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En vy över Håkebackenområdet med skolan, vilken genomgått en omfattande ;renovering. Dessutom 
har uppförts en ny byggnad inrymmande bl. a. gymnastiklokal, vilket synes i mitten på bilden. 

Högmekanisk industri förläggs till Fjällbacka 
Det sedan en längre tid tillbaka 
varslade intresset om startande 
aven mekanisk industri blev 
så småningom verklighet. Man 
nästan inte vågade tro det var 
sant förrän bevisen så att säga 
låg på bordet. Bakom denna 
verklighet ligger alldeles säkert 
ett intensivt och energiskt ar
bete från kommunens sida för 
att ge denna bygd något av ett 
framtidshopp då just liknande 
industrier är den livsnerv vil
ken måste utvecklas för sam
hällets fortbestånd. Redan från 
början visade det sig att det fö
retag, Nordlunds Elektrotekni
ska AB (NETAB), hade mening 
i sina undersökningar om, en vad 

de ansåg, lämplig plats för upp
förande av sin fabrik. Redan i 
början av innevarande år stod 
det klart att nu gällde det att 
myndigheterna talade sitt posi
tiva språk för denna sak. 

Under januari månad överläm
nade länsstyrelsen med tillstyr
kan NETAB:s ansökan om lo
kaliseringsstöd till arbetsmark
nadsstyrelsen. Mot bakgrunden 
till den ensidiga industristruk
turen och den allmänt svaga 
sysselsä ttningsu tvecklingen i 
fjällbackaområdet ansåg länssty
relsen den planerade industri
etableringen vara såväl ur nä
ringslivsmässig som samhälls-

ekonomisk synpunkt i hög grad 
lämplig och önskvärd, vilket ut
talande även gillades av arbets
mar knadsstyrelsen. Kostnaderna 
för detta projekt uppskattas till 
c:a tre miljoner kronor. 
Under maj månad började ar
betet med planering av verk
stadsområdet och grundför
stärkningen genom pålning har 
utförts. Ett trettiotal personer 
beräknas erhålla anställning vid 
starten och sedan är det ju tänk
bart att om allt går efter be
räkning styrkan kan utökas. 
Fabriksbyggnaden uppföres på 
en vacker tomt på gården 
Bräcke. 

Se bild å sid. 2 

Nummer 30 

Avloppstunnel och re

ningsverk underbyggnad 
Sidan ,11 

Segelsä Ilska pet 

Norderviken 30 år 
Sidan 17 

Modern skola uppförd 
Sidan 15 

FFF:s årsmöte 
kommer att hållas i Församlings
hemmet torsdagen den 15 juli 
kl. 19.30. 
FFF:s festlighet på restaurant 
Fjällbacka Havsbad kommer att 
hållas fredagen den 23 juli kl. 
19.30. 
Som alla vid det här laget med 
säkerhet vet är prisutdelningen 
av tennisveckan i samband med 
nämnda fest. Detta gör att 
många tennisspelare vill vara 
med och medverka varför plat
serna på restauranten ytterligare 
reduceras. Snälla Ni, beställ Ert 
bord i mycket god tid. Vi vet att 
redan nu är många beställningar 
gjorda. Ni skall i likhet med i 
fjol beställa bord direkt till res
tauranten, tel. 0525/ 31208. 
I samband med årets fest firar 
"Fjällbacka-Bladet" sitt 15-års
jubileum och även detta gör sitt 
till att allt fler vill vara med på 
festligheten. 

Lokaliseringslån till 
Fjällbackai nd ustri 

Länsstyrelsen tillstyrker hos ar
betsmarknadsstyrelsen en ansö
kan från Järund Inventing AB, 
Fjällbacka, om ett lokaliserings
lån på 200.000 kr. för anskaff
ning av maskiner för framställ
ning av polyten. Totalt skall in
vesteras 360.000 kr. Företaget 
räknar med att under komman
de tvåårsperiod nyanställa fem
ton personer. 
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Föreningen för Fjällbacka 
har till syfte att verka för 
Fjällbackas utveckling fram
förallt på näringslivets om
råde. Föreningen vill därför 
stärka intresset för Fjäll
backa i första hand bland 
före detta Fjällbackabor och 
bland sommargäster i sam
hället och den närmaste 
bygden. 

Små små ord 
av kärlek 
Vår sammanslutning, Föreningen 
för Fjällbacka, firar som bekant 
i år jubileum. Det var 15 år se
dan föreningen bildades på ini
tiativ av Bo Reichenberg. Han 
sökte kontakt med Wilhelm 
Fredlund, Harry Järund, Sten 
Kallin och S'ylve Larsson, vilka 
tillsammans startade en interim
styreise. Detta var upptakten till 
Föreningen för Fjällbacka liksom 
tidskriften Fjällbacka- Bladet. 

Målsättningen för Fjällbacka
Bladet var och är att belysa för 
våra läsare vad som hänt hemma 
i Fjällbacka och försöka dra "ett 
strå till stacken" på det indu
striella området. De artiklar som 
handlat om samhället har skri
vits av kända fjällbackabor, som 
var och en på sitt område har 
haft den bästa kännedomen om 
förhållandena på platsen. I flera 
av dessa artiklar har ämnen av 
vitar betydelse för samhället be
lysts. 

Personalnyheter från samhället 
intresserar ju oss, som bor på 
andra platser. Denna avdelning 
har ägnats speciell omsorg. Tid
ningen har inte minst därför va
rit en av de länkar som bundit 
medlemmarna vid hemorten. 
Därför är vi speciellt glada om 
Ni själva i tidningen ville fram
lägga önskemål och komma med 
uppslag i olika frågor. Vi ha 
ånyo blåst liv i insändarspalten 
och emotser med intresse Edra 
synpunkter och åsikter i olika 
frågor. 

Den som dagligen vistas i Fjäll
backa och ser bergen, holmarna 
och havet tänker kanske inte på 
vilket naturskönt samhälle Fjäll
backa egentligen är. Man tänker 
inte på vilken avkoppling fiske 
och segling ger på fritiden. Hur 
avstressande är inte Fjällbacka
miljön för oss jäktande männi
skor. Hur mycket vackert finns 
inte där att upptäcka. En vacker 
dag vid sjöstranden när den ena 
vågen efter den andra rullar in 
mot land för att lämna plats åt 
nästa våg och man sitter och ba
ra lyssnar på havets dån och nju
ter av naturen. 

Det är vår förhoppning inom sty
relsen för Föreningen för Fjäll
backa att föreningsverksamheten 
kommer att stärkas kraftigt i 
fortsättningen liksom att Fjäll
backa-Bladet kommer att gå en 
ljus framtid till mötes . 

Alf Edvardsson 

För arkivering 

söker vi nr 4 och 5 av Fjällbacka
Bladet. Finns det någon som in
nehar dess~ tidningar och som 
ej har intresse av desamma voro 
vi tacksamma för ett meddelande 
därom. 

Redaktionen. 

Fjällbacka-Bladet 

Hyreshus nr III inflyttningsklart 

Till höger på bilden ses den tredje och senast uppförda hyres-
fastigheten vilken nyligen har upplåtits till hyresgästerna. 

Som ett led i att avhjälpa bo- två treor, sex tvåor och sex et
stadsbristen i Fjällbacka ha·r tor. Värmecentralen är av den 
Stiftelsen Tanumsbostäder under storlekeIra'tt den kan användas 
året låtit uppföra ytterligare ett gemensamt för framtida bygg
hyreshus. Detta är ett mycket nadsprojekt. I källarplanet kom
välkommet tillskott men efterfrå- mer förutom värmecentralen och 
gan på bostäder är mycket stor. andra utrymmen för hyresgäs

Lägenheterna är uthyrda redan 
innan huset kommit till uppfö
rande. Fastigheten inrymmer 14 
bostadslägenheter fördelade på 

terna, även att ordnas ett par 
mindre lokaler lämpliga för ut
hyrning. Kostnaderna för hyres
fastigheten beräknas uppgå till 
drygt 800.000 kronor. 

-----------------------------------

Anmäl Er nya adress 
Det inträffar allt för ofta att 
kontakter bryts med FFF:s med
lemmar vilka ej meddelat oss 
sin nya adress. I några enstaka 
fall cirkulerar försändelsen mel
lan vissa poststationer genom ef
tersändning utan resultat och 
kommer tillbaka på grund av 
obeställbarhet. Man tycker att 
detta skulle vara onödigt och 
dessutom förorsakar det ju både 
arbete och kostnad. Någl'a rader 
per post eller ett personligt 
meddelande kan undanröja des
sa problem. Vi tackar på förhand 
för Eder förståelse härför. 

Extra läkare I 

Tanumshede 

under sommaren. Förvaltnings
utskottet tillstyr ker hos social
styrelsen sjukhusdirektionens 
framstä llning om en extra läka
re i Tanumshede under tiden 15 
juni-15 augusti. 

Det r åder livlig verksamhet med planering av det stora tom -
området för NETAB:s industri på Bräcke- fältet. Bakom synes 
från vänster Inventing AB :s industrilokaler samt till höger de 

kommunala hyresfastigheterna. 
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Dansk haverist bogserades 
In till Fjällbacka 

Den danska haveristen efter inbogser ingen till hamnen 
i Fjällbar.ka. 

Det danska lantfartyget P aterna 
på 375 ton med fem mans be
sättning råkade på kvällen den 
10 januari ut för haveri omkring 
fem distansminuter väster om 
Väderöarna Fartyget, som var 
lastat med mursten, hade fått 
fö rskjutning i lasten och erhöll 
30 graders slagsida. Via Göte
borgs och Skagens radio sändes 
nödsignaler. Från sambandscen
tralen i Kungshamn dirigerades 
Grebbestads tulljakt TV 248 och 
kustbevakningens distriktsbåt 
TV 102 till platsen. Vid oycks
tillfället blåste det cirka 10 se-

kundmeter och sikten var dålig 
på grund av dis och vattnet steg 
upp i maskinrummet. Med läns
pumparna hölls fartyget flytan
de och trots den i mörker och 
dis besvärliga seglatsen kunde 
kustbevakningen, när man kom
mit i lä av Väderöarna borda 
haveristen och sätta över en 
man för att hjälpa till ombord. 
Efter cirka 8 timmar anlände 
livräddningskryssaren Lion till 
h amnen i Fjällbacka med have
risten. Här stuvades lasten om 
varefter Paterna fortsatte resan 
till Oslo. 

Rengöring - Besiktning av Oljecisternerna: 
Från den 1 okt. 1970 har bestämmelserna på olje
cisternerna yHerligare 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 

ANNA~MAJAS 
Tel. 0525/31371 JJlan LLl-aktLLt 
FJÄLLBACKA 

~.~~~ 

~~:~~~: ~~:~I~;~! 
VALSORTERAD MANUFAKTUR-
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 
~~~~~~' 

bill kUMdemas IjäMSI! 

BAGERH = CHARKUIElRW = SIPECERW 
GLAS och PORSLIN m.m. 

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

Våra vackra 
blåsippor 

Uppe i skogsbacken vid sidan 
om "Gammelgården" där bygde
museet skall få sin plats har 
man även något av det vackraste 
bland vårens vilda blomster, 
blåsippan. Under många år för
de denna blomma en tynande 
tillvaro genom att den plocka
des och blev ett kärt vårtecken 
på borden i stugorna. Sedan 
några år tillbaka har fridlys
ningen av blomman blivit känd 
bland folket på platsen och de 
syn es respektera detta tillfullo. 
Från ett mindre område har 
blommorna fått en spridning 
vilken nu omfattar c:a 200 kvm. 
och torde vara, om inte det stör
sta reservatet, så dock bland 
Bohusläns största. Reservatet 
har ett sluttande läge i omedel
bar närhet till vägen på östra 
sidan av Vetteberget och är väl 
synligt. När man färdas på vä
gen möts man av den prunkan
de blomsterprakten och få är det 
som ej stannar vid denna syn. 

Intresset för blommorna har sti
git med åren och under inne
varande säsong nått kulmen. 

Sedan blommorna fått spridning 
ända ned till vägen synes de 
väl och passerande bilar stan
n ar gärna upp för ett ögonblick 
och fö revigar blickfånget m ed 
en bild. Fjällbackaborna hyser 
stor kärlek till blåsipporna och 
anser detta vara en sevärdhet 
inom samhället. 

livräddningskryssaren 
lion 
fick under påskhelgen rycka' ut 
för att bistå vid sjukdomsfa)l. 

Det gällde att föra en sjuk äld
re dam från Korsö till fastlan
det för vård. Damen hade kom
mit från Stockholm för att fira 
helgen här ute. Då hon led av 
hjärtbesvär och hade batteridri
vet hjärta fordrades snabbt in
gripande. Från land togs den 
sjuka omhand aven son vilken 
ordnade transport till läkare 
och sjukhusvård i Stockholm. 

Jättetorsk på kastspö 

En sportfiskare, Elon Ekblom 
från Vänersborg, fick under 
sportfiske ett kraftigt napp då 
han befann sig ute vid Stora 
Borgen. Man märkte genast att 
det inte var någan "vekling" 
man fått handlag med, utan det 
tog flera timmar innan Ekblom 
och hans kamrater beseglat bes
tens öde. Det visade sig senare 
att denna torsk vägde tjugotvå 
kg. 
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SJ-traFik kritiserad 
Vid ett folkpartimöte i Fjäll
backa riktades stark kritik mot 
SJ för den förda trafikpolitiken 
inom .regionen. Enligt deltagar
nas uppfattning bedriver SJ en 
intern konkurrens i avsikt att 
förbättra siffrorna för buss- och 
lastbilstransporter. Detta sker 
på bekostnad av tågtrafiken. 

Biljettintäkter redovisas på buss
sidan trots att resenärerna an
vänder sig av tåg. Särskilt 
märkbart är detta på Bohusba
nan norr om Uddevalla. Enligt 
deltagarnas uppfattning arbetar 
SJ medvetet på att få fram en 
för bandelen negativ statistik 
som kan motivera ett nedläg
gande. De framkomna uppgifter
na skulle närmare granskas. 

~~~ 

@röna Ii.id 
Stället med den godo 
moten och hembakat 

kaffebröd. 

Matsal och Balkong 
PUB och Barservering 

i trivsam miljö. 

HÄRLIGT FATOL 

Bio : måndag, tisdag och 
torsdag 

Barnfilm varje söndag 

Diskotekdans 
varje fredag och lördag 

till kl. 01 .00 

jröna Ilids 
~ensionat och 2iograf 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310~1 

Välkommen! 

Siwan o. Bernt Hansson 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 6741 

FJ·ÄLLBACKA 
TEL; 0525/31141 

MODERNT SNABBKÖP Till 

EDER TJÄNST 
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Föreningen 

hyllas 
för Fjällbacka 

I anslutning till föreningens 15-
åriga tillvaro i sommar har sys
konkvartetten Karl-Gustav, 
Sonja, Lennart och Rosa Holm
berg översänt sina lyckönsk
ningar. Syskonen Holmberg äro 
uppväxta i Fjällbacka men har 
för länge sedan lämnat denna 
plats och vistas numera i skilda 
delar av landet. Samtliga kän
n er sig starkt knutna till sin 
hembygd vilken de inte glöm
mer utan besöker den gärna. 
De är konstnärligt begåvade 
vilka egenskaper utgör släkt
drag och framträdde redan un
der ungdomsåren. Karl-Gustav 
Holmberg visade tidigt sina 
konstnärliga drag som marin
målare och tillhör sedan länge 
landets främsta konstnärer. 

Hans gåva utgöres aven stäm
ningsfull oljemålning med mo
tiv, Mot aftonen, Nordsjön. Fru 
Sonja Hj elm har skänkt en ak
varell, ett skärgårdsmotiv med 
båt, brygga och sjöbodar. Len
nart Holmberg en oljemålning 
där han fångat just något av 
Fjällbacka, skärgårdens vack
raste idyll, hamnen och fiskar
stugan vid Hamnerö. Fru Rosa 
Eklund, en konstnärinna på ba
tikens område, har som gåva 
överlämnat den vackra tavlan, 
Blåklockeflickan. Föreningen för 
Fjällbacka är mycket tacksam 
för gåvorna och vill härmed 
framföra allas tack till syskon
kvartetten för deras vänliga 
hågkomst. 

På bilden synes de vackra tavlorna. 

Frll 
fic 

Fortsatt fredni g 
fiskområde 
Fjällbackafiskarna uppiOg p3 
sitt vårsammanträde fr.l.g= = 
fortsatt fö rbud för gmf-ke . 
Fjällbackaskärgården -w:d=r cen 
tid som hummern är freCc.
Lantbruksnän1nden har u=ee 
en femårsperiod bedriri: 
söksverksamhet med fredni!:l" 
av ett större område manr-
Fjällbacka. 

Fiske med garn eller ryssja 2a.r 
varit förbjudet under tiden 15 
juni-1 oktober. Under dem::;; 
tid har man släppt ut märkta 
humrar och krabbor för att Sill

der a skaldjurens vandringar. 

Försöksverksamheten har, aD..<:er 
fiskarna, resulterat i ett a,se
värt förbättrat hummerfiske 
under fångstperioden och detta 
ser man som en följd av att fis
ke med garn omöljiggöres ge
nom fredningsbeslutet. :\Ian 
krävde förra året fortsatt fred
ning av nämnda område. Ären
det har från förbundsstyrelsen 
vidarebefordras till F isk erist)· · 
relsen, där det av allt att döma 
blivit liggande. För a tt redan i 
vår få ett beslut i frågan beslöts 
nu att vända sig till Lantbruks· 
nämnden med begäran om att 
nämnden beslutar om fortsatt 
fredning. 

f:A lROGER 

da s'adad 
e oorna 

a Lbacka 

genom 
a\· ölet 
inifrån 

. res! 

OR 

He l!1f CJ)al1l och Bar 
Bad och Fritidsklä de r i 

FJÄLLBACKA TEL 052 - -:-:0 -
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Sommarkåseri 
Ena gaveln av vår lilla röda sjö
bod i F jällbacka 'Vetter ut mot 
fjorden och den_ andra, som 
skuggas av kastanjträd och al
mar, är vänd mot den smala 
gatan. 

T ill våra domäner hör en halv 
meter bred jo,rdremsa. Någon 
större trädgårdsodling räcker 
naturligtvis inte denna till, men 
i somras lyckades vi dock driva 
fram ett dussin rakitiska ring
blommor och något annat av 
obestämd art. Vi köpte till och 
med en vattenkanna i järnaffä
ren och gick sedan där och an
sade och pöste av stolthet, till 
dess en tjock tax oombedd över
tog vattningen och trampade 
ner det lilla vi lyckats få upp. 
Vi förlät emellertid gärna vår 
lilla, fyrkantiga trädgårdsmäs
tare. Han menade ju så väl, vif
tade på svansen och såg så in
nerligt nöjd ut med sitt verk, 
så inte hade man hjärta att fö
rebrå honom. Förresten så gjor
det det ingenting, för strax där
efter ramlade det ner en annan 
hund i rabatten, en så kallad 
fyllehund, och gjorde definitivt 
slut på vår blomsterodling för 
året. 

Om vi vetat, vad vi nu vet, så 
hade vi skaffat en hushållsgris 
förra året. Det gick nämligen 
inte en dag, utan att vi fann 
något gott i brevlådan. Det var 
korv med senap och korv utan 
senap. Det var korv och bröd 
och korv med potatismos, och 
det var potatismos utan korv. 
J a, det var otroligt spännande 
att vittja brevlådan, isynnerhet 
om det varit bryggdans kväl
len innan. Det var nästan lika 
roligt och spännande som att se 
efter i läseboken, då man var 
liten, om tuppen hade värpt un
der natten. Ja, det vankades till 
och med glass ibland, så nog 
skulle en liten gris grymtat av 
lycka och slagit dubbelknorr på 
svansen. Nå ja, det var ju roligt 
att brevlådan kom till använd
ning. Post fick vi ju ändå inte 
så ofta, att det störde. 

Hela sommaren var vi "sakleta
re", precis som Pippi Lång
strump. Det är verkligen otroligt 
vad man kan hitta om man har 
ögonen med sig. Det gick inte 
en dag, utan att vi hittade flas
kor och burkar, tuggummi, påsar 
med räkskal och räkskal utan 
påsar, plastmuggar, papperstall
rikar och annat smått och gott. 
Man behövde bara öppna sjö
boddörren, så var det färdigt. 
En morgon stod en hel kartong 
med tomglas utanför och till och 
med en golfboll hittade vi. Vil
ket pangslag måtte inte ha för
passat den dit. Tänk, ända från 
banan vid Anrås, förbi hela 
Källvik och dansbryggan ner på 
vår "green". Bollen kan förres
ten mot beskrivning av ägaren 
återfås efter den tjugonde juni 
i år. 

En kväll höll vi också på att få 
en bil. Den stod och vippade 
länge på kanten med kylaren 
mot ett av kastanjträden, innan 
den beslöt att ta sig tillbaka upp 
på gatan. Det var ju synd, men 
det får också vara måtta på pre
tentionerna. Man kan inte få allt 
gratis här i världen. 

Vi skall minsann inte klaga, så 
mycket korv och annat gott, som 
kom på vår lott i fjol sommar. 
Allt detta hände mot gatan, men 
även på sjösidan hände det sa
ker, må ni tro. 

Någon sommar katt hade vi inte 
att mata, men helt utan husdjur 
blev vi ändå inte . En stor, präk
tig råtta höll vi halva sommaren 
med ost. Hennes första besök på 
planen ut mot bryggan utlöste 
ett hiskeligt tjut från familj ens 
fruntimmer. Det hör ju liksom 
till god takt och ton a tt hoppa 
upp på bänkar och bord, hala 
upp kjolarna och skrika hyste 
riskt vid sådana tillfällen. Det 
där med upphalade kjolar beror 
ju för all del på modet, i viss 
grad. I mini kan det h elt u te
slutas, men i midi och m ax i kan 
det se rätt näpet u t, om det 
finns någon karl i närheten, för
stås. 

Vi allierade oss med vår när
maste granne, gamle farbror 
Meyer. Han letade fram en an
tik råttfälla och jaktlusten rik
tigt lyste i ögonen på honom. 

Vi skulle bestå med osten och 
så gillrade han fällan. Sist slog 
han på några droppar "renat" 
på betet. Det menade han skulle 
göra susen. Sedan var det bara 
att vänta på fångsten. Och vän
ta fick vi. Förresten väntar vi 
ännu. Varje morgon trodde vi 
att råttan skulle sitta fast i fäl
lan, men hon var mycket listi
gare än vi. Osten var borta och 
fällan tom. Det blev att köpa 
mer ost och köra till systembo
laget i Kungshamn för att fylla 
på spritförrådet. Så slutar sagan 
om vår gäckande råtta, som alla 
vackra sagor bör, med orden: 
Och så levde hon lycklig i alla 
sina dagar och är hon inte död, 
så lever hon ännu. 

En dag tuffade vi ut till havs 
för att fiska makrill. Det var 
underbart, trots att det regnade 
o;;h vi lyckades rätt snart hala 
ombord några samarbetsvilliga 
exemplar av S'co'mber sco'bus. 
Hunna ut till Systerskäret fick 
jag plötsligt ett napp, så armen 
höll på att hoppa ur led. Jag 
halade och drog för glatta livet 
och väntade minst att få se den 
legendomspunne Moby Dicks 
väldiga, vita huvud sticka upp 
ur vågorna. Snopet nog visade 
det sig bara vara en tom plast
säck jag fått på kroken. Vid 
nästa napp drog jag upp en li
ten makrill prydligt emballerad 
i plastpåse och det hade inte 

förvånat mig ett dugg, om den 
varit rensad och stekt också. 
Därefter fick vi bara plast. Till 
och med i propellern, så motorn 
tvärstoppade och vi höll på att 
stå på huvudet i den salta 
böljan. 

Efter den fisketuren började jag 
förstå, att det ligger något i det 
där pratet om miljöförstöring och 
nerskräpning av naturen. Något 
måste göras och göras snabbt. 

Men vad? 

Då jag kommit hem, funderade 
jag fortfarande på hur detta 
problem bäst skulle kunna lö
sas, medan jag ändrade om mitt 
recept på "fisk i kapprock" till 
det mera tidsenliga "fisk i plast
rock", även med hänsyn till den 
r egniga semestermånaden som 
rådde. 

Sist ber jag, att på hela famIl
jens vägnar få tacka alla dem 
som bidrog till vår sommaridyll 
i fjol, och det är nu med stor 
spänning vi ser fram mot en ny 
sommar. Vad månne den bära 
i sitt sköte? 

Maj Gustafson. 

LIMERICK 
En sorgsen ungmö i Fjällbacka 
skulle just sin resväska packa, 
men stannade glad kViöl!' 
då en salt karl 
bad henne dela hans dagliga 

macka. 

Maj Gustafson. 

Påskfirandet 
gynnades av vackert väder och 
många gäster sökte sig hit ut. 

Från stugorna sågs ljusen glim
ma och samhället andades åter 
en fläkt av vår. Den sedvanliga 
påskelden saknades på Kvarn
berget, men uppe på Ödsmåls
slätten sprakade det en prakt
full eld vilken syntes vida om
kring och mot den stjärnklara 
b,imlen avtecknade sig den 
mångfald av sprakande raketer 
från när och fjärran och gav 
bygden en vacker helgstämning. 

Avfyrandet av påsksmällare på 
gatorna, vilket alltid verkar 
oroande ur flera synpunkter, fö
rekom i stort sett inte. Att så 
var fallet berodde till största 
delen på samhällets affärsmän 
vilka ej tillhandahåller dylika 
artiklar på grund av de miss
förhållanden som uppstått vid 
användningen av dessa. Om än 
en tradition fattigare så dock 
av allmänheten utan saknad. 

Navigationskurs 

i Fjällbacka 

s 

Under vintern har en kurs i na
vigation pågått med sju delta
gare. Ledare har varit lotsen 
Sylve Bräck. Kursavslutningen 
ägde rum i slutet av februari på 
Stora Hotellet med mästerlotsen 
Per Larsson, Smögen, som exa
minator. Deltagarna erhöll där
efter sina bevis på att de får 
föra mindre motor- och segel
båtar. Herr Nils Christensson 
framförde deltagarnas tack samt 
överlämnade blommor till lära
ren Sylve Bräck. Deltagarna var: 
fröken Ann-Marie Andersson, 
hrr Lennart Widelius, Edgar 
Gustavsson, Arne S'andelin, 
Lennart Fredlund, Nils Chris
tensson och Alrik Aronsson. 

BLOMMOR, FRUKT 
~ GRÖNSAKER ~ 

PRESENTARTIKLAR ffi ffi. 

Kärraby Blomsteraffär 
TEL. FJALLBACKA 0525/31049 
HAMBURGSUND 0523/531 55 

BYGGMÄSTARE 
JOHN GRANQVIST 

FJÄLLBACKA 

Allt arbete inom bygg
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

Vi 
I försäljer 
"I installerar 

I reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 

Gynna 
annonsörerna l 
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Krögare inom QvilLe socken år 1819 
Vid denna tid fanns det två 
privilegierade krögare inom 
Qville socken. Dessa voro An
dreas Bruce på Fjellbacka, som 
då var 37 år. Hans hustru upp
gavs ha varit 24 år det året. 

Hans krog var belägen på den 
tomt där fru Elin Isakssons hus 
nu står. Andreas Bruce dog 
1829. Efter honom synes en 
mamsell Charlotta Hanqvist, 
född 1786, blivit ägare av kro
gen . Hon byggde på huset där 
krogen fanns. Omkring 1832 sål
des huset samt krogrörelsen till 
hennes dräng (bodbetjänt) Carl 
Aman, vilken var född 1804. Han 
gifte sig i slutet av 1830-talet 
m ed Amalia Engström, född 
1809, dotter till länsman H. L. 
Engström i Qville. Även Aman 
byggde till och förlängde huset 
över två stora jordkällare vilka 
förut voro grävda under husets 
översta del. Aman dog 1842 eller 
1843. Under Amans tid gick det 
livat till på krogen, varom dom
böck erna från den tiden har 
mycket att förtälja. Aman var 
även Fjällbackas förste handla
re, fas tän mycket av denna han
del gick till i smyg. Först 1846 
blev det lovligt att bedriva han
del med alla sorters varor på 
landsbygden. 

Att sälja brännvin blev förbju
det först i mitten av 1850-talet. 
De gamla i min barndom här 
i Fjällbacka berättade att de 
personer inom Qville som hade 
brännvinspannor kom om lörda
garna ner till Fjällbacka och 
sålde brännvin ur medhavda 
dunkar och tunnor i större eller 
mindre partier till vem helst 
som ville köpa. Efter att mam
sell Hanqvist sålt sin krogrörel
se t ill Aman byggde han om-

kring 1834 grunden till det nu
varande hotellet, vilket han om
kring 1850 sålde till sin f. d. 
dräng Jacob Hellberg, född 1819. 
Fr u Amalia Aman gifte sedan 
om sig, omkring 1859, med hä
radsdomaren Christian Carolus
son i Borgane, Qville socken, 
född 1806, men hon hade fort
farande kvar sitt bostads- och 
affärshus i Fjellbacka, vilket af
färshus hon hade inköpt. 

Hon ägde även den gård på 
Lersten som ägts av Ernst 
Christensson, där hon bodde un
der sitt äktenskap med Carolus
son. Denne dog 1869 och Amalia 
Ahman-Carolusson 1893 hos sina 
barn i Uddevalla, vilka barn hon 
hade med sin förste man. Äkten
skapet med Carolusson var 
barnlöst. Till fru Ahmans (Ca
rolussons) minne skänkte hen
nes barn och arvingar den ljus
krona i Fjällbacka kyrka som 
hänger närmast orgelläktaren. 

Den andre krögaren från 1819 
var fänriken Jonas Westbeck 
som bodde i Taskan på utsidan 
av stora Hamburgö. Han uppges 
det året ha varit 50 år. Hans 
hustru uppgives vara 28 år. Hos 
dessa bodde det året hustruns 
syster, Ulla Bouschett, som då 
var 22 år. Hon blev senare gift 
med lotsen Olof Persson i Vä
der öarna som var 29 år. Enligt 
vad en sonson till dessa, lotsen 
Aron Westman på Dyngön, född 
1851, berättade, var hans far
moder Ulla Bouschett dotter till 
en tullförvaltare Bouschett i 
Strömstad och av fransk här
komst. En avkomling i femte led 
till lotsen Olof Persson och hans 
hustru Ulla Bouschett är Stig
Tore Berg, Fjällbacka. 

Johan Mjölner . 

Misslyckad kassaskåpskupp i Fjällbacka 

Tvenne förrymda Hall-interner 
hade inte lyckan med sig då de 
gjorde ett inbrott i poststationen 
natten till den 3 april. Trots ett 
flödande gatuljus ställdes bilen 
utanför medan de gjorde sig till
träde till lokalen genom att bry
ta upp ytterdörren. Väl inkom
na i lokalen svävade de inte på 
målet utan upptog kontakt med 
kassaskåpet. Här stod ej lyckan 
den djärve bi utan larmsyste
met signalerade de ovälkomnas 
ankomst. Polisen utförde just 
den natten trafikkontroll i om
givningen och inom samhället 
vistades såväl polismästaren i 
Strömstad som en polisman. 
Dessa skyndade sig till postlo
kalen men vid framkomsten ha
de de båda männen rusat ut och 
med bilen lämnat platsen. Av 
ett par personer som i det ak
tuella läget passerat förbi in
brottsmännens bil fick polisen 
nödiga upplysningar genom ut
förliga signalemen t. J akten efter 

förbrytarna togs snabbt upp på 
gamla vägen mellan Fjällbacka 
och Rabbalshede och efter blott 
några km. hittades den i Jön
köping stulna bilen övergiven 
sedan de upptäckt att de 
var förföljda . Polisen kunde 
snart gripa förbrytarna vilka 
sprungit ut i terrängen. Det vi
sade sig att det var specialister 
på kassaskåpssprängning då man 
i bilen fann förutom skärbrän
nare, svetsaggerat, bräckjärn 
även sprängämnen som dynamit 
m. m. Vid häktningsförhandling
ar vilka senare hölls i Strömstad 
nekade de båda männen, vilka 
är i 30-årsåldern, till att ha nå
got att göra med inbrottsförsö
ket. Båda förklarades häktade 
av tingsrätten. Vid Strömstads 
tingsrätt dömdes de senare till 
internering under minsta tid av 
tre år för :U-åringen och minsta 
tid av 18 månader för 27-
åringen. De medgav inget vilket 
de lastades för. 

Fjällbacka-Bladet 

natursköna 
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:\>lan har av gammalt delat kyr
kans år i två hälfter och kallat 
den förra hälften den festliga de
len medan den senare hälften 
fått heta den festlösa delen. 
Uppdelningen i och karaktärise
ringen av de båda delarna är 
närmast motiverad av att kyr
kans första halvår rymmer de 
stora högtidsdagarna, vilka var 
för sig är akter i ett väldigt 
drama. Gud själv besöker jor
den för att rädda jordens barn 
ur syndens, dödens och djävu
lens våld. Det är nu inte me
ningen att den förra delen av 
kyrkoåret skall vara blott ett 
firande av historiska minnesda
gar. Det är för litet att säga, att 
vi kristna firar jul till minne 
av Kristi födelse eller påsk till 
minne av att Jesus dog och upp
stod för syndares frälsning och 
rättfärdiggörelse. Nej, lev;er jag 
med i kyrkans heliga år, får 
högtiderna den betydels~n för 
mig, att Kristus kommer nu till 
mig. Det är för min skull han 
kommer, det är för mig han off
rar sitt liv, det är för min sa
lighets skull han återuppstår och 
åter far till himmelen. 

När detta läses har vi gått in 
i den festlösa delen av kyrko
året. Det är nu trefaldighetstid. 
De stora högtidsdagarna är för
bi. Nu är tillämpningens och till
växtens tid. Trefaldighetstidens 
texter skall lära oss att i prak
tiken omsätta den rikedom, som 
är oss given under kyrkårets 
festliga del. Här har vi sönda
gar, som talar om sann och falsk 
rättfärdighet, om tungans bruk, 
om tacksamhet o. s. v. 

Ibland har man karaktäriserat 
växlingen mellan de båda 
kyrkoårshalvorna genom att sä
ga: Nu har Gud gjort sitt; nu 
är det människornas tur. A ven 
om en sådan karaktäristik inne
håller något av sanningen är den 
långt ifrån riktig. "Vår egen 
kraft ej hjälpa kan". (Sv. ps. 
124: 1) . 

Det är ingen tillfällighet, att 
den stora pingsthögtiden står 
och bildar gränsen mellan de 
båda kyrkoårshalvorna. Pingsten 
är Andens högtid. Den förkun
nar den heliga Andens sändan
de i världen. När Jesus utlovar 
Anden kallar han den Hjälpa
ren: "Hjälparen, den helige An
de, som Fadern skall sända i 
mitt namn, Han skall lära eder 
allt och påminna eder om allt 
vad jag har sagt eder". (Joh. 
14: 26). Utan den heliga Ande 
kan människor ingenting göra 
av det, som hör till liv och gud
aktighet. I sig själv är männi
skan så hjälplös, att hon inte 
ens kan ställa den viktiga frå
gan: Vad skall jag göra för att 

bli frälst och salig? Så mycket 
mindre bär hon i sig själv kraf
ter till att befria sig själv ur 
syndens fångenskap och leva 
gudligt här i tiden och saligt i 
evigheten. Inför trefaldighets
tiden är därför pingstens bud
skap en maning: "Tag emot 
hjälparen, den helige Ande! Låt 
honom leda dig på livets väg!" 
För många människor klingar 
en sådan maning diffust. Hur 
skall jag ta emot den helige 
Ande? Nu måste vi göra klart 
för oss att Anden inte är någon 
ogripbar makt, som svävar fjär
ran från människornas värld. 

En makt är den, men den är 
inte fjärran och ogripbar. Den 
är tillgänglig för alla. Var och 
en som hör Guds ord och tar 
det till sitt innersta ställer sig 
under Andens hjälp och led
ning. När så den festliga delen 
av kyrkoåret slutar med ma
ningen: "Tag emot helig Ande", 
kunde det lika gärna ha hetat: 
"Tag emot Guds ord!" Det är i 
sak samma maning. 

Sett utifrån denna pingstens 
maning till Ordets bruk förstår 
vi, att trefaldighetstidens guds
tjänst- och nåda tillfällen inte är 
mindre viktiga än den festliga 
delens, även om de senare för
kunnar större skeenden i Guds 
frälsningsplan. Guds ord har 
alltid ett och samma syfte, an
tingen det förkunnas i den fest
liga eller den festlösa delen av 
kyrkoåret, nämligen att föra 
människan och bevara henne i 
en levande tro på Frälsaren 
Kristus. Denna tro är salighets
villkoret för oss alla stackars 
fattiga syndare. 

Ju längre kyrkoåret lider mot 
sitt slut dess mer ökas allvaret. 
Samtidigt som frosten tar sitt 
döds grepp om de sista höstblom
morna, firar vi Alla helgons dag. 

Den helgen vill genom att peka 
på dem, som gått före oss, mana 
oss att tänka på att vi i denna 
världen icke hava någon varak
tig stad. Efter döden följer do
men. Lika obevekligt som 
kyrkoåret lider mot Domsöndag, 
lika obevekligt går vi alla mot 
den stora domens dag. Var och 
en får svara för sitt jordeliv och 
i synnerhet stå till svars inför 
den frågan: "Vad gjorde du av 
din , nådetid? Ställde du dig un
der Guds Andes ledning till en 
sann tro på Jesus Kristus din 
Frälsare " Den tron skulle vara 
din himlabro, som spänner sitt 
valv över dödens och förgängel
sens avgrunder till himmelens 
port. 

Alvar Högberg. 
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Nordblom Fru Therese 
Fjällbackas egen konstnärinna 

Fjällbackaskärgården uppmärk
sammades redan under förra år
hundradet av de dåtida kon'st
närerna, och många stannade 
under sina färder, i Fjällbacka, 
där de ansåg sig finna de vack
raste skärgårdsmotiven. Många 
tavlor från denna tid pryd4?r 
även i dag såväl hem som mu
seer inom och utom landet. Fru 
Therese Nordblom, flickan från 
Strömstad, kom till Fjällbacka 
år 1909 då hon ingick äktenskap 
med lotsen Axel Nordblom. Som 
flicka började hon arbeta inom 
det fotografiska facket i hem
stadens fotoatelje. Så småningom 
fick de medärvda konstnärsan
lagen sitt utbrott och slog ut i 
full blomning när makarna bo
satte sig på Väderöarna. Hon 
berättade en gång att hennes 
önskan alltid varit att få bo på 
en ö i skärgården. Hennes öns
kan hade nu gått i uppfyllelse, 
och inspirationen från havet gav 
hennes akvareller de konstnär
liga dragen. Det dröjde ända in 
på 30-talet innan hon på allvar 
ägnade sig åt måleriet. Dessför
innan hade hon ägnat hemmet 
och familjen sin omvårdnad 
men nu blev det mera tid för 
hobbyverksamheten. Den största 
tjusningen hon upplevde var, att 
med palett och duk sitta uppe 
på ett berg bland öarna och må-

la. Att se havets storhet när det 
vräkte in över skärgården och 
vita skyar av skum begravde 
holmarna var ett fascinerande 
skådespel. I 35 år vistades fru 
Nordblom på Väderöarna och 
under denna tid gav det många 
vyer vilka skisserades upp och 
sedan blev åtråvärda akvareller. 
För 25 år tillbaka bosatte sig 
makarna i Fjällbacka och många 
äro de vyer från samhället och 
omgivningen som producerats. 
Någon konstskola har det inte 
varit fråga om utan självlärdo
men har fostrat den store mäs
taren. 
På 30-talet hade fru Nordblom 
utställning på Svensk-franska 
konstgalleriet i Stockholm, till
sammans med prins Eugen och 
Isaac Grunewald. Hon är även 
representerad på Nationalmu
seum. Fru Terese Nordblom har 
genom sina skärgårdsakvareller 
blivit en välkänd konstnär och 
hennes alster har fått spridning 
runt om i de nordiska länderna. 
Genom turismen har även kö
pare kommit från bl. a. Ameri
ka. Under sommaren återvänder 
hon till Väderöarna på visiter 
och trots sina 84 år hoppas hon 
att under innevarande sommar 
upprepa den gamla traditionen 
och se havet från dess yttersta 
horisont. 
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livlig verksamhet inom K ville Hembygds och Fornminnesförening 
Föreningen hade sitt årsmöte i 
Branneby skola den 3 april. Ett 
femtiotal personer hade mött 
upp. Hr Arne Fredlund, Fjäll
backa, hälsade deltagarna väl
komna. Att leda mötets förhand
lingar valdes hr Filip Arvids
son, Hamburgsund. Styrelsens 
och revisorernas berättelser fö
redrogs och godkändes. Till 
ordförande för åren 1971 och 
1972 valdes hr Arne Fredlund, 
Fjällbacka. Till ledamöter i sty
relsen återvaldes för samma tid 
fru Märta Hedström, Humlekärr, 
och hr John Gustavsson, Sol
berg, samt nyvaldes hr Erik 
Gustavsson, Dale. Övriga leda
möter i styrelsen äro: fru Han
na Johansson, Allestorp, hrr 
Knut Christiansson, Rörvik, och 
Arne Weisäth, Edsten. Reviso
rerna hrr Gustav Holmark och 
Filip Arvidsson, Hamburgsund, 
återvaldes. 

Till ledamöter i hembygdsnämn
derna valdes: för Fjällbacka Al
got Torewi, sammankallande, fru 
Sonja Broling, roteombud, samt 
hrr Nils Eriksson, Bror Jansson, 
Arne Svennberg, Artur Johans
son och Torsten Hakeröd; för 
Hamburgsund hr Filip Arvids
son, sammankallande och rote
ombud, fru Astrid Gustavsson, 
roteombud, samt hrr Sven Ha
keröd, Karl Åke Hansson och 
L ennart Hakeröd; för Branneby 
fruarna Allie Larsson, samman
kallande, Märta Hedström, Rut 
Svensson samt hrr Artur Hans
son och Ture Oskarsson; för 
K ville fruarna Hanna Johansson, 
sammankallande, Inger Johans
son samt hrr Bertil Alfredsson, 
Nils Nilsson, John Albinsson, 
roteombud, och Karl Hansson ; 
för Rabbalshede Erik Gustavs
son, sammankallande, John 
Gustavsson, Folke Olsson, Har
ry Karlsson och fru Inger 
Aronsson. Arbetsuppgifterna 
inom Branneby och Rabbalshe
de fördelas 'av nämnderna. Le
damöter i valberedningen för 
1972 blev hrr Östen Hedenfjell, 
sammankallande, Filip Arvids
son, Ture K arlsson, Erik Gus
tavsson samt fru Hanna Johans
son . 

Förut av hembygdsföreningen 
fattade beslut beträffande ut
redning av data och äganderätt 
till de gamla sjöbodarna på Lil
la Eneskär förelåg nu. För att 
om möjligt verkställa utred 
ningsförslaget valdes en kom
mitte bestående av förutom ut
redarna hrr Östen Hedenfjell 
och Erik Hakeröd, hr Evert 
Lindström. För ändamålet an
slogs 300 kr. Utredningsförslag 
förelåg även om reparation och 
förbättring av fiskarstugorna på 
Hamnerö i Väderöarna. Utred
ningen hade verkställts av hr 
Gustav Carlsson, Fjällbacka. 
Man beslöt även att söka utföra 
detta arbete och till kommitte 
härför utsågs hrr Karl Åke 
Hansson, Filip Arvidsson och 
Sven Hakeröd. Även till detta 
arbete anslogs 300 kr. 

Kulturnämnden i Tanum hade 
vid sammanträde beslutat, att 
varje hembygdsförening inom 
området skulle välja en ledamot 
vilka skulle inlämna till kul
turnämnden förslag på de kost
nadskrävande arbeten vilka 
kommunen skulle åtaga sig. I 
huvudsak samma system vilket 
varit rådande inom Kville kom
mun. Till ledamot utsågs hr 
Arne F redlund och som ersätta
re hr Erik Gustavsson. Till att 
representera vid Bohusläns 
Hembygdsförbunds årsmöte ut
sågs hr Knut Christiansson, 
Rörvik. 

Sedan några år pagar arbete 
med insamling av foto och fram
ställning av tavlor över skär
gårdens gamla fartyg vilket fö
restås av hr Gustav Johansson, 
Grönlid. Då detta arbete är 
mycket tidsödande beslöts att 
anmoda hrr Sverker Stubelius 
och Erik Hakeröd att vara be
hjälpliga vid utredning av kost
nader och platser för tavlornas 
placering. 

Under vintern hade upprättats 
en grundstomme till den förut 
beslutade torp- och backstuge
inventeringen inom Kville hä
rad. Bidrag till kostnaderna ha
de erhållits av Kville Sparbank 
med 400 kr. 

1J'J9deh-d e9f!-h- 8.aff-/t 
Kville Sparbank 

,-~ 
~~ 

I aHa 6ankärenJ en vänJ EJer 
tj[[ spar6anken 

FJl\LLBACKA Tel. 0525 - 31019, 31080 
Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 

Rabbalshede och Kville. 

För ytterligare utredning om 
hur torpinventeringsarbetet skall 
bedrivas inom häradet skall 
sammanträde hållas med repre
sentanter för Kville, Svenneby 
och Bottna. Att representera 
Kville valdes hrr Arne Fred
lund, Erik Gustavsson, Artur Jo
hansson och Knut Christiansson. 

Till 'en kommitte för eventuell 
reparation av Solberga gamla 
väderkvarn valdes hrr John 
Gustavsson, Solberg, Erik Gus
tavsson, Dale, Arne Fredlund, 
Fjällbacka, och John Alm, Hög
edsten. Såväl kvarn som tomt
mark har skänkts till Hem
bygdsförening av resp. ägare. 

Medlemsbladet "Qvillebygden" 
vilken blivit en uppskattad pub
likation, skall utges i 650 ex. 

Publikationen redigeras av hr 
Arne Fredlund och kommer att 
få mera utpräglat utseende. Det 
uppdrogs åt medlemmarna att 
arbeta för framskapande av bil
der på gamla byggnader och då 
framförallt på de vilka kommer 
att rivas. Vidare anslogs medel 
1iör r eparaition av museibygg
naderna i Fjällbacka och Ham
burgsund. Innevarande års u t 
flyktsresa beslöts företagas till 
Billingehus, Varnhem, ev. flera 
platser. Man beslöt enhälligt att 
höja medlemsavgiften till 3 kr. 
Medlemsantalet utgjorde 630. 

Sedan de med stort intresse av
slutade förhandlingarna bjöd 
platsens hembygdsnämnds da
mer, fruarna Märta Hedström, 
Allie Larsson och Valborg 
Karlsson, deltagarna på kaffe 
med förplägnad för vllket ord
föranden Arne Fredlund fram
förde årsmötets tack. Han fram
förde även föreningens tack till 
alla vilka under året deltagit i 
arbetet. Som avslutning visade 
hr Fredlund svart- vita bilder 
från gamla Fjällbacka och Knut 
Christiansson underbara färg 
bilder från Lappland. 

T-wi. 

Skattekraften i Kville 

Enligt den nu slutförda och i 
senaste föreliggande årgång av 
Årsbok fö r Sveriges Kommuner 
offentliggjorda bearbetningen av 
siffermaterialet från 1969 års 
taxering hade Kville fö rsamling 
det år taxeringen avsåg ett 
skatteunderlag (exklusive even
tuellt skatteutjämningstillskott 
från staten) på 18.13 miljoner 
kronor, vilket innebär en be
skattningsbar inkomst per invå
nare uppgående till 5.761 kr. 
Sistnämnda siffra utgör 60 proc. 
av rikets medelskattekraft. 

Fjällbacka-Bladet 

En hög mast 
reser sig mot skyn på gården 
Skistad några km. öster om 
Fjällbacka. Den tillhör enligt 
uppgift ett led i teknikens un
derverk inom Tanums kommun 
vid uppförandet av satellitsta
tionen. Masten har en höjd av 
ett hundra meter. 

Den omkring hundra meter höga 
masten reser sig mot skyn. 

Kville Sparbanks 
huvudmän h öll år ssammanträde 
den 13 maj i spal bankens loka
ler. Bankstyrelsens ordförande 
Raymond Hansson, hälsade del
tagal'na välkomna och belyste 
bankens verksamhet under året. 
Hansson lämnade även en redo
görelse över den nu avslutade 
renoveringen av bankens fastig
het vilken kostat 241.158: 73. 

Arets vinstmedel kr. 21.105: 52 
beslöts fördelas enligt styrelsens 
förslag. 1.500 kr. fördelas till all
männyttiga ändamål o. 19.605: 52 
'överföres till r eservfonden . In
sättningarna under året utgjor
de kr. 18.784.311: 02, uttagningar 
18.858.764: 22. Insättarnas behåll
ning var 28.624.359: 62. Reserv
fonden uppgår till 911.922: 89 ef
ter disposition av årets vinst. 

Vid val av huvudmän återval
des hrr Arne Weisäth, Edsten, 
Gustav Svensson, Fågelkärr, och 
Bror Ödbrant, Hamburgsund. 

Till styrelseledamöter återvaldes 
hrr Anders Johansson, Ham
burgsund, och Raymond H ans
son, Fjällbacka. Vid val av revi
sorer återvaldes hr Arne Fred
lund, Fjällbacka, och nyvaldes 
hr Gerhard Rosander, Hamburg
sund. Till ledamöter i bered
ningsutskottet återvaldes hrr 
Arne Fredlund, Bror Ödbrant, 
Bertil Norderby, Einar Kris
tiansson, Sven Kristensson och 
Valfrid Olsson. 

Gynna 

annonsörerna! 



Fjällbacka-Bladet 9 

V år bY9d i konsten 
Anna Palm de Rosa 

1859-1924 

På 1880-talet var Fjällbacka ett 
mycket uppskattat tillhåll för 
,"åra målare. Anna Palm - som 
hon då hette - var en av dem 

som sökte sig hit. Två av de 
akvareller som hon målade åter
ges här. 

Fjällbacka. Akvarell av Anna Palm. 

Bild 1. Konstnären har stått vid 
stranden nedanför Konsum och 
med sin pensel fångat sjöbod
raden åt söder med Oxnäs i bak
grunden. Detta motiv var sär
skilt omtyckt av de målare som 
besökte Fjällbacka under 80-
talet, ända sedan Alfred Wahl
berg "upptäckt" det idylliska 

fiskeläget och år 1881 målat den 
så berömda tavlan "Fjällbacka i 
månsken". Gegerfelt målade 
1888 nästan exakt samma motiv. 
Se avbildningen i Fjällbacka
Bladet nr 27 och jämför hans 
tavla med Anna Palms akvarell 
från samma tid. 

Besök Herrfriseringen i Fjällbacka! 

Allt i modern hårvård 

BEN GT AXELSSON 
Telefon 0525 - 315 26 

Dö/ko111na iii! 

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

Sommartid DANS tisdag, torsdag, lördag. 

Sillbord varje söndag 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Telefon 0525/31003 

Från Fjällbacka, Akvarell av Anna Palm. 

Bild 2. Scenen är dåtidens ång
båtsbrygga vid de stora maga
sinen, som nu till större delen 
är rivna. Vid den bryggan sål
des fisken - varje fiskare fick 
sälja sin egen fångst - och här 
låg badgästseglarna och väntade 
på kunderna, Konstnären synes 
ha intresserat sig för riggarna. 
Av kosterbåtarna - "kultebå
tar" som vi kallade dem - och 
av segelfartygen, som Fjällbacka 
den tiden hade gott om: "Caro
lina", "Svalan", "Anna", för att 
nämna några. 

Anna Palm de Rosa var dotter 
av professor Gustaf Wilhelm 
Palm, landskapsmålare och lä
rare vid Konstakademin. Hon 

gifte sig 1901 med den italienske 
officeren de Rosa och var från 
mitten av 1890- talet bosatt i Ita
lien, Hon var en skicklig akva
rellist och hon hämtade motiven 
från Stockholms och Bohusläns 
skärgårdar samt från Frankrike 
och Italien. Om hennes tavlor 
här hemifrån säger en skribent: 

"Akvarellerna berättar stillsamt 
och vardagligt om ett avgjort 
sympatiskt och lättsamt Bohus
län - bryggor och båtar, segel
tork, blankt oljigt vatten, vär
medis och behaglig lättja. Hon 
tog i sin konst väl vara på de 
möjligheter till idyllmåleri som 
bjöds ," 

Sverker Stubelius. 

Jflinnel Itån (]4-ällhaeka 
KOMPLETTERAS MED EN VACKER SAK I 

dUemJ,L(jtd eLLer ~(JYLJlj'Laf!lllJ-ede 

FRÅN 

PRESENTBODEN 
INGA HANSSON TEL. 0525-31026 
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Jore det vackra fritidsom rådet vid Västkusten 

Vackra fritidshus har uppförts på området och fina vägar äro 
dragna genom terrängen. 

Var ligger denna plats? Namnet 
tillhör det fornnordiska tide
varvet men har i dag stor ak
tuali tet när det gäller fri tids
bebyggelsens utveckling. Mel
lan Strömstad i norr och U d
devalla i söder någon mil i 
västlig riktning finns denna av 
många redan kända plats några 
stenkast från vägen 163 mellan 
Fjällbacka och Hamburgsund. 

J ore är något av Bohuslän när 
det är som vackrast. På ena si
dan omgiven av lummig grönska 
och ängsmark och på den and
ra sidan omgiven av de vackra 
fjordarna vilka äro inramade 
av den mångfald med öar och 
holmar vilkas rödbruna klippor 
äro välslipade genom havets tu
senåriga kretslopp. Man lever 
här i lugn och fridfull idyll 
medan det endast är några mi
ters bilfärd t ill Hamburgsund 
eller Fjällbacka - båda välbe
kanta badorter. 

Exploatör är här liksom på and
ra sidan Jorefjorden, på fritids
området Skeppstad, Fjällbacka
tomter AB, Göteborg. 

Området har planerats med tan
ke på att det skall bli god plats 
mellan tomterna samt att det 
skall bli områden med allmän 
mark så att man inte skall kän
na sig inbyggd. Man har även 
reserverat goda utrymmen för 
bad och lekplatser, bryggor, sjö
bodar och parkeringsplatser. 

Tomternas storlek varierar mel
lan 1000 och 1500 kvm. och har 
direkt kontakt med grönområ
dena. P lanområdet omfattar 
sammanlagt 77 tomter, många 
med utsikt över havet. Endast 
25 % av området har tagits i 
anspråk för tomtmark varför 
det finns god plats att ströva 
omkring och koppla av. Bad
plats är reserverad inom områ
det för gemensamt bruk. Längst 

i norr kommer att ställas i ord
ning en småbåtshamn med sjö
bodar och bryggor där tomt
ägarna inom Joreområdet ga
ranteras rätt till båtplats. Detta 
innebär att man har direkt kon
takt med den vackra, örika 
Fj ällbackaskärgården. 

Vi gör ett besök på denna plats 
vilken utifrån ej röjer något av 
den idyll som finnes där inne 
på bergsplatån, klädd med fu
ror och grönt. Redan vid infar
ten börjar bebyggelsen inne 
bland furorna vilka undan för 
undan fått ge vika för de vack
ra fritidsvillorna. Det är en bred 
och vällagd väg som för oss vi
dare och vilken förgrenar sig 
till de olika tomtområdena. 

Längre ut i väster ligger vil
lorna i rader på båda sidor av 
vägen. Och nedanför denna 
höjdplatå kan man genom de 
~lesa furukronorna se det vack
ra landskapet med ängar och 
sjön intill. Ute på fjorden sy
nes röda och vita små segel och 
längst stränderna har många 
slagit sig ned för att njuta av 
det vackra pingstvädret. Men 
det är inte alla som blivit fär
diga att njuta av frukterna. 

Som nyblivna kolonister finns 
det fullt med uppgifter för fle
ra av dem och hammarslagen 
ackompanjerar fågelsången in
ne i skogen. Omgivningen ver
kar "varm" och tilldragande 
även om inte sommarväder 
skulle råda. Inga kala berg. Allt 
har iklätt sig någon form av 
vegetation. Som redan nämnts 
finns det för livets nödtorft väl
sorterade affärer både i norr 
och söder. I Fjällbacka finnes 
hotell, pensionat och restaurang
rörelse samt läkare och apotek. 

Vidare en . populär golfbana vid 
Anråsälven en km. norr om 
Fjällbacka för dem som idkar 
denna sport. 

T-wi. 

Från tomtområdet finnes vacker utsikt över omgivningen ner 
mot sjön. 

Färska räkor Varm korv 

VID FISKBRYGGAN 

TELEFON 0525- 31364 



Fjällbacka-Bladet II 

Stora anläggningsarbeten utFöres Fjällbacka 
trax efter nyår började för

beredelserna för de stora an
läggningsarbetena. Dessa arbe
ten omfattade tunnelprojektet, 
reningsverket, vatten och av
:opp samt byggandet aven 
stenpir ute i Fjällbackafjorden. 
~2dan material lagrats upp, ma
skinerna satts i arbete och ga
tor avstängts var det hela i gång. 
Det liksom tände i alla hörn 
på en gång och samhället lik
nade en belägrad stad. Många 
r esignerade för de olägenheter 
m an kom att få utstå, andra 
tänkte på vad detta kommer att 
betyda för Fjällbacka när det 
en gång om några år är färdig
ställt, och livet för utvecklingen 
vidare. Det är en historisk tid 

Tunnelarbetet 
började vid Liden där gatan 
skars av till ett djup av c:a 9 
meter invid Vettebergets fot för 
att förbereda tunnelns inbryt
ning i berget. Därefter fortsat
tes arbetet för nedläggande av 
kulvert norrut till Lersten
bäcken, som här får sitt brädd
avlopp genom tunneln när vatt
net stiger över den normala ni
vån . Arbetet här blev mycket 
krävande, och snart var områ
det förvandlat till ett slagfält. 
P y ramider av jord och leva 
växte snabbt under det att 
grävmaskiner och lyftkranar 
krälade fram i gyttjan. Den bo-

för samhället att på en gång få 
ordnat dessa angelägenheter vil
ka har så stor betydelse för 
framtiden. Ända sedan bebyg
gelsen inom Sumpan-området 
började har man haft olägenhet 
av att vattnet trängt in i fas
tigheterna vid rikliga neder
bö'rdstillfällen. Tanken om en 
tunnel till sjön väcktes tidigt 
för att man därigenom skulle 
kunna torrlägga den östra de
len av samhället. Men den tan
ken tonade bort som en ropan
des röst i öknen under en läng
re tid. När byggnationen fort
satte, hyreshus och fabriksbygg
nader planerades stod det klart 
att nu måste det ske som k an 
rädda "landet" . 

huslänska leran gör ingen glad, 
och blev inte nu heller någon 
glädjespridare . 

Under arbetets gång uppstod 
vid flera tillfällen missöden vil
ka fördröjde arbetet då för
skjutningar i lerlagren ägde 
rum. Vi hoppas att arbetet i 
fortsättningen skall pågå under 
normala förhållanden. Tunneln 
får en längd av c:a 450 meter 
och får sitt utlopp till sjön vid 
Torget. Detta arbete kommer 
att påbörjas efter semestern, 
och förberedelserna har redan 
utförts. Tunnelns utlopp i sjön 
är klart genom n edläggning av 
kulvert genom gatumarken. 

Djupt under gatunivån pagar arbetet med nedläggning av kul
vertledningen i anslutning till bergtunneln vid Liden. 

Här inne i bergmassivet skall reningsverket byggas endast ett 
fåtal meter från vägen. Efter varje "skottsalva" fylles som 

synes bergrummet med stenskrot. 

Bergrummet För reningsverket 
har placerats inuti K varnberget 
nere vid konservfabriken. An
läggningen skall ligga inne i 
bergrummet vilket har dimen
sionerats 22 X10 X8,5 meter. Re
ningsverkets huvudbyggnad pla
ceras i den öppna skärningen 
framför bergrummet vilken er
hålli ts sedan ett 25-tal längd
meter berg sprängs bort. Arbe
tet har gått raskt undan. Så 
snart borrmaskinerna tystnat 
har laddningen börjat och snart 
hördes dånet från det "grova 
artilleriet" och skakning i mar
ken förnamns som lätta jord
stötar ute i omgivningen. De 
enorma skrotmassorna vilka 
uppgick till tusentals kbm. har 
kommit till väl användning. Re
dan vid projekteringen av den
na anläggning beräknades att 
dessa skrotmassor skulle få en 
annan uppgift. Samhället är i 
stort behov av småbåtshamnar 
och nu skulle man kunna byg
ga ut en vågbrytare från Bad
holmens norra sida front mot 

Kråkholmen. Innanför densam
ma kunde sedan uppföras båt
bryggor och man fick då en 
skyddad hamn för syd- och 
västvindarna. Utfyllnaden till 
vågbrytaren har hitintills fått 
ett lyckat förlopp och den 
sträcker sig ett 75-tal meter ut 
i fjorden. Kvar har man skrot
massan vilken utvinnes genom 
sprängningen av tunneln, vil
ket torde bli ett gott tillskott 
för den fortsatta utbyggnaden. 
Det är med stort intresse man 
avvaktar det kommande arbetet 
vid Torget då sprängningsarbe
tet skall taga sin början i det 
stora bergmassivet. Man vet 
från tidigare tillfällen att sten
ras kan förekomma här, och 
man förmodar att skakning i 
berget kan åstadkomma att 
skrot från de trasiga klippav
satserna faller ner. Man befin
ner sig just här inom det om
råde som är fridlyst på grund 
av rasrisk. 

forts. sid. '2 

~~ JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 
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Stora anläggningsarbeten 

fOr/s. från sid. " 

Här dl'ages vatten- och avloppsledningarna fram i gatan och 
fortsätter genom den trånga passagen förbi "Telegrafhuset" 

till Oxnäs. 

Vatten och avloppsanläggning 
utföres nu inom hela samhället. 
Avloppsledning har saknats från 
Torget till Oxnäs men framdra
ges nu i samband med omlägg
ning av övriga ledningar. Även 
detta arbete har haft en gynn-

FFF.Nålen 

sam utveckling och är nu fär
digt i största allmänhet. Fort
sättning följer med detta ar
bete liksom de övriga efter se
mestertidens slut. 

som årsmötet 1961 med stor acklamation beslöt att styrelsen skulle 
låta prägla, har sedan ej rönt 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 14X9 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! 

Bliv medlem i FFF 

Till 

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

V. g. sänd per postförskott omgående 

Namn 

Adress 

st. FFF-nålen il. 3: 75. 

Nybildad intressant förening för 

Minns Ni debatten om Pluto
niumverket vilket skulle anläg
gas vid Sannäs c:a 2-3 mil norr 
om Fjällbacka? Minns Ni rubri
kerna om atomkyrkogård och 
redan etablerade industriidkare 
hotade med att flytta sina till
verkningar till annan plats och 
än värre hur miljön genom luft
och vattenföroreningar successivt 
skulle förstöra allt liv mer eller 
mindre på en mycket stor om
krets? Minns Ni detta? Hur in
samling gjordes, hur listor med 
över 15.0'00 namn sändes över till 
vederbörande departement, hur 
opinionen formligen krigade sig 
fram med alla till buds stående 
medel. 

Detta gjorde gott. Det är vi alla 
överens om även om vi inte helt 
kan ta åt oss äran att inget plu
toniumverk uppfördes eller 
kommer att uppföras (enl. re
geringsbeslut) så var vår kritik 
mot detta berättigad och från en 
liten grupp här i norra Bohus
län sträckte detta via massmedia 
ut sig till den grad att det hela 
till slut blev en ren riksange
lägenhet. 

Nog om detta. Plutoniumverket 
lär av allt att döma vara ett av
sågat kapitel men tro inte för 
den skull att miljövännerna helt 
släpper sin kära kust så lätt. 

Nej då. För en tid sedan bilda
des i Göteborg en sammanslut
ning som nu kallar sig Miljö
värnet för Västkusten. Det är 
en ideell sammanslutning i vil
ken såväl juridiska personer som 
föreningar kan vara medlemmar. 

FJÄllBACKA 

miljön på västkusten 
Detta miljövärn skall med den 
vetenskapliga och juridiska ex
pertis som står till dess förfo
gande hjälpa till att förverkliga 
de enskilda miljöföreningarnas 
målsättning genom att vidga 
förståelsen för de oersättliga 
värden som naturvården värnar 
om, väcka den allmänna opinio
nens ståndpunktstagande i mil
jövårclsfrågor, slå vakt om en 
sund samhällsutveckling med 
minsta möjliga skadeverkningar 
på natur och miljö. Den skall 
också fungera som förbindelse
led mellan myndigheter och all
män opinion. Den skall vara en 
remissinstans i miljövårdsfrågor. 

Miljövärnet för Västkusten skall 
även arbeta för en riksplanering 
som skall förhindra att ett kort
siktigt tänkande spolierar natur
värden av hög dignitet och att 
i samband med föreningar och 
samarbetsorgan, press och mass
media framföra realistiska syn
punkter som grundas på fakta 
och forskning inom miljövårds
sektorn. 

S'om ovan nämnts kan alltså 
både juridiska personer och för
eningar bli medlemmar. Enskild 
medlem erlägger kr. 10: - som 
årsavgift och föreningar kr. 100. 
Har Ni lust att hjälpa till att 
stödja denna organisation så är 
Ni välkomna som medlemmar. 

Medlemskort erhålles på ett 
flertal platser men närmast i 
Fjällbacka hos Johns Skor och 
Läder. Där kan Ni lösa Ert med
lemskap och erhålla kort och 
stadgar. 

-Jin-

BOKHANDEL 

BÖCKER - PAPPERSVAROR - SOUVENIRER 

TIDNINGAR - KONFEKTYRER 

Tel. 0525-31019 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 

NISSE CARLSSONS 

nya 

Allt i modern Hårvård 

Tel. 0525/31125 
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Bryggdans äuen isommar 
Först och främst. Tack alla Ni 
som bidragit med ekonomiskt 
stöd för vår kära bryggdans. Ett 
mycket välkommet bidrag det Ni 
sänder. Vi kan väl här fastslå 
att utan detta stöd från Er sida 
iillnde inte bryggdansen få fort 
sätta i den utsträckning som den 
hitintills har gjort. Den hade för 
länge sedan stött på patrull i 
form av ekonomiska svårigheter. 

Vill Ni kära givare hjälpa oss än 
en gång med ett bidrag, litet som 
stort, skulle vi vara mycket 
tacksamma och Ni gör Ert för 
att hålla bryggdansen "vid liv". 
Sänd in Ert belopp på i denna 
tidning bifogat inbetalningskort 
och Ni kan med gott hjärta gå 
ner till kajen ocn svang a om 
från midsommar till långt fram 
i augusti. 

Nedanstående kvällar kommer 
vi att dansa till angivna orkest
rar: 

Midsommarafton 25/ 6 Johnny 
Beijers ork_, Falköping. ' 

Midsommardagen 26 samma ork. 

Onsdagen 30/ 6 Rolph Lennarts 
orkester, Uddevalla. 

Söndagen den 4 samma ork. 

Onsdagen 7/7 Johnny Beijers 
orkester. 

Söndagen den 11 samma ork. 

Onsdagen 14/7 Rolph Lennarts 
orkester. 

Badortsfesten 17 och 18 juli 

Onsdagen 21/7 Rolph Lennarts 
orkester. 

Söndagen 25/7 Johnny Beijers 
orkester. 

Onsdagen 28/7 samma ork. 

Söndagen 1/8 Bäska Droppar, 
Munkedal. 

Onsdagen 4/8 samma ork. 

Söndagen 8/8 samma ork. 

Onsdagen 11/ 8 samma ork. 

Söndagen 15/ 8 samma ork. 

Onsdagen 18/ 8 samma ork. 

Som Ni ser börjar vi som van
ligt på midsommaraftonen med 
dans först kl. 17-18.00 för bar
nen runt midsommarstången. 

Men före dess är vi inom för
eningen mycket tacksamma om 
så många som möjligt kunde 
komma ner till kajen och hjälpa 
till med att klä och smycka mid
sommarstången. Låt gärna bar-

nen ta med blommor att deko
rera med. Försök att hjälp oss 
snälla Ni så att vi blir klara i 
tid. Skall vi säga kl. 15.00, då 
börjar vi med att klä och 
smycka stången. Detta tar cirka 
11/2 timma i bästa fall och det 
blir ju lagom till barndansen kl. 
17.00. 
Dans för vuxna blir det som 
vanligt kl. 21.00-01.00. 
På midsommardagen är det 
samma program. Dans således 
för barnen kl. 17.00-18.00 och 
för oss lite äldre från kl. 21.00 
-24.00. 

Så dansar vi hela sommaren till 
de tider och orkestrar som här 
angivits. 

För att kunna klara hela denna 
apparat rent ekonomiskt måste 
våra tombolor gå bra. Ni får 
göra reklam alla som läser detta 
för Era bekanta som besöker 
bryggdansen och anmoda dem 
att köpa lotter så mycket som 
möjligt. Ni skall veta att det 
med all sannolikhet inte finns 
en så stor bryggdans som alla 
kan gå in gratis och få dansa 
gratis till bra musik hela 16 
gånger under en sommar. Detta 
måste kosta stora slantar och det 
gör de' också. Så allt Ni kan 
hjälpa oss med i bidrag, lotter 
o. dyl. kommer mycket väl till 
pass och behövs mer än väl. 
Vi kommer även i sommar att 
ha två små tunnor (en i varje 
ända av kajen) där var och en 
som besöker dansen kan lägga 
en slant som tack för besöket. 
Vi hoppas att dessa "tunnor" 
blir fyllda med om inte guld
mynt så dock silver- och kop
parslantar. 

Vi hoppas också till slut att 
bryggdansen även i år skall gå 
fint och städat till, att inga oros
element förstör den fina stäm
ning vi under alla år byggt upp, 
att vi blir befriade från ragga
re och vandalisörer och att vi 
alla lugnt och harmoniskt kan 
avnjuta dansen så som den har 
varit under snart 50 års tid. 

Allra sist men inte minst: Att 
vädret blir underbart med lite 
regn på natten och mycket sol 
pi dagen under hela sommaren. 
Behöver vi tillägga att Ni alla 
är mycket välkomna till dansen 
och vi önskar en riktigt god 
och i högsta grad avstressande 
scmmar i och vid västkustens 
pärla - Fjällbacka. 

-Jin-

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

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

Redovisning av bidrag tiLL bryggdansen 

Fortsättning på redovisning fr.o. 
m. den 7 nov. 1970 t. o. m. den 
1 juni 1971. 
Folke Melin, Göteborg 10, Emil 
Hager, Växjö, 20, O. E. Johans
son, Halmstad, 25, Nils Svens
son, Husqvarna, 25, Fam. San
de, Farsta, 50, Ulla Wiren, Fju
gesta, 25, Gunnar Anders
son, Anrås, 25, Barbro Sjölan
der, Råå, 15, Thorsten och 
Inga Grill, S.tockholm, 25, Astri 
Morales, Stockholm, 25, Fam. 
Sten Hellgren, Brämhult, 15, 
Folke Blomgren, Enskede, 10, 
Göran Uden, Stockholm, 20, 
Fam. Olof Thoren, Fjällbacka, 
50, Lennart Berg, Täby, 20, Nils 
Westad, Falköping, 25, Gunnar 
Hindemark, Säffle, 100, Torsten 
Månsson, Lidingö, 50, Gunvor 
Ekebergh, Stockholm 10, Göran 
Moses, Göteborg, 20, Börje Jon
son, Gävle, 25, Sten Jungmark, 
Borås, 10, Rolf Fjällström, Ud
devalla, 15, Bengt Skantze, Jön-

köping, 25, Fam. Nils Sundgren, 
Nyköping, 50, Fam. Bengt Lars
son, Skistad, 25, Berit Thores
son och Stefan Strömberg, 20, 
Ej namngiven givare 10, Fam. 
Ove Krok, Uddevalla, 40, Karl 
W. Christensson, Kungälv, 50, 
T. Ohlzen, Vänersborg, 10, N. 
Cihri:stenslson, F1:iällbacka, 20, 
T. o. G. Almnäs, Motala 10, 
Gerda Kristiansson, Öhn, 10, 
Ernst Karlsson, Skene, 15, Nils 
Persson, Y okohama, J apan, 50, 
Rune Svensson, Mölnlycke 25, 
Familjen Leif Danielsson, Röd, 
20, Syjunta, Fjällbacka, 120, Leif 
Christensson, Göteborg, 10, Claes 
Öberg, Trollhättan, 25, Familjen 
Berg, Drottningholm, 25, Famil
jen G. Thomas, Borås, 40, Staf
fan Carlbäck, örebro, 50, S.ven 
Carlen, Falköping, 20, Ragni och 
Gunnar Magnusson, Göteborg, 
25, Fam. Stig Ekström, U ddeval
la, 25. 
Summa kronor 1.335:-. 

Så byggde man 
o 

en gang 

Hus på Mörhult. Foto Sverker Stubelius 1941. 

Bilden visar en vacker rad 
"dubbelhus", alltså hus med 
två rum i bredd på gaveln. Hus 
av denna typ - hur de utveck
lats framgår av ett par bilder 
i förra numret av Fjällbacka
Bladet - betecknar ett stort 
steg framåt och grunden härtill 
är det ekonomiska uppsving, 
som följde på det storsillfiske 
som startade just i Fjällbacka 
skärgård Lussenatten 1877. I 
slutet av 1870-talet och framför 
allt under 1880-talet byggdes ett 
stort antal av dessa hus inne i 
själva Fjällbacka samt i Käll
vik, Mörhult och Sälvik. Husen 
rymmer tre rum och kök, sam
lade kring en enda murs to ck och 
skorstenspipa. Ofta ett vinds
rum på gaveln. För en "normal-

familj" en utmärkt lämplig bo
stad, som stått sig väl genom 
de nu snart hundra åren. Vid en 
promenad genom samhället idag 
får man det intrycket, att den 
ännu är den mest allmänt före
kommande hustypen. Som synes 
är den arkitektoniska utform
ningen god med välbalanserade 
proportioner, säker fönsterpla 
cering, ribbklädda väggytor, och 
förstukvisten, så typisk för 
Fjällbacka, prydd med tidens 
nätta lövsågerier. Många av hu
sen är byggda av tidens kända 
byggmästare, byggnadssnickarna 
Dahlkvist och Olle Kajs. 
Man kan av bilden se, hur väl 
husen är inplacerade i "stads
planen". 

Sverker Stubelius, 
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Stiftelsen Fjällbacka 
Pensionärshem 
höll under våren sitt årsmöte i 
hemmets lokaler. Ett 30-tal 
medlemmar var närvarande vil
ka hälsades välkomna av ord
föranden Arne Fredlund. Ur 
förvaltningsberättelsen framgick 
att hemmet under året varit be
lagt med i genomsnitt tio pen
sionärer. Liksom under tidigare 
år fortsätter arbetet att skaffa 
hemmet tillgångar för fortsatt 
verksamhet och under året ha-

de inkommit följande: gåvor kr. 
6.361: 02, blomsterpengar vid 
begravningar 265: -, lotterier 
2.259: 06, auktionsmedel 3.799: 50, 
försålda pepparkakor 46: -, kaf
fepengar 224: - och medlems
avgifter 908: -. Summa kronor 
13.862: 58. För detta belopp 
framför styrelsen sitt hjärtliga 
tack till alla som medverkat sa 
att stiftelsens arbete kan fort
sätta med åldringsvård. 

Avgående kassören fru mg-Britt Engberg avtackas av 
ordföranden fulte Fredlund. 

Vid val av styrelse avsade sig 
kassör fru Ing-Britt Engberg 
återval. Hon hade under tio år, 
eller sedan stiftelsens pensio
närshems verksamhet startades, 
handhaft det krävande arbetet 
att finansiera verksamheten. Ar
betet har under en längre tid 
försvårats genom att det kom
munala bidraget ej utbetalats i 
vederbörlig tid. Fortfarande har 
stiftelsen en fordran av kronor 
65.738: - . 

Till ny kassör valdes fru Kris
tina Larsson samt återvaldes de 
övriga vilka var i tur att avgå. 
Ledamöter i styrelsen äro för
utom den nyvalda kassören, 
fruarna Syster Kahlman, Inga 
Strömberg, fröken Göta Stube
lius, hrr Arne Fredlund, Torsten 
Hakeröd och Wicke Widelius. 

Vid valet av revisorer avsade 
sig hr Johan Olofsson och ny
valdes hr Östen Hedenfjäll samt 
återvaldes hr Evert Waldner. 

Frågan om en eventuell fram
tida utbyggnad av hemmet för 
bedrivande av öppen vård dis
kuterades. Det beslöts att sty
relsen skall beakta frågan un
der den framtida utvecklingen. 
Efter förhandlingarna följde ett 
angenämt samkväm vid dukat 
kaffebord där deltagarna bjöds 
på kaffe och tårta samt övrig 
förplägnad. Under samvaron 
hyllades fru Ing- Britt Engberg 
för sina insatser av ordföran
den Arne Fredlund. Hr Fred
lund tackade även avgående re
visorn hr Johan Olofsson för 
mångårig verksamhet. Mot bak
grunden av stiftelsens 35-åriga 
verksamhet tecknade hr Johan 
Olofsson (han var förslagsstäl
laren till hemmets bildande) 
pion]arernas tanke om detta 
mål från början och fram till 
den verklighet vilken då låg 
långt fjärran, men som nu 
sedan tio år tillbaka är en rea
litet. Under det den gamle höv
dingen talade lägrade sig en 

högtidlig stämning över de när
varande. Återblicken av vad som 
förekommit under långa år in
gav en respekt av stora mått då 
man omkring sig såg allt det 

vackra och sköna som i enighet 
och sammanhållning skapats. 
För sina insatser tilldelades de 
avgående blommor. 

t-wi. 

80-årige f. köpman Johan Olofsson berättar om tider som flytt 
i anslutning till Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshems 

verksamhet. 

Reflektioner kring 15 o ar 
Föreningen för Fjällbacka och 
Fjällbacka-Bladet fyller femton 
år i år . Femton år är ingen lång 
tid i och för sig, men för en för
ening med sådan uppbyggnad 
och sådana syften som FFF, 
tycker jag det är en lång tid. 

Tack vare eldsjälar, som fortfa
rande kämpar för att få Fjäll
backa-Bladet utgivet och som 
uträttar en del till samhällets 
bästa, lever föreningen och tid
skriften kvar. 

Undertecknad, som var en av 
dem, som var med från början, 
har blivit ombedd att göra några 
reflexioner i samband med de 
femton åren. Osökt ställer man 
sig då frågan, "Har något eller 
några av de mål, som vi ställde 
upp vid våra första sammanträ
den 1956 blivit uppnådda?" Det 
är och var ju främst för att ut
veckla och befrämja olika gre
nar inom näringslivet i Fjäll
backa, som föreningen verkar 
och startades. Och nog finns tack 
vare bröderna Järund den små
industri, som samhället behöv
de, för att leva vidare. Jag tän
ker Inven\ting, som för femton 
år sedan var ett litet företag i 
sin linda, men som nu, i mitt 
tycke, är lagom stort. 

Ett nytt företag, NETAB, håller 
i år på att etablera sig här, och 
enligt prognoserna blir det av 
ungefär samma storlek som In
venting. Det är därför bara att 
med glädje konstatera, att ett av 
de mål vi drömde om att uppnå 
vid FFF:s start har förverkligats , 
även om FFF:s medverkan i 
sammanhanget är begränsat. 

Har föreningen därmed spelat ut 
sin roll? Ja, om man ser till dess 
ursprungliga syftemål. Men ef
tersom den ändå lever kvar, 
måste det finnas något mera, som 
ger den livskraft. Det måste vara 
Fjällbacka-Bladet, föreningens 
organ, som förmedlar kontakten 
mellan samhället och fjällbacka
bor i förskingringen och som
margästerna! 
(För femton år sedan kallades vi 
sommargäster, nu är det väl rik
tigare att kalla oss fritidsfolk. 
Många av oss är här på helger 
och weekendar året runt.) 

I mitt tycke har Fjällbacka-Bla
dets lösnummerpris blivit allde
les för högt. Turister, som tack 
vare Bladet, skulle kunna få fin 
kontakt med bygden och fin PR 
skulle kunna bedrivas den vä
gen, drar sig för att köpa tid
ningen. Något lägre sidantal, ett 
mindre antal bilder och ev. bil
ligare papperskvalitet, skulle 
kanske vara rätt väg för att få 
ner priset. - Presstöd är ju ock
så ett aktuell t ord! 

En annan aktivitet, som skett i 
FFF:s regi är sommarfesten på 
restau~angen. Jag har inte varit 
där på ett par gånger, så jag vet 
inte om det blivit ändring nu, 
men tidigare år fick jag känslan 
av att propagandan för FFF var 
minimal, likaså förekom ej lot
terier o. d. för att få in pengar 
till verksamheten (t. ex. för läg
re pris på Bladet) . 
För att inte medverka till för 
stort sidantal slutar jag nu med 
en förhoppning om framgång för 
FFF även i fortsättningen! 

Bo Reichenberg. 
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Fjä llbacka - Kville - Hamburgsund Taxistationer 
har gemensam dygnet runt bevakad telefan 

Tel. 0525 - 33102 

BÅRBIL - BUSS FOR SALLSKAPSRESOR 
Innehavare: ERNST JOHANSSON 

Slral1dreslalAral1gel1 Jjä llbacka fJaDsbad 

När det skall dukas upp iill fest för så

v~1 små som stora sällskap (upp till 200 
gäsler) lala med ho vmäsiaren för nyreno

verade och moderna 

Sira nd resla lA ra ngen 

Jjällbacka Haosbad 
TELEFON 0525 / 10008 

och Grebbestad Gästgivaregård 

D A N S 

Res 
med 

valuta 
från • 

Avslutning Fjällbacka Lekskola 

Eleverna samlade med lekledare fru Gulli Granqvist vid 
avslutningen. 

Fjällbacka lekskola, vilken fru Ester Nilsson och fru Gulli 
verksamhet pågått sedan i hös- Granqvist. Kostnaderna bestri
tas, har nu avslutats. Skolan des med kommunalt anslag samt 
startades för några år sedan ef- föräldrarnas medel. 12 barn har 
ter initiativ av föräldrarna, och deltagit och vid avslutningen 
har blivit mycket uppskattad. bjöd föräldrarna på förplägnad 
Ledare för lekskolan har varit samt överlämnade blommor. 

Fjällbacka har fått en gedigen 
och ändamålsenlig skola 
Under innevarande år har Ta
nums skolförbund låtit ombyg
ga Håkebackens skolfastighet. 
Den gamla lokalen har spolie
rats och ersatts med ny interiör. 

I stället för de förutvarande två 
lektionssalarna har det nu er
hållits tre samt grupprum. I övre 
planet har de forna lärarbostä
derna slopats och lärarrum m. m. 
ställts till lärarnas förfogande, 
I källaren har inretts uppehålls
rum m. m. för eleverna. .. 

I anslutning till den befintliga 
skolkökslokalen vilken har va
rit fristående sammanbygges nu 
den nya gymnastikbyggnaden. 

Denna byggnad är av stora mått 
med en gymnastiksal på 160 
kvm., duschar och övriga ut
rymmen för detta ändamål. Käl
larplanet omfattar bl. a. slöjd
sal, omklädningsrum, bastu 
m. m . Även den gamla skolköks
fastigheten har omändrats och 
inrymmer nu även rum för mot
tagningssköterskan. 

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

BOSCH 
Combi E 
Serien 
Det finns nu 3 Bosch Combi 
att välja mellan. Med l eller 
2 hastigheter. Slagborrfast 
om Ni så önskar. Men alla 
tre har automatiskt överbe
lastningsskydd. Ar dubbel
isolerade. Har riktiga kulla
ger. Och hela 3 m. kabel. 
Välj dencBosch Combi som 
passar Er bästf Fjällbackaborna kan nu, efter 

en följd av år med stor ovisshet 
om bygden skulle berövas all 
skolverksamhet, se framåt då de !.---------------' 
nu får en modern skola för de O I f 
klasser som finnes kvar och vil- O S S O n S Järnhandel 
ka av naturliga skäl bör vistas FJiXLLBACKA _ 
i hemorten. Huvudentreprenör 

Telelon 0525 - 31040 

har varit byggmästare Anders 
Håkansson, Tanumshede. Kost
naderna fö r ombyggnadsprojek
tet uppgår till i runt tal en mil
jon kronor. Lokalerna tages i 
bruk vid höstterminens början. 

Gynna 

annonsörerna! 
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I D ROTT 
Fotboll 
Det gamla ordspråket "Dåligt 
gen-rep - bra premiär" står 
sig än i dag. Det kan signatu
ren helt skriva under på. Fjäll
backa startade nämligen årets 
norra bohusserie på bästa tänk
bara sätt. Efter 7 spelade mat
cher har laget vunnit 5, spelat 
en oavgjord och förlorat endast 
en match. Före seriestarten ha
de nämligen träningsmatcherna 
gått mycket illa och laget ver
kade på intet sätt "tänt" för se
riespel. När så allvaret började 
var laget ett helt annat och spe
lade stundtals en riktigt trevlig 
och effektiv fotboll. Om man 
jämför med föregående vårstart 
då laget förlorade sina tre för
sta uppgörelser och ändå blev 
trea i serien är läget i år be
tydligt ljusare och vem vet 
kanske en andraplacering är 
möjlig i år. Tyvärr tror vi att 
serieledarna Hunnebostrand blir 
alltför svåra att rubba. Laget 
verkar mycket bra och har när 
detta skrivs inte förlorat en en
da poäng. 

Fjällbackas representationslag 
gör alltså mycket bra ifrån sig 
för närvarande och vi får hop
pas på god fortsättning. Om vi 
skall vara lite "beska" får vi 
nog säga att laget i sin helhet 
är avgjort sämre än föregående 
årsupplaga. Detta motiverar vi 
med att två mycket goda spe
lare lämnat klubben, nämligen 
de båda starka försvarsspelarna 
Kjell Christensson och Peder 
Svensson. Den senare har flyt
tat från Fjällbacka och bo~att 
sig med familj i Glommen. Kjell 
spelar:' detta år för Grebbestads 

IF i div. IV och får mycket fin 
kritik. 

En förstärkning har klubben 
fått i vår, nämligen från IFK 
Uddevalla Kjell Andreasson. 
Spelskicklig och rutinerad spe
lare som Fjällbacka är att gra
tulera till. 

B-laget spelar i år i Noua re
servlagsserien och gör där en 
bra insats. När sex matcher har 
spelats har laget fått ihop 
sju poäng och det är fak
tiskt bra gjort med tank" på 
att spelarmaterialet inte är av 
yppersta klass. Många av B-la
gets grabbar har fått rycka in 
i A-laget och då blir det av
gjort svårt att fylla luckorna 
med en gång. Så låt oss sum
mera att med tanke på det un
derlag Fjällbackas fotboll f. n. 
förfogar över gör både A- och 
B-laget mycket bra ifrån sig. 

Junior- och pojklagen spE'lar 
f. n. seriespel och till dessa lag 
och deras öden återkommer vi 
till nästa nummer med utförlig 
text. Stig Berg och Bertil Hell
berg gör i dessa båda lag upp
offrande insatser och ser ut att 
få med sig grabbarna på ett 
mycket fint sätt. Det är ju trots 
allt i dessa led som rekryte
ringen en gång skall göras till 
B- och sedermera A-lagen. Vi 
får hoppas att just denna del 
av fotbollen blomstrar upp or
dentligt. Då kan vi med god 
tillförsikt se fram mot ännu en 
storhetstid för gamla anrika 
Fjällbacka !K. 

-Jin-

H NVIENTH NG 
AKTHEBOLAG 

fJALLBACKA 

Telefon 0525/31022 

Inför golfsäsongen 
Golfsäsongen, som för oss golf
are i år började redan i januari 
med en ny drive, nämligen 
inomhusträningen i Tanums 
Idrottshall, där man har kunnat 
rätta till svingen och fått lite 
förträning innan banan öppnats. 

Det var också glädjande att se 
det stora intresset som skolung
domen visade för träningen och 
vi hittade många lovande äm
nen att satsa på. 

Redan veckan innan påsk kunde 
vi öppna banan i år, tack vare 
vädret och under påsken var 
det redan full aktivitet på ba
nan. 

Vi har också hunnit med en del 
tävlingar. 

Nämnas skall väl först junioren 
Mats Olausson, som på vårmat
chen presenterade årets första 
eagle på 2:a hålet. Tävlingen 
vanns i A-klassen av Lars-Erik 
Granqvist, tvåa kom Gösta 
Järund. B-klassen vanns av 
Lennart Olausson och tvåa blev 
Kjell Andersson. 

Vårens första eagle presenterades 
av 16-årige Mats Olausson på 

andra hålet (350 meter) 

Pingstpokalen vanns i år av 
K enneth Isaksson, tvåa Lars
Erik Persson, där matchen först 
kunde avgöras på 19:e hålet ef
ter ett misslyckat slag av Pers
son. 

Vår tidigare tränare Lars Fly
ning är också i år verksam i 
klubben och vi kan träffa ho
nom från midsommar och fram 
till början av augusti. 

Till sist några datumangivelser: 
Klubbens årliga fest kommer 
att äga rum den 31 juli kl. 20 
på Badrestaurangen. Nya över
raskningar lovar nöjeskommit
ten. 

Kallelse till ordinarie årsmöte 
i FJGK den 18 augusti kl. 18.00 
i församlingshemmet. 

Till sist vill j ag önska alla 
golfare en god säsong. 

Gösta Järund. 

WALDN E RS 
- FÄRGHANDEL-

dltliiun 
med tiiut 

Tel. 0525/31085 

1. A. FREDlU N D 
= PLATSLAGERI = 
TELEFON 0525/31080 

Utför alla slag av 

plåtslageriarbeten. 

Vi föra även plast

och Planylrännor. 

OBS. 
LJ.t yrkesmannen utföra monler

ingen sJ. blir Edra bekymmer mindre 

FRUKT och 

GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD ' 
FJALLBACKA Te lefon 0525/31074 

Gynna 
annonsörerna! 
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Segelsällskapet Norderviken 30 o ar 
Den 8 augusti 1941 slöt sig någ
ra av de mest aktiva seglarna i 
Fjällbacka samman och bildade 
ett segelsällskap, Segelsällskapet 

orderviken. Namnet Nordervi
ken hämtade man från den dan
ska örlogsbas som under medel
tiden var förlagd til Hamnhol
men. Intresset för segelsporten 
och kappseglingar i Fjällbacka 
hade emellertid funnits länge . 
Innan SSN bildades anordnade 
Badortsföreningen årligen regat
tor i samband med badortsfes
terna och dessförinnan hade 
kappseglingar under flera år 
hållits i privat regi. 

Det nybildade segelsällskapet 
såg som en av sina främsta upp
gifter att få fram en lämplig båt
typ, som man bl. a . skulle kun
na använda som utlottningsbåt. 

Till en början var man lite osä
ker om vilken båttyp man skul
le välja men till slut föll valet 
på en kostertyp, vilken fick 
namnet Fjällbackakostern. 1948 
lottades den första "SSN-utlot
taren" ut vilken sedan följdes 
aven ny varje år fram till 1955, 
då den sista båten lottades ut. 

Segelsällskapet anordnade dess
utom årligen två regattor varav 
den ena gick i samband med 
badortsfesten och den andra i 
samband med Idrottsfesten, en 
fest som låg ungefär där SSN 
nu anordnar sin augustiregatta. 

Under de gångna 30 åren har 
man kunnat se många olika båt
typer på regattorna. På 40-talet 
härskade Fjällbackakostern med 
sitt sprisegel med tillhörande 
toppsegel. Toppseglet gjorde att 
dessa båtar var något överrig
gade och det gällde därför att 
snabbt få ner toppen då vinden 
friskade i, en manöver som inte 
alltid var så lätt. Under mitten 
av 50-talet började den nya ber
muda-riggen att mer och mer 
tränga ut spriseglet. Fjällbacka
kostern var inte längre den do-

Fern kronor 
Mer kostar det inte att bli med
lem i Segelsällskapet Norder
viken. För dessa anordnar SSN: 
Två stora regattor, träningsseg
lingar, Väderöarna runt, seglar
träffar, juniorseglingar. Dess
utom får Du SSN-bladet två 

minerande utan nu utgjordes de 
största klasserna av framför allt 
J-10:or men även av Folkbåtar, 
J-14 och Stjärnbåtar. I mitten 
av 60-talet skedde en kraftig 
förändring av seglingarna i 
Fjällbacka. Framtill nu hade re
gattorna mest haft en lokal ka
raktär och samlat endast mellan 
30 och 40 startande. I och med 
att snabba och lätta, planade bå
tar som OK-jollen, D-kanoten, 
Trissjollen och Mirrorjollen blev 
allt populärare, ökade deltagar
antalet snabbt till över 100 st. 
och segelsällskap från h ela 
västsverige finns nu represen
terade på SSN:s regattor. 

Dagens SS Norderviken är med 
sina 200 medlemmar ett av de 
största segelsällskapen i Bohus
län. Samtidigt med det ökade 
medlemsantalet har också verk
samheten avsevärt utvidgats. 
Förutom de två årliga regattor
na och Augustiregattan, anord
nas bl. a. träningsseglingar var
je måndag under hela somma
ren. När detta läses har SSN:s 
nybildade distanskappseglings
sektion anordnat sin första di
stanskappsegling, "Väderöarna 
runt", vilken vi hoppas blir ett 
populärt komplement till de or
dinarie kappseglingarna. 

SSN:s juniorsektion har i år va
rit tidigt i elden. Varje lördag 
sedan den 1 maj har man haft 
fysisk träning med seglarjunio
rerna på Fjällbacka fotbollsplan. 
Under sommaren kommer man 
att anordna tre juniorregattor, 
varav den ena kommer att in
nefatta två dagars seglingar. 

Segelsällskapet Norderviken har 
som synes genomgått en kraftig 
utveckling under de gångna 
åren, och allt talar för att den
na positiva utveckling kommer 
att fortsätta. 

Segelsporten i Fjällbacka går en 
ljus framtid till mötes! 

gånger om året. 

Medlemsavgiften kan sättas in 
på Segelsällskapet Nordervikens 
postgiro nr 46 56 65-8. 

Gynna segelsporten i Fjällbacka 
- bli medlem i SSN! 

SSN-bladet 
För att få en bättre kontakt med 
sina medlemmar vilka under 
vinterhalvåret är spridda över 
hela Sverige, ger SS Nordervi
ken sedan några år ut ett in
formationsblad, SSN-bladet. I 
vårens nummer, som nu fått ka
raktären aven klubbtidning, 
kan vi bl. a. läsa följande: 

SSN 30 år 
En aktningsvärd ålder för ett 
segelsällskap. Någon tillbaka
blick blir nu inte detta men väl 
ett konstaterande att dagens in
tresse för segelsporten i Fjäll
backa skärgård aldrig varit stör
re på dessa 30 år än just nu. 
Orsaker som starkt bidragit till 
denna utveckling, utöver den 
fina skärgården och det ökade 
båt- och sjöintresset, är seglar
skolan i Lasse Lundbergs regi, 
Mirrorjollens spridning och D
club ens verksamhet. 

Det är inte bara i fjällbacka
trakten som segelintresset ökar 
utan detta sker utmed hela kus
ten. När intresset för segling i 
norra Bohuslän nu är så stort, 
varför skapas då inga storsegla
re norr om Marstrand? Svaret 
på denna fråga måste ligga i det 
myller av olika båttyper som 
finns i norra Bohuslän. Varje 
segelsällskap har sin egen båt
typ, vilket gör att någon större 
konkurrens än den som finns 
inom det egna sällskapet inte 
går att få. 
Om man t. ex. ser på Marstrand 
så har de betydligt mindre ak
tiva seglare än vad som finns 
i norra Bohuslän. Men tack vare 
sin hårda satsning på vissa båt
typer (och givetvis mycket an
nat) så får de fram många elit
seglare. 
För oss inom SSN förefaller det 
som helt naturligt att försöka 
styra utvecklingen efter Mar
strands förebild. Men detta är 
mycket svårt med alla de eko
nomiska intressen som finns in
om segelsporten av idag, som 
dock är på både gott och ont. 
Någonting som skulle vara nyt
tigt för den fortsatta utveck
lingen vore om man inom SSN 
kunde bilda olika sektioner för 
varje klass där respektive sek
tion tillvaratog sin klass intres
sen. Personligen efterlyser jag 
en Optimist-, en Mirror- och en 
OK-jollesektion då det utan tve
kan är inom dessa tre klasser 
man kan få bäst, hårdast och 
nyttigast konkurrens utifrån. 
Har n ågon intresse av att verka 
för detta så hör av Er. 
En juniorsektion har bildats in
om SSN med lovande förutsätt
ningar. En suporterklubb som 
lovat stödja SSN håller på att 
bildas och ett fortsatt "grovar
bete" inom SSN:s styrelse för 
att vi med fortsatt stöd från Er, 
medlemmar, ser en ljus framtid 
för segelsporten i Fjällbacka. 

SSN-bladet 
I och med detta nummer har 
SSN-bladet ändrat utseende och 
fått karaktären aven visserli
gen blygsam men dock klubbtid
ning. Avsikten är att varva med
lemmarnas egna bidrag med 
korta informationsnotiser. Det 
är således inte meningen att sty
relSEn skall använda SSN-bladet 
till en egen lekstuga utan det 
är Du som skall bidra med ar
tiklar. Du är kanske med om 
något festligt under sommaren 
eller Du tycker kanske att nå
got är fel. Skriv då ett par ra
der om detta och komplettera 
gärna Ditt alster med ett folo
grafi eller en teckning. 

2-faldig VM-mästare 
Fjällbacka 
I samband med sportlovsveckan 
gjorde den välkände storsegla
ren Göran Andersson från Mar
strand ett besök hos oss i SSN. 
För den som inte vet det redan 
kan nämnas att Göran är två
faldig svensk mästare i finnjolle, 
tvåfaldig världsmästare i OK
jolle samt svensk mästare i OK
jolle. 

Vi hade samlats ett 50- tal på 
Stora Hotellet och Göran börja
de med att visa ljusbilder från 
en del av sina jordenruntresor 
samt berättade vad en seglare 
av idag kan få uppleva. Därefter 
berättade Göran om hur man i 
Marstrand, där han är mycket 
engagerad både som ledare och 
aktiv, gör för att få fram goda 
seglare. 

Aftonen får betecknas som myc
ket givande och trevlig. Det är 
en värdefull kontakt vi har med 
denne mycket sympatiske seg
larmänniska. Det var andra 
gången han gjorde ett besök här 
och vi skall försöka att snart 
å hit honom igen. 

Sture. 

Fysisk träning 
Fysisk träning för seglarjunio
rer (max. 21 år) anordnas varje 
lördag med början den 1 maj. 
Samling 3ker på Fjällbacka fot
bollsplan kl. 10.00. Som ledare 
står Yngve Blom, känd friidrot
tare, vilket bådar för gott re
sultat. Efter träningen får Du 
möjlighet att duscha. Du kom
mer även att få anvisningar om 
hur Du på egen hand skall byg
ga upp Din kondition under 
veckan. 

Kom ihåg att för att bli en bra 
seglare krävs en god kondition. 

Ställ upp! 

fOT Is. sid. /8 
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SSN :s styrelse 

Ordf.: Sture Kahlman (0525-
31148), v. ordf. : Erik Lindström 
(0525-31192), sekr.: Olle Paul
son (0525-31314), kassör: Stefan 
Strömberg, seglingsnämndens 
ordf.: Bengt Kahlman, övriga le
damöter: Alf Jonasson, Karl
Erik Uttgren. 

"Väderöarna runt" 

En nyhet för året blir en dis
tanskappsegling "Väderöarna 
runt" som seglas i form aven 
handikappsegling. Här finns det 
möjlighet för alla att vara med. 
Du kan tävla för en topplats el
ler njuta aven dag härlig fa
miljesegling. Alla typer av 
däckade kölbåtar är välkomna. 
Observera dock att besättningen 
måste bestå av minst två man 
varav en skall ha fyllt 18 år. 

Regattakalender 

26/ 6 Bohusregattan, Bohuspoka
len, arr. SS Gullmaren, anmä
lan 0523-134 18, klasser: Alla bå
tar. 
3-4 . . 7 DM för jollar, Ljungski
le SS, 0522-20407, Finn, OK, 
Triss, Optimist. 
3/7 Lysekil Race, Lysekils SS, 
B. Harnevie, Strandv. 33·, 453 00 
Lysekil. 
17/7 Öppen regatta, Hovenäsets 
SS, 0523- 303 24, 319 00, Alla. An
mäl senast 14/7. 
18/7 Öppen regatta, Ss: Norder
viken, K. E. Uttgren, 0525-31487, 
Alla. Anmäl senast 15/7. 
24-25/7 Öppen regatta, BJK, 
0525-102 76. Alla. 
7/ 8 Öppen regatta, SS. Norder
viken, K. E. Utgren, 0525-31487. 
Alla. Anmäl senast 5/8. 
8/8 Regatta, Sotefjordens SS, 
0523-50240. Folkbåt, OK, Triss, 
Mirror, Gavott, Opt. 
21/8 Tjörn Runt, Stenungsunds 
SS, 0303-70821, 70120. Däckade 
båtar. 

Juniorseglingar 

SSN:s juniorkommitte anordnar 
juniorseglingar (max. 16 år) den 
21 och 28 juli för Optimist-, 
Mirror-, Triss- och Kollibrijol
lar. Närmare upplysningar fin
ner Du på SSN:s anslagstavla. 
I anslutning till SSN:s augusti
regatta anordnas den 5--U aug. 
juniorseglingar för jollar. Här 
är alla jolleklasser välkomna 
och de tävlande kommer att in
delas i yngre juniorer (max. 16 
år) och äldre juniorer (17-21 
år). Anmälan till denna segling 
skall lämnas till Gösta Sanders
son (tel. 0525-312 33) senast den 
2 augusti. 

Nya lokaler för sim· och seglarskolorna Sälvik 

Förutom camping och friluftsliv vid Sälvik har i anslutning till 
detta anlagts bryggor för sim- och seglarskolorna. Två trevliga 

byggnader har uppförts för skolornas verksamhet. 

Under förra året påbörjades ar
betet med uppförande av två 
mindre byggnader av typen sjö
bodar i Kville kommuns regi. 

De har nu färdigställts och kom
mer att användas av respektive 
skolors ledare för såväl under
visning som förvaring av mate
rial. Förutom den redan befint
liga pontonbryggan för simsko
lan har det uppförts en brygga 

för seglarskolan. "Sjöbodarna" 
är uppförda på ett mindre av
stånd från stranden, och nere 
vid sjön anlägges en plan av den 
sten man fått vid rensningen av 
badsträndernas omgivning. Allt 
har blivit snyggt och trevnaden 
torde inte utebli för dem som 
under innevarande sommar 
kommer att deltaga i övningar
na. Bryggan ger dessutom plats 
för ett antal mindre båtar. 

KURSER SOMMAREN 1971 
Segling - navigation - båtvett 

Samtliga kurser börjar måndagar kl. 09.00 och pagar dagligen 
till kl. 16.00. På lördagarna hålls avslutning för resp. veckokurs. 
För nybörjarkurserna, "Ladies week" och "Gentleman's week" 
krävs inga som helst förkunskaper. 

Varje elev skall dock vara simkunnig samt inneha flytväst. 

vecka 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

28.6- 3.7 Nybörjarkurs 
5.7-10.7 Nybörjarkurs 

12.7-17.7 "Ladies week" 
19.7-24.7 "Gentlemen's week" 
26.7-31.7 Fortsättningskurs 
2.8- 7.8 Fortsättningskurs 
9.8-14.8 Nybörjarkurs 

Eleverna bör varje dag till seglarskolan medbringa fullt ombyte 
kläder, och vid regn nödiga regnkläder. 

Kursavgiften är 120: - kr., vilket inkl. kursmaterial. Vid an
mälan skall anmälningsavgiften 50: - kr. insändas medan rest
avgiften 70: - kr. betalas under kursveckan. 

Kursledare LASSE LUNDBERG, tel. 0525/ 31560. 

VAlKOMMIEN Till ST UVBODIEN 

DÄR FINNER NI STOR SORTERING I BOMULL, 
FROTTE OCH POLYESTER-TYGER 

S 1 U V B O D [ N I FJAlUACKA 
Telefon 0525/31495 - 31523 

Kvällsöppet : tisdag och fredag 

Seglarskolan 1971 
Som jag ser det kommer år 1971 
att bli det allra viktigaste året 
i seglarskolans snart 4-åriga 
existens. 
Genom kommunalt stöd har vi 
fått en anläggning ute i Sälvik 
som vi så länge gått och drömt 
om. Vi som jobbar med ungdo
marna har haft problem tidi
gare. Har det regnat har vi inte 
kunnat ta vägen någonstans. 
Vi ser nu fram emot en fin 
sommar ute vid vår nya anlägg
ning. Men i och med att vi bör
jar få ordning på saker och ting 
ökar också kraven vad det gäl
ler kvaliteten på våra kurser. 
För den skull har jag lyckats 
komma med som besättning med 
gamle olympiaseglaren Bengt 
Sj östen, vilken tävlar för att 
kvalificera sig t ill VM till hös
ten i Amerika. 
Visserligen får mina duktiga 
medhjälpare klara sig utan mig 
under seglingshelgerna, men jag 
tror att jag måste ut och lära 
mig mera för att kunna lära ut 
mera. 
På detta sätt blir seglarskolan 
viktig i år. 
Det börjar bli mer allvar i le
ken . . . 
Så en presentation av somma
rens program. 

Seglar hälsning 
Lasse Lundberg 

Nödrop från en J 10:0 
Var är alla mina kamrater? -
Varför har dom försvunnit från 
havet, i varje fall vid Fjällhacka 
badortsregatta ? 

Sommaren 1964 var vi åtta 
J 10:or som skar startlinjen. 
1.970 var det bara jag. Det är 
inte lika ro ligt att få kan:Jn
skott, när man är ensam i klas
sen och faktiskt inte vet om 
man är först eller sist. Var är 
Skåren, Nick, Whatika och Tai
fun II från Fjällbacka? - Och 
var håller ni hus Johan Blöt, 
Lotta, Marinella, Jocke, Curacao 
och 17 W från Hamburgsund 
och Hamburgö, Bovallstrand och 
Hunnebostrand 

Vi är ju alla av fint virke och 
tacklar inte av i första taget. 
Hoppas vi ses några stycken på 
banan i sommar bland alla 
plastbåtarna! 

MAJT 

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 
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Minneslista 1971 
Friluftsbad 

pingplats 

ontor 

Badholmen 

Biblioteket 

Postexpeditionen 

Apotek 

Fjällbacka kyrka 

Läkare 

Bryggdans 

Bio 

Porsholmsbadet 

Sälvik och Mörhult. 

Sälvik. Gillis Sahlberg, tel. 0525/ 
31490. 

Badkontoret hålles öppet mån
dag t. o. m. lördag 9-11 i barL 
kamrer Hakeröds bostad, Mör
hult, tel. 0525/ 31060. Kl. 17.00-
18.30 i badkontoret, Fjällbacka. 
tel. 0525/ 31060. Söndag stängt! 

Varmbadhuset öppet vardagar 
utom lördagar 8.00-12.00, 13.00 
--18.00, lördagar 8.00--13.(10. 
Bastu måndag damer 13.00'-
16.00, herrar 16.00-18.00, onsdag 
herrar 13.00-16.00, damer 16.00 
-18.00, fredag damer 13.00-
16.00, herrar 16.00---19.00. Tel. 
31047. 
Kallbadhuset öppet alla dagar 
kl. 8.aO-18.00. 

Lokal Församlingshemmet (käl
larvån.), öppet fr. o. m. 15 juni 
t. o. m. 21 aug. måndag och fre
dag kl. 18.00---19.30. Efter den 
21 aug. öppet varje måndag kl. 
18-20. 

Öppen vardagar måndag-fredag 
9.00~11.30, 14.00-16 .. 30, lördag 
9.00-13.00. 

Vardagar 9-13, 14-18. Dag fö
re sön- och helgdag 9-13. 

Gudstjänsttider - se sommar
programmet. 
Pastorsexpeditionen hålles öppen 
för folkbokföringsärenden lördag 
10-13. 
Kyrkoadjunkt Högberg är an
träffbar utan tidsbegränsning i 
personliga angelägenheter. Tel. 
31034. 

Mottagning 8.00---16.00 vardagar 
utom lördagar t . o. m. aug. 
Tel. 31025. 

Onsdag och söndag 21.00-23.00. 

Matine för barn varje söndag 
kl. 17.00 under sommaren. 

Båt avgår midsommardagen 26 
juni och söndagen den 27 juni 
kl. 10, 11, 12 samt åter kl. 15, 
16, 17. 
Från den 5 juli dagligen tills vi
dare avgår båten kl. 10, 11, 12 
samt åter kl. 15, 16, 17. 
Fiske: måndagar, tisdagar, tors
dagar och fredagar avgång kl. 
18.00 med återkomst kl. 21.00. 
Kvällsturer-rundturer: söndagar 
och onsdagar avgång kl. 18.30, 
återkommer c:a kl. 19.45. 
Se vidare annons eller affische
ring. 
Bengt Richardssons Båttrafik. 
Tel. 0525/ 31077. 

Telestation 

Dans 

Sommartid måndag-lördag 9-
13, 14-20. Sön- och helgdagar 
17-20. 

Gröna Lid, fredag och lördag. 
Tel. 0525/ 31041. 
Stora Hotellet: tisdag, torsdag 
och lördag. Tel. 0525/ 31003. 
Strandrestaurangen Fjällbacka 
Havsbad: fredag, lördag. Tel. 
0525/31208. 

Miniatyrgolfbanan Källvik 17.00-21.00. 

Banker Kville Sparbank. Tel. 0525/ 31018. 
Öppen vardagar utom lördagar 
9.30-15.00. 
Fredagsöppet även 17.00-18.00. 
Göteborgs Bank. Tel. kamrer 
och utlåning 0525/ 31027, kassa 
och inlåning 31427. Exp.tid var
dagar utom lördagar 9.30-15.00. 

Legala notiser 

85 år 

24/ 12 Fröken Helga J ohannes
son, Fjällbacka 

80 år 

15/7 Fru Olivia Svensson, 
Fjällbacka 

9/ 8 F. köpman Johan Olofs
son, Fjällbacka 

16/8 Fru Alma Åkerström, 
Fjällbacka 

6/ 11 Fru Asta Lund, Dalen, 
Fjällbacka 

75 år 

17/ 11 Fröken Ellen Johansson, 
Mörhult, Fjällbacka 

28/11 Fiskaren Hugo Holm
berg, Fjällbacka 

70 år 

29/7 Fru Helga Bräck, öds
mål, Fjällbacka 

65 år 

6/ 10 Fru Elsa Carlsson, Fjäll
backa 

10/ 11 F. polisman Eric Pihl
qvist, Fjällbacka 

60 år 

14/ 10 Fabriksarbetare Randolph 
Victor, Bräcke, Fjällbacka 

23/ 10 Fröken Anna Irene Ols
son, Nordby, Fjällbacka 

28/ 10 Fröken Lilly Andersson, 
Fjällbacka 

50 år 

11/7 Fröken Eivor Olsson, 
Fjällbacka 

28/7 Köpman Erik Claesson, 
Fjällbacka 

19/ 11 Tulltjänsteman Allan 
Benettsson, Fjällbacka 

29/ 11 Snickaren Bo Granqvist, 
Fjällbacka 

Födda 

4/ 12 1970 Ingrid Jessica, dotter 
t ill Lars Anders Engberg och 
hans hustru Rita Ingrid f . 
Kranz 

6/ 2 1971 Helene Bjarnesdotter, 
dotter till Olof Bjarne Larsson 
och hans hustru Gunilla Kris
tina f. Järund 

12/3 1971 Anders Daniel, son 
till Karl Erik Utgren och hans 
hustru Anita Marianne f. 
Strömberg 

15/ 3 1971 Angelica Linea Inge
borg, dotter till Raymond 
Gösta Lennart Fredlund och 
hans hustru Inga-Lill Birgit
ta f . Olsson 

10/ 4 1971 Anett Margareta, dot
ter till Olof Leif Erik Ek
ström och hans hustru Bir
gitta Linnea f. Andersson 

Döda 

15/ 11 1970 Birger John Edmund 
Larsson, f. 16/ 11 1901 

16/ 11 1970 Olof Viktor Vahl
berg, f. 1/ 8 1885 

7/ 12 1970 Karl Gustav Bertil 
Persson, f. 1/6 1913 

29/ 12 1970 Anna Elisabet Jo
hansson, f . 26/12 1881 

4/ 5 1971 Hulda Vilhelrnina 
Pålsson, f. 8/ 11 1880 

16/ 6 1971 Henning Östberg 
f. 16/11 1906 



26/ 6 

27/ 6 

3/7 

4/7 

10/7 

11/7 

17/7 

18/7 

24/7 

25/7 

31/7 

1/ 8 

7/ 8 

8/ 8 

14/ 8 

15/ 8 

22/ 8 

29/ 8 

~lJtkan J {LtO-{jtam.· 
Midsommardagen Högmässa kl. 9.30 

3 sönd. e. Tref. Högmässa kl. 9.30 

Lördag Helgmålsbön kl. 19 

Missionsdagen Högmässa med missionsoffer 
kl. 9.30 

Lördag Helgmålsbön kl. 19 

5 sönd. e. Tref. Högmässa med nattvardsgång 
kl. 9.30 

Lördag Helgmålsbön kl. 19 

6 sönd. e. Tref. Högmässa kl. 9.30 

Lördag Helgmålsbön kl. 19 

Kr. förklarings dag Högmässa kl. 9.30 

Lördag 

8 sönd. 

Lördag 

9 sönd. 

Lördag 

10 sönd. 

11 sönd. 

12 sönd. 

Konfirmation kl. 16 

e. Tref. Högmässa med nattvardsgång 
kl. 11 

Helgmålsbön kl. 19 

e. Tref. Högmä~sa kl. 9.30 

Helgmålsbön kl. 19 

e. Tref. Högmässa kl. 9.30 

e. Tref. Högmässa kl. 9.30 

e. Tref. Högmässa kl. 11 

Därefter högmässa kl. 11 varje 
sön- och helgdag. Nattvardsgång 
i regel första söndagen i varje 
månad. 

Eventuellt hålles någon eller 
några av helgmålsbönerna som 
musikandakt. 

Kyrkan hålles under sommar
månaderna öppen för enskild 
andakt alla vardagar kl. 9-17. 
Å andra tider kan nyckel häm
tas i prästgården, söder om 
kyrkan. 

SCHEWENIUS' TR. MUNKEDAL 1971 


