de misstänkta marodörernas fö
rehavanden. När tiden är lämp
lig slår de till och missar sällan 
målet. Trots det höga priset för 
detta tjuvfiske synes det ej av
skräcka alla, utan det blir alltid 
några som satsar på ett för högt 
spel och "åker dit". 

Hyreshus nr III 
i Fjällbacka 
är nu under uppförande. Place
ringen är i nära anslutning till 
de två övriga hyresfastigheterna. 

Fastigheten kommer att inrym
ma 14 lägenheter. Källarplanet 
kommer att inrymma bl. a. vär
mecentralen, vars kapacitet blir 
tillräcklig för ytterligare en fas 
tighet. Kostnaderna är beräk
nade till 700.000: - kr. och in
flyttningen beräknas kunna ske 
under sommaren 1971. 

rum och kök samt en liten 
vindskammare. Man lägger mär
ke till att timmer knutarna är 
inklädda. Det gjordes väl när 
huset fick sin ribbklädsel. Löv
sågerierna på farstukvisten och 
på taken känner man väl igen 
från många hus som kom till 
för omkring hundra år sen. 

Röda Korset bjöd 
till handikappträH 

De handikappade i norra Bohus
län bjöds till den traditionella 
sammankomsten under hösten i 
församlingshemmet i Fjällbacka. 

Det var nämligen den tionde 
träffen som Fjällbacka Röda 
korskrets nu anordnade. Ett 
sextiotal deltagare hade anlänt 
vilka b jöds på ett uppskattat 
program. Fru Astrid Järund, le
dare för de handikappades ut
landsresor , berättade om Italien 
och visade i anslutning därtill 
bilder vilka tagits v id besöken 
där. Vidare förekom underhåll 
ning med musik och sång av 
skolflickor. Gästernas tack till 
värdskapet framfördes av 
DHF:s ordförande Torsten Jo
hansson, Ljungskile. 

Gynna 
annonsörerna! 

Perse-huset. Foto: Torsten _ beI-'us 1916. 

Grundmuren av obearbetad sten 
som alltid före stenhuggeriets 
dagar. Den vackra fotogenlyk
tan på husknuten ingick i sam
hällets tidigaste gatubelysning. 

Den var komponerad och utförd 
av den välkända firman Dahl
qvist & Fredlund. 

Huset, som strök med i Fj äll 
backa brand 1928, var beläget 
på Framstranden - se L illa 
Veddeberget i bakgrunden. Hit
om skymtar Johan Hanssons 
hus, och bortom ser man lots
ålderman Johan Hvalströms hus, 

({) iilwttewt Laget afJ.-: 

di: ha::. i:y:tade när han gick 
iland från. s!n tjänst på Väder
öarna.. ~ detta blev ett of
fer fä:- sc..:,~ 

Hus a~ = typ som Hintels 
kan = är:!::u finna ute på Ox
näs.. 

Be=harrl E:i.J:i:e~ \·ar sjökapten, 
och de: sii.::" a han tapetserat 
0.nda:: I:::ee. gamla sjökort, fulla 
meri 2:-ec:mIDgar från färderna 
på ba~en.. minnen som givetvis 
~ ce blev lågornas rov . 
Ka!J-e:: p . ~l har avkomlingar 

fo rts på sidan /9 

FILM, KAMEROR med 
SYSTEM KAMEROR, PRO 

ytborf objektiv 

FOTO RAMAR 

at1~ii-t: 
FOTOGRAFERING och KOPI ~ G 
REPRODUKTION av gamla fo o 

UTHYRNING AV PROJEKTORER Oe. KAMEROR! 

0älklJlIUIWL.' 

• SONNYS FOTO • FJÄLLBACKA TEL -25-31550 

Rengöring - Besiktning av Oljedsiernerna: 
Från den 1 okt. 1970 har bestämmelserna på olje
cisternerna ytterligare skärpts. Låt oss se om Eder 
cistern i tid. Skulle den vara angripen, plastar vi 
den med godkänd plast. Ni får protokoll på tankens 
kondition. 

RING 

MATTSSONS OLJETANKSERVICE 
TELEFON 0525/31024 

GODKÄND AV STATENS HANTVERKSINSTITUT 
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I nternationellt Flaggspel 

Flaggorna har just hissats i topp och slår ut för 
den sydvästliga sommarvinden medan åskådarnas 

blickar riktas mot dem. 

Söndagen den 28 juni fick en 
internationell prägel. Föreningen 
för Fjällbacka och Föreningen 
Fjällbacka Havsbad hade dess
förinnan vid kajen från Hälles
porten till Gamla 'l'Ol'get låtit 
uppföra fem flaggstänger från 
vilka en internationell flaggning 
skulle ske under sommaren. Det 
var en vacker sommardag den
na förmiddag och dagen till ära 
hade mycket folk kommit för 
att deltaga i invigningen. Ute 
på fjorden låg båtar och förbi
dade t iden när det hela skulle 
äga rum. Segelgossar ur S. S. 
Nor derviken skulle hissa flag
gorna och så snart de gått i 
land från sina båtar möttes de 
av fem pojkar ur FIK:s pojklag 
vilka överlämnade flaggorna 
varefter pojkarna tog plats vid 
flaggstängerna och n är salut
skottet ekade hissades flagg 
skruden i topp och samhällets 
internationella ansikte mötte 
människorna såväl i land som 
ute på fjo rden. 

Invigningstalet hölls av ordfö
randen i Föreningen för Fjäll
backa, direktör Alf Edvardsson. 

På Föreningen för Fjällbackas 
vägnar hälsade han samtliga 
deltagare hjärtligt välkomna till 

denna flagginvigning. Förenin
gen har, sade Edvardsson vida
re, tagit detta initiativ för att 
ge mera PR för Fjällbackas 
samhälle. Vår tanke är att den
na flaggparad skall ge oss ett 
internationellt ansikte från sjön 
och hoppas vi att dessa flaggor: 
Västtyskiand, England, Dan
mark, Norge och Sverige skall 
bli en symbol och välkomst
hälsning till utländska såväl 
som svenska sjö·farande när de 
anländer till Fjällbacka. Om 
möjligheter ges är det tanke att 
utöka antalet flaggstänger i in
ternationellt avseende. Vidare 
är det vår fö rhoppning att detta 
flaggspel skall bli till gagn och 
nytta för vårt samhälle. 

SS Norderviken, den framgångs
rika föreningen för segelspor
ten, slog även på trumman för 
sin verksamhet och deltog ak
tivt i det festliga inslaget. Frö
ken Berit Toresson arrangerade 
enmans demonstration med pla
katet bärande texten "Gynna 
seglingen i Fjällbacka. Bliv 
medlem i SSN". Att fröken 
Toresson lyckades med sin upp
gift tror vi då hon rutigt utbjöd 
SSN:s medlemskort. 

-t. 

Människor vi mött 
Många besökte under sommaren 
Fjällbacka. Bland dessa fanns de 
ständigt återkommande som 
kanske för alltid knutits till 
denna bygd. Andra åter vista
des här för första gången för att 
söka trevnad och avkoppling 
bland skärgårdens innevånare 
och övriga. Många gjorde till
fälliga besök och fann den un
derbara plats de önskade, vilket 
medverkar till att sommargäst
besöken stiger. Ett bevis för 
trevnad är sommarstugebebyg
gelsens utveckling, inköp av 
gamla hus när tillfälle ges, samt 
den fulltecknade hyresvolymen. 

Någon sade en gång: "En gång 
Fjällbacka, alltid Fjällbacka". 

Detta upprepas ständigt fortfa
rande. Äldre personer finner det 
mera rogivande att vistas på 
landsbygden utanför samhället 
när möjlighet finns för detta. 

Bland de många vi under som
maren mött stannar minnet in
för några trevliga stunder till
sammans med den (troligen) 
äldsta som under sommaren be
sökt Fjällbacka, nämligen fru 
Maria Larsson, Fälleberg, His
hult. F ru Larsson är 97 år och 
vistades två gånger under som
maren hos dotter och svärson 
på deras sommarställe, dit fär
den företas med bil från Göte
borg. Fru Larsson hade inte va
rit i Bohuslän förut och hade 

Med en obegränsad vitalitet ses 
här fru Maria Larsson redo att 
lämna Fjällbacka och fortsätta 

resan hem. 

inte trott att få besöka Fjäll
backa, men nu skall jag allt 
komma åter, sade hon till" sist 
och detta uttalande infriades vid 
ett senar'e tillfälle. Vi hoppas på 
upprepade besök under kom
mande tider. 

BLOMMOR, FRUKT 
~ GRÖNSAKER ~ 

PRESENT ARTIKLAR m m. 

Kärraby Blomsteraffär 
TEL. FJÄLLBACKA 0525/310 49 
HAMBURGSUND 0523/53155 

BYGGMÄSTARE 
JOHN GRANQVIST 

FJÄLLBACKA 

Allt arbete inom bygg
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

FRUKT och 
GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJÄLLBACKA Telefon 0525/31074 

§ E F F ERJlLlIND§ 
BAGERlI EFFR$ 

Egen tillverkning av 

BAGERI och 
KONDITORI V AROR 

TEL. 0525-' 1029 

Bär 

FFF·Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 
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Fjä II backagolf 
Fjällbackagolfen har avslutats 
med en 18-håls lagtävling samt 
tävlan om bästa bruttorundan 
på 18 hål. 32 spelare deltog och 
priset för dagens bästa runda 
tillföll Gösta Järund, som även 
vann första pris i slagtävling 
klass A. P å andra plats i denna 
klass kom John Grankvist. Klass 
B, handicap 18-6 vanns av Lars 
Tärneld före Jan Joelsson. Täv
lingen inleddes med en speciell 
tävling om längsta utslaget och 
här segrade Roy Hilmersson som 
slog bollen 230 meter. Prisut
delningen skedde direkt efter 
tävlingen och förrättades av 
Karin Hugosson. 

Oavgjort i golfmatch 
Fjällbacka och Torreby golf
klubbar har mötts på Anråsba
nan vid Fjällbacka, där det 
lyckades Torreby att utkräva 
halv r evansch för de två när 
maste årens nederlag. Matchen 
slutade nämligen 3-3. 

Resultat: Roy Hilmersson--Hans 
Areskoug 0-2, Lars Erik Gran
qvist-Bertil Westblad 1-0, 
Bertil Johansson-Unto Hieta-
nen 2-0, Ake Hugosson-Ake 
Karlsson 1-0, K arin Hugosson 
-Janet Grahn 1-3, Gulli Gran
qvist~Gerd Andersson 3-5. 

Gynna 
annonsörerna! 

IDROTT 

Tennis 
Vår tennisvecka i Fjällbacka 
kan glädja sig åt en allt större 
popularitet. I år kunde vi pre
sentera en A-klass som innehöll 
ett flertal spelare av god all
svensk klass, vilken bjöd publi
k en på ett spel som verkligen 
kunde glädja alla tennisvänner. 

Även övriga klasser kunde upp
visa en god spelstandard, inte 
minst herrdubbelklassen där 
matcherna genomgående var av 
mycket hög kvalite. Inventings 
vandringspris i herrarnas A 
klass hemfördes för tredje och 
sista gången av Rolf Andersson, 
Uddevalla TK, och Färdig Be
tongs vandringspris i veteran
singei hemfördes även det fö ~ 
tredje gången av C. M. Bror
ström, också Uddevalla TK. Ett 
nytt vandringspris i herrarnas 
A-klass är redan skänkt av dir. 
Sven Eriksson, Stockholm, och 
för detta är vi synnerligen 
tacksamma. Beträffande nytt 
vandringspris i veteransingei 
skulle vi bliva mycket glada om 
någon donator anmälde sig, adr. 
är Fjällbacka TK, c/ o S . Kallin , 
Nordostpassagen 26, 45100 Ud
devalla. 

På den stora festen som För
eningen för Fjällbacka tradi
tionsenligt ordnar, skedde ock
så, som brukligt är, prisutdel
ningen. Utöver priserna till 
klas segrare och övriga placerade 
utdelades även hederspriser, 
skänkta av Ake Eriksson, Väs
terås, till lovande juniorspelare. 

Resultat: 

Klass A, Herrsingel 
L Rolf Andersson 
2. Börje Rasmusson 
3. A. Eriksson 
4. Kurt Pettersson 

Klass B, Herrsingel 
.t. A. Jacobsson 
2. A. Eriksson 
3. Aston Akerberg 
4. Gunnar Hellberg 

Klass Damsingel 
1. G. Bergling 
2. Karin Waldenström 
3. Maj Gustavsson 
4. Gunvor Bundsen 

Klass Veteransingel 
1. C. M. Brorström 
2. Lennart Berg 
3. Nils Lövström 
4. Sten Kallin 

Klass Mixed dubbel 
1. Ekström/ Brorström 
2. Gustavsson/ Hellberg 
3. Bundsen/ Bundsen 
4. Waldenström / Waldenström 

Klass Herrdubbel 
1. Eriksson/ Jansson 
2. Andersson/ Pettersson 
3. Hermansson/ Svensson 
4. Brorström/Brorström 

Klass Pojksingel 
1. A. Jacobsson 
2. A. Eriksson 
3. M. Hansson 
4. A. Lindh 

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

Bose 
eomb~ E 
Serien 

Det finns nu 3 Bosch Combi 
att väljo mellan. Med l eller 
2 has ig e er. Slagborrfast 
om Ii so önskar. Men alla 
tre hor a omaliskt överbe
lastningsskydd. Är dubbel
isolerade. or ri ktiga kulla
ger. Oe e la 3 m. kabel. 
Välj de sch Combi som 
passa r Er böst! I herrsingel klass A samlade 

tävlingen 12 deltagare, i kla~s B 
26 deltagare, i herrdubbel 32 
deltagare, i pojksingel 9, i ve- !....------------~ 
teransingei 6, i damsingEl 4 och O I f 
l mixed dubbel 8 deltagare. . O S S O n s Järnhandel 
Totalt samlade 1970 års tennis
turnering 97 tävlande. 

Fjällbacka TK vill passa på till 
fället att tacka tävlingsledningen 
för ett uppoffrande arbete och 
att tacka den trogna publik som 
dagligen fö ljer matcherna med 
både intresse och sakkunskap. 

Väl mött till nästa tennissom-
mar. 

S. Kallin. 

FJJill.9· C - l. e 'on 0525 - 31040 

Ring 

052 I 071 e ll er11292 

När Ni behöver 
någon trycksak 

Damlaget fortsätter att överraska 
FIK:s damlag i fotboll har i år 
spelat 4 matcher. Tre har laget 
vunnit medan 1 förlorats . Det 
var mot Svane IF från Udde
valla. Ganska fin utdelning, på 
endast fyra matcher vann man 
tre. Grattis, och hoppas på lik
nande fina resultat nästkom
mande säsong. Ledare och 
flickornas allt i allo har som ti
digare varit Alf Jonasson. Han 
har även haft hand om trä
ningen av laget. En träning som 
var nog så hård fick sign. se då 
laget tränade på idrottsplatsen. 

Trevligt i alla hänseende med 
damlag. Publik samlar de också. 

Många gånger mer än sina man
liga kolleger. Sista matchen 
samlade flickorna över 2.000 p er 
soner .. . Men då spelade förstås 
Badgästlaget mot Fjällbacka IK. 

BadgästJaget hade en herre vid 
namn Eusebio med i laget och 
det kanske bidrog till att göra 
publiksiffran så stor. Vem vet .. 

Apropå badgästmatchen så spe 
lade damlaget mot Yaki-Da:s 
damer fö rmatchen och vann m ed 
1-0. Målet inspelat av Laila 
Karlsson. En underbar pärla i 
vänstra krysset. 

-Jin-

s ( H E V E N I U S' 
TR\CKERI 

\,UN KEDAl 

I' Gynna 

II, annonsörerna! 
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Segelsporten på stark frammarsch 
S. S. Norderviken har i år sla
git på stora trumman och ar
rangerat tre regattor under 
sommaren. Premiären ägde r um 
på midsommardagen, högsom
marregattan var ett celebert in
slag i badortsfestligheterna och 
augustiregattan blev slutvinjet
ten på sommarens attraktiva 
seglingar vilka symboliserat 
Fjällbacka som en ledande plats 
inom norra Bohusläns segel
sport. 

Vi återger här resultatet o::h 
pristagare i de olika k lasserna 
från tävlingarna: 

Det blåste friska vindar när SS 
Norderviken på midsommarda
gen arrangerade årets första 
seglingar i Fjällbacka. När det 
seglades i den s. k. Bohusregat
tan, som gick inomskärs, hade 
man 13 sekundmeter och gro,' 
sjö att tampas med. Detta gjor
de att flera av de anmälda bå
tarna föredrog att inte starta, då 
man inte ville riskera att något 
otrevligt skulle inträffa. En m' 

o En sommar pa 
Så har då året vänt och vi går 
snart åter mot ännu en vår och 
en sommar. När vi på seglar
skolan i slutet på juni startade 
vår sommarsäsong, var det som 
vi minns ett strålande ,-ä der. 

Solsken, en lätt västlig bris och 
förhållanden som lovade "seg
ling när det är som det bör va
ra". Många ungdomar hade an
mält sig till våra kurser och ,i 
såg framemot att få ha dom ute 
hos oss igen. Vi mindes somma
ren 1969. 

Det blev ingen bra seglingssom
mar! Jag har svårt att tänka 
mig någon sport som är så svår 
att handha nybörjare i som seg
ling när vädret står på ända . 

Många dagar vågade vi inte ha 
mer än 2-3 båtar igång för att 
vara säkra på att kunna hålla 
den rätta uppsikten. 

Nåja . .. det hade i alla fall det 
goda med sig att våra ungdomar 
fick respekt för vatten och vind, 
det skadar inte heller. 

de startande båtarna tvingades 
också bryta då man råkade ut 
för rigghaveri. 

Cirka 70 båtar kom till start i 
Bohusregattan och så gott som 
amtliga fullföljde seglingen. I 

folkbåtsklassen hade man denna 
gång 13 båtar anmälda, och man 
var mycket spänd på om Bengt 
Johansson med fjällbackabyggda 
Annika skulle kunna klara hem 
en ny seger. Bengt visade dock 
ånyo sin k lass, han var dock ett 
t3g hotad av Olle Pauls son med 
Pia 4, men Olles rutin räckte 
denna gång inte till mot garva
de Bengt Johansson. 

D - kanot vanns "programenligt" 
a ' - Sture Kahlman med Harda, 
och man ställde sig osökt frå
gan om inte Stures skicklighet 
wm seglare skulle komma bätt
re till sin rätt exempelvis i en 
folkbåt. I mirrorklassen segrade 
Huj Huj med Gösta Sandersson 
\-id rodret, medan Claes Matts
son tog hem segern bland Opti
mistjollarna. 

gott och ont 
Ungdomar ja! Även de vuxna 
har kommit underfund med att 
det vore k ul att lära sig segling. 

'Ladies Weck" blev som vi ser 
det en fin vecka. 14 damer 
ställde upp och jag kan försäkra 
er, manliga läsare, att om inte 

i ser upp så blir det Ni som 
får passa matsäckskorgar och 
ungar i båten i fortsättningen. 

Nåja, skämt åsido. 

"Ladies Weck" går vidare, och 
i sommar kör vi också en "gent
lernens Weck". Det är verkligen 
roligt för en seglingsinstr uktör 
att se den härliga junioranda 
som vi fått här i Fjällbacka. 

SSN har gjort ett bra jobb här, 
och har all heder av det, men 
mer måste göras. Vi på seglar
skolan kommer att göra vad vi 
kan nästa sommar för att följa 
upp intresset. Med de ökade re
surser v i fått i och med vår nya 
sjöbod, tror vi att vi nästa som
mar kan gå vidare på linjen att 
få fler och fler ungdomar in i 
den härliga sport som segling är. 

forts . å sid. 17 

I seglingen om Bohuspokalen 
hade m an faktiskt väntat att 
Bengt Johansson skulle hemföra 
segern, men Lars Marcusson 
med Katja ville tydligen ha ett 
ord med i laget, och Bengt fick 
nöja sig med en andraplacering. 

Resultat, Bohusregattan. 
Folkbåtar : 1) Annika, Bengt Jo
hansson GKSS, 2) Pia 4, Olle 
Paulsson, SSN, 3) Katja, Lars 
Marcusson, SS Viken, 4) O. Pan
dus, Nils Erik Karlsson BJK, 5) 
Alfhilde, Erik Järund, SSN, 6) 
Sex, Bror Forsberg, SS Gulla-
maren, 8) För Lixi, Folke Olsson 
SS Gullmaren, 9) Tarantella, 
Yngve Thorsson, SSG, 10) Mary 
May, Torsten AhlzE~n, SSN. 
J 14 1) Zen-Qui, Ove Krook, SS 
Viken, 2) Siesta, Georg Arons
son, SSN. 

D-kanoter: 1) Harda, Sture 
Kahlman, C-club, 3) Hilda, Alf 
Jonasson, D-club, 4) Hasta, Ber
til Hugosson, D - club, 5) Hulda, 
Gösta Järund, D-club, 6) Helga, 
Bertil Engdahl, BJK. 

OK-jollar: 1) Dandy, Per- Egon 
Persson, Mos SK, 2) Härs och 
Tvärs, Pål Wingren, SSN, 3) 
Kapten Bölja, Johan Almen, 
BJK, 4) Kerstin, Urban Win
gren, SSN. 

Gavotte: 1) 173, Gösta Billing, 
SS Gullmaren, 2) Viggen, Gö
ran Larsson, Sotefjordens SS, 
3) Klan, Ann Mattsson, Sote 
fjordens SS. 

Trissjollar: 1) Trillan, ,Tan och 
Klas Hellgren, SSN, 2) Miss 
Triss, J 'ohn Ljungberg, BJK. 
Mirror: 1) Huj Huj, Gösta An-

15 

dersson, GKSS, 2) 20508, Jan 
Hedberg, Lju ngskile SS, 3) 
Flying Galoch, Lennart Kris
tensson, SSN, 4) Amantha, Ka
rin Sandberg, SS Ägir, 5) Gu
lan, Lennart Edvardsson, SSN, 
6) 10308 Annika Hedberg, 
Ljungskile SS, 7) Lindha, Con
n y Lindh, SSN, 8) Karl-Astrid, 
Karl-Axel Johansson, SSN, 9) 
Ingrid, Marie Reichenberg, SS 
Ägir, 10) 9103, Ann-Charlotte 
Vesterberg, SSN. 

Jolly Scott: 1) Mia, Roy Karls
son, Sotefjordens SS, 2) 192, 
Lotta Persson, Mos K. 

Optimist jollar: 1) 3051, Claes 
Mattson, Sotefjordens SS, 2) 
3479, Henrik Möller, Sotefjor
dens SS, 3) 768, Sven-Olof Jo
hansson, SS Gullmaren, 4) 5015, 
Anders Johansson, SS Gullma
ren, 5) 3608, Ulf Alexandersson, 
Sotefjordens SS, 6) 1420, Ken
neth Vikström, Sotefjordens SS, 
7) 16,53, Ulf Henriksson. Sote
fjordens SS, 8) 3607, 'Mikael 
Karlsson, Sotefjordens SS, 9) 
3519, Kaj Andersson, Sotefjor
dens SS, 10) 3290, Per Söder
berg, Sotefjordens SS. 

GKS - ekor: 1) Tott, Elisabeth 
Svensson, SSN, 2) Knoll, Per 
Anders Andersson, SSN, 3) Kål
le, Ann-Charlotte Forster, 
GKSS. 

Resultat Bohuspokalen: 1) Kat
ja, Lars Marcusson, SS Viken, 
2) Annika, Bengt Johansson, 
GKSS, 3) 0 , Pandus, Nils-Erik 
Karlsson, BJK. 

Sommarens segelskola avslutade sin verksamhet den 15 augusti 
med en seglingstävlan i Sälvik . På bilden ses skolans lärare, 
Lasse Lundberg, flankerad av deltagarna i tävlingen. 

För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 
kontakta S T I G L I N D -H 

FORSÄLJER ELDNINGSOLJA 

FJÄLLBACKA Tel. 0525-31270 
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Seglarvisit Fjällbacka 

Kapten Hugo Lindberg tar sig en pausstund på fördäck. 

En dag under september månad 
fick Fjällbacka besök av Sven
ska Kryssarklubbens seglarsko
las flaggskepp Gratia. Det blåste 
hårda vindar varför man för
modade att besöket föranleddes 
av stormen. Men så var inga
lunda fallet enligt kapten Hugo 
Lindbergs utlåtande. Det var 

nämligen så, att seglarskolan 
avslutats tidigare under veckan 
och båten blev då något aven 
"charterbåt". Man hade kom
mit öv,erens med ett företag 
från den sydligare delen av lan
det att ordna en skärgårdskryss
ning under denna veckohelg, 
med just Fjällbacka som bas
hamn. 

SS Nordervikens högsommarregatta 
Bra arrangemang, god vind 6-8 
sek.meter samt fin segling, kän
netecknade SS Nordervikens 
högsommarregatta, som avgjor
des i Fjällbacka. Seglingen hade 
lockat omkring hundrafalet star
tande i 13 klasser, och gynn 3. 
des av bra vindförhållanden. 

Mycket folk hade också samlats 
på stränder och bryggor för att 
så länge som möjligt följa bå
tarnas färd. Det var också ovan
ligt många som från motordriv
na båtar på avstånd följde seg
larnas åtgöranden. Man skulle 
dock vilja uppmana de som med 
si na plastracers körde omkring 
inne bland båtarna vid start
platsen, att välja någon lämp
ligare plats för sina övningar. 

Nu hände visserligen ingen 
olycka denna gång, men de 
m indre båtarna, OK-jollar, Mir
ror o. S. v. är svårt utsatta av 
de svallvågor som racerbåtarna 
r iver upp när de framdrives 
med sina höga farter . 

Resultat: 
Folkbåtar: 1) Annika, Bengt Jo
hansson, GKSS (Ahlsens vand
ringspris för alltid), 2) Pia 4, 
Olle Paulsson, SSN, 3) Cerocco, 
Morgan Bergqvist, Ägir. 

Mustang junior: 1) Murmaid, 
Kjell Warnqvist, SSN, 2) May 
Day, Thomas Johansson, SSN. 

D - kanoter: 1) Harda, Sture 
Kahlman, D - club (Gunnar Jär
unds vandringspris för alltid), 
2) Hasta, Bertil Hugosson, D
club, 3) Hilda, Alf Jonasson, D 
club. 

Andungar: 1) N. N., Stig-Arne 
och Wilhelm Fredlund, SSN, 2) 
Anders, And. Christopher Wer
ner, SSN. 

J 14: 1) Zanqui, Ove 
SS Viken, 2) Siesta, 
Aronsson, SSN, 3) Lill, 
Hugosson, SSN. 

Krook, 
Georg 
Yngve 

Trissjulle: 1) Trillan, Klas Hell
gren, SSN, 2) Kavalier , Magnus 
Hedström, Alingsås SS, 3) N .N., 
Kerstin Thulin, SSN. 

OK-jollar: 1) Ingmar Wall, Ho 
venäset, 2) Urban 'Vingren, 
SSN, 3) Johan Almen, BJK. 

Optimist j ollar: 1) K las Matts
son, Sotefjordens SS, 2) Henrik 
Möller, Sotefjordens SS, 3) Ulf 
Alexandersson, Sotefjordens SS. 
Jolly Scott: 1) Teth, Lotta Pers
son, Mos K, 2) Kurt, L~rs Göth
berg, GKSS, 3) N.N., Göran 
Porse, Hovenäsets SS. 

GKSS-eka: 1) Kluck, Jan Lund
berg, GKSS, 2) N.N., Stefan 
Holm, Hovenäsets SS, 3) Tott, 
Elisabeth Svensson, SSN. 

Kollibri: 1) Stefan Johansson, 
SSN, 2) Per Ernestad, SSN, 3) 
Christer Rådhagen, SSN. 

Lill- Triss: 1) Bert-Åke Andrea
son, SSN, 2) Smul, Anna Svan-o 
holm, SSN, 3) Sofia, Maria Steg, 
SSN. 

Mirror: 1) K lara Kluck, Per 
Norman, Viken, 2) Zingi, Hans 
och Peter Lundin, Bo.rås SS, 3) 
Skorpan, Roger Waennerlund, 
SSN. 

Segling runt Dannholmen 
är ett nytt inslag inom F jäll
backas segelsport. Denna seg
ling instiftades i sommar av 
Dannholmens härskarinna, fru 
Ingrid Bergman och hr La rs 
Schmidt. Fjällbacka Seglarskola 
med sin ledare hr Lars Lund
berg har knutit angenäma kon
takter och seglarskolan har vid 
olika tillfällen gästat värdarna 
Bergman-Schmidt på deras sa
golika Ö. Söndagen den 16 aug. 
kunde man från Dannholmen se 
de små vita och röda seglen an
lända in från skärgården. D et 
blev något av feststämning när 
de anlände och omringade ön 
från vilken den svenska flaggan 
slog ut för den friska vinden. 

Elva båtar ur mirrorklassen 
kryssade och slörade runt ön 
där fru Ingrid från plats följde 
tävlingen vari maken Lasse del
tog som oldboys. Skotten knal
lar, ett för vinnarna och ett för 
sista man i mål som blev Lasse 
Schmidt själv. Med Lasse Lund-

berg som guide följer öns vär
dinna vad som händer runt de 
ras domäner, medan gästerna 
kommenterar båtarnas inbördes 
läge. Vinnare i premiärseglingen 
blev bröderna John och Peter 
Sandersson, 2) Klas Lundblad, 
3) Ingemar Granqvist, 4) Nor
denstam, 5) Conny Lindh, 6) 
Karl-Axel Johansson, 7) Jan 
Dalernar, 8) Wingren, 9) Sör en 
Blom, 10) Wallin, 11) Lasse 
Schmidt. 

Efter tävlingen följde prisutdel
ning vilken förrättades av fru 
Ingrid Bergman utanför villan. 

Maken L asse fick även ur hen
nes hand mottaga ett tröstepris 
under deltagarnas jubel. Däref
ter utbringades ett leve för seg
lingen, deltagare och värdfolket 
och såväl seglare som gäster 
sätter kurs mot Fjällbacka med 
hoppet om återseende under 
kommande år. 

En glad kvintett: segraren John Sandersson med sin gast brodern 
Peter. Segelskolans chef Lasse Lundberg flankerad av seglingens 

instiftare, fru Ingrid Bergman, och direktör Lasse Schmidt. 

Nör det skall dukas upp till fest för så

völ små som s lora sö llskap (upp till 200 

gösler) 1010 med hovmöstaren för nyreno

verade och moderna 

S lra rid resla lA ra rlgerl 

Jjällbacka f-JaDs bad 
TELEFON 0525 / 10008 

och Grebbestad Gästgivaregård 

D A N S 
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Fjä llbacka sjöslag en annorlunda kappsegling 
med m anövreringsprov, skär
gårdsorientering och sjövetts
frågor anordnades söndagen de n 
9 augusti av Seglarskolan och 
Föreningen för Fjällbacka, med 
start och mål vid "Gamla" 
Torget. 
S~glingen gynnades av vackert 
väder med sol från en blå sen
sommarhimmel. Mycket folk 
hade samlats inom området i 
närheten av Flaggpar aden när 
Seglarskolans ledare L asse 
Lundberg höll h älsningsanfö 
randet och redogjorde fö r seg
lingens program vilket var en 
nyhet för segelsporten i skär
gården. Rorsmän och gastar 
startade från en plats inom 
samhället och kom springande 
till bryggan vid Konsum där 
båtarna låg förtöjda. Det gälld e 
nu att rigga båtarna och snabbt 
påbörja seglingen. (Starten för 
seglingen skulle börjat med att 
deltagarna hoppade i s jön och 
simmande tog sig ombord på 
båtarna vilka skulle ligga ank
rade på fjorden. Men på grund 

av den r ikliga förekomsten av 
maneter i vattnet kunde in te 
denna del av programmet ge
nomföras.) Var je besättning er
höll ett sjökort med inprickad 
holme dit seglingen företogs pil 
tid. Holmen var nu Lökholmen 
där det serverades blåbärssopp :t 
och där deltagarna erhöll "tips
lappar " innefattande 12 sjö
vettsfrågor , vilka fick besvaras 
i land innan återfärden mot må
let. För varje fel besvarad frå 
ga belastades seglaren med ett 
tidstillägg av 30 sekunder. D 2t 
var spännande moment genom 
hela seglingsprogrammet och 
medan seglarna var borta från 
synfältet stod åskådarna spejan-
dc ut mot Sandhagen i väntan 
pa att de täv linde skulle kom-
ma. Under tiden lät L asse 
Lundberg genom megafon en 
m eddela detaljer om seglingens 
slutförande. Bland arrangörelna 
närvoro förutom hr Lasse Lund
berg, F.F.F:s ordförande, hr Alf 
Edvardsson, och hr Claes Kj äll
berg. 

Här har segraren i D-kanot, Stefan Strömberg, just rundat boj en 
med lådan där tipskupongerna avlämnades och seglingen avslutades. 

Snart syntes röda och vita se
gel ute på fjorden och spän 
ningen var odelad bland seglare 
och publik om vilka som skulle 
komma först eller få den bästa 
placeringen v id n edläggandet av 
tipskupongen i den vid en boj 
anbringade brevlådan st!'ax in
nan mållinjen. Det var inte lätt 
att träffa lådan, utan fle ra fick 
problem innan det lyckades. 

följa kommande år. Mycket 
folk deltog även i prisutdel
ningen och det yngre klientelet 
var väl representerat. Prislista: 

1. Mirror, L . Edvardsson, 2. Mo
nark 606, Axel Lundkvist, 3_ 
Mustang J , Tomas Johansson, 4. 
D-kanot, S. Strömberg, 5. Coli
bri, G. Moser, 6. Mirror, Karl 
Axe l Johansson, 7. Mirror, Peter 
Sandeson, 7. D-kanot, A. Jär
und, 9. Mustang J , Kj ell Varn
kvist. 10. D-kanot, Hugosson, 
11. Colibri, J. Nilsson 12. Mir
r or, Ann Wingren, 13. Mirror, 
Anders Wallin, 14_ Triss J, Per 
Engström, 15. Mirror, Fredrik 
Lind, 16. Triss J , Hans Thulin, 
17. Mirror, Anders Kar lkvist. 

Då det var ungdomens segling samlades de yngre talrikt till den 
följande prisutdelningen där segelskolans lärare Lars Lundberg 

avslutade programmet. 

Efter seglingens slutförande 
följde prisutdelning. Även den
na var något annorlunda än 
vanligt, då de skänkta priserna 
placerats så att varje seglare 
själv fick välja det föremål man 
önskade. Prisutdelningen sked
de under det hr L asse Lund
berg redogjorde för seglarnas 
insatser. Han framförde till sist 
arrangörernas tack till delta
garna för deras stora intresse 
till denna premiär segling och 
hoppades att fortsättning skall 

Handikapp skedde på följande 
sätt: Mirror O min., Colibli 5 
min., Triss 10 min, Monark 606, 
Mustang Junior, D-kanoter 15 
min. 

forts. från sid. 15 

En sommar på gott och ont 

Mycket väntar oss sommaren 
1971. Nybörjarkurser, kappseg
lingskurser, fortsättningskurser, 
regattor och annat roligt. 

Programmet är klart och vill Ni 
närmare ta del av det så skriv 
en rad så sänder vi vår infor
mationsskrift. Adressen är: Seg
larskolan, Box 28, Fjällbacka. 

Till dess 
Seglarhälsning 

Lasse Lundberg 

OälkOH1I1G iii! 

STORA HOTELLET I FJÄLLBACKA 

~--------------- ~---------------

Ful fisk fångad i fiske
vatten vid Fjällbacka 

Vi har trivsamma rum - God mat - Fullständiga rälligheter 

En mycket sällsynt fisk , tjock
läpp ad multe, fångades under 
sensommaren utanför Rödham
mar vid Fjällbacka, av tandlä
kare Stig von Elern, Tanumshe
de. Fisken, som vägde två kg., 
fångades i garn på grunt vatten. 
Den tillhör benfiskarna med tal
rika arter i varma och tempe
rerade hav. Vid vår västkust är 
den tjockläppade multen, Mu'gil 
che'lo, tämligen sällsynt, längd 
omkring 75 cm. 

Sommartid D A N S tisdag, torsdag, lördag. 

Sillbord varje söndag 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Telefon 0525/31003 
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sIs Bohuslän på sommar
kryss till Fjällbacka 

Det blev en bejublad klädparad. På bilden synes Torbjörn Eriksson 
med mamma Ingrid samt Ingrid Lundblad. 

En vacker sommarsöndag stä
vade den gamla anrika skär
gårdsbåten Bohuslän in till kaj 
i F jällbacka. Den upprepade sitt 
besök under förra sommaren, 
och man skulle vilja hoppas att 
det blir en tradition genom ti
den. Det var Angbåtskontoret i 
Strömstad som stod som arran
gör och husmoderföreningen 
medverkade med dräktparad. 

Vid ankomsten till Fjällbacka 
hälsades gästerna välkomna av 
ett stort uppbåd 'av människor. 

Från dansbanan i hamnen läs(e 
sekreteraren i Strömstads hus
modersförening, Birgit Skär
ström, upp ett flertal verser vil 
ka var och en var skriven till 
de olika klädedräkterna från 
1864 och till dagens mode. Ver
serna var författade av Barbro 
Haeger. 

Först på dansbanan var Marga
reta Karlsson, som mannekäriga~ 
de i en fiskarhustrus kläder an
no 1864. Helt autentiska kläder 
som samlat!> ihop bland husmo
dersföreningens medlemmar och 
andra. Stina Karlsson gick runt 
framför publiken i en elegant 
kyrkodräkt och flera bar Bo
husläns landskapsdräkt. 

Oscar II:s kläder 

symboliserades av den kostym 
som Lennart Thuresson senare 
dansade vals i till tonerna från 
Stig Karlssons dragspel och 
Kent Anderssons gitarr. Fru 
Katharina Thuresson med barn 
medverkade också i kavalka
den. Barnen Elisabeth och Hå
kan hade försetts med tidsenli
ga klädesplagg från 1900-talets 

början medan mamma Kathari
na hade dagens hustru som 
ideal. Den enda likheten mel
lan 1907 års fiskarhustru och 
dagens ifråga om kläder, var 
schaletten, påpekade fru Birgit 
Skärström. 

Familjen Björn Eriksson repre
senterades av fru Ingrid, som 
med sina barn Elisabeth och 
Torbjörn noterades för ett au
tentiskt intryck av kläder från 
början av detta århundrade. 

Övriga medverkande i kavalka
den kläder och livsstil: Eva 
Karlsson i en klänning från 
1914, brodern Lars klädd i sjö
manskostym och minst Birgit 
Skärström med sin "högre
ståndsdräkt". En sådan man 
hade rätt att besöka Lejonkäl
lan, Societetssalongen eller 
stadsparken med förr i tiden. 

Lennart Thuresson hade säkert 
kommit in också han i sin Os
car II-kostym. Vidare märktes 
i klädshowen Ingrid Lundblad, 
Karin Larsson (charleston) och 
Ingegerd Mott. De två sistnämn
da skrudade likt 20- och 30-
talen. 

Hemresan till Strömstad 

bjöd på två överraskningar. Be
tydligt skönare väder i medvin
den och utanför Dannholmen 
stannade Ingrid Bergman och 
Lasse Schmidt i sin båt och vif
tade glatt till S / S Bohuslän som 
"hälsade" flitigt på badgäster 
och båtar helt in i Strömstads 
hamn, efter en fyra timmars sjö
tur i en annan generations 
atmosfär. 

!}uiminnen 
Långt borta i främmande land 
jag tänker tillbaka ibland, 
på julafton i svunna dar 
hemma hos syskon, mor och far. 

Smyckad och tänd strålar 
granen. 

På julklappar väntar barnen. 
Mor rör sig mellan bord och spis, 
pysslar med skinka, fisk och ris. 

Bland oss barn i dag ingen strid. 
Allt är värme, förväntan, frid. 
Ute snön yr i yster lek. 
I apeln har far satt en nek. 

Tack för minnen av denna sort. 
Aldrig tiden dem bleker bort. 
Kärlek inga avstånd vet av, 
lätt den når över land och hav. 

Nu äro far och mor så grå 
och vi äro ej längre små. 
Livet ingen från sorger spar, 
men ljusa minnen leva kvar. 

Maj Gustafson. 

Från segelFartygens tid 
Gustav i Grönli berättar: 

Som jag kanske förut nämnt 
håller vi här i Hamburgsund och 
Fjällbacka på med att avfoto
grafera gamla fartygsrnålningar 
för att åt kommande släktled 
bevara dessa oersättliga konst
verk. 

Jag började med briggen Auro
ra av Fjällbacka, vars kapten 
var Olle Martin Andersson. Ar 
1876 var detta fartyg på resa 
från England med kollast, då 
den försvann med man och allt. 

Vid sekelskiftet kom en okänd 
man till Fjällbacka, han hade 
kommit i samvetsnöd. Han om
talade att han varit en av man
skapet på "Aurora", den ende 
som blev räddad av hennes be
sättning. Han hade mot tysthets
löfte fått en summa pengar av 
kaptenen på den andra båten i 
kollisionen, som han uppgav va
r iten engelsman. Det var det 
engelska fartyget som var väj
ningsskyldigt, men han företog 
denna manöver för sent så "Au
rara" träffades midskepps och 
sjönk genast, mannen ville inte 
uppge vem han var utan för
svann okänd. Kaptenen på Au
rora hade en son som blev sjö
kapten, Arnold Andersson, och 
en av dennes söner, Evald 
Arnoldsson, är också sjökapten. 

Ar 1874 förliste en bark på söd
ra sidan av Hornö, den var 
svensk och hette Sofia. Fartyget 
var helt kopparfast och koppar
förhydrat, det stod nästan köl
rätt längs en slät bergvägg så 

det var att kapa mesanriggen 
sa att beEättningen kunde gå i 
land. Det var två hus på Hornö. 

En dag gick den ena husma-
damen ombord på den förlista 
skutan. Av obetänksamhet tog 
hon med sig en fjäderkudde när 
hon gick hem. I hennes hem vis
tades då timmermannerl: på sku
tan. han var finne, sorr!' blev arg 
till ursinne när han fick se sin 
kudde och svor på att den kud
den skall du få tid att ligga på. 

Den unga glada kvinnan blev 
liggande dagen därpå och låg till 
sängs i 35 år. Min farfar sade 
att den dagen finnen dör står 
nog J-a upp. En dag stod hon 
upp som om ingenting hade hänt. 

När hon kom ut sa hon till mej: 
"Du heter Gustav, jag känner 
dig allt". J ag hade aldrig sett 
henne men vi var grannar fast 
våra hus låg en bra bit från 
varandra på fastlandssidan. 

Kunde finnen trolla eller val' 
det av rädsla som kvinnan blev 
liggande. J ag blandar in denna 
händelse därför att briggen 
"Svalan" av F jällbacka, kapten 
Carl P etter P ålsson, tog in det 
förlista fartygets rumslast i 
Hornösund. Det är det enda jag 
vet om "Sva lan" utom att be
fälhavar en hette Carl Petter 
Pålsson. 

Den tredje skutan som vi foto 
graferade av hette "Alma" och 
befälhavaren var ur den stora 
sjökaptenssläkten Falk. Tavlor
na äro målade av Viktor Sjö
ström i Malmö. 
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SS Nordervikens augustiregaUa 

Utanför Badholmen är det ett gytter av båtar. Det gäller att hålla 
sig nära startlinjen när knallen från startkanonen ljuder. 

Det blev tangerat deltagarrekord 
vid SS Nordervikens Augusti
regatta. Förra årets rekordsifff3 
120 anmälda båtar blev exakt 
detsamma denna gång. Det skul
le dock vara tacknämligt om 
seglarförbundet bättre samord
nade seglingarna längs kusten, 
så att några direkta eller indi
rekta kollisioner mellan arran
gemangen inte behövde inträffa. 

Men åter till Augustiregattan, 
vilken som vanligt gynnades av 
strålande väder. Visserligen ha
de man inte mer än 3 m /sek . 
vid starten, men denna ökade 
sedan något så att man längre 
ut hade mellan 6 och 7 m /sek. 

Detta gjorde också att det var 
en av de jämnaste och mest 
ovissa seglingar man haft på 
länge. Det kan nämnas att i 
folkbåtklassen kom samtliga 8 
deltagare in inom en t idsrymd 
av 4 min. , det skiljde endast 15 
sek. mellan första och andra 
båt, och 35 sek. mellan första 
oqh tredje. 

Prisutdelning för juniorbåtarna 
hade man ordnat på Badholmen 
medan utdelningen för övriga 
skedde i samband med seglar
balen på restaurangen. 

Prisutdelare var seglingsnämn
dens ordf. Bengt Kahlman bi
trädd av Kerstin Bennetsson. 

Resultat: 

Folkbåtar: 1) O'Pandus, Nils
Erik Karlsson, BJK, 2) Annika, 
Bengt Johansson, GKSS, 3) Pia 
4, Olle Paulsson, SSN, 4) Ladan, 
Tomas Bernhall, SS Viken. 

Mustang junior: May Day, Tho
mas Johansson, SSN. 

J 14: 1) Zam- Bui, Ove Krook , 
SS Viken, 2) Lill, Yngve Hu
gosson, SSN. 

D-kanoter: 1) Härta, Stefan 
Strömberg, D-club, 2) Hilda, 
Alf Jonasson, D-club, 3) Harda, 
Sture Kahlman, D- club, 4) Has
ta, Bertil Hugosson, D-club . 

Andungar: 1) Abba, Stig Arne 
Fredlund, SSN. 

Trissjollar: 1) Trillan, Klas 
Hellgren, SSN, 2) Miss Triss, 
Jan Ljungberg, BJK, 3) Relax, 
Hans Thulin, SSN, 4) Namnlös, 
Ruben Olofsson, Trissjolleför
bundet. 

OK-jollar: 1) Namnlös, PeT Egon 
Persson, Hovenäsets SS, 2) Kras, 
Anders Götberg, GKSS, 3) Git
tan, Lars Palm, SSN, 4) Först 
som sist, Björn Wäggö, Hove
näsets SS, 5) Kerstin, Peter 
Wingren, SSN. 

Mirror : 1) Namnlös, Bengt Al
derin, GKSS, 2) Huj Huj, P eter 
Sandersson, SSN, 3) Flying Ga
losch, Lennart Christensson, 
SSN, 4) Whiskey, Hans Halldin, 
SSN, 5) Linda, Conny Lind, 
SSN, 6) 00, Rune Larsson, 
SSN, 7) Mors, Kerstin Adrian, 
Rådasjöns SS. 

Kollibri: 1) Namnlös, Anders 
Malmström, TKK, 2) Toker, 
Lars Lundberg, SSN, 3) Munter, 
Per Ärnestad, SSN. 

GKSS- ekor: 1) Kluck, Jan 
Lundberg, SSN, 2) Stefan Holm, 
Hovenäsets SS, 3) Skvättan, 
Sven Johansson, GKSS, 4) 00, 
Anders Ståhlman, SSN. 

L-ekor: 1) Mikael Selen, BJK. 

Jolly Scott: 1) Namnlös, Göran 
Porsche, Hovenäsets SS, 2) 00, 
Lotta Persson, Hovenäsets SS, 
3) Lotta, Jonas Wäggö, Hove
näsets SS. 

Optimist jollar: 1) Fram, P eter 
Adrian, Rådasjöns SS, 2) Skvät
tan, Bo Sandberg, Bråvikens 
SS. 

Bryggdanspremiär 
ägde rum traditionsenligt på 
midsommarafton med dans för 
de unga omkring majstången 
samt senar e för allmänheten. 

Bryggdansen har under åren som 
gått visats stort intresse med ett 
livligt deltagande. Men man kan 
utan tvekan konstatera att den
na sommar har slagit alla för
utvarande rekord i tillslutning. 

Uppskattningsvis har danskväl
larna besökts av flera tusen per
soner och under sommarsä
songen har omkring 20.000 p er
soner bevistat denna bryggdans. 

Alla har visat sin uppskattning 
för god musik, ett mönstergillt 
uppträdande av publiken och 
ordningsmaktens goda omdöme i 
sitt arbete. 

lasse Berghagen drog pu
blik till badorlsfesten 
Sommarens fest blev ett lyckat 
arrangemang och över 3.00G per
soner deltog i densamma. Man 
torde kunna slå fast att det var 
Lasse Berghagens medverkan 
som bid.rog till det lyckliga re
sultatet. Han var den verklige 
glädjespridaren och skördade ett 
livligt bifall för sitt uppträ
dande. 

foris . från sidan 12 

Så bodde man en gång 
i Fjällbacka, bl. a. medlemmar 
av familjen Setterlind. En dot
ter var fru Davida Setterlind, 
grundare av det berömda bage
riet Setterlind. 

Enligt Johan Mjölner inköpte 
Hintel huset vid mitten av 1860-
talet. Det hade på 18S0- talet 
ägts av Erik Nilsson Dahlbom 
och på 1830-talet aven mamsell 
Ullman. 

Den andra bilden visar "Perse
huset", som också det förinta 
des vid brandkatastrofen den 12 
maj 1928. Huset sprängdes i luf-

Klagomål mot indrog 
av väg 

Vägsamfälligheten Råröd-Stäm
men, Fjällbacka, klagar hos re
geringen över Statens vägverks 
beslut att dra in väg 916 i Kvil 
le kommun. 

Den aktuella vägsträckan utgör 
en fortsättning av vägsamfällig
hetens sträcka Råröd-Nordby 
och en indragning av den skulle 
ytterligare belasta de klagandes 
fastigh eter ekonomiskt. 

Vägen utgör den enda utfarts
vägen för åtta jor dbruksfastig
heter, tre bostadsfastigheter och 
åtta fritidsbostäder. Den ökade 
fritidstrafiken gör också att vä
gen slits ner snabbare, vilket 
drabbar den enskilde väghålla
ren. 

Gynna 

Pjällbackabladets 

annonsörer! 

ten för att stoppa eldens fram
fart och rädda "telegrafhu set", 
den oskattbara sjökaptensgår
den från omkring 1800. Tänk 
bort tillbygget, så h ,;] vi h är ett 
hus av samma typ -som Hintels. 

Denna del av huset byggdes i 
början av I800-talet av Per 
Nilsson. I min ungdom bodde 
"Perse-Herman" där. Det var 
hans farfar som tog sig för att 
skaffa famil jen ett extra rum -
kammare - genom att dra n ed 
ena takfallet. Denna hustyp bil
dar här i Fjällbacka en över
gångsform från enkelhus till 
dubbelhus, alltså hus med två 
rum i bredd på gaveln. 

Sverker Stubelius. 

Besök Herrfriseringen i Fjällbacka! 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 31526 



20 ____________________________________________________________ __ 
Fjällbacka-Bladet 

Svarta pärlan EUSEBIO kom, 
såg och segrade 

Fjällbacka är känt för sina ce
lebriteter. Det vet vi sedan 
gammalt. Det går inte att ta 
miste på. Många kända namn 
har under åren vistats i samhäl
let och kommit tillbaka lika be
tagna i det vackra piHo.eska 
samhället. Många har slagit sig 
till ro sommartid här ute, fun
nit ro och vila i denna för dem 
så underbara trakt. Kopplat av 
med sol, bad och segling. Någon 
vittjar ett nät eller står sol
bränd på en udde och stolt ha
lar in en torsk som i verklig
heten väger 4-5 hg, men för 
deras del många många kilon. 
Andra åker vattenskidor i 
Fjällbackas stora vackra skär
gård. En del går ut till idrotts
platsen och tittar på fotboll. 

Speciellt går de ut till den år
ligen återkommande badgäst
matchen. I år skulle man nog 
kunna nå toppen vad det gäller 
spelare och publik. Många kän
da spelare hade anmält att de 
ställer upp. Kunde vädret bli 
fint kanske också publikrekor
det kunde slås. Man vidtog fan
tastiska åtgärder. Ordnade par
keringsplatser på träningspla
nen, ordnade 4 insläpp för bi
lar, ordnade vakter i legio, ord
nade kraftig högtalaranläggning, 
allt detta för att den väntade 
storpubliken skulle få tillfälle 
att se den stora begivenheten i 
Fjällbacka denna sommar, näm
ligen ingen mindre än från Por
tugal och Benfica till Fjällbacka 
anlände kung fotboll själv, 
"svarta pärlan" Eusebio! Detta 
namn har en förunderlig drag
ningskraft. Inte bara för att han 
är vald till VM:s bäste spelare, 
till Portugals specielle storspe
lare och skytt utan även för att 
han är personligheten själv. 

Han utstrålar en sådan underbar 
personlighet att man helt en
kelt inte tar misste på denne 
man om man har sett honom ·en 
enda gång vare sig på fotbolls
arenan eller på en gata var som 
helst i världen. Han och brasse
stjärnan PeM är utan tvekan 
världens förnämsta spelare un
der 1969-70. Engelsmännen får 
säga vad de vill. 

Nåväl, denne svarte gentleman 
kom till Fjällbacka måndag den 
29 juni tillsammans med sin fru 
Flora, under sämsta tänkbara 
förhållanden. Vädret, natur ligt
vis. Det regnade inte. Det full
komligt vräkte ner. Stod som 
spön i backen som några säger. 

Arrangemang här också. FIK:s 
killar skulle överräcka blom
mor, klädda som de var i spelar
mundering såg de mer ut som 
dränkta katter där de stod och 
huttrade än som representante: 
för FIK:s ungdomsfotboll. Det 
gjorde inget. Svarta pärlan bara 
log. Hans vattendränkta ansikte 
fullkomligt sken som en sol och 
alla de tappra som inväntat den
ne märklige man kunde inte gö
ra annat än skratta de också. 

Han viftade med sina blommor. 
Kramade sin fru. Blev fotogra 
ferad av tappra pressmän. App
låderade av genomvåta åskådare 
och installerade i Konsum i 
Fjällbacka av Pelle Lundberg 
och Bengt Bohlin. 

Eusebio var i Fjällbacka. Han 
skulle komma att åka som en 
skottspole mellan olika ställen 
i västsverige. Detta gjorde att 
både Bengt Bohlin och Pelle 
Lundberg var m ycket mycket 
upptagna dessa dagar han vista
des här. De gjorde allt som kun
de göras för att han och hans 
fru skulle trivas och de lycka
des uppenbarligen helt perfekt. 

H an uttalade sig när han sent 
om sider for tillbaka till sitt 
h emland att han mer än gärna 
vill k omma tillbaka hit igen. Då 
kanske tillsammans med, hör 
bara - Pele! Inte någon trodde 
på vad han sa då, men han lär 
stå för vad han säger så vem vet, 
kanske vi kommer att fåse både 
honom och Pele och några andra 
väridsstjärnor i Fjällbacka vad 
det iider. 

I varje fall. Han och hans söta 
fru är välkomna tillbaka. De 
gjorde ett alltigenom gott in
tryck på hela samhället och gav 
Fjällbacka en stor knuff framåt 
som badort i och med att press 
och radio uppmärksammade 
hans vistelse här. 

Fjällbacka 
Trevlig villa centrum med ledig affärslokal 

Utsikt över havet 

Gärna mindre sommarstuga, tomt e. d. i byte 

Tel. 031/260436 Sommartel 0525/12169 

Rekordpublik 
med 4-3 

sag gästerna VI n na 
FjäLLbacka I K over 

Fjällbacka IK:s förstärkta lag : Från v. bakre raden: Karl Erik 
Uttgren, Lennart Krantz, Kjell Ottosson, Rolf Karlsson, Ulf Ols
son, Nisse Nilsson och Kurt Axelsson. Främre raden: Lars Eng
berg, Bertil Hugosson, Peder Svensson, Ronny Hellström, Nisse 
Lundberg, Leif Eriksson och Bjarne Larsson. 

Efter en mycket underhållande 
match med högt tempo och fina 
kombinationer hela tiden kunde 
badgästerna i årets toppmatch 
på Fjällbacka idrottsp lats stå 
som segrare med knappa men 
rättvisa 4-3, halvtid 2-0. 

Det skall sägas först som sist. 

En FULLTRÄFF alltigenom. Och 
till detta fanns alla förutsätt 
ningar. Lagen var späckade med 
celebra fotbollsnamn och det 
borgar ju i högsta grad för fin 
fotboll och för fin publiksiffra. 

C :a 2.500 personer bevittnade 
uppgörelsen som spelades i ett 
strålande fotbollsväder men 
kanske aningen för stark blåst. 

Fjällbacka hade för dagen flera 
goda förstärkningar. Landslagets 
keeper Ronny Hallström från 
H ammarby vaktade målet vilket 
garanterar att de insläppta må
len var oundvikliga mål. Ronny 
gjorde f. ö. en strålande insats. 

En annan landslagskille, Kurt 
Axelsson från belgiska Briigge, 
gjorde också som vanligt får vi 
väl säga ett helgjutet intryck. 

Utan honom hade siffrorna med 
all sannolikhet rasat upp ganska 
ordentligt. Kurt är en gudabe
nådad spelare i sina bästa stun
der och många av dessa stunder 
visade han i denna match. En 
fighter av stora mått som inte 
vet vad semesterfotboll vill säga. 
Här är det full speed matchen 
igenom. Nisse Nilsson från Skee 
var också en god förstärkning. 

Han ordnade f. ö. båd,e 2-1 och 
2-2. Målfarlig herre'S<;>m verk
ligen satte sprätt på f.iällbacka
kedjan. Rolf Karlsso~ från Ta
num och Kjell Ottosson från 
Udevalla IFK var hela tiden 
ypperliga och smälte fint in i 
laget från början. D etta gjorde 
att hela laget var homogent från 

for ts sid 2/ 

Badgästlaget årgång 1970. Från v. bakre raden: Leif "Skara" 
Claesson, Roger Karlsson, Agne Simonsson, Olle "Totten" Gus
tavsson, Gert Kristiansson, Arne H ägerfors, Örjan Persson. 
Främre raden från v.: Orvar Bergmark, Kennet Isacsson, Len
nart Wing, Gunder Högström, Nisse Olsson och Eusebio. 
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forls från sid 20 

Rekordpublik såg gästerna . ... 

YAKI- DA- Iaget årgång 1970 gjorde en alltigenom bra match 
och fö ll h edersamt m ed l-O. För övrigt samma resultat som i 
fjol. D et blev således ~ ingen revansch för dessa flickor i år. 
Bättr e lycka nästa gång. Tredje gången gillt heter det ju. 

början till slutet och ,v~sade 
prov på verkligt god fotböI1.De 
övriga var samtliga fjällbacka
spelare och alla skötte sig med 
den äran. Fjällbackas tredje m ål 
svarade Karl-Erik Uttgren för. 

Han u tjämnade t ill 3-'--'3 efter 
det att ärjan P ersson givit gäs
terna ledningen med 3-2. Utt
gren har för övrigt varit en stor 
överraskning under år et och sin 
målfarligh et underströk ,h an ge
nOm att klart vinna den interna 
skytteligan i årets norra 'bohus
serie. 

Badgästerna då. Jo dår fari~s 
namn må ni tro. Det största 
namnet och den som drog 3/ 4-
delar av ' publiken var Mr. Fot
boll själv, trollkarlen från Ben
fica, "svarta pärlan" EUSEBIO. 
Utan tvekan den finaste fot 
bollsspelare genom åren på 
Fjällbacka idrottsplats. D en dy
raste även för den delen. Visste 
ni t. ex. att hans ben är försäk
rade för dryga 4 miljoner kr.? 

Att han är Benficas och Portu
gals specielle matchvinnare, att 
han 1968 kröntes till VM:s bäste 
spelare och att han är miljonär 
på sin idrott. ärjan Persson, 
Kurt Axelsson, Agne Simonsson 
m. fl. får ursäkta mig men ma
ken till skarpskytt på liggande 
boll vet jag aldrig jag tidigare 
sett och kommer heller aldrig 
att få se. En otrolig vristspänst 
som inte var av denna världen 
när han vräker på skott. Spik
rakt ener y tter/innerskruv, all
tid lika hårt. Inte roligt att vara 
må lvakt och stå i vägen för lik
nande projektiler. Nog om Eu
sebio, läs v idare om honom på 
annan plats i denna tidning. Han 
ägnas en hel spalt, han och hans 
fru. 

Förutom nämnde Eusebio fanns 
stjärnor som ä r jan Persson, Ag
ne Simonsson, förbundskaptenen 
Orvar Bergmark, TV:s sport
journalist Arne Hegerfors m. f1., 
m . fl. 

Ovanstående lag spelade rubricerade match . Från v. bakre ra
den:' K erstin Benettsson, Anna Andreasson, Lillan J ärund, Mona 
Hedström, Karin Nordblom, Lena Wingblad och Ros-Marie 
F"ranzen. oFrämre raden ,från v .: Maj Mossby, Laila Karlsson, 
'(lva Persson; .Mona Lisa _Åkerberg;. Bod-il- Ei>iksson, Inger Isacs
son och Gurdie Schwar.tm, 

Utan tvekan ett bland de allra 
bästa badgästlag som någonsin 
spelat i Fjällbacka. När så Fjäll
backa gjorde 'en sådan alltige
nom fin match blev hela till
ställningen rena propagandan fÖ 7 
fotboll när den är som bäst. 

Hårda tag men ändå så avspänt 
tack vare att matchen inte gäll
de mer än äran och som alla vet 
är ära m ycket att kämpa för m en 
dock inte två ytterst värdeful13 
poäng i ligan. 

G~ abbarna som skötte detta, i 
första hand Pelle Lundberg och 
Bengt Bohlin, skall h a ett upp
riktigt tack för en alltigenom 
välplan erad gala. Hela bygden 
fick ju mycket fin PR av denna 
match enär pressen under den
na tid skrev många spaltmeter 
om Fjällbacka som turistort och 
som samhälle. 

Målen: l-O. Eusebio kanonskott 
utan chans för Ronny Hellström 
att tillnärmelsevis klara. 2-0 
Eusebio igen, på straff. Han fin
tade hur enkelt som h elst bort 
Ronny och placerade straffen 
läckert i nät. 2-0 i halvtid så
ledes. Andra halvleken började 
mycket bra och Fjällbacka kun-

de genom Nisse Nilsson göra 2 
-1 och 2-2. Bra saker båda 
målen som kom publiken att 
hoppas på hemmavinst. ärjan 
P ersson, stark och tung ytter, 
ville emellertid annat och nita
de dit 3-2 till badgästerna strax 
efter Fjällbacka gjort 2- 2. Karl 
Erik Uttgren i Fjällbacka ville 
inte vara sämre utan han ut
jämnade än en gång. 3-3 såle
des och några futtiga minuter 
kvar. Då hände det. Hemmafö;,, 
svaret slarvade lite och Ronny 
Hellström kom på mellanhand. 

Detta mål får vår gode vän 
Kurt Axelsson nog ta på sig. 

Han tuchade för övrigt bollen i 
nätet och fastställde därmed 
slutresultatet till 4-3 för bad
gästkombinationen. 

Domare i den för övrigt mycket 
justa matchen var "kvaldoma
r en" Casper Karlstrand. Han 
skötte sin uppgift mycket bra, 
men alla var inte med honom 
när han dömde straff för bad
gästerna. Hur som helst. H an 
ordnade i alla avseenden till ett 
bra resultat. 7 mål måste ju för
delas 4-3 om man v ill komma 
nära. 

W NVE NTW NG 
AKTIEBOLAG 

fJi\LLI3ACK A 

Telefon 0525/ 31 0 22 



22 _________________________________________________________ __ Fjällbacka-Bladet 

Mästerskap vid T anumsskolan 

ll-årige Kjell Krantz, Fjäll
backa, framgångsrik v id Ta
numsskolans tävlingar i fri idrott 

inom årskurs 6. 

Kjell Krantz, F jällbacka, Berit 
Karlsson, Rabbalshede, var de 
två elever som lyckades bäst vid 
Tanumsskolans mästerskap. 

Kjell Krantz vann nämligen 
längdhoppet på 4,32, tjugofem 
cm. tillgodo på närmaste, och 
han kastade 61,01 med liten boll, 
nästan 8,50 före tvåan. Han 

vann även alla sina heat på 60 
m eter utom i finalen, där han 
blev tvåa, knappt slagen av Dan 
Aronsson, RaEbalshede, som 
pressade sig till 9,0 medan Kjell 
fick tiden 9,1. 

När det gäller Berit Karlsson, 
dven hon från Rabbalshede, blev 
hon segrarinna på löpning 60 m. 
m ed 9,4. Länghopp 3,69 samt 
tvåa på bollen med 34,06. Vidare 
märktes Stefan Palm i klass 4 
scm vann både kast med boll 
och längdhoppet och av flickor
na ,1 fyran vann Eva Spindel 
Eingdhoppet och löpning 60 m. 

Eleverna gick in för att vinna 
sina· grenar med en iver som in
te blev mindre av de heja : op 
som levererad es av deras k am
I ater på bänkarna. 

Arskurs 6, löpning 60 meter: l) 
Dan Aronsson, R-e, 9,0, 2) Kjell 
Krantz, F -a, 9,1, 3) Sven Karls
son, B-a 9,2. 

Flickor: 1) Nina D avidsson 9,2, 
2) Elisabeth Sörensson, T-e, 9,3, 
3) In:;ela Sund, B-a, 9,6. 

Uingdhopp: l) Kjell Krantz, F-a 
4,32, 2) Dan Aronsson, R-e 4,07. 
3) Göran Markendahl, T-e 3,85. 

F lickor: l) Ingmarie Tobiasson, 
T-e 3,58, 2) Irene Karlsson, R-e 
3,49, 3) Elisabeth Andreasson 
3,47. 

K3.st med liten boll: 1) Kjell 
Krantz, F -a 61,01, 2) Ingemar 
Erlandsson, H-d 52,56, 3) Jens
Erik Eriksson, H-n 51,32. 

Flickor: l) Monica Noren, H-d 
35,1l, 2) Kristina Nilsson, R- e 
33,17, 3) Elisabeth An"dreasson, 
H-n 29,95. 

Från badbryggan åser promotor och simlärare de minsta deltagarnas 
insatser att besegra det våta elementet. 

Fjällbacka simskola åter 
rekorddeltagande 

Sommarens simskoleverksamhet 
g;'nnades ej av väderleken men 
väl av det allmänna intresset. 

Trots det blåsiga och kyliga 
väd cet blev det rekorddeltagan
de med 206 elever. Detta vittnar 
om ett stort intresse från såväl 
målsmän som elever, vilket är 
glädjande för kommunen som 
med denna säsong avslutade sin 
verksamhet. Den framtida sim
skoleverksamheten kommer att 
bedrivas av Tanums kommun. 

Lördagen den 25 juli avslutades 
simskolan med promotion vid 
Sälviksbadet. Man hade hoppats 
på lämpligt väder men blott 
någon timma före promotionen 
föll ett intensivt regn från den 
blygrå himlen, och väderguden 
hade därmed bestämt att det 
skulle var a ~ 'vått" ända till slu
tet. Det blev lyckat trots allt. 

Ett gott deltagande fra.n måls
männen vilka under paraplyer
na såg på samt elevernas käcka 
uppträdande satte sin prägel på 
det hela. När alla hade samlats 
på plats hälsades deltagarna 
välkomna av skolförbundets re
presentant Ingvald Sandgren. 

Han underströk vikten av sim
främjandet som i så hög grad 
har omfattats av såväl målsmän 
som elever. Han gav till sist 
eleverna en eloge fÖr deras del
tagande trots att vädret varit 
allt annat än badvänligt. 

Dagens promotor var segelsko
lans lärare Lars Lundberg, som 
uttr yckte sin glädje över att se 
så många intresserade för sim
sporten vilken betyder så 
mycket för människorna. 

Därefter övergick man till pro
moveringen vilken skedde från 
badbryggan där eleverna be
kransades av promotor Lund
berg assisterad av simlärarna 
Brita Nilsson och Gunnel Halt. 

På grund av det otjänliga väd
ret avkortades programmet, men 
af yngsta eleverna ville dock 
ge en uppvisning i vattnet, vil
ket visade att de väl utnyttjat 
de tillfällen som getts dem att 
lära sig simkonsten. 

Till sist överlämnades förtjänst
tecken till eleverna och simlä
rare Brita Nilsson tackade å lä
rarnas vägnar för ett gagnande 
intresse med hopp om fortsatt 
verksamhet. Hr Sandgren över
lämnade blommor till promotor 
och lärare. Efter avslutningen 
samlades simskolekommitten, 
simlärare, simskoletransportö-
rerna på ångaren Burö till sam
kväm varunder kommittens 
ordförande framförde' Kommu
nens tack till alla som arbetat 

för simskolan. 
under hållning 
sång och Lars 
tade om sin 
runt-segling. 

Vidare förekom 
med musik och 
Lundberg berät
startc:de jorden 

Följande märkestagare korades: 

Fisken: Ann-Katrin Hansson, 
Paul Ka rlsson, Jan Svensson, 
Anders Lundström, Monika 
Eriksson, Krister Andersson, 
Maud Frankenberg, Mats Johan
son, Katarina Franzen, Joakim 
Franzen, Lars-Magnus Svensson, 
Leif-Göran Jakobsson, Kristian 
Palm, Peter Engberg, Gabrielle 
Berglund, Gunilla Palm. 

Järn: Anna-Lena Hansson, Ka
tarina Franzen, Joakim Franzen, 
Lars-Magnus Svensson, Leif
Göran Jakobsson, Kristian Blom, 
Anita Thoren, Katarina Jonsson, 
Ulrika Hansson, Anette Nilsson, 
Johan Persson, Thomas Chris
tiansson, Benny Johansson, 
Ann-Katrin Hansson, Ann-Sofi 
Larsson, Björn Hugosson, Eva
Mari Karlsson, Rolf Dahlgren, 
Peter Engberg, Gabrielle Berg
lund, Mats Johansson, Fredrik 
Engström, Monika Hansson, Er
ling Christensson. 

Brons: Marie Carlen, Åsa Hell
berg, Lena Grönqvist, Lars Tu
resson, Madelene Wistrand, 
Conne Svensson, Dan Aronsson, 
Inger Hedlund, Peter Gustavs
son, Ulla Hedlund, Christian 
Aronsson, Mats Gustavsson, Lars 
Aronsson, Eva-Britt Lindberg, 
Agneta Lindberg, Carina Eriks
son, Carina Axelsson. 

Silvermärket: Peter Gustavsson, 
Lars Turesson, Katarina Hell
berg, Lisbet Larsson, Maria 
Rickardsson, Ingrid Andren, Ma
rie Nordeby, Anders Johansson, 
Mikael Bohlin, Gösta Andersson, 
Torbjörn Gustavsson , Bro-r Jo
hansson. 

Kandidaten: Katarina Hellberg, 
Lisbet Larsson, Benny Ottosson, 
Ann-Louis Hansson, Magnus 
Aronsson, Charlotte Hulin, Lis
bet Stensson, Ingrid Andren, 
Ingrid Lindesvärd, Christina 
P ersson. 

Järnmagister: Christina Johans
son, Britt Johansson, Ulla Ast
ner, Susann Jormeus, Lars Gus
tavsson, Daniel Ekborg. 
Bronsmagister: Maria Ekborg, 
Gunilla Svensson, Madeleine Ar
vidsson. 

Silvermagister: Lisbet Ekborg. 

Guldmagister: Birgitta 
Karl-Axel Johansson, 
Franzen. 

Hulin, 
Peter 



Fjällbacka-Bladet 

~Ofl"" 
om 

SPORT 
~ .6~.6Ifi}.6~.6Ifi}.6Ifi}.6 ~ 

Fjällbacka IK trea 

i årets serie 
Fjällbackas representationslag 
belade i år tredje platsen i Nor
ra Bohusserien. Ett steg bättre 
än i fjol då laget slutade fyra. 

Resultatet i år får betecknas som 
gott men nog hade man innerst 
inne hoppats på en plats bättre 
och kanske även i så fall avan 
cemang till Bohusserien. Två lag 
har när detta skrives chansen 
att gå upp till Bohusserien från 
Norra Bohusserien. Det blir i så 
fall Munkedal och Svane från 
Uddevalla som tar klivet upp i 
den högre serien. Munkedal var 
det avgjort bästa laget, därom 
råder inget tvivel, men nog bor
de Fjällbacka med en gnutta 
tur kunnat lägga beslag på den 
andra platsen i serien. Svane 
var inte på något sätt oslagbar t , 
tvärtom många svaga punkter 
fanns i laget. Den match som di 
rekt avgjorde vilket lag som 
skulle sluta tvåa var matchen 
på Fjällbacka idrottsplats mellan 
FIK och Svane den 20 septem
ber. Fjällbacka började myc'~et 
bra och hade spelet hela första 
halvleken med undantag av ett 
par kortare perioder då Svane 
kom upp och var då på intet 
sätt ofarliga. O-O stod det emel
lertid i halvtid och den andra 
halvleken skulle bli direkt av
görande. Stort jubel blev det 
när FIK tog ledningen efter 20 
minuters spel av andra perioden 
genom Leif Eriksson. När 10 mi
nuter återstod av matchen ska
dades oturligt nog Lasse Eng
berg och fick lämna plan. Han 
var en av de allra bästa spelar
napå plan denna match och sak
naden av denne speluppläggare 
och m ittfältsman gjorde att Sva
ne fick betydligt mer att säga 
till om, speciellt på mittfältet. 

Detta gjorde att kedjan också 
b lev farligare och 1-1 kom som 
en mogen frukt genom innern 
Ove Aronsson, vilken slog in en 
diskutabel straffspark. Detta r e
sultat hade räckt för att FIK 
skulle klara andra platsen i se
rien (laget hade bättre målkvot 
än Svane) m en två futtiga mi
nuter fö re full tid kunde svane 
kedjan i ett mycket fint och väl 
genomfört anfall sätta dit tvåan 
och saken var klar. Svan e skulle 
komma att b li tvåa och få chans 
till Bohusserien . 

Fjällbacka började serien dåligt 
med tre raka förluster . Sedan 
gick det betydligt bättre och på 

de återstående 15 matcherna 
vann laget hela 12. Ingen av 
matcherna slutade oavgjord. 

Slutställningen blev den att FIK 
spelade 18 matcher, vann 12, för 
lorade 6 och fick således 24 p. 

Svane på andra platsen åstad
kom 26 och seriesegrarna Mun
kedal 33 poäng. Klart bäst allt 
så med ingen förlorad match. 

Nedflyttade blev Lysekils AIK 
på 12 poäng och sorgligt nog 
grannklubben Hamburgsund på 
2 poäng. En vunnen match och 
17 förlorade. Vi får hoppas att 
Hamburgsund repar sig och 
återfinns i Norra Bohusserien 
igen om ett eller annat år. 

-Jin-

Avslutning för Fjällbacka IK 
Fjällbacka Idrottsklubb avslu
tade årets fotbollsäsong med ett 
samkväm på Stora Hotellet lör
dagen den 17 okt. Klubbens 
ordf. Bengt Bohlin tackade spe
larna för deras insatser under 
den gångna säsongen och gratu
lerade till att laget kommit på 
en hedersam tredje plats. F yra 
spelare, två försvarar- och två 
anfallsspelare erhöll priser och 
minnesgåvor. Dessa var Karl 
Erik Uttgren som m ed sina 13 
mål vunnit den interna skytte
ligan samt Lars Engberg, Len
nart Krantz och Kjell Kristens
son. Minnesgåvor överlämnades 
även till övriga A- och B-lags
spelare. Lagets tränare Aston 
Åkerberg fick en minnesgåva för 
sin insats liksom även ungdoms
fotbollens Bertil Hellberg. Stör
sta överraskningen i år har va 
rit Karl - Axel "Lotta" Granqvist. 

Även han erhöll ett minnespris. 

Karl-Axel har visat stora fram
steg och representerat A - laget 
i ett flertal matcher. En ren 
klubbprodukt som ledningen 
hoppas mycket av till komman
de säsong. 

B.laget föryngrade och 
fick svårt 

FIK:s bilaga (B-laget) fick det 
mycket hett om öronen i år . Av 
14 matcher vanns endast en och 
3 slutade oavgjorda . B etydligt 
sämre än föregående år således 
då laget vann Skärgårdsserien. 

Vad kan då denna kräftgång be
ro på? Jo, enligt utlåtande på 
ansvarigt håll framhålls att la
get starkt föryngrats i år och en 
del gamla kämpar slutat. Detta 
gör giv etvis sitt till, men så 
mycket sämre skulle det väl in
te behöva bli. Nåväl, vi får hop
pas på bättre placering näst
kommande säsong för B-laget. 

Grabbarna som var med gjorde 
i varje fall vad de kunde men 
som sagt det räckte dåligt till 
i år. Fem poäng lyckades laget 
skrapa ihop under serien. Endast 
Lyse var sämre med 3 pinnar. 

- Jin.-

FIK:s pojklag 
sköter sig fint 

Arets pojklagsserier i fotboll har 
slutspelats mEd FIK:s grabbar 
på tredje plats i de båda serier
na som lagen deltog i. 

13 års-laget ordnade till 6 poäng 
med r esultatet 2 vunna, 1 oav
gjord och 2 förluster, målskill
naden i egen favör 18-11. 

16 års-laget spelade totalt 1G 
m atcher med resultat 5 vunna, 
1 oavgjord och 4 förluster. Mål
skillnaden även här i egen favör 
med 26- 16. 

Grabbarna har även deltagit i 
Bohusläningens Cup. Första 
m atchen vanns med 5-2 borta 
mot Idefjorden. I den andra 
däremot blev det stopp. Lane IF 
kom på besök och vann komfor 
tabelt m ed 4-0'. Grabbarna i 
detta lag var betydligt större och 
kraftigar e än våra egna så re
sultatet får anses hedrande mot 
detta starka Lane- lag. 

18 matcher har laget spelat, 48 
-26 i må lskillnad. Bäste mål
skytt h ar varit Dan Karlsson 
som tillverkat h ela 19 mål. 

Grattis Dan och hoppas på snar 
A-lagsdebut. Bengt Palm har 
också varit ett ständigt åter
kommande namn. Han har näm
ligen deltagit i alla lagets mat
cher i år och har spelat totalt 
56 match er i rad för FIK. Ett 
grattis även till dig, Bengt. Bra 
gjort. 

Grabbarna var tidigt i elden i 
år . Redan den 28 mars startad2 
man säsongen på hemmaplan 
mot R abbalshede IK och avgic'< 
som segrare med klara 3-0. 

Vi gratulerar till 'tredje platsen 
i dessa båda serier och hoppas 
att grabbarna i år skall växa 
ytterligare med uppgiften. Vi sä
ger också ett stort tack till la
gens allt i allo Bertil Hellberg, 
som verkligen lägger ned ett 
jättearbete för dessa unga på
läggskalvar och som samtidigt 
är en utmärkt plantskola för 
FIK:s hela fotboll. 

-Jin.-
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Okynnesraketerna ger 

sjöräddningen problem 

Uppsändande av nödraketer i 
samband med kräftskivor, hum
mer och räkfester ute vid kus
ten fortsätter ännu trots all 
uppmaning från sjöräddningen 
a tt låta bli detta okynne. En 
sådan raket kan och ställer för 
det mesta till omfattande arbete 
för dem som arbetar med sjö
räddningen. 

Hos sambandscentralen i Kungs
hamn berättas att man natten 
till söndagen den 8/ 8 rapporte
rat nödraketer vid Väderöarna. 

Livräddningskryssaren Lions i 
Fjällbacka sändes ut för att spa
na efter eventuella nödställda, 
m en kunde inte finna några . 

Vi vågar naturligtvis inte bara 
sitta i lugn och ro och tänka 
som så att det kommer säkert 
från någon kräftskiva, så vi 
struntar i att söka. Meningen 
med vår bevakning av kusten 
blir förfelad genom en sådan 
tanke. Skulden bär de oansvari
ga som sänder upp dessa rake
ter. Det kan gälla allvar, vilket 
j u också är grundmeningen med 
att man har dessa raketer på 
bå tarna och då får de ovillkor
ligen inte användas till lek. 

Länsarbetsnämnden 
Kommunalnämnden i Kville h ar 
av länsarbetsnämnden fått klar 
tecken för avloppsreningsverk 
m. m. i Fjällbacka samhälle föl' 
4,1 milj . kr. Byggstart sker i 
r..ovember och byggtiden beräk
n ClS till 19 månader. 

Förbud upphävt 
Länsstyrelsen har förordnat om 
upphävande av tidigare beslut 
om förbud mot nybyggnad fö : 
delar av Fjällbacka samhälle i 
Kville kommun. 

Avstyckningsplaner för fastighe
ten Ödsmål Innergården 1:5 som 
ej exploaterats skall ej jämstäl
las m ed byggnadsplan. 

1E11 !PJRIESENlKOJRl 

PÅ ETT VACKERT KLÄNNINGSTYG ÄR 

ALLTID EN KÄRKOMMEN JULGÅ VA 

VALKOMMIEN TI LL 

STUVBODEN ~ FJALUACKA 
Telefon 0'525/ 3 14 95 - 31523 
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Fjällbackafjorden får ta 
emot avlopp från 

reningsverket 
Kville har fått naturvårdsver
kets tillstånd att efter rening 
släppa ut avloppsvattnet från 
F jällbacka samhälle m. fl. om
råden i kommunen till Fjäll
backafjorden. 

K ommunens nya r eningsverk, 
som skall uppföras på fastighe
terna Ödsmål Innergård 1:5 och 
1:73 och efter första byggnads
etappen tas i bruk senast 1 juli 
1972, beräknas ge en renings
effekt på minst 60 proc. vad gäl
ler biokemiskt syr eförbrukande 
substans och minst 79 proc. i 
fråga om fosfor. 

Kollekt 

Denna vy visar den enorma uppslutningen kring idrottsgalan i sommar. Trots idrottsplatsförening
ens ansträngningar att delvis bygga nya parkeringsplat~er inom området fick man även upplåta 
träningsplanen för parkering. Men behovet blev större. Inom idrottsplatsens område kunde fem
hundra bilar placeras men när antalet steg till det dubbla blev det kilometerlånga köer längs 
vägen runt Vetteberget. I bakgrunden den portuE;isiska flaggan i gröna och röda färger. 

I samband med sommarkonfir 
mandernas första nattvard, hade 
man traditionsenligt i Fjällbacka 
k yrka kollektinsamling till Stif
telsen Fjällbacka Församlings
hem . Det är till stor del dessa 
pengar som klarar församlings
h emmets underhåll. Summan 
uppgick till 1.312 kronor. 

Supporterklubb för ss 
Norderoiken 
under uppse9'in9 
SSN, segel klubben i Fjällbacka, har på senare år fått en 
lavinartad utveckling. Medlemsantalet ökar. Kappsegling
arna utökas och för att inte tala om ungdomsverksam
heten, som verkar komma med b~sked. 

Det blir ett betungande arbete som styrelsen inom SSN 
kommer att få bära under de närmaste åren om denna 
stora utvecklingskurva skall fortsätta . 

Det har mognat fram hos oss äldre SSN-medlemmar att 
här ha vi en funktion att fylla . Ett tjugotal personer har 
kontaktats och samtliga ställer upp för att hjälpa till och 
stödja segelklubben . Det är medlemmar som tidigare varit 
aktiva kappseglare, varit med och bildat föreningen, ja det 
finns även ännu deltagande kappseglare . 

BÖCKER - KONTORSMATERIEL - GRAMOFON
SKIVOR - RÖKVERK - KONFEKTYRER M. M. 

" 

FJÄLLBACKA BOKHANDEL 
Tel. 0525-31019 

FFF-Nålen 
som årsmötet 1961 med stor acklamation beslöt att styrelsen skulle 
låta prägla, har sedan ej rön t den efterfrågan bland medlemmarna 
som man skulle ha kunnat förmoda vid beslutet. 
En ändring härvidlag hoppas vi skall komma till stånd! Det är en 
mycket snygg nål enligt nedanstående kliche i silver och blått i 
storlek 14X 9 mm, alltså lagom stor att sätta på dräktslaget för 
damerna och på kavajslaget för herrarna. Priset på nålen är mycket 
överkomligt, kr. 3: 75. 
Klipp ur nedanstående kupong och rekvirera nålen nu! 

Till 

Föreningen för Fjällbacka 
c/o F:a Johns Skor 
FJÄLLBACKA 

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

Med dessa rader anropar vi Er alla som frivilligt viII stödja Namn 

och hjälpa oss inom SSN supporterklubb. Frampå vår-
kanten kommer vi att kalla till sammanträde och närmare Adress 

dra upp riktlinjerna för klubbens sammansättning, verk-
samhet m. m. 

A. E. 
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Fjällbacka I K får egen klubblokal 
Efter 44 år har äntligen Fjäll
backa Idrottsklubb fått chansen 
att komma in i en egen klubb
lokal. Denna lokal ligger på 
Hamngatan cirka 30 met. norrut 
från Fjällbacka Elektriska. En 
idealisk lokal ur alla avseen
den. Den ligger centralt, ha:
just det utrymme som behövs 
och kan bIL de:n träffpunkt ung
domen här · t ' Fjällbacka helt 
saknar, om man fråntar samhäl
lets två för övrigt m ycket fina 
hotell och pensiona t. 

En febril aktivitet råder. Många 
av ortens handlare satsar hel
hjärtat på och för denna sak, 
som de tycker är mycket vettig. 

Firmor skänker tapeter, el-ele
ment, golvbeläggning, gardiner, 
diskbänkar, kornischer, TV m.m. 
och klubbens medlemmar (såväl 
damer som herrar) utför allt 
arbete själva helt ideellt. Nu har 
vi således kommit igång med att 
ge ungdomen det stöd den så väl 
i just dessa dagar behöver. Där 
kommer att anordnas klubbaft
nar, samlingsaftnar för både 
yngre och äldre. Konsulenter 
kommer att hålla föredrag och 
prata om och kring tränings
och idrottsutövande i allmänhet. 

Den allt mer växande skaran 
av ungdomar är heltänd på det
ta projekt och alla hoppas att 
detta skall snarast kunna föras 
i hamn. I detta sammanhang vill 
vi även betona att någon förtä
ring av spritdrycker komme·' 
inte att tolereras. Inte en enda 
öl kommer att finnas inom den
na lokal. Det är ett mål vi i 
klv bb ens styrelse och ansvariga 
för denna satsning helt är över
ens om. I och med detta ger vi 

således ungdomen ett alternativ 
som de förut helt eller delvis 
saknat. Alla är vi väl överens 
om att något måste göras och 
det ganska snart för att hjälp1 
de yngre in på en väg som gö~· 
dem till goda och plikttrogn:l 
samhällsmedborgare och att de 
sedermera kan övertaga det an
svar den nuvarande generatio 
nen innehar. Vi inom FIK tror 
att vi här även gör en god S3.m 
hälls nyttig insats. 

Detta var i stora drag hur vi 
tänkt oss denna lokal och dESS 
ändamål. Här kommer förutom 
Fjällbacka IK även Bordtennis
klubben, Seglarklubben och 
Damsektionen i första hand att 
kunna disponera lokalen. Men 
för att få det hela klart snarast 
möjligt fordras utöver de redan 
skänkta inventarierna även c:a 
5-6.000 kr. Vi tar oss friheten 
att här vädja om hjälp till d sn 
na vår strävan att ge ungdomen 
ett ställe, där de kan samlas i 
lugn och avspänd nykter miljö. 

Driftkostnaderna ligger på c:a 
3.000 kr. pr år. Detta inkludecar 
byra, elström, försäkringar, vat
ten m . m. Dryga utgifter för en 
liten klubb med små ekonomiska 
resurser. Kan Ni hjälpa oss med 
ett kontantbidrag, litet som 
stort, äf vi mer än tacks'amma. 

Om Ni har möjlighet till detta 
var då vänlig sänd in beloppet 
iiIl postgiro 515357 och märk 
talongen "Klubblokalen". 

hopp om hjälp tecknar vi 
tacksamt 

FJÄLLBACKA IK 
Styrelsen. 

BAGEIRI = CHAIRKUTEIRI = SIPECERM 

GLAS och PORSLIN m. ffi . 

Völkomna! EVA:s 
Tel. 0525/31014, 31252 

Hembygdsarkivet 
I början av september hade 
Kville Hembygdsarkiv i Fjäll
backa sin årssammankomst. Till 
denna hade ' infunnit sig perso
ner inte bara från det gamla 
Kville-häradet utan även från 
Tanum. Man hade sålunda redan 
nu börjat överskrida Anråsälven, 
den urgamla gränslinjen mellan 
Kville och Tanums härader, trots 
att den nya storkommunen, diir 
båda kommer att inrymmas, inte 
ännu tagit sin nya form. Dessa 
Tanums-bor bör ha känt sig sär
skilt välkomna på denna sida 
av älven. 

Av redogörelsen för verksam
heten under det gångna året 
framgick det att fältarbetet som 
vanligt fortgått ute i skilda de
lar av häradet med bandupptag
ning, fotografering m. m. Bland 
bilder som visades var en serie 
som upptagits av auktionen på 
inventarier vid kyrkskolan i 
Fjällbacka, och ordf. uppmana
de de hemmavarande att passa 
på att i bild föreviga inträffan
de händelser i bygden. Arkivets 
samling av kartor, bilder, böcker 
och arkivalier hade utökats ge
nom inköp och gåvor. Från ing. 
Anders Brobergs sterbhus hade 
överlämnats ett mycket omfat
tande bildmaterial, vilket på ett 
utomordentligt sätt kompletterar 
Brobergs tidigare donation till 
hembygdsarkivet. Ordf. medde
lade, att han liksom förr om 
åren ~mbygdsforskat i arkiv i 
Göteborg och på andra orter. 

Man diskuterade uppslag och 
riktlinjer för det fortsatta arbe 
tet. Främst borde detta inrikta 
sig på en fortsatt utforskning av 
segelsjöfartsepoken i bygdens 
historia. Arne Fredlund åtog sig 
mottaga bidrag från bygden, och 
Sverker Stubelius förklarade att 
han skulle fortsätta forskningen 
i arkiven. Som forskningsupp
gifter för ungdomsgrupper här 
hemma framhölls torpen, kvar
narna, garverierna. 

Man konstaterade hur hem
bygdsarkivet vuxit under de 
trettio åren av sin tillvaro i me
ra ordnad form, och med en viss 
tillfredsställelse kunde man no
tera att bygdens invånare blir 
alltmer medvetna om dess exi
stens och betydelse. Man finner 
sålunda att arkivet är en cen
tral plats, där man kan lämna 
in och på betryggande sätt för 

framtiden få förvarade hand
lingar, kartor, bilder, tryck m. m. 

Men arkivet är också en plats 
där man kan studera, leta fram 
uppgifter och bildmaterial som 
kan vara av intresse. Med siir
skild glädje erfar man att hem
bygdsarkivet kunnat lämna ma
terial till de kurser, som under 
ledning av Arne Fredlund hål
lits här i bygden och för vilka 
redogörelser lämnades i juni
numret av Fjällbacka-Bladet. 

Man diskuterade frågan om den 
framtida förvaringsplatsen fö r 
Kvilles kommunala arkivbestånd 
när Kville nu snart kommer att 
ingå i storkommunen Tanum. 

Man beslutade sig för ett sam
gående med övriga hembygds
organisationer i bygden för en 
gemensam framställning till de 
myndigheter som äga att besluta 
i denna arkivfråga. Kvillearki
vet borde inte överflyttas till 
någon central i Tanum utan få 
stanna kvar i vår bygd och där
igenom vara lättare tillgängligt 
för ortsborna. Och alldeles siir
skilt gällde detta sådana äldre 
arkivalier som är av större in
tresse för hembygdsforskningen. 

En annan fråga som diskutera
des gällde det arkivmaterial i 
sten, som utgöres av våra grav
vårdar. Med stor olust erfar 
man hur med dessa förfares, niir 
äldre gravplatser jänmas m ed 
marken för "att ånyo tagas i 
bruk. Ofta kastas då gravve.r
darna på skräphögen. I stället 
borde de beredas en lämplig 
plats att ställas upp, exempelvis 
mot kyrkogårdsmuren. Hem
bygdsorganisationerna borde ta 
upp denna fråga. - I detta sam
manhang meddelade ordf. att 
han under årens lopp fotografe
rat en del på häradets kyrkogår
dnr och därvid bl. a. sökt i bild 
ge exempel på olika typer av 
gravvårdar som under olika ti
der varit på modet. 

Vid företaget styrelseval omval
de föreningen för sin del Sver 
ker Stubelius, Johan Mjölner 
och Östen Hedenfjäll. Kommu
nens representant i styrelsen är 
Arne Fredlund. - Till sist spe
lades upp det tidigare omnämn
da bandet som tagits upp efter 
den 93-åriga "Bolla". 

Tobak - Cigaretter - Tidningar - Konfektyrer - Frukt 
Läskedr ycker - Trollhätteglass - Souvenirer m. m. 

.(;.OQ och j'3engl Richardsson 

Telefon 0525/31327 
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Brasiliens första 
indianpoliser 

Eftersom det i europeisk press 
skrivits åtskilligt om hur illa in
dianerna behandlas i Brasilien, 
vill jag nu komma med något 
positivt i ämnet. 

Det har hänt, att samvetslösa 
vita landsökare kommit till in
dianbyar och blivit väl mottag
na av infödingarnJ.. Men de 
vita har fört med sig cachasa 
(sockerrörsbrännvin) som är till 
förbannelse för indianerna och 
våldfört sig på deras kvinnor. 

Då naturligtvis indianerna rea
gerat, har följden blivit veri
tabla massakrer, där infödingar
na stått fullkomligt hjälplösa 
med sina primitiva vapen, båge 
och pil. Istäliet för att, som me
ningen är, hjälpa indianerna att 
försvara sig och sitt område, som 
enligt brasiliansk lag tillhör 
dem, har i vissa fall "O Servi~o 
de Protecao aos Indios (S. p. L) 
en organisation för indianernas 
skydd, ställt sig olagligt på de 
v itas sida. 

För att hindra detta, har hos 
kapten Manoel dos Santo s Pin
heiro vid militärpolisen tank€n 
fötts, att utbilda ett slags mili
tärpoliser bland indianerna själ 
va, "Guarda Rural Indigena" 
(G. R. L). Han påpekar, att syf
tet med detta är att skydda in
dianerna och deras domäner mot 
utnyttjning och överfall av vita. 

Ingen behöver befara, att G.R.I. 
i sin tur ska attackera städer 
och lantgårdar eller tillåta andra 
indianer att göra det. Meningen 
är endast, att infödingarna ska 
ges möjlighet att försvara sig 
själva och sin egendom. 

Nu har nittio indianer anlänt 
till Belo Horizonte, Minas Ge
r ais' huvudstad, för att deltaga 
i en tre månaders utbildnings
kurs för tjänst i G. R. l. 

De~ as arbete kommer att bli 
oändligt svårt och även att ge 
dem instruktioner, då man mås
te ta hänsyn såväl till inföding
arnas seder och bruk som till 
landets lagar. 

Kursen är uppdelad 
delningar: 

tre av-

l . Militärinstruktioner, vari även 
ingår moralundervisning och 
medborgarkunskap. 

2. Polisinstruktioner, med ut
bildning i ridkonst, anfall och 
försvar, informationstjänst, 
armering ocr. skytte . 

3. Specialinstruktioner, med ut
bildning i skogsvård, fiske och 
jaktvård, bekämpning av 
skogsbrand samt hygien och 
första hjälp vid olycksfall. 

För att utvälja material till den
na kurs bEsökte kapten Pinheiro 
olika indianstammar, såsom 
Machacali i norra delen av sta
ten Minas Gerais, Caraja, Xe
r ente och C[ ao i staten Goias 
och Gaviao i staten Maranhao. 

Han gjorde sig till vän med 
stammarnas unga män och val
de sedan de blivande soldaterna 
eller poliserna bland sådana som 
har ledar egenskaper, som inte 
dricker rusdrycker och står i 
släktförbindelse med stammar
nas hövdingar (caciques) . Flera 
av de uttagna indianerna äro sö
ner till .. hövdingar och avsedda 
att bli deras efterträdare. Några 
valdes bland indianska straff
fångar för att bevisa, att india
nen inte är någon dålig individ, 
utan endast behandlar andra på 
samma sätt han själv blir be
handlad. 

Ett exempel på detta är india
nen Chaineg. Han var ledare för 
ett band indianska förbry tare 
som överföll lantgårdar i s tam
mens närhet. Han har även dö
dat en av sin egen ras, som un
der rusets inverkan förgrep sig 
på Chainegs mor. 

Länge satt Chaineg fången, men 
en dag sände han bud till kap
ten Pinheiros och bad att få bli 
uttagen till kursen i Belo Ho
rizonte. 

Denne svarade, att det skulle 
han bli om han arbetade flitigt 
och uppförde sig mönstergillt. 

Ett löfte som kapten Pinheiro 
inte behöver ångl a. I dag är 
Chaineg exemplarisk och kom
mer med all säkerhet att bli till 
stor nytta, då han är en verklig 
ledarnatur. 

Under kursen tjän :?r varje del
tagare två hundra cruzeiros, c:a 
tvåhundratjugo kronor. Hälften 
av denna summa går åt till in
kvartering, mat och kläder. Den 
återstående delen sänds till fa
miljens uppehälle. 

Då de reströtta och hungriga 
indianerna kom fram till sin be
stämmelseort i Belo Horizonte, 
bjöds de på en välkomstmåltid. 

De åt med väldig aptit och 
fann de vitas mat så god, att 
de bad om påfyllning. Sedan 
fick de bekanta sig med sin nya 
omgivning och gjorde på dålig 
portugisiska många frågor om 
soldatlivet och om fotboll som 
intresserar dem ofantligt. 

Sinsemellan tala r de sitt eget 
språk, men varje stam har sin 
diaLekt och förstår inte de an
d ras. 

Första dagen samlades de i en 
stor aula, där l egler och för
hållningwrder lästes upp för 
dem, och de blev tillsagda, att 
deras första plikt som goda sol
dater är att lyda order. 

De flesta indianerna har rakt, 
långt och svart hår, som de intEo 
på några villkor vill klippa. Det 
gäller att lösa detta problem på 
ett tillfredsställande sätt för bå
da parter och även utarbeta en 
passande uniform för tjänst i 
G.R.L Vid tiden för min in
tel'vju gick de ännu klädda i 
bomullsbyxor och skjortor. En
dast ett fåtal hade hunnit få 
kängor, som man märkte att de 
var ovana att använda. India
nerna gör inte alls skäl för be
nämningen "rödskinn". Tvärt 
om de är vackert mörkhyade 
och ser friska och rena ut. Någ
ra av dem har vågigt hår och 
har av stadens societetsdamer 
erbjudits ganska stora summor 
för sina lockar för att användas 
till lösperuker , m en ingen av 
dem fö ll för frestelsen. D e är 
nämligen fullt övertygade om 
att deras fysiska styrka sitter i 
håret. 

In dianerna från en av stammar
na har en cirkel inskuren på 
vardera kinden, andra har ta 
tuerade tvärstreck i ansiktet och 
de flesta har långa utdragna ör 
snibbar med hål i för att sätta 
prydnader i. 

Överste Souza, som har befälet 
över indianerna, säger att de är 
som stora barn, goda, glada, lek
fulla och rättframm a. Om de får 
aversion mot en person, be
handlar de denne som luft, men 
fattar de tyck2 fö~ någon, är de 
outtröttliga i sin vänskap. 

Männen från stammen Caraja 
skiljer sig från de andra genom 
att vara mera inbundna och 
sorgsna. De talar ogärna och 
tycker inte om skämt. 

Ingen av de nittio indianerna 
vet sin exakta ålder, men den 
uppskattas till mellan tjugo och 
tret tio år. 

Trots deras låga ålder är flera 
av dem både far- och morfar, 
då de gifter sig redan vid tolv
trettonårsåldern. 

Soldaterna på kasernen har bli
vit goda vänner med sina bli
vande kolleger och konverser ar 
och skämtar med indianerna. 

Infödingarna själva är mycket 
intresserade av sin utbildning. 

De drömmer om att marschera 
som vita soldater, tjänstgöra i 
sina respektive byar och viD 
upp sig i sina uniformer för 
släkt och vänner därhemma. 

Maj Gustafson. 

Konfirmation 
I F jällbacka har år ets sommar·. 
konfirmander konfirmerats, var 
vid en ganska stor menighet 
had€ samlats i kyrkan. Det var 
sammanlagt 25 b:u n, 10 flickor 
och 15 pojkar, som under som
maren åtnjutit undervisning av 
kyrkoadjunkt Alvar Högberg, 
F jällbacka. 

~ ymurn mr 
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Redovisning över inkomna bi

drag tilL bryggdansen 
Björn Berg, Drottningholm 10, 

Hans Lundberg 10, C. M. Bror

ström, Uddevalla 10, Nils D. We

stad, Falköping 15, Kurt Er

landsson, Vänersborg 25, K. G. 

Holmberg, Järnforsen 10, Staf

fan Carlbäck, Örebro 25, Aina 

stam, Eskilstuna 50, H. Wittig, 

Hällabrottet 25, Jan Leffler, Gö

teborg 15, Nygren, Långsjö, 

Fjällbacka 20, Fam. Nils Lund

gren, Nyköping 50, Astri Mora

les, Stockholm 20, Bör je Jans

son, Gävle 20, Anne M. Johans-

Johansson, Fjällbacka 10, E. T. son, Fjällbacka 15, Kurt Erlands

och G. Stubelius, Fjällbacka 25, son, Hamburgsund 25, Nils 

Bodil Larsson, Fjällbacka 10, Christensson, Fjällbacka 20, A. 

G. Lundholm, Alingsås 25, Bengt Westgren, Fjällbacka 50, Nib 

H. Skantze, Jönköping 25, Bo Wogerfelt, Fjällbacka 100, W. 

Reichenberg, Uddevalla 20, Claes Hansson, Grebbestad 10, Allie 

A. ö berg, Trollhättan 40, Östen 

Hugosson, Uddevalla 40, T. Y. 

Almnäs, Motala 10, Gerd Rigner, 

Kolbäck 10, Gerhard Paulsson, 

Göteborg 100, H. Uden, Stock

holm 15, Mary Gahnberg, Rote

bro 20, Carl Carlsson, Hamburg

sund 10, Stig Ekström, Uddeval

la 25, Rolf Edlund 25, Birgitta 

Karlsson, Lysekil 15, E. och G. 

Stubelius, Fjällbacka 20, Len

nart P aulsson, Göteborg ID, Ka

rin Hellberg, Göteborg 10, K. o. 

F. Wingren, Skövde 100, K. o. 

AH, Fjällbacka 15, L-M. Eriks

son, Fjällbacka 25, Hans Link, 

Lund 50' , Curt Wahldenström, 

Norrköping 50, Hugo Stenbäck, 

Stockholm 75, Harald Ahlzen, 

Fjällbacka ID, Fam. Berg, Drott

ningholm 10, Lennart Berg, Tä 

by 10, Fam. Nystrand, Fjäll

backa 50, B. Johansson, Säv eda

len 10, Kenneth o. Yvonne Boh

lin, Fjällbacka 10, Margareta 

Aronsson, Fjällbacka 20', Nyqvist, 
Valön, Fjällbacka 25, Stig Käll
berg, Töreboda 50, Kaj Pineus, 
Göteborg 20, Ture Krantz, Fjäll
backa 10, Berta Olsson, Fjäll
backa 15, Carl Erik Carlsson, 
Fjällbacka 10, Sten Jungmark, 
Borås 10, W. Bengtsson, Väster 
ås 10, G. Hindemark, Säffle 100, 
Svea Jervik, Göteborg 10, G. 
Emil H aeger, Växjö 100, Karin 
Nordborg, Munkedal ID, Therece 
Nordblom, Fjällbacka ID, Fran
cisca Lindberg, Stockholm 25, 
T . Ahlzen, Fjällbacka 10, Sven 
Bundsen, Bromma 30, Gunvor 
Ekebergh , Stockholm 10, Bro.' 
J ansson, Fjällbacka 25, Nils Säv-

Aronsson, Fjällbacka 10, Fam. 

Johansson, Skoaffären, Fjäll

backa 25, Gunnar o. Anna-Greta 

Krook, Djursholm 100, Britta 

Halldin, Halmstad 25, Folke 

Blomgren, Enskede 10, B. Lars

son, Fjällbacka 10, E. Lager

krantz von Hofsten, Fjällbacka 

50, Gunnar Carlsson, Fjällbacka 

15, Bertil Johansson, Uddevalla 

10, B. Kindblom, Stockholm 20, 

Ulla o. Jan Steen, Göteborg 125, 

Fam. J . Renner, Täby 15, Över

skott från Korgfest 31/ 12-69 K. 

E. Uttgren, Fjällbacka IK 170, 

Gunnar W. Olsson, Fjällbacka 

20, Pelle Malm, Martinique, West 

Indies 10, Brita Larsson, Stock

holm 25, Margareta Nilsson, 

Malmö 50, S. Engström, Banke

r yd 50, B. O. Kahlman, Göteborg 

10, Henning Östberg, Fjällbacka 

30, O. Friis-Liby, Göteborg 25, 

Peter Egnell, Fj ällbacka 30, 

Fam. L. Svensson, Fj ällbacka 25, 

Föreningen för Fjällbacka 366, 
Lars Schmidt, Dannholmen 50, 
Fam . Tore Olsson, Göteborg 15, 
Heden 25. 

Inkomna bidrag till den 7/ 11 
3.251: - kronor. 

Föreningen F jällbacka Havsbad 
framför härmed till samtliga gi
vare sin stora tacksamhet fö~' 
det värdefulla stöd som givits 
för att åter kunna fortsätta den
lla gamla tradition som brygg
dansen utgör. För fortsatt bi
stånd bifogas ett inbetalnings
kort med Fjällbacka- Bladet vil
k et kan användas av dem som 
så önska för avlämnande av sitt 
bidrag. 

90 år 

18/ 1 Förre stenhuggaren Algot 
Larsson, Aldersro, Fjäll
backa 

85 år 

12/ 1 Förre stenhuggaren Karl 
Juliusson, Aldersro, Fjäll
backa 

80 år 

5/ 3 Fiskaren Georg Richards
son, Fjällbacka 

17/ 3 Fru Elsa Larsson, Flyg, 
Fjällbacka 

29/ 4 F örre lagerarbetaren Gun
nar Meyer, Fjällbacka 

17/ 6 Fru Alma Alfredsson, Li
den, Fjällbacka 

75 år 

31/ 1 Förre telefonbiträdet Gus
tav Aronsson, Fjällbacka 

27/ 2 Hemmansägare Erik Fo~s, 
Lersten, Fjällbacka 

2.8/ 2 Förr e hemmansäg. 
Hansson, Asleröd, 
backa 

Karl 
Fjäll-

16/ 4 Fr u Annie P ersson, Fjäll
back a 

70 ro: 
10/ 3 Förre lagerarbetaren Har

ry Ternström, Fjällbacka 

29/ 5 F . manuf.handL fru Ha: da 
Carlsson, Fjällbacka 

65 år 

25/ 1 Fru Ellen Karlsson, Säl
vik, Fjällbacka 

1/4 Fr u Linnea Johansson , 
Källvik, Fjällbacka 

5/ 5 Fiskaren Gustav Sörens
son, Fjällbacka 

60 år 

20/ 1 Fru Ingrid Larsson, Ler
sten, Fjällbacka 

10/ 3 Fru Sonja Järund, Fjäll
backa 

2/ 4 Skepparen Ragnar Fjäll
ström , F jällbacka 

11 / 4 Fiskaren Sigvard Ekström, 
Fjällbacka 

30/ 4 Grovarbetare Torsten Ha
k eröd, Fjällbacka 

50 år 

11/ 1 Fru Ester Nilsson, Ler
sten, Fjällbacka 

1/ 3 Fru Astrid Setterlind, 
Fjällbacka 

25/ 3 Fabriksarb. Arne Bäck
ström, Lersten, Fjällbacka 

15/ 4 Fru Ingrid Thoren, Ler
sten, Fjällbacka 

17/ 4 Fru Annie Olsson, Kärill, 
Fjällbacka 

24/ 5 Fiskaren Karl Emil Boh
lin, Fjällbacka 

4/ 6 Nederlagsförest. Elon Eng
berg, Fjällbacka 

FÖDDA 

19/ 6 Ralf Patrik, son till Gun
nar Lennart Andersson 
och Eva Margareta Chris
tiansson 

23/ 6 Carl Martin, son till Karl 
Gustaf Hansson o. h. h. 
Gunnel Frideborg 

27/7 Peter Joakim, son till Bör 
je Valter Eklund o. h. h . 
Elsy Marita 

DÖDA 

21/ 6 Kristel Hjördis Andreas
son, f . 14/ 2 1899 

1/7 Karl Viktor Ekström, f. 
26/ 3 1887 

19/7 Alida Josefina Hildegard 
Backman, f. 14/ 6 1903 

20/ 8 Emma Viktoria Bruce, f. 
25/ 11 1890 

13/10 Valborg Carola Hildegard 
Waldner , f . 5/8 1911 

15/ 11 Birger John Edmund 
Larsson, f. 16/ 11 1901 

16/ 11 Olof Viktor Wahlberg, f. 
1/8 1885 



29/11 kl. 11 

3/12 kl. 19 

6/12 kl. 11 

10/12 kl. 19 

13/ 12 kl. 10 

kl. 11 

20/12 kl. 11 

kl. 17 

24/12 kl. 17 

25/12 kl. 07 

26/12 kl. 11 

27/12 kl. 11 

31/12 kl. 17 

l/l kl. 11 

3/1 kl. 11 

6/1 kl. 11 

Familjegudstjänst. Inskrivning 
av konfirmander. "Juloffret" till 
behövande inom församlingen 

Arsmöte med ' Stiftelsen Fjäll
backa Församlingshem i För
samlingshemmet 
Högmässa med skriftermål och 
nattvardsgång 

Luciaafton i församlingshemmet. 
(Dagen( endast prel. bestämd) 

Söndagsskola 

Högmässa 

Högmässa 

Söndagsskolans julavslutning. 
Offer till församlingens söndags
skoleverksamhet 

Julbön 

Högmässa vid ljus. Offer till 
kyrkans prydande 

Högmässa. Offer till "Kyrkor 
under korset". 

Högmässa 

Nyårsbön 

Högmässa med skriftermål och 
nattvardsgång 

Högmässa 

Högmässa. Offer till Svenska 
kyrkans mission 

Därefter högmässa varje sön
och helgdag kl. Il. 
Skriftermål och nattvardsgång 
vid högmässan första sön- eller 
helgdagen i varje månad. 
Söndagsskola hålles kl. 10 i re
gel varannan söndag med början 
å dag som senare meddelas. 

SCHEWENlUS TR. MUNKEDAL 1970 


