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Fabriken är uppförd på det kommunaLa industriområdet vid Bräcke, och har ett vackert läge. 

Den högmekaniskci industrin Fjcillbacka • 
I 

om vilken v i berättade i före
gående nummer av denna tid
ning har nu givit startsignal. 

Under förra månaden blev det 
klart och tillverkningen tog sin 
början. Som förut nämnts var 
det Nordlunds Elektrotekniska 

AB NETAB i Göteborg, som be
slutade att födägga sin industri 
hit till Fjällbacka. Det var ett 
välkommet tillskott till samhäl
lets arbetsmöjligheter och enligt 
uppgift skall 'arbetsstyrkan upp
I början blir den lägre. Hela 
gå till 40' vid full sysselsättning. 

fabrikskomplexet är 2.000 kvm. 
inklusive kontors- och övriga 
utrymmen. Investeringsplanen 
omfattar 3.230.000' kronor. Av 
kostnaderna har statligt lån och 
bidrag utgått med 1,5 miljoner 
kronor. 

Tunnel genom Vetteberget 
I denna tidning har tidigare re
dogjorts för Kville dåvarande 
kommuns beslut om utbyggnad 
av reningsverk, pumpstationer 
och avloppsledningm inklude
rande bergtunnel, allt inom 
Fjällbacka samhälle. Dessa ar
beten upphandlades i vanlig 
ordning och entreprenadarbeie
na fortskred planenligt fram till 
semestern i år. Då hade förbe
redelsearbeten för tunneninsla
get nere vid " torget" äveIlJ på
börjats och bockort byggts upp. 

Vid den sedvanliga inspektion 
som utfördes genom bergmäs
tarämbetet framkom farhågor 
för stor'a rasrisker av lös sten 
och icke fasta bergspartier vil
ket föran:2dde ämbetet före
skriva rigorösa förstärkningsar
beten före dessa arbeten finge 
påbörjas. I föreskrifterna ingick 
således arbeten som ej ingick i 
den upphandling kommuIlJen 
gjort varför tilläggskostnader 
var ofrånkomliga. Beråmästar
ämbetet hade på projekterings-

stadiet äv·enledes avgivit utlå
tande vilket låg till grund för 
upphandling och vilket utlåtan
de även ingick i anbudsunder
laget. 

Då entreprenören med ledning 
av yrkade förstärkningsarbeten 
presenterade tilläggskostnader 
för tunnelns utförande, var des
sa kostnader i den storleksord
ning 'att kostnadsramar och kal
kyler för anläggniIlJgen helt 
sprängdes. Kommunens repre-

--= f"lj 

Nummer 31 

sentanter behandlade den upp
komna situationen vid flertal 
byggmöten och styrelsesamman
träden där kostnadernas storlek 
till den del dessa kunde preci
seras ",ar höga och ytterligare 
stora men för övrigt okända 
kostnader låge i bakgrunden. 
Vidare fanns ett uttalande, att 
utfördes tunnelarbetet bleve 
kommunen att betrakta som an
svarig för i framtiden ev. kom
mande ras från berget. Entre
prenören hade dessutom rätt 
enligt kontraktet till stille
ståndsersättning räknat per dag. 
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Folkmängden 
ökar i Fjällbacka 
Många har under året flyttat in 
i Fjällbacka och hälsas välkom
na. Åtskilliga har emellertid 
även flyttat ut varför folkök
ningen stannar vid 15 personer. 
Man hade kanske väntat en 
större ökning. I varje fall har 
vi åter passerat 8O'O'-strecket och 
folkmängden utgör i dag 80'09 
personer. 1967 räknade försam
ling.en 755 personer vilket vi 
hoppas är bottenrekordet. Pas
torsexpeditionen vill gärna i 
detta sammanhang påminna om 
skyldigheten för alla flyttande 
a tt snarast anmäla flyttningen 
till pastorsexpeditionen. Denna 
skyldighet gäller även flyttning 
inom församlingen. 

Landshövdingsbesök 
Sidan 4 

Inventing AB invigde 

fabri ksbygg nad 

Sidan 8 

Informationsmötet på 

Stora Hotellet 

Sidan 16 
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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 Fjällbackabo'r och 
bland sommargäster i sam
hället och den närmaste 
bygden. 

Små o 
sma ord 

Trots att man inte riktigt vill 
acceptera att sommaren och 
hösten har gått över i vinter, 
säger dock almanackan, att vi 
snart skriver ett nytt år. Ett år 
som vi alltid ser fmm emot med 
stora förväntningar och vyer. 
Ett nytt år som för Fjällbacka 
ter sig mycket gynnsamt. 

Ett vitalt näringsliv är det främ
sta önskemålet för ortens fram
tid. Glädjande nog har en ny 
mekanisk industri uppförts på 
Ödsmålsslätten, granne med In
venting. Denna nya mekaniska 
industri kommer att tillföra 
bygden ett avsevärt arbetstill
skott. 

För 15 år s-edan, när vår för
ening bildades, skrev dåvaran
de landshövdingen följande läs
värda och begrundande ord, som 
det är ett nöje att citera. 

"För att en bygd skall leva och 
utvecklas kräves icke enbart 
vissa naturliga förutsättningar 
och goda kommunikationer. Av 
ännu större betydelse är per
sonliga initiativ och mod att ta 
risker. Om någon startar ett fö
retag på en plats och lyckas 
därmed, följer i regel andra ef
ter. Erfarenheten visar att stör
sta utsikter till framgång har 
bygdens eget folk: de känner 
förhållandena , trivs på platsen 
och har bättre förutsättningar 
att få god arbetskraft. Därför 
bör alla initiativ, som spirar 
upp på platsen - hur blygsam
ma de än kan synas - ägnas 
uppmärksamhet, förståelse och 
stöd. Ofta visar det sig svårt för 
en företagare, som börjar i 
mindre skala, att nå förbindel
ser utanför den lokala markna
den och med större inköpare. 
En förening av den art, som 
nu startar i Fjällbacka kan här
vid vara till stort gagn. Den kan 
bidraga till att rikta uppmärk
samheten på Fjällbacka och på 
Fjällbackaprodukter och för
medla värdefulla personliga 
kontakter. Den är i sig själv 
ett uttryck för samhällets livs
vilja, och den är ett initiativ 
som bådar gott för Fjällbackas 

Ingen delning av 
skolklass i Fjällbacka 

Länsskolnämnden håller fast vid 
sitt tidigare beslut att årskur
serna 1 och 2 i Fjällbacka skola 
i Tanum skall gå i en klass av 
B- typ läsåret 1971-72. 

Skolstyrelsen Tanum som 
överklagat klassanordningen 
har bl. a . framhållit att klassen 
har 26 elever vilket skulle göra 
det möjligt att dela klassen. 

I sitt yttrande till regeringen 
där länsskolnämnden avstyrker 
besvären säger nämnden bl. a. 
att elevantalet väntas sjunka re
dan nästa år. 

av kärlek 
framtid. J 'ag önskar den allt 
stöd - inte bara av fjällbacka
bor hemma och i förskingringen 
utam även av alla dem, som 
upptäckt att Fjällbacka och dess 
skärgård är det finaste Sommar
Bohuslän har att ge." 

Detta var för 15 år sedan. 

Fisket har varit en av de föcr 
nämsta näringarna sedan urmin
nes tider. Det är många av sam
hällets och bygdens befolkning, 
som fått sin utkomst härav. Ut
vecklingen av fisket har dock 
under senare år visat en kata
strofal tillbakagång. Lönsamhe
ten har blivit ett stort bekym
mer för fiskarkåren. Fjällbackas 
"modernäring" fisket har över
tagits av andra näringsgrenar. 

Stenindustrin var också på sin 
tid en icke föraktlig inkomst
källa. Många med mig minns 
säkert, vilket sjudande liv sam
hället genomgick vid inlastning 
av sten. Då var det fläkt över 
"gubbarna". Visselpipor tjöt, 
handkärror gnisslade, stenar 
skramlade, vinschar rasslade 
och överallt en förnöjd stäm
ning. Dessa inlastningsdagar ja
gade upp hela samhället ur sin 
"törnrosa" -sömn. Samma feno
men upplever vi även idag då 
sommargäster några korta må
nader sätter fläkt och liv i 
Fjällbacka. 

Med dessa stora industrier, in
venting och Netab, som nu finns 
på platsen, torde en vändpunkt 
ha nåtts i den kräftgång, som 
under åtskilliga tiotal år präg
lat orten. Bristande arbets till
gång och därmed avfolkning, 
kanske om några år blott är ett 
minne. Fortsätter denna goda 
arbetstendens på samma sätt, 
kan man med förhoppning se 
framtiden an. De ungdomar som 
växer upp i samhället kan be
redas den sysselsättning de hit
tills fått söka på annat håll. 
Ungdomen vill mer än gärna 
stanna kvar på platsen, hoppas 
att deras önskningar går i upp
fyllelse. 

Alf Edvardsson 

Via postanstalten 

får 734 hushåll sin post har 
poststyreisen räknat ut. Av des
sa hushåll var 414 villaägare
hushåll och 188 självständiga 
jordbruk. Inom postanstaltens 
område betjänas 21 butiker 
(varav 14 livsmedelsaffärer), 7 
kontor, d. v. s. större affärskon
tor, offentliga myndigheters kon
tor, fabrikskontor, hotell, restu
ranger, barserveringar, kafeer 
och konditorier med särskild 
serveringslokal, 1 damfrisering 
och 1 herrfrisering. Siffrorna 
baserar sig på en räkning som 
utfördes i mars 1971 men hän
syn har tagits till de förändring
ar som beräknas inträffa under 
sommarhalvåret 1971. 

Fjällbacka-Bladet 

Uppge adressändring 

vid flyttning. Uraktlåter 
någon att göra anmälan om det
ta till redaktionen så att för
sändelsen går till den förutva
rande adressen stoppar den där. 
Förut eftersände posten försän
delsen och då kunde i ett fler
tal fall kontakten med adressa
ten upprätthållas. Då posten nu
mera har indragit denna service 
uppstår bara tråkigheter. En 
försändelse kommer åter avsän
daren med följande text "Adres
saten har flyttat. Inlämnad be
gäran om eftersändning har 
upphört att gälla". 

TACK 

Den gemensamma insamlingen i 
Fjällbacka till förmån för de 
östpakisrianska flyktingarna in
bringade 1.770 kr. samt 18 filtar. 
För det goda resutatet tackar 

Lutherhjälpen Lion Rädda 
Barnen Röda korset. 

Föreningen för Fjällbacka 
höll sitt årsmöte i Församlings
hemmet den 15 juli. Ordföran
den Alf Edvardsson hälsade väl
kommen varefter behandlades 
de ärenden vilka upptogs på 
dagordningen. Styrelsens verk
samhetsberättelse föredrogs och 
godkändes. Ur densamma fram
gick, att tidskriften Fjällbacka
Bladet tryckts i samma antal ex. 
som förut. För de under förra 
året vid Hällesporten uppsatta 
flaggstängerna för internationell 
flaggning, hade lovord inkom
mit varför man ansåg att denna 
åtgärd fyllt sitt PR-värde för 
samhället. Vi är tacksamma för 
detta, men måste framhålla de 
återkommande årliga kostnader
na genom inköp av nya flaggor 
sade styrelsen vidare. Med
lemsantalet utgjorde 427, en 
konstant siffra, då nytillkom
mande medlemmar utjämnas 
med avgående, till största delen 
på grund av adressförändring 
vilket ej meddelas och kontak
ten upphör. Under året hade 
även samarbete med Seglarsko
lan bedrivits för anordnande av 
segling. Revisorernas berättelse 
godkändes och! den föreslagna 
ansvarsfriheten beviljades sty
relsen. I tur att avgå ur styrel
sen var John I. Johansson och 
Algot Torewi vilka återvaldes. 

Vidare återvaldes revisorerna 
Stig Samre och Kerstin Kroona. 
På grund av fortsatta stigande 
kostnader vid framställningen 
av Fjällbacka-Bladet beslöts en
ligt styrelsens förslag att höja 
medlemsavgiften till tjugo kro
nor. Beträffande försäljningen 
av tavlorna skänkta av sysko
nen Karl-Gustav, Sonja, ' -Len
nart och Rosa Holmberg, upp
drogs åt styrelsen att anordna 
lotterier på desamma. 



Fjällbacka-Bladet 

och 

tillönskas värderade medarbetare, medlemmar, 

annonsörer och ovnga vänner 

Under året har vi firat Fjäll
backa-Bladets 15-åriga tillvaro. 
Glädjande nog kan vi fortsätta 
vårt arbete med utgivni:ngen av 
tidningen. Den framstår som 
den förmedlande länken mellan 
oss här hemma och alla vilka 
lever på olika platser såväl in
om landet som ute i världen. 
Våra värderade medarbetare 
finner vi på olika breddgrader 
även långt utanför landets grän
ser. Vi äro tacksamma för alla 
bidrag av redaktionell art, men 
vårt utrymme inom tidningen 
är begränsat av ekon'Omiska 
skäl. I anledning av detta måste 

tyvärr artiklar stå över till kom
mande nummer vilket vi hoppas 
våra vänner medarbetare har 
överseende med. Det är tråkigt 
för oss att inte kunna förmedla 
allt till våra ärade läsare 'Om
gående, men det ger oss en styr
ka i arbetet att alltid ha god 
tillgång på material. P å grund 
av ständigt ökade framställ
ningskostnader har FFF under 
året måst höja medlemsavgif
ten från femton till tjugo kro
nor och hoppas vi därmed kun
na fortsätta vår verksamhet 

Redaktionen 

Bryggdansen ett kärt minne Från dagar som Hytt 

Under vinterns kulna dagar går 
man och drömmer fram emot 
den sommar som kommer, och 
som man väntar så mycket av. 

Man minns hur trevligt det va
rit många gånger förut. Något 

som behåller sin tjusning tider
na igenom är bryggdansen. Vad 
vore väl ett skärgårdssamhälle 
i sommartid om det inte ordna
des med sommardans. Vi min
nes hur denna dans har fort
levat sedan 1920-talet fast då 

under pri:mitiva - men ändock 
trevliga förhållanden. Till drag
spelets sprittande toner tråddes 
dansen gärna inne i någon sjö
bod när det regnade. Under 
ljumma sommarkvällar sökte 
man sig till någon brygga bl. a. 
ångbåtsbryggan där de dansan
de paren slingrade sig fram 
mellan silltunnor och förbi ål
sumparna. Sedermera gavs det 
plats för dansen vid Samhällets 
Planar på utlastningsbryggan 
där det var bättre utrymme. 

Det var inga kostsamma arran
gemang vid dessa danser. Kan
ske man fick garantera spel
mannen en femma för natten 
eller togs det upp "spelmans
pengar" på så sätt att en per
son gick runt med sin hatt och 
fångade upp de givmildas slan
tar vilka i allmänhet utgjordes 
av kopparslantar och knappar. 
Det blev en ringa ersättning 
från tacksamma vänner. 

Sommarfesten, .som hålles nu, 
har sina anor från denna tid, 
fast då i mindre omfattning. 
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Publiken var ej större än den 
kunde inrymmas i Folkets hus 
någon gång då oväder rådde. 

Det nedlades dock mycket ar
bete från arrangörernas sida vid 
senare tid för sommarfesten el
ler som den kallades "Basaren" 
genom stora karnevalståg som 
till musik drog gen'Om samhäl
let. J 'a, dä var då dä. Numera 
äger bryggdanspremiären rum 
midsommarafton omkring den 
lövade majstången vilken spri
der stor glädje bland barnen. 
Intresset för majstångens deko
ration och resning är dock i 
bottenläge bland fäderna, då 
ingen hjälp längre lämnas. 

Tror Ni inte att Eder med'Ver
kan för att klä 'Och resa maj
stången skulle uppskattas av ar
rangörerna? J Q säkert skulle 
detta arbete röna stor uppskatt
ning bland det fåtal personer 
vilka får ikläda sig ansvaret för 
arrangemanget. Kan man våga 
tro på ett livligt deltagande näs
ta midsommar? Ute i skog och 
mark kan vilda blommor plockas 
och sedan hjälps man åt att klä 

fort • . å sid. 27 
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landshövding Erik Huss besökte Fjällbacka 

I mitten landshövding Huss informeras om fabrikationen av 
direktör Harry Järund. Från vänster kommunstyrelsens ordf. 

Raymond Hansson. 

På sin eriksgata genom Tanums 
kommun gästades Fjällbacka 
den 1 november av länets nya 
hövding. Han uppvaktades av 
en delegation från kommunen 
med kommunstyrelsens ordfö
rande Raymond Hansson som 
ciceron. Sedan sällskapet gjort 
en rundtur genom samhället 
varundE"r landshövding Huss 
informerats om samhällets ut
, oeckJing och framtida önskemål 
ställde3 färden till Inventing 
AB:s fabrik. Här mottogs lands
hövdingen och den kommunala 
representationen av direktör 
Harry Järund och verkmästare 
Erland Järund vilka sedan vi
sade gästerna omkring i loka
lerna. iEfter rundvandringen, 
varunder landshövdingen visade 
stort intresse för fabrikationen, 
samlades deltagarna i personal
rummet där de bjöds på kaffe. 
Direktör Harry Järund infor
merade om fabrikens tillkomst 
och utveckling. Under fabrikens 
femtonåriga tillvaro har allt gått 
på ett tillfredsställande sätt. De 
största problemen nu är bristen 
på bostäder och byggbara tom-

ter. Från Fjällbacka fortsatte 
färden mot Tanum. 
Befolkningen inom Fjällbacka 
samhälle såg med viss förhopp
ning till landshövdingebesöket. 
Kanske kunde landshövding 
Huss medverka till att de aktu
ella problemen, vilka tornat upp 
sig inom samhället, kunde kom
ma till en lösning inom rimlig 
tid, eller snarast. Tomtfrågan är 
den mest brännande enligt all
män uppfattning. Att se ett sam
hälle under full expansion med 
utbyggnad och nybyggnad av 
fabriker, men sedan år tillbaka 
i avsaknad av byggnadstomter, 
och för dagen ingen utsikt till 
dylika kanske på flera år, är väl 
ett tillstånd utan motstycke. 
Ändå äger kommunen ett fler
tal jordbruksfastigheter med 
lämpliga tomtområden runt om 
samhället. Kan verkligen myn
digheterna på länsplanet kull
kasta alla framtidsutsikter för 
den kommunala verksamhetens 
framåtskridande. Eller vem bär 
skulden till att ungdomen vid 
sin familjebildning står utan 
möjlighet att skaffa sig ett eget 
hem? 

o 

BATVARV 
FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

F jällbacka-Bladet 

Så började vi 
Det var i början av juni i år, 
som vi (8 st. ungdomar) beslöt 
att göra vad vi kunde för att 
hjälpa till att samla in pengar 
till flyktingarna i Indien. Flyk
tingar som flyr undan massaker 
och terror i Östpakistan. Denna 
insamling gjordes med insam
lingsbössor, vilka vi fått låna 
av Röda Korset. Med bössorna 
försökte vi nå så många som 
möjligt, därför gick vi också 
runt i husen och knackade på. 
Vi blev i de flesta fall mycket 
vänligt bemötta och insamlingen 
gav ett mycket gott resultat, 
drygt 700 kr. 

Detta blev sporren för oss att 
fortsätta arbeta. Vi insåg då att 
bästa sättet var att bilda en för
ening, vilket skulle ge oss större 
möjligheter att agera i samhäl
let. Det är denna förening, som 
efter en lång kamp, har lokal 
i kyrkskolan. Vi har idag 20 
medlemmar och kallas oss Ak
tivistklubben Hand i Hand. 

föreningens syfte står att 
gruppen skall verka för: 

en bättre miljö- och landskaps
vård 

driva nationell och internationell 
hjälpverksamhet 

en demokratisk samhällsutveck
ling. 
Gruppen är partipolitiskt obun
den. 
Våra insatser i samhället har 
hittills inte varit så omfattande, 
men vi har städat upp på en 
strand på Korsö och gjort två 
insamlingar åt flyktingar i In
dien. Den senaste insamlingen 
hade vi nu i nov. i Tanum, 
Grebbestad, Hamburgsund och 
Fjällbacka och den gav 2.100 kr. 
(den första gick bara i Fjäll
backa). Vi har också gjort en 
del skyltar som skall sättas upp 
längs vägbanan i kommunen till 
våren. 

Något av våra närmaste planer 
är att göra något för ungdomar
na i Fjällbacka, att få så många 
människor som möjligt att hjäl
pa oss med att städa upp på 
holmar och liknande platser där 
det behövs. Dessutom håller vi 
på att arbeta för ett bilfritt 
Fjällbacka under sommarmåna
derna. 

Detta var lite grand om oss. Vi 
hoppas vi skall kunna arbeta 
och komma överens med Er alla 
som vi kommer i kontakt med. 

En aktivist. 

Bidrag tilL bryggdansen 
Bryggdansen är en stor utgifts
post i Föreningen Fjällbacka 
Havsbads verksamhet. Därför 
är det med glädje och tacksam
het man redovisar för inkomna 
bidrag. Utan dessa var det omöj
ligt att fortsätta denna tradition. 
Arrangörerna vill härmed fram
föra föreningens tack till samt
liga givare däri inneslutna alla 
okända givare vilka lämnar si
na bidt'ag via "insamlingstun
norna". 

Redovisningen omfattar tiden 2 
juni t. o. m. 15 november 1971 
och uppgår till krono,r 1.920:-. 
Familjen Nils Leandersson, 
Käril!, Fjällbacka, 25, M. Nils
son, Malmö, 50, MarI Gahnberg, 
Sollentuna, 10, Nils och Inga
Brita Lövström, Täby, 25, G. 
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Historier om fantastiske sjökaptenen Johannes Falk 
på Fjellbacka går vidare genom 
sekler. Han var berömd för sin 
storlek och därmed förenad 
styrka. Född i Fjällbacka år 
1813 och avled 1873 således en
dast 60 år gammal. Han blev en 
stor sjöfarare med flera båtar 
och med vilka han gjorde många 
resor både i öst och väst. Del
ägare i ett bolag var han befäl
havare år 1841 på slupen Ama
zon och 1861 på skonaren Oden 
samt slupen L eo . Förutom sin 
sjömansbana hade han försänk
ningar även i land. Var ägare 
till halva Valö samt flera går
dar bl. a. en på Vidingen. Var 
även kryddsillsfabrikör någon 
tid vilken syssla låg väl till för 
sjökaptener och utövades av 
dessa. Kapten Falks bostad var 
den nuvarande fastigheten vil
ken kallas "Posthuset" och är 
belägen vid busstationen. Det 
är inte bara historier om honom 
själv som "vädras" av befolk
ningen utan man tar även fram 
kaptenens stora och omfångs
rika rock till påseende. Det är 
syskonen Ester, Torborg och 
Göta Stubelius i Fjällbacka, vil
ka innehar denna historiska 
rock som fadern folkskollärare 
Karl R. Stubelius på sin tid för
värvade på auktion efter fram
lidne kapten Falk. Rocken re
presenterar i dag ett avsevärt 
värde, inte minst därför att den 
kan uppvisas i det stubeliska 
hemmet, där man kan få se den
samma. Rocken är tillverkad i 
fint kläde, ett dåtida material 
av högsta klass, vilket givetvis 
medverkat till att den i dag är 

i oskadat skick. 
Kapten Johannes Falk vägde 
tvåhundrasjuttiotvå kg. och var 
vad man kan förstå något i stil 
med denna rock, vilken om 
midjan är två meter och sextio 
centimeter. Den rymmer fyra 
vuxna personer. 

J a, historierna om denne kap
t~n Falk är många och inrym
mer dramatiska händelser. Det 
berättas ännu här hemma, vil
ket uppseende den stöddige 
svenske sjökaptenen väckte, när 
han visade sig i de utländska 
hamnar han besökte med sitt 
förande fartyg, och vilka risker 
den tog som försökte retas med 
honom. 

En engelsk pub. Falken uppen
barar sin imponerande stoft
hydda. Allas blickar riktas mot 
honom. Han slår sig ned och 
beställer en grogg. Vid ett bord 
i närheten sitter en känd brot
tare med ett par kompisar. 
"Den du! Den skulle du i alla 
fall inte rå på." Brottaren reser 
sig, går bort till Falkens bord, 
ta: hans grogg och dricker ur 
den. "Miss, en grogg till", sä
ger Falken. Brottaren gör om 
sin manöver, tar också denna 
grogg. Och så en tredje. Men då 
var det klippt. Falken går helt 
lugnt fram till brottaren, fattar 
honom med ena näven i bröstet, 
lyfter honom upp mot taket och 
smäller ner honom i golvet, så 
bägge benen bröts av. Nu änt
ligen kan den svenske sjökap
tenen få njuta sin grogg i fred. 

T.wi. 

Den stöddige norsken var ändå inget att sätta kap
tensrocken på, även om man använde ett antal 

kuddar som utfyllnad. 
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Bohus-Talangen blev ett 
uppskattat extra nöje 

Sångartrion tvillingsystrarna Marita och Lisbeth Kadsson mot
tager tillsammans med Kent Svensson publikens hyllning. 

Dagen var regnig och grå, det 
var inte många som räknade 
med att Bohus-Talangen med 
ångaren Bohuslän skulle möta 
något större mottagande. Men 
det blev annat av. Någon tim
ma före utsatta tiden bröt so
len genom molntäcket över Valö 
"salar" och vid solnedgången 
färgades fjorden i vackra pur
pu rröda färger. Över tusentalet 
personer deltog, vilka hälsades 
välkomna av Lasse Dahlqvist. 
Det blev ett livligt deltagande 
och sex nummer ställde upp i 
Talang-etappen. Chicken Island 
Pickers, två tjugotvååriga poj
kar från Hönö, vann och gick 
vidare till finalen. Tvilling
flickorna Marita och Lisbeth 
Kar lsson från K ville ingick till
sammans med Kent Svensson, 
Tanumshede, i sånggruppen Up 
and Down. Deras tävlingsmelo
di hette Ave Maria vilken de 
gav ett vackert framförande. 
Nästa framträdande utfördes av 
Thomas Thimour och Per Lund
blad från Paatille. De bildade 
en duo och sjöng Feeling Groo
vy. En annan duo, hemmahö-

rande i Uddevalla utgjordes 
av klasskamraterna Roger Jo
hansson och Thomas Kristof
ferson. De sjöng tillsammans 
Wandering out. Dessutom fram
trädde Johansson som solist med 
Marias blommoT. Det var inte 
blott ungdomar som deltog 
utan även medelålders såsom 
Erwin Sachitzki, Bengtsfors. 
Han sjöng en protestvisa, Jäm
likhetens illusion. Hönöpojkar
na blev populära vinnare i 
Fjällbacka och när juryns ord
f örande Lasse Dahlqvist pre
senterade juryns beslut mottogs 
det med starka applåder. Fru 
Karola Petrusson, Kungälv, gick 
till finalen och slog sina båda 
manliga medtävlare Kad-Erik 
P ettersson, Mölndal, och G. 
Björkvist, Sävedaien. Denne 
fick dock Valter Stjernströms 
hederspris eftersom de båda ha
de samma hemort. Musikgiss
ningen leddes av Pelle Staaf på 
ett underhållande sätt. Talang
kvällen avslutades med ångaren 
Bohusläns gälla ångvissla. Där
efter samlades mycket folk till 
kvällens bryggdans. 

Oälkol11l1a lifI 

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

Sommartid D A N S tisdag, torsdag, lördag. 

Sillbord varje söndag 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Telefon 0525/31003 
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På luciadagen, den 13 december, 
tar många brasilianare sig le
digt. En sömmerska till exempel 
arbetar inte gärna och en jä
gaTe ger sig inte ut på jakt. 
Dagen är helgad åt Santa Lucia 
av de YTkesgrupper, som i säT
skild hög grad är beroende av 
sin syn. 
I staden Santa Luzia är det 
helgdag och platsen besöks av 
tusentals pilgrimer. Moderna 
sådana kommer inte längre 
vandrande till fots utan anlän
der i bussar och bilar, samt på 
lastbilsflak. Staden förvandlas 
till ett enda stort kaos av for
don och människor. 
Förra året inföll lucia dagen på 
en söndag och vi beslöt oss för 
att ta oss dit för att se på de 
traditionella festligheterna. 
J ag skall här nedan försöka be
rätta litet om hUT staden fått 
sitt namn och sin vackra kyrka, 
och sedan om vad vi såg under 
vårt besök. 
Kort efter det att Brasilien år 
1500 blev upptäckt av portugi
sen Alvares Cabral, trängde de 
första kolonisatörerna in i lan
det på jakt efter ädla metaller 
och stenar. 
De följde då floddalen, och en 
av dessa expeditioner kom till 
platsen där numera den lilla 
staden Santa Luzia ligger i del
staten Minas Gerais. 
För att säkerställa sin reträtt 
måste de odja majs, Tis, grön
saker o. s. v. Således avdelades 
en grupp för att sköta om dessa 
odlingar, medan de andra drog 
vidare in i landet mot okända 
öden och mål. 
Floden de följde döptes senare 
till Rio das Velhas (De Gamla 
Kvinnornas Flod), emedan tre 
äldre tvätterskor hade byggt ett 
hem åt sig på flodbanken och 
ständigt höll på att tvätta i det 
rödslammiga vattnet. 
En dag kom en träbild av Santa 
Lucia flytande med strömmen. 
Den bärgades av några män och 
sattes upp i ett enkelt kapell. 
Ingen kunde räkna ut varifrån 
denna bild hade kunnat kom
ma i en vildmark bevuxen med 
tropisk urskog och endast be
folkad av ociviliserade indianer. 
Ett under hade skett. Platsen 
döptes till Santa Luzia och på 
detta sätt kom martyren från 
Syrakusa att utnämnas till dess 
skyddshelgon. 
Under 1700-talet bodde i Por
tugal en förmögen man vid 
namn Pacheco. Han led aven 
allvarlig ögonsjukdom, som ho
tade att göra honom blind. I 
sin förtvivlade situation bad 
han till Santa Lucia, som ju an
ses vara synens och ljusets 
skyddshelgon och lovade, att 
om han tillfrisknade skulle han 
i den lilla staden Santa Luzia 
i Minas Gerais låta uppföra en 
kyrka helgad åt henne. 
Han blev mycket riktigt bra i 
sina ögon men glömde snart sitt 
löfte till helgonet. 

Santa Luzia 
Tiden gick och en dag blev han 
plötsligt nästan helt blind på 
nytt ()ch påminde sig då om sitt 
brutna ord. Med hela sin familj 
beslöt han att genast emigrera 
till Brasilien för att uppfylla sitt 
löfte. 
Templet stod färdigt år 1779. 
Det är byggt i kolonialstil och 
har två höga torn med klockor. 
Kyrkan ligger på en kulle och 
dit leder en pampig, hög och 
bred stentrappa. 

Högaltaret är i barock med pe
laTe och svulstiga keruber och 
på hedersplatsen tronar en bild 
av skyddshelgonet, hämtad från 
Portugal. Denna bild höll UT
sprungligen i sin vänstra hand 
två dyrbara briljanter, som sym
boliserade ögonens ljus, men 
dessa klenodeT fö'rsvann under 
en revolution och har tyvärr 
aldrig sedan kommit tillrätta. 
I de vackra takmålningarna ser 
man också bilder av Santa Lu
cia och på ett av kyrkans sex 
sidoaltare står den gamla bilden, 
som hittades i floden. Den räk
nas som kyrkans allra dyrba
raste ägodel, och har ännu sin 
undeTgörande kraft kvar. Varje 
år sägs det ske nya under den 
13 december, då blinda åter blir 
seende. 
Då vi kom fram till torget ne
danför kyrkan, helgad åt Santa 
Lucia, var kommersen i full 
gång. Från stånd såldes bland 
annat rostade jordnötter och 
majs, glass och pastejer. Inte 
bara själen skulle ha sitt, hop
pen pockade också på uppmärk
samhet. 
Skoputsare utbjöd sina tjänster 
och gjorde strålande affärer . 
Ett otal tiggare och ficktjuvar, 
inte baTa från Santa Luzia utan 
från omnejdens alla städer, ha
de samlats för att utöka sina 
kassoT och halvvuxna pojkar 
roade sig med att kasta smäl
lare. 
Redan klockan fem på morgo
nen hade den första mässan hål
lits. Trängseln i den breda trap
pan upp till kyrkoplanen var 
förtvivlad. Botgörare, som kröp 
på sina bara knän och bad en 
bön för varje trappsteg, höll på 
att bli nertrampade av männi
skomassan, som sakta kämpade 
sig uppåt. 
Så småningom kom vi svetta och 
trötta fram till helgedomens 
portar, däT vaxljus och små 
flaskor innehållande välsignad 
olja att stryka på ögonlocken. 
Bilder av helgonet från SyTa
kusa, radband m. m. såldes i ett 
stånd bredvid och vi hörde folk 
i andakt tala om nya under, som 
skett under morgonen. 
Av strömmen fördes vi in i kyr
kan. Vid vigvattenskaren upp
stod en ännu värre trängsel än 
den utanför kyrkan, men vi 
lyckades rädda oss upp på läk
taren, varifrån vi hade den bäs
ta tänkbara utsikt över den 
vackra helgedomen. 

Där uppe stötte vi på ett äls
kande par, som tagit av Eii!g 
skorna och gjort det bekvämt 
för sig i en fönsternisch, där de 
satt och vänslades. 
På alla altare där nere i kyrkan 
brann höga, smäckra vaxljus och 
särskilt rikligt var högaltaret 
smyckat med ståtliga, djupröda 
gladioler. 
Medan vi stod där uppe sjöng 
en kvinnoköT den vackra lucia
sången på italienska och våra 
tankar gick hem till den kalla 
Norden, där vi visste att tusen
tals små och stora svenska lucior 
med sina ljus samma morgon 
lyst upp det kalla vintermörk
ret. 
Från vår utsiktsplats såg vi hur 
pilgrimerna sakta banade sig 
genom mittgången fram till hög
altaret, där två präster presi
derade i full ornat. 
På en röd sammetskudde på 
altaret låg en relikgömma med 
en benknota av Santa Lucia 
från Syrakusa. Varje vallfärdare 
gjorde korstecken och vidrörde 
reliken med sina läppar och 
ögon. 
På vägen ut genom en av sido
gångarna passerade de den gam
la helgonbilden, som en gång 
kommit flytande i floden och 
som staden blivit uppkallad 
efter. 
Framför bilden stod en ung, 
vitklädd flicka och lämnade mot 
en allmosa åt varje pilgrim en 
blomma eller en kvist, med vil
ken hon först vidrört helgon
bilden. 
Här offrade man också de höga 
vaxljusen man köpt vid kyrk
porten . En svartklädd man tog 
emot dem, satte dem i ljushål
lare på en bricka fylld med 
vatten. Då de brunnit endast 
någon minut släckte han lågor
na och lät ljusen ge plats åt nya. 
De ännu nästan intakta ljusen 
samlades omsorgsfullt ihop för 
att senare stöpas om och säljas 
på nytt. 
Här framför bilden var träng
seln allra störst. Alla ville med 
sina händer vidröra eller kyssa 
Santa Lucias fot. 
Klockan tolv var det nattvards
gång och denna höll på i flera 
timmar, under vilken tusentals 
katoliker i omgångar knäböjde 
framför altaret. 
Under tiden togs den stora lu
ciabilden ner från högaltaret för 
att ställas iordning till proces
sionen, som på eftermiddagen 
skulle skrida fram genom sta
dens festligt smyckade gator. 
Även i sakristian rådde det liv 
och rörelse. Där hade hela fa
miljer slagit sig ner på sten
golvet och dukat upp sina mat
säcksknyten. 
Barn slickade på glasspinnar 
och drack ur läskedrycksflaskor. 
En fattig negerkvinna diade sin 
baby och höll under tiden ett 
tänt ljus, i sin ena hand. Det 
såg ängsligt ut med det drop-

pande ljuset så nära det lilla 
svarta, krulliga huvudet. 
En av de präster vi sett framme 
vid altaret under ceremonierna 
heter Joi'w Habian och är jugo
slav. Han har ett ovanligt dra
m atiskIt <förflutet och att han 
ännu lever och har kommit att 
hamna i Santa Luzia förefaller 
mig nästan som just ett under. 
Under senaste världskriget rå
kade han i kommunisternas 
händer m en flydde och gömde 
sig en längr e tid i en håla un
der jorden, dit hans familj var
je dag smugglade mat och dryck. 
Endast om nätterna vågade han 
sig u t fö r att sträcka på sina 
stelnade lemmar. 
Men han lyckades inte undkom
ma sina fiender. En dag blev 
han upptäck t, för des till kon
centrationsläger och dömdes till 
döden. 
Samma dag som arkebuseringen 
skulle äga rum, gav en av hans 
fångvaktare honom en liten vit 
vimpel med en röd stjärna och 
sade att med den i handen kun
de han oantastad gå rakt förbi 
vakterna och ut UT lägret . 
Återigen skedde ett under. Med 
hjärtat bankande av rädsla gick 
han rakt förbi vakterna , som 
envist tittade åt annat håll. 
Väl utanför koncentrationslägret 
hjälpte goda vänner honom att 
komma över gränsen till Ita
lien, där han blev mottagen i 
"Colegio dos Jesuitas" i Rom. 
På egen begäran sändes han år 
1964 till Santa Luzia i Minas 
Gerais, där h an nu verkar ge
nom att predika Guds ord och 
motarbeta kommunismen, som 
till hans stora sorg tycks sprida 
sig mer och mer i Sydamerika. 
Några månader efter vårt be
sök i Santa Luzia stals en natt 
från kyrkan en mängd helgon
bilder och däribland den gamla 
dyrbara luciabilden. 
Hela staden sänktes i sorg. Män
niskor grät öppet på gatorna, 
de föll på knä framför det tom
ma altaret och avgav löften, 
som skulle infrias, bara deras 
älskade helgonbild kom tillrätta 
igen. 
Polisen arbetade febrilt för att 
få upp något spår, men den ena 
månaden gick efter den andra 
och inget blev uppdagat om 
stölden. 
Men så en dag hittades h elgon
bilderna på en vind färdigem
ballerade för att föras ut ur 
landet och säljas till någon an
tikvitetssamlare. 
I Santa Luzia blev glädjen stor. 
Nu står bilden av stadens 
skyddsh elgon åter på sitt altare 
och den stackars tjuven sitter 
i fängelse och väntar bävande 
på att mista sin syn . 
En gammal sägen utlovar näm
ligen straffet att bli blind åt den 
som fö r bort den gamla helgon
bilden från kyrkan Santa 
Luzia. 

Maj Gustavson 
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Hummersäsongen 

formligen blåste 

bort 
19/1 års hummerfiske blev nå
got aven besvikelse för yrkes
fiskarna. En ihållande blåst 
från väst- sydväst gjorde att 
hummerfisket formligen blåste 
bort. Fiskarna fick rätt gott vä
der vid utläggningen den 1 okt. 
men sedan var det slut. Vinden 
höll i och stormvarningar av
löste varandra mellan styv bris 
till halv storm och storm. Det 
gick helt enkelt inte att sköta 
sina redskap under liknande 
förhållanden. Fångsterna blev 
därefter och inkomsterna för 
den redan hårt prövade yrkes
kåren minimala. 

Detta fiske är det många spe
ciellt bland de äldre fiskarna 
som ser fram mot. Det är ett 
t illskott till den knappa inkom
sten eller pensionen som en rad 
av våra fiskare uppnått. Då är 
det inte underligt om en del 
blir lite missnöjda när det bara 
dag ut och dag in stormar, ena 
dagen värre än den andra. En 
stor fiende har även hummer
fiskarna fått i de s. k. sportdy
karna. Dessa skulle behandlas i 
en särskild artikel men vi får 
nöja oss med några rader här. 

Den 2 oktober formligen mYT
rade det av "grodmän" runt 
holmarna i fjällbackaskärgår
gården. En uppgift gjorde gäl
lande att det var c:a 80-90 
sportdykare som anföll hum
m ern från holmarna inne i skär
gården där må:nga fiskare har 
sina tinor. Vad dessa sportdy
k.are plockar upp kan nog var 
och en själv göra sig en upp
fattning om. En del fiskare ha
de märkt att deras tinor var 
vittjade. Locket på tinorna var 
upptagna och hummern natur
ligtvis borta. Detta är ett otyg 
och om någon av mina läsare 
utövar denna sport så försök 
att inte lägga nedstigningar just 
vid den tiden på året, den tid 
då våra gamla fiskare får en 
möjlighet att tjäna några kro
nor extra. En annan uppgift 
k.ommer från Kungshamn där 
en bensintappsföreståndare er
bjöds köpa hummer. Han fråga 
de vad den kostade och hur 
mycket vederbörande hade. Han 
blev stum när han såg inte 
mindre än 5 tjog hummer ligga 
i bilen . Detta är alltså följderna 
av vad sportdykarna ställer till 
med. Vi får hoppas att veder
börande av denna sport tänker 
sig noga för innan han utövar 
n~d~tigningar under denna tid 
pa aret. 

Sportdykningen är en nog så 
fin sport och man skall natur
ligtvis inte döma alla efter en 
mall, m en många gånger ligger 
det "oro" i luften när yrkesfis
kare bara k änner lukten av dy
kardräkter. 

-Jin-

Vackra Fartyg pa sommarvisit 

Många fartyg av olika nationali
tet besökte under sommaren 
Fjällbacka. Bland dessa var det 
en mera avlägsen gäst skoner
ten The PridJe hemmahörande 
på Bahama. Detta fartyg var 
för våra breddgrader en säll
synt farkost och byggd efter de 

Tysk krigsvetera n 
besökte Fjällbacka 

Krigsveteranen inom tyska flot
tan, fregattkapitän Wilhelm 
Schroeder, Dortmund, gästade i 
sommar Sverige. Under sitt be
sök här besökte han en dag 
Fjällbacka och krigskyrkogår
den på S'tensholmen vid Jored
fjorden söder om Fjällbacka. På 
denna krigskyrkogård begravdes 
ett femtontal tyskar och engels
män, omkomna i Skagerack
slaget under första världskriget 
1916. Den 80-årige kapten 
Schroede.r ledsagades av repre
sentanter för "Flottans män" i 
Göteborg, sekreterare Lennart 
Möller och klubbmästaren Ber
til Karlsson. På krigskyrkogår
den nedlades en krans vid den 
tyske diktaren Gorch Focks 
grav. Efter besöket i Fjällbacka 
reste kapten Schroeder till 
Stockholm. 

lokala förhållandena, grundgåen
de och lämplig att sätta upp på 
land på en sandbank eller dylikt 
vilket man även visade prov på 
vid besöket här. Besättningen 
utgjordes av ungdomar vilka 
firade sitt besök här någon 
vecka. 

Nödsändare 
placerad på 

Väderöarna 
En nödsändare har placerats ute 
på Väderöarna. Kustbevakning
en har i samråd med polisen in
stallerat sändaren där. Anlägg
ningen har satts upp i anslut
ning till den skyddade hamnen 
där ute. Inspektion av anlägg
ningen gjordes i sommar av di
striktschef Thor Schött, Göte
borg, kusttullmästare Nils Holm
gren och polismästare Roar On
sjö, Strömstad samt represen
tanter för polisen i Uddevalla. 
Då det länge varit ett önske
mål om en nödsändare i norra 
Bohusläns kustband ansågs Vä
deröarna vara den mest lämp
liga platsen. Sändaren har stor 
räckvidd och kontakt kan er
hållas med såväl lotsarna på 
Koster som sambandscentralen 
i Kungshamn. 
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Hummerfiskare 

angav sig själv 

Nu har det hänt. Den nya ord
ningen att man skall märka fis
keredskap med hemortsadrEss 
och telefonnummer h ar tydligen 
slagit igenom. Men vad hjälper 
det när man inte vet att man 
sätter ut fiskeredskap och garn 
r:å förbjuden tid och deEsutom 
på ett totalfridlyst område. 

Det h ar hänt utanför Fjällbacka. 
Tillsynsman Sigvard Ekström 
fann hummergarn på det frid
lysta området, men redskapen 
var märkta m ed namn och tele
fcnnummer till en göteborgsbo. 
Böter följer . 

BLOMMOR, FRUKT 
- GRÖNSAKER -

PRESENT ARTIKLAR ffi ffi. 

Kärraby Blomsteraffär 
TEL. FJALLBACKA 0525/31049 
HAMBURGSUND 0523/53155 

BYGGMÄSTARE 
JOHN GRANQVIST 

FJÄLLBACKA 

Allt arbete inom bygg. 
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

Vi 

~
örSälier 

installerar 
reparerar 

ALLT ELEKTR ISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 

Gynna 
annonsörerna.' 
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invigde fabriks
konstverk 

I nventi ng AB 
tillbyggnad och 
Vid invigningen i sommar av 
den nya tillbyggnaden av fabri
ken förevisades även en ny 
världsartikel som tillverkas vid 
företaget. Det gäller en urin
flaska, en engångsflaska, vilken 
efter användandet bränns upp. 

Flaskan demonstrerades av dir. 
Kaj Jakobsson vid Astras dot
terbolag AB Sjuko som har 
hand om all försäljning av den 
sjukvårdsmateriai som tillverkas 
vid Inventing. Vid invigningen 
av de nya lokaliteterna i när
varo av såväl leverantörer som 
kunder och kommunala repre
sentanter höll verkställande di-

I samband med invigningen av 
fabrikslokalerna invigdes även 
ett konstverk vilket monterats 
upp utanför kontorslokalerna 
på gräsmattan. Konstverkets 
skapare, konstnär Ernst Grund
vig, Grebbestad, har kallat det-

rektören för företaget Harry 
Järund en resume över vad som 
tilldragit sig under åren som 
gått. Denna tillbyggnad är den 
största som hitintills gjorts inom 
företaget, bl. a. kan nämnas att 
den nya extruderhallen håller 
måttet 54X19 meter och att ex
truderhallen födubbias. Direk
tör Kaj Jakobsson framförde 
gratulationer till Inventing AB 
dels för utbyggnaden och dels 
för det mångåriga samarbetet. 
Tanums kommuns gratulationer 
framfördes av kommunstyrel
sens ordförande Raymond Hans
son som även överlämnade en 
blomsteruppsats. 

ta verk Komposition, förestäl
lande båtar, segel och fiskstjär
tar. Konstverket är utfört i oxi
derad koppar och är monterat 
på en naturformad sten från 
stranden i en fontän med fyra 
vattenstrålar. 

Behov av barndaghem i Fjällbacka utreds 
P å grund av den industriella 
expansionen i Fjällbacka är det 
inte blott behov av bostäder 
u tan även behov av barndag
hem. Inventing AB har väckt 
fr ågan och framfört sitt önske
mål till kommunen om anskaf
fande av daghem. Utvecklingen 
går framåt inom företaget vil
ket betyder att flera kvinnor 
kan komma att anställas. Men 
då uppstår problemet var skall 
barnen få sin passning? Kvin
norna kan inte lämna barnen 
om ej passningen kan ordnas, 
och då kan de inte ta de givna 
arbetstillfällena som bjuds. 
Kommunen ställer sig välvillig 
till framställningen och liknan
de behov finnes ute i storkom
m unen. Sociala centralnämnden 

har funnit, att behov föreligger 
av ett barndaghem i Fjällbacka. 
Enligt en av barnavårdsnämn
den förut gjord utredning inom 
kommunen framkom att barn
daghem för ett sextiotal barn 
vore önskvärt. Familjedaghems
verksamheten inom kommunen 
är omfattande. Men för att få 
statliga bidrag måste man byg
ga barndaghem. Kommunstyrel
sen anhåller nu hos fullmäktige 
att en förutsättningslös och all
sidig utredning om barndaghem 
inom kommunen tillsätts och 
att befolkningen i Fjällbacka 
och andra orter inom kommu
nen skall ges tillfälle att lämna 
sina barn till daghem under ti
den de själva äro sysselsatta in
om produktionen. 

F jällbac ka-Bladet 
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Arets sommar/ficka 

Arets sommarflicka !rene Hammarsrröm tillsam
mans med kvällens ,ärdinna Rigmor Carlsson . 

Vid idrottens sommarfest på 
Strandrestaurangen F jällbacka 
Havsbad, korades Fjällbackas 
sommarflicka. Bland många tä,
lande vann fröken !rene Ham-

Vale-Johan 

marsrröm. Kämpersvik. Som 
uris erhöll hon en resa till Me
deIh'l.\-e På bilden ses hon till
samm"D" med kvällens värdin
na Rigmor Carlsson. 

berättar 
J ohan Kristensson l ,0-1950) 

Från sitt långa och växlingsrika 
liv som sjöman har han en gång 
berättat för mig denna episod. 
"Jag var den tiden ute i Ame
rika och där tjänstgjorde jag 
mest på de fina lustjakterna som 
ägdes av de stormrika miljonä
rerna. Ofta var det stora tre
mastade skonare, seglare för stås 
på den tiden. Och verkliga lyx
fartyg var det. 
Den resan jag nu tänker på. Vi 
hade "krossat" Atlanten och 
skulle "göra" Europa. Vi drog 
från Sikagen utmed Bohuskus
ten och jag stod till rors just 
när vi gick igenom Fjällbacka 
skärgård. Genom Sandhagen 
kunde jag se in till Fjällbacka 
och såg då också mitt hus. Mil
jonären, som promenerade på 
däck, stannade till och sa : "Du 
ser så drömmande ut, Johan, 

är de- någm särskilt du står och 
tänker pii?- - "Jo, jag ser min 
stuga riärinne och tänker på min 
hustru och mina barn, som jag 
in e träffa på ett par år ." -
"Ja. jag förstår att du gärna 
\ill hälsa på dem, när du nu 
är så nära hemmet. Vi ska se 
om D kunde hinna göra en 
s,äng in till Fjällbacka hamn." 

Men en nn i almanackan på
minde honom att tiden inte 
medga, åena. Han hade brått 
an komma upp till Skottland 
och delta i den stora rapphöns
jakt som han inbjudits till av 
en engelsk ·ord. - Så fick jag 
styra hemmets dörr förbi utan 
hopp an få komma h em till de 
mina på ännu ett och annat år. 
J a sån än sjömannens lott, ser 
du S,erker. slutar Vale-Johan. 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄllBACKA 

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

sekulariseringen på? 
Art vi nu lever i en starkt se
kulariserad tid råder ingen som 
helst tvekan om. Det är i och 
för sig ingen nyhet. Under hela 
20:e århundradet har besöksfre
kvensen vid svenska kyrkans 
gudstjänster varit under stadig 
nedgång. Men det har hänt nå
got alldeles särskilt de allra se
naste åren. Har linjen förut 
gått sakta nedåt, ja under 1950-
talets senare del rent av pekat 
något uppåt särskilt i de större 
stadsförsamlingarna, så stupar 
den under de 5. il 10 sista åren 
mycket brant nedåt. Det gäller 
hela riket. Omkring år 1960 be
räknades att högmässorna varje 
söndag besöktes av 3,3 % av 
svenska folket. Motsvarande 
siffra för åren närmast 1970 är 
2,4 %. På mindre än tio år har 
sålunda bortemot 1/4 av kyrko
besökarna försvunnit. Det vore 
av största intresse att veta or
saken eller orsakerna till denna 
kraftiga nedgång, som i hög grad 
måste bekymra alla kyrkans 
vänner. Nu kan man väl säga, 
att det inte lönar sig att söka 
orsaken och detta av flera skäl. 

F ör det första : Endast Gud vet. 

Han styr själv sin kyrka, och 
han handlar med sådan vishet, 
som långt övergår vårt förstånd. 

För det andra: Orsakerna torde 
vara många och på ett ytterligt 
komplicerat sätt samverkande. 

Vi torde aldrig kunna k~mma 
fram till någon bestämd orsak 
att peka på och säga: Här är 
boven i dramat. Här borde alla 
krafter sättas in för att bekäm
pa den. 

Låt oss dock försöka att finna 
några faktorer, som 'kan tänkas 
ha bidragit till att k yrkan för
lorat mark. 

Okad fritid och ökad bilism 
Snart sagt alla svenskar förfo
gar numera över en samman
hängande ledighet från fredag 
eftermiddag till måndag morgon. 

Ä ven om denna ledighet av de 
flesta tagits emot med stor 
tacksamhet, kan dess nytta och 
välsignelse för folket ur flera 
syn punkter anses diskutabla. Vi 
lämnar dessa synpunkter där
hän. Men vi måste konstatera, 
att den ökade fritiden icke in
neburit någon vinst för kyrkan. 

Man kunde tycka, att det borde 
vara tvärtom. Ökad fritid borde 
ju ge ökad tid till gudstjänst. 

Om viljan funnes, kunde ju nu
mera t. ex. idrottsevenemang 
förläggas till lördagar och sön
.dagen reserveras för sitt egent
liga ändamål. 

I sammanhang med en ökad fri 
tid kommer också den ökade bi
lismen in i bilden. Då numera 
Snal t sagt varje familj förfogar 
över egen bil, synes det natur
ligt att en lång, varje vecka 
återkommande sammanhängan
de ledighet utnyttj,!-s till resor. 

Söndagarna tillbringas i stor ut
sträckning på landsvägarna. 

Emellertid 'skall vi nog inte 
'skylla kyrkans förlust alltför 
mycket på vare sig ökad fritid 
eller ökad ' bilism. Funnes sam
ma angelägenhet som förr att 
kOl,Ilma till Guds hus, sökte man 
sig i'väl till gudstjänsten på den 
ort, där man för tillfället vista
des. Så sker dock i mycket li
ten utsträckning. Ökad bilism 
och ökad fritid kan ju rimligen 
inte i och för sig ha gjort män
niskor mindre angelägna om 
gudstjänst. Vi försöker finna nå
gon ytterligare orsak. 

Massmedia 
Av någon anledning har tid
ningspressen i allmänhet hyst 
en star k kritisk inställning till 
kyrkan och dess förkunnelse. 

Den har alltid varit vaken att 
förmedla nyheter, som är ägna
de att försvaga och undergräva 
förtroendet för kyrkan. Det är 
kanske inte rätt att bestämt på
stå, att avsikten varit att skada 
kyrkans sak. Men i lösnummer
försäljningens intresse har man 
med stora rubriker kungjort för 
kyrkan mindre smickrande om
ständigheter, väl vetande att lä
sekretsen är ytterst nyfiken på 
dylika nyheter om kyrkan och 
dess tjänare. En förseelse t. ex. 
aven präst får alltid stora ru
briker, medan motsvarande för
seelse aven lekman knappast 
alls uppmärksammas. Så har det 
emellertid länge varit utan att 
fördenskull guds.tjänstbesökarna 
till synes nämnvärt svikit sin 
kyrka. 

En långt mera effektiv opinions
bildare än tidningspr,essen är 
TV. Det ligger nära till hands 
att misstänka att just TV spelat 
en m ycket stor roll i den sena
ste tidens starkt ökade sekula
risering. Det är ju först under 
de senaste tio åren TV fått sin 
verkliga spridning. Och TV är 
som sagt synnerligen effektiv 
som opinionsbildare. Den går in 
i hemmen som en familjemedlem 
och betraktas som vän i huset, 
inte minst de ensammas vän. 

Och för de mindre initierade 
och kritiska är allt som säges 
i TV högsta sanning. P åverkan 
från TV är visst inte enhet lig, 
men alla torde vara överens om 
att det i svensk TV finns en mot 
kyrkan starkt kritisk tendens, 
som bryter igenom i de mest 

olika sammanhang. Den inre 
kretsen av trogna kyrkobesö
kare torde väl i Ordet och guds
tjänsten hämta tillräckligt myc
ket motgift och har trots påver
kan förblivit kyrkan trogen. 

Men det är mer än tänkbart att 
de mer.a ljumt intresserade till
fällighetsbesökarna låtit sig på
verkas av just TV, väl inte till 
fientlighet men till större ljum
het och mindre intresse. Så har 
de lämnat sina bänkplatser i 
kyrkan tomma. 

De gamlas bortgång 
Denna or sak har brukat dras 
fram som den främsta till att 
kyrkobesökarnas antal minskar. 
Kyrks.amheten är onekligen 
störst bland de gamla. Mycket 
ofta mister man en trogen kyr
kobesökare vid en gammal män
niskas död. Men så länge kyr
kan har funnits till, har också 
de gamla gått bort. Det är ingen 
nyhet. Andra har alltid kom
mit i de bortgångnas ställe. 

Varför skulle då de gamlas 
bortgång just nu under de sista 
åren sätta så stora spår i kyrko
gångsstatistiken? Det tycks just 
nu vara färre, som fyller de 
bortgångnas plats. Det kan fin
nas en förklaring. 

Det fanns en tid, då det var 
självklart att hela familjen 
skulle gå regelbundet i kyrkan. 
Gudstjänsten var ett nådetill
fälle, som icke fick förspillas . 

Det är nu mycket länge sedan. 
Barnen i de hemmen är nu mes
tadels döda eller utgöra våra 
äldsta kyrkobesökare. De fick 
uppleva fars och mors fromhet, 
som gjorde outplånliga intryck. 

Men ofta föll de undan för ti 
dens sekulariseringsvåg, och när 
de bildade egna hem, stannade 
de hemma från kyrkan. Men 
när de blev äldre och barnen 
flugit ur boet, kom de ofta till
baka och kunde bli allvarliga 
kristna såsom sina föräldrar. Så 
har det länge mera sällan varit 
de yngre men oftare de åldran
de som fy llt de bortgångnas 
platser. För att återväxten skul
le bli normal, skulle nu deras 
åldrande barn i sin tur börja 
gå i kyrkan. Det är tydligt, att 
det brister i detta led. De som 
nu börjat bli gamla saknar ty
värr ofta de outplånliga in
trycken, som ett fromt barn
domshem kunde ge och som i 
den nu utdöende generationen 
uppfordrade människorna att 
komma åter och av allt hjärta 
söka fädernas Gud. 

Några möjliga orsaker till kyr
kans nu allvarliga läge har ovan 
skiss·erats. Inga av dem, inte 
ens alla sammantagna är till
räckliga för att förklara att kyr
kan under en tioårsperiod för
lorat 1/4 av sina gudstjänstbe
sökare. Vi måste söka djupare 
förklaringIar. AaIvlarligt frågat: 
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Är inte kyrkan själv med sina 
tjänare skyldig t ill det minska
de förtroendet? Här kommer 
måna faktorer in i bilden. Men 
de torde alla kunna samman
fattas i en fråga: Håller kyrkan 
fast vid Guds ord? Det torde 
vara här det brister. Skamligt 
att säga ljuder från våra pre
dikstolar otrosfrågan "Skulle 
väl Gud hava sagt" (1 Mos. 3:1) 
mer än det trosvissa beskedet 
"Så säger Herren". Det är inte 
människoord och människofun
deringar och minst av allt tvi
vel på Guds ord som folket be
höver höra, eller som i längden 
kan göra det till en ivrig lyss
nande församling. Det kan en
dast de klara beskeden göra: 
"Så säger Herren". 

Vidare måste ju kyrkan själv 
vara övertygad om att det verk
ligen är Guds ord den för fram. 

Men är den alltid det? Nej , allt 
oftare talar den om sin bibelsyn 
(mänskliga åsikter om bibeln) 
och menar, att somt i bilen är 
Guds ord och annat människo
ord. Man ställer så Guds ord 
under människors bedömande. 

Finns det någonting som mera 
kan undergräva kyrkfolkets för 
troende för kyrkans budskap? 
Är det som predikas inte ga
ranterat Guds ord, hur kan då 
kyrkan förkunna med auktori
tet och lova människorna nå
got som duger att leva på? Om 
jag får den uppfattningen, att 
jag i kyrkan blir delgiven blott 
människotankar, så hämtar jag 
väl dem långt bekvämare hem
ma i min länstol vid radion el
ler ur min dagstidning. 

Så måste kyrkan själv sägas 
bära skulden till att den seglar 
i motvind. Här behövs att dess 
tjänare ödmjukar sig. Vi, jag 
och andra kyrkans tjänare, be
höver inte komma med något 
eget, som vi tror skall väcka 
uppseende och samla de stora 
massorna. Vår enda uppgift är 
att till människorna frambära 
Guds ord. Ty "tron" och där
med åhörarna kommer av pre
dikan men predikan i kraft av 
Kristi ord." (Rom. 10: 17.) 

Måste vi se dystert på kyrkans 
läge? Nej, han som nedskrivit 
ovanstående i och för sig dyst
ra tankar är själv inte benägen 
att se dystert på kyrkans ställ
ning. Ty han lever och arbetar 
i den fasta förvissningen att 
Herren själv styr och leder sin 
kyrka. Varför skulle han då lå
ta sig fördystras av i och för 
sig nedslående statistiska upp
gifter? Kanske får han aldrig 
mer se någon välfylld kyrka. 

Men vi vet inte heller, om Gud 
under de fullsatta kyrkornas tid 
samlade fler människor till sa
lighetens himmel än han gör i 
dag, även om vi har all anled
ning att tro det. 

Alvar Högberg 
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Väderöarna norra och södra 

Fiskarstugor på Hamnerö Södra Väderöarna. 

Enligt ett damstolsutslag av år 
1719 förbjöds "att utan ägar·es 
lov ach minne på bemälte öars 
grund ach vatten (Vädecröarna) 
någat fiskeri bruka. Ä ven åren 
1733, 1781 ach 1792 skedde lik
nande förbud. Med: ägare menas 
här ett dykeribalag, som hade 
ensamrätt till strandvrak inam 
amrådet. 

Mantalslängden för år 1820 upp
tar följande ägare till narra och 
södra Väderöarna: Andreas 
Mörhålt på Kalvö 1/8 del, Carl 
J onsson på Fläskö 1/4 del, Per 
Anderssans: änka på Dyngö 1/ 4 
del, Olaf Bruse på Fjällbacka 
1/ 4 del ach Olof Anderssan på 
Fläskö 1/ 8 del. 

Är 1833 sålde ägarna Norra Vä
derön t ill kranan sam där an
lade en lotsstatian. Priset var 
375 riksdaler och gränsen sat
tes vid Midskär. Olof Bruse på 
Fjellbecka var då ej med bland 
ägarna, men en fänrik i Dykeri
balaget Vestbeck hade tillkom
mit. 

Södra Väderöarna ägdes år 1850 
av följande: Gabriel Sandmark 
på Hästvarn 5/ 16, Carl Jonsson 
på Fläskö 1/16, Andreas: Mör
hålts 1/4 hade delats mellan sö
nerna Andreas och Niclas An
dreassan på Kalvö" vardera 1/ 8, 
Johan Perssan på Dyngö 1/ 4 och 

Jan-Jakob Nilssan på Gåsö 1/8. 
Är 1867 byggdes Väderöbads: fyr. 
Samma år byggdes fiskarestu
gorna på Hamnerö, av fiskare 
från skärgården. 

Det västligaste huset byggdes 
av förre latsen Gabriel Sand
mark på Hästvam tillsammans 
med sönerna August Sandmark 
på Hästvam, Carl Sandmark i 
Skrålby, Dyngö, och Gabriel 
Sandmarks måg Adrian Chris
tiansson på Karsö . 

Den östligaste stugan byggdes 
av bröderna Andreas och Niclas 
Andreassan på Kalvö, Jan Ja
cab Nilssan på Gåsö, August 
Christiansson i Långstrand, 
Fläskö, ach Efr'aim Olssan på 
Dyngö. 

På 1890-talet brann Sandmar
karnas stuga ned till grunden, 
medan den andra stugan blev 
askadd. Den brända stugan 
återuppfördes av släkten Sand
mark strax därefter. 

Fiskarstugorna har varit i bruk 
ännu i mitten av 1940- talet. Un
der de sista åren, alltså 1940-
45, var det bristen på mator
bränsle sam orsakade att man 
vistades hela veckor på Ham
nerö. Sedan stag stugorna oan
vända i många år och började 
förfalla . 

Sverker Stubelius i samarbete 
med samrnargäster fick åter 
stugarna i bättre skick. I början 
av 1960-talet önskade en man 
som övernattat på Hamnerö att 
förvärva stugorna. Med' anled
ning härav gjorde Kville Hem
bygds- ach Fornminnesförening 
en framstä.llning till de flesta av 
ägarna av södira Väderöarna om 
att till föreningen överlåta nytt
janderätten av Hamneröstu
gorna. Det visade sig också att 
det övervägande flertalet av 
ägarna var pasitivt inställda ti.ll 
föreningens begälran. Avsikten 
var ju att alla sam så ö'nskade 
skulle ha rätt besöka Hamnerö 
och där befintliga fiskarestugar . 

En mindre reparatian hiller i år, 
sammaren 1971, på att verkstäl
las. Såväl artsbe~olkning sam 
sammargäster visar ett ökande 
intresse för att bevara denna 
säregna idylL HembygdlSför
eningen vill nu rikta ett varmt 
tack till alla som hjälpt ass med 
detta, de verkliga ägarna, som
margäster ach arts bOor sam sat
sat penningar och arbete, samt 
de besökare som lämnat stugor
na på Hamnerö och den närmas
te amgivningen städad och fin . 

KviIle Hembygds- och Forn
minnesförening 

livligt arbete inom 
Kville Hembygdsarkiv 

Intresset för hembygds- ach 
fornminnesverksarnheten inam 
K,ille stiger för varje år. Ar
betet inom olika grenar finner 
numera stöd från en star all 
mänhet. Ordföranden i Kville 
hembygdsarkiv, farskaren Sver
key tubelius, är liksam tidi
gare den inspirerande och dri
,ande kraften i det amfattande 
arbE-et.. Då hembygdsföreningen 
och hembygdsarkivet arbetar in
om samma område finnes här ett 
inrim samarbete, v ilket ger ett 
go resultat. 

_d hembygdsarkivets årsmöte 
den. : september redagjorde hr 

rubelius för årets verksamhet. 
~m . digare hade ett om
ia=ce arbete utförts bl a. med 
bil::Cuppcagning, fotagrafering, 
!ni;:öu a. bolanaterial m. m. Då 
arhe numera förfagar över 
~ora sm:L.:r.gar fotografiskt ma-
~r-<L bes.töts a börja kapie

riI!g CiY bilderna. P arallellt med 
de= arbe-e sker en uppföljning 
a~ ~~ ~ sker nu o ch sOYn 

kan 2.a n:s:oriskt ,-ärde för byg
rie::::.. Er beJius lämnade en 
in-:ressar:: skildring över brig
Ge:;; ~'perc!!ce a. TIorö och dess 
öC.e ., ._ 

In.ko=er och utgifter balanse
rade pa .6 med en behåll
ning a'\ . ~'j5: - . Till styrelse 
a ena.:ries!:ur ,erker Stube
lius. ordL östen H edenfjäll, 
kas...-ör. och Johan Mjölner med 
hr .""'-.-ue '\eisaeth sam ersätta
re.. Re"i.sorerna hrr Johan Olafs
son OC!:! :-ors;:en Hakeröd, åter
~des. 

~ 

., r no I id 
den goda 
hembakat 
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En litterär telegraFist 
Fjällbacka pa 

I 

1880-taLet 
Av Birger Peterson 

För en nutida litteraturläsare 
säger namnet Hilma Angered
Strandberg säkerligen mycket 
litet - måhända ingenting alls. 
Hon var dock på sin tid en pro
duktiv och läst författarinna, 
känd genom sina Amerika- skild
ringar. Hon föddes i Stockholm 
1855. Föräldrarna, vilka hon för
lorade i unga år, voro justitie
rådet C. G. Strandberg och 
hans maka född Hälleday. En 
av författarinnans förfäder var 
skalden Talis Qualis (C. V. A. 
Strandberg), författare till bl. a. 
den svenska Kungssången. 

Veterligen uppmärksammades 
inte ens minnet av hennes 100-
årsdag 1955. Efter föräldrarnas 
bortgång blev hon sällskapsdam 
hos släktingar, men avlade te
legrafistexamen och fick som 
sådan plats i Fjällbacka. Här 
tjänstgjorde hon åren 1883-
1888. Utöver sina litterära am
bitioner hade hon således ett 
borgerligt yr1$:e. Att en ung dam 
ur de högre samhällsklasserna 
utbildade sig till telegrafist an
sågs på den tiden förvisso såsom 
något ovanligt, men vittnar ju 
om både företagsamh et och 
självständighet. 

Hon debuterade 1886 med dikt
samlingen "I dur och moll" un
der pseudonymen Lilian. "Väs
terut", som utkom 1887 är en 
samling skisser från bohuslänskt 
fo lkliv, med motiv huvudsakli
gen från Fjällbacka och fj äll
backatr akten. Sannolikt skrevs 
denna bok i Fjällbacka. Några 
av porträtten i "Västerut" äro 
lätta att identifiera. Prosten 
Bremberg, kyrkoherden i Kvil
le, J. H . Holmqvist, kapellanen 
Eriksson, komministern, seder
mera kontraktsprosten Jacob 
Turesson, Fru Törner, författa
rinnans alter ego. Novellerna i 
denna bok äro burna av ett 
starkt socialt patos, och om be
nämningen "vänstervriden" va
rit känt på den tiden, hade den
na etikett säkerligen påsatts 
författarinnan. I en av noveller
na skildras - således i skön
litterär form - stridigheterna 
mellan å ena sidan kyrkoherde 
J. H . Holmqvist och å den and
ra dennes antagonister med 
"lanthandlare Jacobsson på 
Fjällbacka" i spetsen. J . H. 
Holmqvist, som var en stor nyk
terhetsivrare och ville ha ord
ning i socknen, angrep våldsamt, 
särskilt vid ett husförhör i Fjäll
backa, "både de som tillverka 
och försälja brännvin". Den 

ovannämnde Jacobsson, som 
dreven krog i Fjällbacka och 
som hade priviligierade rättig
heter att försälja brännvin, kän
de sig utpekad och sin näring 
hotad, anmälde Holmqvist för 
Domkapitlet i augusti 1854. Det 
var för detta angrepp på den 
lagliga sprithanteringen som H. 
blev åtalad och senare fälld. 

Anmälningar, i såväl kyrkliga 
som pr ofana ting, duggade tätt 
mot Holmqvist, och i brev till 
sin vän G. F . Iverus i Floda 
skriver Holmqvist: "Oupphör
ligen besvära fienderna mig 
med anklagelser Capitlet". 

Mor till den som skriver dessa 
rader "gick och läste" för J . H. 
Holmqvist. Denne var märkt av 
sjukdom, varför komminister J . 
V. Turesson fick övertaga un
dervisningen av konfirmander
na, men H. var alltid med un
der hela lästid en och satt "på 
gången" som åhörare. Om H. 
sade min mor: "Han var en vän
lig gammal herre, men h an höll 
efter drinkarna". En k araktäri
stik av J. H. Holmqvist så god 
som någon. I sina följande 
böcker tillgodogör sig författa
rinnan sina erfarenheter från 
Amerika. Motivet är de svenska 
emigranternas öden. I dessa 
böcker skriver författarinnan 
förstås normalprosa, men i 
exempelvis "Västerut" har hon 
tillgodogjort sig traktens dåtida 
idiom och låter några av sina 
figurer tala oförfalskat nord
bohuslänska. 

I Fjällbacka förlovade sig Hilma 
Strandberg med konstnären 
Hjalmar Angered. För hennes 
förnäma släktingar innebar väl 
detta något av en eho,!" ( ~;'l 
Hjalmar Angered var arbetar
son och icke heller hade så ly 
sande framtidsutsikter som 
konstnär. 

Efter giftermålet bosatte sig pa
ret i Amerika 1884-1894. Från 
Amerika skrev författarinnan 
även resebrev till Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning. I 
slutet av 1890-talet vistades pa
ret i Italien. 

Såväl Hilma Strandberg som 
hennes make tillhörde den 
konstnärskrets som umgicks i 
Fjällbacka på 1880-talet, liksom 
konstnärinnan Anna P alm de 
Rosa, om vilken Sverk er Stu
belius skriver i Fjällbacka-Bla
det 1971 nr 30. Hilma Angered
Strandberg avled 1927. 

Så byggde och bodde Sjökaptenen 

Telegrafhuset, Fjällbacka. Sverker Stubelius foto från början 
av 1920-talet. De två glada sjöfarare, som kånkar på den stora 
damejeannen, är Clas Berggren och Johan Kristensson, Vale-

Johan kallad. 

D etta hus, det märkligaste av 
FjällbaCkas äldre byggnader, 
kallar vi som bekant Telegraf
huset och har så gjort ända sen 
1868, då telegrafstation inflytta
de i huset. Men byggnaden är 
mycket äldre än så. Den uppför
des år 1807 av sjökaptenen 
Christian Hansson och kom se
dan att ägas av dennes svärson 
sjökapten Olof Christian Falck, 
som tillhörde den i Fjällbacka 
kända sjökaptenssläkt som gav 
namnet Falckegården åt den 
förra året nedrivna byggnaden 
vid sidan av järnhandeln. 

Om telegrafhuset med tillhö
r ande byggnader på tomten 
finns noggranna uppgifter i de 
värderingsinstrument, som upp
rättades när brandförsäkring 
söktes. Jag har sökt fram dessa, 
vägledd av den lilla runda 
bronsskylten över husets vackra 
portal och som .anger att bygg
naden är försäkrad i "Allmän
na Brandförsäkringsverket för 
byggnader å landet". Årtalet 
1782 på skylten anger det år då 
verket trädde i verksamhet. I 
hopp om att få värdefulla upp
gifter om huset gick jag i Stock
holm upp till det ärevördiga 
verket, och som resultat av be
söket har vårt hembygdsarkiv 
sedermera fått en mycket vär
defull samling avskrifter av 
gamla försäkringshandlingar rö
rande inte bara telegrafhuset 
utan även andra hus i Fjäll
backa vilka försäkrats i detta 
Allmänna Försäkringsbolag. 

Här skall lämnas några korta 
utdrag ur det omfångsrika och 
ytterst detaljerade värderings
instrument, daterat 1844, som 
låg till grund för beviljande av 
brandförsäkring för telegrafhu
set det året. Ingressen lyder : 
"År 1844 den 22 Oktober, har 
undertecknad Kronolänsman i 

anledning av Konungens Befall
ningshavandes förordnande den 
9 dennes, m ed biträde av 
Nämndemännen Johannes An
dersson i Grimslätt och Chris
tian Carolusson i Borgane, Mur
m ästare J. Hög och Byggmästa
ren och Snickaren Andreas Jo
hansson på Fjellbacka, besett 
och värderat nedannämnda 
å byggnad på Fjellbacka Strand, 
t illhörig Coopvaerdie Skepparen 
Herr Olof Christian Falck, varå 
försäkring begäres; och hava 
värderingsmännen vid denna 
förrättning, vilken ägaren själv 
bevistat funnit samma åbygg
nad av följande beskaffenhet. 

Åbyggnaden är uppförd på en 
tomt av gott utrymme på Skat
tehemmanet Lerstens ägor, lig
ger på 28 al. avstånd från Salt
sjön i avseende på manbygg
naden och uthusen på och i 
kanten av sJon. 

Åbyggnad, varå brandförsäkring 
sökes, är : 

N:r 1. Manbyggnad av timmer, 
uppförd år 1807, men alldeles 
frisk och i gott stånd såsom ny, 
med egna väggar på alla sidor 
av tvenne våningar 191/ 2 al. 
lång, 15 al. 10 tum bred med 
knutar, 8 al. hög, indelad i tren
ne rum och kök samt stor för
stuga på undra botten och ett 
större 3 al. 17 tum högt rum, 
tvenne skafferi och stor r ymlig 
vind på övra botten, täckt med 
bräder och tegel, brädklätt, gul
målat med oljefärg, med eldstä
der och tvenne skårstenar, på 
stenfot hög 3/ 4 al. i södra och 
3 al. i norra ändan av byggna
den med däri inrättad källare, 
83 / 4 al. lång, 11 al. bred med 
13/ 4 al. tjock mur, murad av 
gråsten och rappad, till vilken 
byggnads uppförande åtgått": 

forts. å sid. 12 
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58 bodde och byggde ~öka~ten 
lor/s . Irån sid. " 

Så följer en i detalj gående 
uppräkning av allt material som 
gått åt till uppförande av huset 
med utsatta priser samt arbets
lönerna för varje slag av arbe
te. Här några prisexempel. Till 
upptimring hade gått åt 22 tolf
ter timmer a knappt en riksda
ler för varje stock. För arbetet 
med upptimringen 150 rdr. 
Halvfranska dörrar, målade och 
med lås 6 rd, större fönster 7 
och mindre 4 rdr. Att tapetsera 
och måla 3 rum kostade 40 rdr. 
"En stentrappa av 4 vackra 
huggna stenar 6: 32)" . "Glase
rade Pott-kakelugnar med spjell 
och dörrar" a rdr 17: 50. Tre 
trappuppgångar a 6 rdr. För en 
tia fick man 3·.000' spik, hand
smidda förstås. Takteglet kos
tade mindre än 2 rdr för hund
radet. O. s. v . Hela den stora 
huvudbyggnaden, i försäkrings
brevet betecknad som nr 1, vär
derades till 1..791: 32 riksdaler 
banko. 

Nr 2. Sjöbod av timmer, sam
ma som den nuvarande, med 
svale och brygga, värderade.< 
till rdr 286: 16. 

Som fÖl'säkringsobjekt ID' 3 be
tecknas "En ladugårdsbyggnad, 
indelad i lada, stall med två 
spilt, ränne och hackelsebinge, 
svinhus, vedbod, hemlighus, 
köksförstuga och in timrat fähus 
med fyra bås ar, fårkittel med 
ränne, 421/ 2 alnar lång", vär
derad till 367 rdr. (Denna långa 
byggnad låg mellan manbygg
naden och sjöboden.) 

Brandförsäkringen gällde också 
fruktträden: "2 större och 7 
mindre aplar 15 rdr". 

Slutligen meddelas hur värde
ringen är gjord. "Värdet av den 
till brandförsäkring nu alltså 
anmälda egendom är således, 
efter noggrannaste undersök
ning och bästa förstånd, jäm
fört med ett medium av de sist
förflutna fem årens priskuran
ter och markegångstaxor på 
byggnadsämnen, dagsverken och 
arbetslöner i orten ansett till 
Två Tusen fym hundrade sextio 
Rd Banco". 

Handlingen är undertecknad av 
kronolänsmannen, nämndemän
nen, byggmästaren och murrnäs
taren. 

I fråga om vår fastighet - Te
legrafhuset - föreligger ännu 
en värderingshandling och den
na är från 1867. Fastigheten har 
bytt ägare och den nye ägaren 
- Coopvel'die Kaptenen Petter 
Bruse - har rivit ner ladu
gårdsbyggnaden och på dess 
plats byggt ett envånings bo
stadshus "indelat i tvenne bo
ningsrum med förstuga och tre 
st. bodar samt ett hemlighus 
med inklädd gång". Hela denna 

nya anläggning värderades t ill 
rdr 1155: 67. 

Jämför vi nu priserna vid vär
deringarna åren 1844 och 1867 
finner vi att en avsevärd pris
stegring förekommit under de 
23 åren. Detta anmärkes också 
av förrättningsmännen, vilka 
"anse sig upplysningsvis böra 
nämna, att orten är helt och 
hållet blottad på byggnadsma
terialier, vilket förhållande 
åstadkommer ett till ytt erlighet 
stegrat pris därå, likasom priset 
på såväl öke- som mansdags
verken under senare åren varit 
högt uppdrivet." 

Denna handling är underteck
nad av kronolänsman O. Johans
son, häradsdomare C. Carolus
son i Lersten, nämndeman An
dreas Eliasson i Öhn samt "i 
byggnadskonsten kunnige Johan 
Jacob Larsson i Fjällbacka." 
Den sistnämnde hade "hand om 
pennan". 

På 1870-talet köptes telegrafhu
set av sjökapten Olle Bruse, 
som kom att bo där ända till 
sin bortgång år 1915. Han blev 
den siste i raden sjökaptener, 
vilka residerat i den gamla kap
tensgården. Ar 1920 inköptes 
fastigheten av kommunen, som 
alltjämt är ägare till den. Bland 
hyresgäster i det rymliga huset 
må nämnas postverket, som ett 
antal år i början av 1860-talet 
hade Fjällbacka poststation för
lagd här med J . A. Lindqvist 
som föreståndare. Denne blev 
sedermera postmästare i Mar
strand. Som nämnt blev tele
grafstationen installerad i huset 
år 1868. Denna ändrades seder
mera till enbart telefonstation 
och som sådan är den ju ännu 
inrymd där. 

Hus av samma typ som vårt 
telegrafhus finner man även vid 
Norges kuster och då främst vid 
västsidan av Skagerack. J ag har 
vid ett par tillfällen tittat på 
den bebyggelsen, gjort jämfö
relser med vår egen bygd och 
funnit åtskilliga gemensamma 
drag. Samma natur och av den
na betingat näringsliv har här 
skapat ett ganska enhetligt kul
turområde. 

I bilismens yra ungdomsår var 
telegrafhuset, detta vårt sam
hälles förnämligaste hus i faro
zonen. Räddningen blev följden 
aven stark opinion, upplyst, 
sund, framsynt. En framtids
syn: huset än en gång möblerat 
och rustat som gammal sjökap
tensgård och kompletterad med 
andra bevarade hus vilka skulle 
kunna berätta: så bodde i Fjäll
backa en gång handelsmannen, 
så sjömannen, så fiskaren, så 
hantverkaren. 

Sverker Stubelius 

Snart 80-årig mångfrestare och bankman 
gillar västkustidyllen Mörhult 

80- årige Jonas Kjellberg. 

Ett par månader på sensomma
ren invaderar vi Mörhult, då 
värsta trängseln är över, säger 
förre bankmannen Jonas Kjell
berg. Vi är göteborgare min fru 
och jag, men har mycket starka 
band just i Fjällbacka och dess 
skärgård. Mörhult är en av de 
mest idylliska platser som finns 
vid kusten. Då jag förut bodde 
ute i skärgården betraktade jag 
Mörhult som en lerhå la . 

Här hämtar paret Kjellberg 
krafter inför vintern och gläder 
sig åt gamla vänners besök. 

Själv har jag varit ö-bo och 
umgåtts med öbor i 25 år. Vi 
ägde förut ett hemman på Val
ön i F jällbackas närhet, där vi 
tillbringade våra somrar, dess
förinnan bodde vi på Kalvön 
sommartid. 

for/s. å "id. /3 

Eill kLAMdervIas IjäMSI! 

BAGEIRH = CHARKUTERI = SIPECEIRI 
GLAS och PORSLIN m. m. 

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

KLAPPAR FÖR STORA OCH SMÅ 

FINNS I STOR SORTERING 

INNAN TOMTEN KNACKAR PÅ 

HOS 

f:A ROG/ERS /EKIIP/ERI NG 
TEL. 05 25 - 3 1007 FJÄLLBACKA 
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B r ä c ke fritidsby 
Omkring en km. norr om Fjäll
backa samhälle ligger Bräcke 
fritidsområde. Området är 
vackert beläget öster om dal
gången där Anråsälven har sitt 
utlopp i Fjällbackafjorden. Ter
rängen är växlande med skogs
partier, öppen mark inramat av 
bergskedjor. Inom området fin
nes 48 tomter, de flesta med ut
sikt över det natursköna områ
det där golfbanan är belägen, 
på andra sidan älven. Tomter
nas storlek växlar mellan 450 
och 1.350 kvm. Till va>rje tomt 
är framdraget vatten- och av
loppsledningaIf samt vägar. Av
loppsledningarna är dimensio
nerade för wc för anslutning till 
kommunalt avlopp som är un
der byggnad. Toalett- och sop
hämtning ombesörjes av kom
munen. Till området hör stora 
strövområden. I planen ingår 
ett flertal parkeringsplatser samt 
boll- och tennisplan och lek
platser. I anslutning till områ-

1'1 

det är planerat en småbåtshamn 
med parkering och uppställ
ningsplatser. Det värdefullaste 
för alla som här kommer att 
bygga och bo är den rikliga 
tillgången på vatten till kvalite 
som är den bästa tänkbara. I 
tidigt skede företogs här berg
borrning med gott resultat. Som 
synes ges här en god service i 
vilken även ingår ombesö,rjande 
av byggnation om så önskas. 
Trots att området Bräcke fri
tidsby ligger i anslutning till 
Fjällbacka samhälles gr än ser, är 
det dock skyddat för trafikstör
ningar då det ligge r utanför all
männa vägar. 
För övrigt kan man tillgodogöra 
sig tillgången av salta bad, seg
ling, fiske m . m. F ör den golf
intresserade bjuder Fjällbacka 
golfbana på förströelse. Inom 
Fjällbacka samhälle finnes väl
sortemd affärsverksamhet post, 
tele, läkare', apotek, hotell och 
pensionatsrörelser m . m. 

Vy över Bräcke fritidsby. 

Snart 80-årig mångfrestare . . . 
for ts. från sid. /2 

Nu riktigt längtar vi till Mör
hult, och är man på väg mot 
de 80 är det både lugnare och 
bättre att bo på fastlandet. Man 
behöver ingen båt för att nå 
Fjällbacka då man skall handla 
för sitt livs uppehälle. Förr då 
stormen röt och vågorna gick 
höga var det ett riktigt vågspel 
att ge sig iväg över sjön. 

J onas Kj ellberg är charmören, 
berättaren och världsmannen, 
som slagit sig till ro för att på 
lite avstånd tänka tillbaka på 
år som flytt. 

Jonas Kjellberg är född i Jon
sered vid Göteborg. Hans far 
var bank- och affärsmann en 
Carl August Kj ellberg. Jonas 
var yngst av 6 syskon varav 5 
föddes på 6, år. Elva år senare 
kom Jonas till världen. 

Som tioåring kom han till Ud
devalla, varifrån h an hämtades 
med hästskjuts till Saltkällan, 
som då ägdes av Ullman, en nä
ra släkting till Kj ellbergs. Vis
telsen på Saltkällan blev unge 
J onas första skoltid. En kusin 
t ill Jonas var lärarinnan och de 
övriga eleverna utgjordes av 
hennes syskon. Därefter följde 
Göteborgs Privata och Chalmers 
varefter ynglingen Kj ellberg var 
färdig att pröva livet. 

Med atlantångaren Bergensfjord 
reste han under första världs
kriget till Amerika där han 
trädde i firman Hamilton & 
Hansells tjänst. 

Resan hade sina poänger och 
höll på att sluta illa. Kj ellberg, 
som sin vana trogen talade fritt 
ur hjärtat, hade kanhända kom
m enterat k rigshändelserna väl 
öppet. Vid landstigningen beva-

kades han av polis, som tydli
gen trodde att en farlig person 
kommit in i landet, men miss
taget avklarades snabbt. 

Efter slutad anställning i firman 
knöts Kjellberg till generalkon
sulatet, som h ade David Berg
ström som ch ef. Bergström var 
även affärsman, och snart nog 
blev den unge svensken chef 
för företagets stålavdelning, en 
mycket ansvarsfull post i krigs
tiden . 

Från USA återvände Kjellberg 
till hemlandet och återfanns i 
familj ebolaget J . A. Kjellberg & 
Son AB, Stockholm, för att se
dan knytas t ill Göteborgs
banken. Under många år var han 
chef för Bäckefors med tillhö
rande avdelningskontor. 

I Fjällbacka skärgård är han 
känd som skämtaren, humoris
ten och vardagsmannen. Det var 
i mitten av 1930-talet de kom 
till Kalvön och hade sin som
marbostad därstädes, men köpte 
sedan ett hemman på Valön. 

. Bostället låg i en vik där inga 
stormar störde friden . Där till
bringades 25 somrar, där pyss
lade Kjellberg i sin trädgård. 

På grund av åldersskäl såldes 
stället på Valön för en del år 
sedan. Hur skall det kännas att 
överlämna ett sådant ställe i 
främmande händer? Ett ställe, 
som tagit både energi och kraf
ter i anspråk:. Men åldern tar 
ut sin rätt. Den vita mössan 
lyftes nog ganska högt till av
sked. Kanhända smög sig någon 
tår fram ur ögonvrån. Hur det 
kändes i bröstet och vad som 
rörde sig i själens djup vet en
dast han själv och hans trogna 
livskamrat. 
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V år bygd i konsten 
Jacob Hägg 
1839-1932 

Ar 1884 besökte Jacob Hägg 
Fjällbacka. S~öofficer och som 
sådan intresserad av allt som 
hade med sjö och farkoster att 
göra höll han till nere vid bryg
gorna och båtarna, tog fram sitt 
skissblock och tecknade. Bild 1 
visar en sådan studie. Han hade 
noga iakttagit hur pojkarna tog 
handgreppet om åran vid olika 
slag av rodd: när de ryggrodde, 
när de skottade, när de vricka
de. Han studerade också hur 
folk var klädda. Någon enhetlig 
moderiktni:ng synes inte vara 
rådande. Särskilt huvudbona
derna visar r ik variation. Han 
tecknade även några båtar. 

Hägg var också målare och helt 
naturligt blev han framför allt 
marinmålare. Ofta har hans mål
ningar någon historisk anknyt
ning såsom till något sjöslag i 
gången tid. Under sitt liv som 
sjöofficer - han nådde amirals 
grad - samlade han ett mycket 
stort vetande rörande allt som 
hade med farkoster att göra, och 
förutom målningarna utförde 
han mängder av teckningar av 
olika typer av fartyg, minutiöst 
detaljerat och med stor exakt
het. Hägg var även en kunnig 
grafiker. Bild 3 visar prov på 
hans skicklighet i trägravyrens 
svåra konst. Klichen har Hägg 
skurit efter en teckning av E. 
Hedlund, som tydligen varit 
närvarande vid det märkliga 
vadkastet. 

"Makrillbåtar" ha r konstnären satt som text till denna teckning. 
Teckningar av J acob Hägg, signerade Fjällbacka 1884. 

U tom ekan - bild 1 - ett par 
båtar - bild 2 - vilka han be
teckn ade som "makrillbåtar". 

J acob Hägg tillhörde en släkt 
med en stark konstnärlig ådra. 
En broder var Axel Hägg, arki
tekt, målare, tecknare, etsare. 
En son , Herman Hägg, var må
lare liksom dottern Ella Hägg
Bolin, och sonen Erik, gen eral
lotsdirektören, var även han 
verksam som konstnär. 
Till sist ett meddelande av ett 
visst lokalt intresse. När Carl 
Grimberg i Folkskolans läsebok 
under r ubriken Havets hjältar 
skildrar "Dyngölotsarnas döds
färd den 6 november 1977" väl
jer han som illustration en tav
la av Jacob Hägg. Motivet är 
en kosterbåt i rykande storm 
inne bland bränningarna. 

Sverker Stubelius 

"Sillfångst med vad vid Fjellbacka 12 jan. 1878". Trägravyr av Jacob Hägg i Ny Illustrerad Tidning, 
febr. 1878. Om bildens sakliga innehåll se Johan Mjölners beskrivning i detta nummer av Fjäll

backa-Bladet. 

I 

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/3 1250 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 6741 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525/31141 

MODERNT SNABBKÖP TILL 

EDER TJÄNST 

TVI/ramningar av 

tavlor utföres! 

MATERIAL I LAGER -

ALQOT TOREWI 
FJÄUBACKA 

TELEFON 0525/31071 
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Angående den gamla bilden 
från sillfisket 1877-1878 

Den första stora sillen fångades 
med vad i den bohuslänska 
skärgården av vadlaget "Sope
limmarna" från Fjällbacka på 
kvällen den 13 dec. 1877 vid 
Sandryggskäret, ej så långt från 
Hästvåm. Vadbrusen hette Carl 
Bohlin. Storsillen hade då varit 
borta från skärgården under 70 
år. Men om gravyren över den
na sillfångst föreställer detta 
tillfälle är väl osäkert, då vad
laget på kortet består av 12 
man och vadlaget "Sopelimmar
na" bestod av 8 man. I Ny Il
lustrerad Tidning står det ju: 
"Sillefångst med vad vid Fjell
backa den 12 jan. 1878" . 

Vid denna tid var det i Fjäll
backa endast ett vadlag som be
stod av 12 man och det var 
vadlaget "Stora Backevaden" 
med Olle Bäck som vadbruse. 
Denna vad fångade den 12 ja
nuari 1878 på södra sidan av 
Val ön i den s. k. Näbbhölj en en 
massa med storsill, omkring 100 
roddbåtslaster (omkring 17-18 
hl i var roddbåtslast). Något 
annat mått förekom ej. Priset 
var omkring 35 il 40 kr. per 
roddbåtslast. Sillen såldes till 
uppköpare som det vid detta 
tillfälle fanns gott om, och det 
blev för den tiden m ycket 
pengar för vadlagen. Stället på 
kortet där sillen togs upp ur 
vaden är nog södra delen på 
Valön, det s. k. "Silledrättet" 
och holmarna som vi ser på kor
tet skall väl vara Stora och Lil
la Eneskär samt troligen även 
en del av "Näbban" fast den 
har blivit flyttad en bit. Husen 
som syns på kortet skall väl 
vara på Oxnäs. Det är ju inte 
så precis likt verkligheten, men 
det är ju ej heller något foto
grafi. Tecknaren har väl suttit 
i en båt, som legat uppe under 
Näbbebratten vid dess norra del, 
och därför har väl en bit av 
"Näbban" kommit med på kor
tet. 

Den första tiden som sillen var 
inne i skärgården var det då
lig avsättning av den och låga 
priser. Men den 12-15 januari 
och fram över h elt vintern blev 
det god avsättning med för den 
tiden höga priser samt en 
myckenhet med sill. Den gick 
helt in till bryggorna i Fjäll
backa och den ene silluppköpa
ren bjöd över den andre. 

Det berättas att till Backevaden 
och Olle Bräck kom två fiskare 
från Fjällbacka roende och hade 
i båten med sig en grosshand
lare från Göteborg som ville 
köpa silL Vadlaget höll då på 
med att taga upp sill ur vaden. 
När grosshandlaren framfört sitt 
ärende till Olle Bräck, slog den
n e ut med handen och svarade 
grosshandlaren: "Far här ifrå, 
jä harnte ti te a tale ve I! " "Det 
var märkvärdigt", sade då gross
handlaren, "för 8 dagar sedan 
var jag i Stockholm och talade 
vid kungen, men nu kan jag 
inte ens få tala vid en fiskare!" 

De andra vadlagen häromkring 
gjorde vid denna tid ungefär 
ungefär samma goda fångster, 
m en det var ett hårt och tungt 
arbete att få all denna sill ur 
vadarna och i jakterna som fors
lade bort den , m est söderut. 
Först togs sillen ur vaden med 
håvar och tömdes i roddbåtar, 
sedan lämpades den med trä
skyfflar ur roddbåtarna upp på 
jakternas däck och sedan från 
däcket på jakterna ner i deras 
lastrum. F ör att icke för mycket 
sill skulle gå till spillo vid 
lämpningen från roddbåtarna till 
jakterna, hängdes en presen
ning eller ett gammalt segel från 
sidan av jakterna och ner i 
roddbåtarna så att den sill som 
icke kom m ed upp på däcken 
åter skulle fa lla n er i roddbå
tarna. 

Det var en ovanligt mild vinter 
med gott väder 1877-1878. Det 
var lite snö och is m ellan jul 
och trettondedagen, men ej 
starkare is än att de roende 
kunde slå hål på den med åror
na. Men så fort som trettonde
dagen var över blev det lenn
väder, isen försvann och det 
blev alldeles isfritt under den 
återstående delen av vintern 
m ed milt och gott väder. Till 
och med i Kråkholmsrännan och 
Mörhultssotten var det isfritt, 
och där fångade Mörhultsborna 
en myckenhet med sill till långt 
fram på vårkanten. En sådan 
mild vinter har det väl knap
past varit häromkring sedan 
dess. Till och med i vinter 1970 
-1971, som var så ovanligt 
mild, förekom det ju lite frost 
och kastis på sjön under de
cember och även i mars månad. 

Johan Mjölner 

För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 
kontakta S T I Q II N D H 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

FJÄLLBACKA - Tel. 0525-31270 

FFF: s 15-åriga 
jubileum 
gick i år av stapeln på Strand
restauranten under livligt del
tag,ande. Speciellt inbjudna till 
derma populära ~est var bildar
na av föreningen m ed fruar lik
som kommuordföranden Ray
mond Hansson med fru. 

Hög stämning rådde genom hela 
jubileumsfestligheten . Som van
ligt fick pristagarna i somma
rens lyckade tennisturnering 
mottaga sina priser. En pris
samling som blir stö'rre år från 
år. Fullständig,a prislistan redo-

Sälviks camping 

Grundarbetena för det stora ser
vicehus som Tanums kommun 
skall uppfö,ra på Sälviks cam
ping vid Fjällbacka, hair nu på
börjats. Huset ingår i den giv 
som kommunen startat vid bad
platserna. Byggnaden , som skall 
utrustas med toaletter, dusch 
och tvättställ, s~all även betjä
na dem som badar vid Sälviks 
badplats och har placerats så 
att den skall kunna nås även 
av dem. Kostnaden har beräk
nats till 125.000 kronor men i 
summan ingår även statsbidrag 
med en tredjedel. 

visas på annan plats i tidningen.~------------___r 

Till konstnärinnan Ulla Waller
Lindberg liksom till syskon
kvartetten Holmberg framföres 
ett varmt tack för de vackra 
tavlor som skänkts till för
eningen. ;Tavlorna ut1o,~tades 
under kvällens lopp och in
bringade en vacker slant. 

En lyckad jubileumsfest var 
slutomdömet nar VI frampå 
småtimmarna skildes åt. 

A. E, 

Flykti nghjäl pen 
Inom Fjällbacka Röda korskrets 
har insamling till förmån för 
Östpakistans flyktinghjälp före
tagits under hösten. Insamling
en inbringade 1.780: - kronor. 

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

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

Antalet skänkta filtar uppgick 
till 18 st. Dessutom överlämnade 
ungdomsklubben "Hand i Hand" 
2.100: - kronor vilka de insam
lat genom sin bössverksamhet 
under b esök i angränsande sam
hällen. Medverkande i insam
lingen förutom Röda korskret
sen, vilken omhänderhaft den-
s=a, har varit: Lutherhjäl- '-----------------' 

pen, Lion, Rädda barnen. Gå- O I f J .. h d I 
vorna har redovisats till Radio- O S S O n S a r n a n e 
hjälpen. FJÄLL BACKA _ Telelon 0525 _ 31040 

1Jt;t;deM eg.en. 6.an-1t 

Kville Sparbank 

/'--~[t!!'"' 

I aHa bankä.renJ en vä.na Eaer 
ti[[ sparbanken 

FJÄLLBACKA Tel. 0525 - 31019, 31080 
Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 

Rabbalshede och Kville. 
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Informationsmötet på Stora Hotellet: 

Dagsaktuella frågor: Tunnelbygget - Tomtmark 

Det av Fjällbacka Samhällsför
ening utlysta mötet på Stora 
Hotellet i Fjällbacka rörande in
formation om kommunens fort
satta arbeten vad beträffar tun
nel- och tomtfrågor i första 
hand samlade fullsatt salong. 

Mötet var upplagt som i ingres
sen nämnts som informations
möte och ingen debatt fick fö
rekomma. Kommunen represen
terades av i första hand kom
munstyrelsens ord. Raymond 
Hansson, byggnadsnämndens 
ordf. Claes Hultman, byggnads
nämndens representant från 
Fjällbacka E. Christensson, re
presentant från kommunen 
Torsten Norin, hamnstyrelsens 
ordf. Bengt Kahlman samt kom
munalkamrer Bertil Joelsson. 

Mötet hade utsett köpman Evert 
Waldner till ordförande vilken 
biträddes av John Johansson. 
Första och största frågan för 
kvällen var huruvida tunnel
bygget är helt avsågat eller om 
det kan tas upp igen. De när
varande hade på tillförlitligt 
håll hört att tunneln är ett av
slutat kapitel och en pumpsta
tion skulle ersätta denna. Det 
var mest bergets dåliga kvalite 
som hade stoppat rubr. bygge. 

Raymond Hansson svarade på 
detta att tunnelbygget visst in
te är avsågat. När arbetet in
leddes fanns tvenne alternativ, 
antingen dike eller tunnel och 
man fastnade för det senare al
ternativet. Bergsprängarämbetet 
~esiktigade berget och ansåg 
arbetet utförbart. När det så 
skulle verkställas blev beskedet 
att det var "allmänfarligt". Un
derhandlingar upptogs men när 
stilleståndskostnaderna var 700 
kr. per dag arbröts arbetet och 
firman fick i stället en ersätt
ning på 150.000 kr. Helt omöj
ligt var inte arbetet att utföra 
men fÖI1stärkningarna skulle 
kosta i runt tal 850.000 kr. 

Torsten Hakeröd undrade: Hur 
kan bergsprängarämbetet först 
godkänna allt och anse arbetet 
möjligt för att sedan helt ta av
stånd från sina tidigare påstå
enden och säga att det nu är 
"allmänfarligt"? 

Herr Hansson gav besked om en 
ev. pumpstation. Den skulle di
mensioneras så att den skulle 
hindra all översvämning och 
pumpstationen skulle med för
del kunna placeras i den nu 
gjutna brunnen. 

Herr Hakeröd var inte nöjd m ed 
de svar han fått utan trodde 
att närmare en halv miljon kro
nor gått bort i intet. Bengt 
Olofsson anförde att det vore 
bäst att förstärka berget och ut
föra tunneln. Då var riskerna 
och kostnaderna, som trots allt 
en pumpstation för med sig, 
borta för all frllmtid . Man skall 

i detta betänka att det kostar 
åtskilliga tusentals kronor varje 
år att hålla igång en dylik sta
tion. F el kan uppstå, onormala 
vattenmängder kan göra pump
stationen obrukbar samt att det 
fordras daglig tillsyn för all 
framtid fÖT denna station. 

Kommunstyrelsens ordförande 
replikerade att om kommunen 
utför tunnelbygget är man för 
all framtid bunden vid de ras 
som kan inträffa och samtidigt 
då även skadeståndsskyldig. Rör 
man däremot inte berget är det 
staten och inte kommunen som 
är ersättningsskyldig. 

Många frågor av lite mindre be
tydelse penetrerades och venti
lerades från alla tänkbara vink
lar och svar gavs av panelen så 
gott de förmådde. Den näst 
största frågan denna kväll var 
tomtmark för egnahemsbebyg
gelse. 

John Johansson f.astslog i sitt 
anförande att han. för c:a tre 
år sedan från samma plats, på 
samma ställe frågat p'anelen: 
Vad som görs för att anskaffa 
och planera mark för egnahems
byggare? Man skall ha klart för 
sig att eftersom Fjällbacka är 
en lokaliseringsort för industri 
(en av de få platserna inom 
vårt kommunblock) måste bygg
nadsnämnd och vederbörande 
kommunala organ se till att när 
dylik mark anskaffas och pla
neras för industri även mark 
för egna hem ordnas så att de 
som blir anställda inom indu
strin och för övrigt alla sam
hällsbor har någon stans att 
bygga sitt hem. Man skall även 
ha klart för sig att ett hus och 
ett hem är i regel vederbörande 
familjs största investering i li
vet och då vill dom helt natur
ligt ha en tomt där de trivs och 
känner sig hemma. För närva
rande finns inte en enda till
gänglig tomt inom Fjällbacka 
samhälle. J)etta är uppseende
väckande. Hur har kommunen 
planerat detta. Inte alls! Johans
son var mycket upprörd över 
detta och fick till slut ungefär 
samma svar som han fått under 
den senaste femårsperioden . 
Byggnadsnämndens ordf. Hult
man lovade ändock att inom ett 
år skall det finnas tomtmark för 
egnahemsbebyggelse inom Fjäll
backa samhälle. 

Herr Hultman avslutade de 
många frågorna att tills vidare 
har vi endast att invänta kom
munplanens fastställ:ande, och 
det tar sin tid. Johansson kom 
dock igen en sista gång och 
vädjare till kommunalmännen 
att göra allt som står i deras 
makt för att så fort som möjligt 
få fram tomtmark, speciellt för 
egnahem och planera denna så 
att bebyggelse sn'art kommer 
igång. Han vädjade också att 

kommunen måste vara mera 
restriktiv när det gäller god
kännande av fritidsområden. 
Snart är vi i alla delar av vårt 
samhälle inringade av sommar
bebyggelse och det främjar inte 
en expansion av samhället så
som vi önskar. Kommunstyrel
sens ordf. Raymond Hansson 
höll med Johansson och påpe
kade också att fritidstomterna 
inve rkar på priser på övriga 
tomter. Man måste skärpa be
stämmelserna framhöll hr Hans
son, så att egnahemsområden 
preuditeras. Läget på tomter i 
Fjällbacka är dock till stor del 
beroende på att kommunen 
håller på med ett expropria
tionsförfarande. Detta ser ut att 
dra ut på tiden och fru Gunnel 
Borgljung, som är en av dem 
som väntat längst, undrade om 
det skulle dröja ytterligare två 
år. 

Ett glädjande besked fick i alla 
fall mötesdeltagarna. Två hyres
hus skall påbörjas under 1972 
och om ett år skall det finnas 
tomter. Återstår således att se. 
Om så inte skulle bli fallet mås
te samhällsföreningen inkomma 
med skarpa skrivelser att kom
munen måste sätta till alla me
del för att lösa dessa mycket 
viktiga spörsmål. Bostadssökan
de f. n. mellan 40 och 50 perso
ner. Och inte en enda tomt står 
till förfogande. Det är plane
ring det! 

Sjöbodar är också stor efterfrå
gan på. Även här brist på lämp
liga tomter. Hamnstyrelsens 
ordf. Bengt Kahlman ansåg i 
samband med detta, att det är 
bäst om kommunen köper tom-

({)älwtte.tat Laget alJ.-: 

ter själv och bygger sjöbodar 
för uthyrning. 
En annan väsentlig fråga var 
ytterbelysningen som är mycket 
dålig f. n. i Fjällbaclm. Här gavs 
direk~ta och klara besked att 
allteftersom gatorna läggs om 
kommer även gatljuset att för
bättras. Detta gäller även vägen 
via Mörhult till Långö-bron. 

En rad andra frågor diskutera
des och frågarna fick de svar 
som de ville ha. Överhuvud ta
get fick mötet en positiv bild av 
skeendet även om vissa saker 
(däribland tomtfrågan) dröjer 
ännu någon tid. 

Kommunstyrelsens ordf., Ray
mond Hansson fick verkligen 
vara svarande. Han hade kän
nedom om de flesta frågorna 
och detaljerna inom dessa och 
klarade uppgiften bra. Han fick 
även ge byggnadsnämndens 
ordf. ett visst stöd, då denne 
är relativt nyvald och ej hun
nit sätta sig in i alla problemen 
som tillhör detta organ . 

Efter c:a 3 timmars utfrågning 
kunde så Evert Waldner slå 
klubban i bordet och samtidigt 
tacka panelen för att de velat 
ställa upp och tackade även mö
tesdeltagarna. Han hoppades 
också att de frågande fått de 
svar de ville ha, även om en del 
frågor var av sådan art och ka
raktär ah direkta svar denna 
gång inte kunde ges. 

Vid uppbrottet var alla ense om 
att liknande möten som detta 
är mycket nyttiga och att 
många frågor belyses på ett rik
tigt och värdefullt sätt. 

-Jin-

FILM, KAMEROR med och utan utbytbarl objektiv 
SYSTEM KAMEROR, PROJEKTORER, FOTORAMAR 

0ifIift: 
FOTOGRAFERING och KO PIERING 
REPRODUKTION av gamla foto 
UTHYRNING AV PROJEKTORER OCH KAMEROR! 

({)äLkiJ-mmm! 

• SONNYS FOTO • FJÄLLBACKA TEL. 0525-31550 

Besök Herrfriseringen i Fjällbacka! 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 315 26 
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Fjällbackafiskarna 
på 353.000:-
Fjällbackafiskarnas Andelsför
ening har en stor funktion att 
fy lla som försäljningsorganisa 
tion åt bortåt 120. fiskare vilka 
är anslutna till föreningen som 
m edlemmar. 

Detta framhåller 8venska Väst
kustfiskarnas Centralförbund 
(SVC) till fiskeristyrelsen med 
anledning av att fjällbackafis
karnas Andelsförening ansökt 
om statligt lån på 353.70'0' kr. 
Detta för att möjliggöra förbätt
r ingar av fiskeföretagens eko
nomiska förhållanden. 

Föreningens omsättning var un
der föregående år 1,3 milj . kr. 
och man hoppas komma upp till 
samma siffror i år. Förlusten 
1970' redovisas till c:a 80' .0'0'0' kr. 
Det dåliga resultatet berodde 
till största delen på bl. a. liten 
tillförsel av fisk. 

Med tanke på det stora antal 
fiskare från området Heestrand 
i söder till Kämpersvik i norr 
och dessutom skärgården utan
för Fjällba:cka, som utnyttjar 
föreningen och för sin försörj
ning är beroende av föreningen 
som försäljningsorganisation är 
det av allra största vikt att för
eningen beviljas lånet, som har 
sökts för företagets rehabilite
ring. 

SVC har under de senaste åren 
lämnat stöd till föreningen på 
samma sätt som till exempelvis 
Strömstads Isverk och andra fö
retag som är helt nödvändiga 
för fiskets bedrivande. 

Nuvarande föreståndaren för 
fjällbackafiskarna är Karl Erik 
Mattsson, född och uppväxt i 
Lysekil. Herr Mattsson har syss
lat mycket med fisk och fisk
beredning samt varit knuten till 
andra försäljningsorg,anisationer. 
Han är således väl medveten 
och införstådd i den situation 
som fjällbackafiskarna nu . be
finner sig i . Herr Mattsson tve
kar inte ·en stund med svaret på 
hur han tror att föreningens 
framtid kommer att gestalta sig. 
Han säger följande: 

- Att föreningen har en upp
gift, och stor sådan, att fylla 
är ställt utom allt tvivel. C:a 
120' fiskare är anslutna till för
eningen. Dessa kan bara inte 
lämnas vind för våg. De har sin 
inkomst av fiske och av den 
fisk vi säljer åt dem. Det är 
kanske inte främst de stora trå
larna j ag i fö'rsta' hand tänker 
på. De k a n om allt skulle miss
lyckas och föreningen av någon 
anledning skulle läggas ner, gå 
till exempelvis Smögen och säl
ja sin fisk där på fiskauktionen. 
Men vad skall alla h emmafis
kare s. k . småfiskare ta sig till? 
De kan inte gå så långt. Vi 
kommer att sätta dem i en ohåll
bar situation. De är ändock in-

söker lån 

komsttagare, betalar sin stats
och kommunalskatt och har 
därmed rättighet att få bedriva 
sitt yrke som alla andra. Staten 
måste här liksom på m ånga 
andra områden ingripa med ett 
ekonomiskt stöd. Många tror 
säkerligen att detta är bara att 
fö rdröja och dra ut den ovill
korliga nedläggningen. N ansens. 

Av de siffror som publicerats 
angående föreningens förluster 
föregående år är dessa på och 
inom vissa områden klart miss
visande. Av de närmare 80'.0'0'0' 
som redovisats som förlust in
går även r eparation på fastig
heten. Förlusten kan n edbringas 
avsevärt om vi får det stöd v i 
begärt och kan göra de inves
teringar vi räknat med. I första 
hand då en ismaskin samt file 
maskin. Vad ismaskinen beträf
far komme'r den att ändra på 
förlus tsiffrorna avsevärt. Inte 
mindre än närmare 30.0'0'0 kr. 
kostar det föreningen årligen 
att köpa is. Till detta kommer 
frakt- och personkostnader. Får 
vi stöd och kan köpa en dylik 
kan vi förutom 'att själva täcka 
vårt behov av is, även sälja is 
till andra föreningar. Vi vet att 
dessa är mycket intresserade 
och köper is av oss. Vi har 
mycket goda lokaliteter så en 
is- och filernaskin får utan vi
dare plats. Vad tillförseln av 
fisk beträffar vet vi att de bå
tar som på grund av föreningens 
likvida svårigheter nödgas läm
na sina fångster på annat håll 
kommer att återvända. Det har 
vi fått klart besked om. Detta 
gör då att vår omsättning kan 
stiga avsevärt. Filemaskinen 
har även den en stor funktion 
att fylla. All överskoHsfisk som 
f. n. säljs till minkkök och lik
nande för priser som ligger 
mycket långt under garantipri 
set kan av oss beredas och fi
leas. Där kan betydande inkoms
ter göras och arbetskraften ut
nyttjas bättre, speciellt under 
stormdagar. Gör man till sist en 
översikt på föregående års för
lust på c:a 70.0'0'0' kr. (när rep. 
av fastigheten är fråndragen) 
finner man att om vi själva 
kunde producera is nedbringar 
vi förlusten till 40'.0'0'0. kr. Kan 
vi dessutom sälja is för cirka 
20'.0'0'0' kr. är förlustsiffrorna ne
re i 20'.0'0'0' kr. I och med stödet 
från staten kommer våra tidi 
gare båtar tillbaka och vi kan 
öka vår 'omsättning vilket m ed
för ökad vinst. Dessutom kom
mer en ev. filerna sk in att som 
tidigare nämnts ge en m ycket 
god avans. Märkvärdigare än så 
bör det inte vara. F öreningen 
kan och bör vara kvar, ta hand 
om fisken från medlemmarna, 
sälja den och ge denna så många 
gånger utsatta yrkeskår det stöd 
den så väl behöver. Den kom
mer även att ge tryggh et åt 
medlemmarna. Känslan och ve-

tenskapen av att kunna få av
sättning för sina produkter utan 
att behöva fara långa vägar, 
skapar trivsel bland k åren och 
till sist en inte oväsentlig in
komst för kommunen. 

Så långt föreståndare Mattsson. 

Vi har att instämma i allt vad 
han säger och bara tillägga att 
om föreningen skulle läggas 
ned, kommer oanade arbetslös
hetsproblem för kommunen i 
första hand att uppstå. Det är 
trots allt inte lätt att i dagens 
minst sagt prekära läge på ar
betsmarknaden få sysselsättning 
för en hel kår . 

-Jin-

Säl besök 
Fjällbackafjorden 

Det torde vara länge sedan sä
lar varit synliga inne i fjorden 
- eller ens u tanför holmarna. 
En söndag i sommar kunde en 
säl iakttagas då d-en låg uppe 
på en berghäll och solade sig. 

Efter att den beskådats av för
bipasserande tog den sig åter 
ut i sitt rätta eIemenrt. 

17 

Tunnel genom Vette berget 
for/s. från sid. I 

I denna situation beslöt därför 
kommunstyrelsen avbeställa den 
upphandling av entreprenaden 
som omfattade tunnelarbetet. 
Utredningar om alternativa lös
ningar har där,efter utarbetats. 
I skrivande stund h ar något be
slut ännu ej fattats om arbete
nas fortsatta drift men detta får 
ske under innevar ande månad. 
Skulle det därvid bli ett beslut 
om annan lösning än tunnel, blir 
givetvis det alternativ antaget 
där m an med hänsyn t ill det 
ekonomiska utfallet i förhållan
de till det tekniska utföran det 
vinner den bästa lösningen fö r 
beredande av möjligheter till 
planering av mark för bostads
byggande som för industriända
mål. 

R. H. 

Konfirmation 
Sommarkonfirmanderna i Fjäll
backa var sammanlagt 18 
stycken, av vilka 8 var som
margästbarn. Antalet fördelades 
på 9 flickor och 9 pojkar. Kon
firmationslärare var kyrkoad
junkt Alvar Högberg. 

ANNA=MAJAS 
Tel. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 
A{1JIlLLtaktlLt 

VALSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 

Tobak - Cigaretter - Tidningar - Konfektyrer - Frukt 

Läske<1r ycker - Trollhätieglass - Souvenirer m. m. 

.f:oa och Bel1gt r-<ichardssol1 

Telefon 0525 / 313 27 

Låt oss &jä[pa EJer meJ ju[k[apparna 

BÖCKER - SKRIV- RIT- och KONTORSMATERIEl 

FJÄLLBACKA BOKHANDEL 
P. A. KARLSSON 

45071 FÄLLBACKA Tel. 0525-31019 
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Simskolans avslutning . Fjällbacka 

Pramaveringen sker från bryggan av kammunstyrelsens 'Ordfö
rande Raymand Hansson. S'imlärare Brita Nilssan leder 

promatianen. 

Lördagen den 25 juli avslutades 
den kammunala simskolan vid 
S'älviksbadet med kammunsty
relsens ardfö,rande Raymand 
Hanssan sam pramotor. Trats 
det regniga vädret hade många 
åskådare 'Och målsmän infunnit 
sig. Intresset för simskalan 
växer med åren och antalet del-

tagare tangerade rekard med 
210 deltagare. Lärare har varit 
fröknarna Brita Nilssan 'Och 
Katarina Franzen. Efter prama
veringen följde utdelning av 
förtjänsttecken, skämttävlingar 
'Och sedvanliga tacktal till lära
re 'Och elever. 

Simskolans märkestagare 
Fisken (58 st.): Anneli Hellgren, 
Thomas Nyman, Lena Hugas
san, Jörgen Börjesson, Eva 
Nilsson, Annika Jahnssan, Ma
nika Röstman, Rabert Skags
berg, Eva Björkström, Karin 
Nyqvist, Thamas Jahnssan, Hå
kan Hellqvist, Eva Andren, Ca
rin Hedlund, Lennart Jahanssan, 
Sven Ernert, Mats Einert, Gu
nilla Dahlqvist, David Ivarssan, 
Christina Granqvist, Christer 
Anderssan, Ohristina Hansson, 
Pia Brahm, J ahanna Cahrlman, 
Annika Hagberg, Karl-Gustav 
Berg, Helena Maberg, Ulrika 
Renner, Janas Hanssan, Ralf 
Olssan, . Anita Nardeby, Claes 
Engherg, Helena Karlssan, An
na Lena Svenssan, Jörgen Ek
lund, Brita Nilssan, Christina 
Carlen, Bengt Ählund, Janas 
Engström, Peder Sandelin, J '0-

han Skåring, Manika Franken
berg, Camilla Nilssan, Carina 
Anderssan, Ing-Lis Jahanssan, 
Morgan Göranssan, Peder Hell
berg, Mikael Svensson, Birgitta 
Johnssan, Elinar Gustavssan, 
!rene Larssan, Susanne Chris
tenssan, Kristina J ahanssan, Mi
kael Olsson, Jahan Kihlstedt, 
Ingrid Klasgren, Tani Johnssan, 
J ahanna Blamgren. 

Järnmärket (38 st.): Thamas 
Nyman, Eva Nilssan, Jan Svens
san, Eva Björkström, Karin Ny-

qvist, Lennart Jahanssan, Mats 
Einert, Sven Einert, Rabert 
S'kagsberg, Pia Brahm, David 
Ivarssan, Christina Granqvist, 
Anita Nardeby, Anneli Hellgren, 
Jörgen Börjesson, Lena Hugas
son, Eva Andren, Karl-Gustav 
Berg, Rabert Strand, Christer 
Andersson, Jörgen Eriksson, 
Maud Frankenberg, Eva Björk
ström, Marie Henningsson, Tha
mas Jahnssan, Helen Karlssan, 
Claes Engberg, Ulrika Renner, 
Kristina Halm, Morgan Görans
san, Helena Maberg, Jörgen 
Eklund, Johan Skåring, Ralf 
Olssan, Marita Vestberg, Annika 
Johnsson, Elinar Gustavsson, 
J ah anna Blamgren. 

Bronsmärket (23 st.): Maria 
Karlssan, Thama:s Nardlund, 
Manika Karlsson, Per- Erik Ja
cabsen, Mats Hugassan, Susanne 
Wrene, Carina Erikssan, Jan 
Svenssan, Katarina Franzen, 
Marianne Christenssan, Lauise 
Röstman, Ted During, Madelene 
Hellqvist, Annika Jahnssan, 
Charlatta Blamgren, Thamas 
Nyman, Ulf Nyman, Anette Nils
san, Thamas Christianssan, Ka
tarina Hellström, Lena Wrene, 
Eva J 'ahanssan. 

Silvermärket (19 st.): Canny 
Svenssan, Lena Grönqvist, Ma
ria Rickardsson, Äsa Hellberg, 

Hans Schub, Thomas Nardlund, 
Manika Karlssan, Maria Karls
son, Birgitta Krak, Lars Arans
san, Christian Aranssan, Ulla 
Hedlund, Inger Hedlund, Ma
rianne Christenssan, Carina 
Axelssan, Ted During, Mats 
Gustavssan, Katarina Hellström, 
Madelene Hellqvist. 

Kandidaten: Birgitta Krak, Eva
Britt Lindberg, E:va J ahanssan, 
Katarina Hellström, Canny 
Svensson, Brar J ah ans san, Gös
ta Andersson. 

Järnmagistern: Katarina Hell
berg, Ingrid Andren, Ingrid 
Lindesvärd, Ann-Louise Hans
son, Magnus Aranssan. 

Motionsgymnastik 

Bransmagistern: Yvanne Balin, 
Char lat te Hulin, Christina Pers
san, Britt J ahanssan, Christina 
J ahanssan, Ulla Astner, Susan
ne Jarmeus, Daniel Ekborg, Ja
han Nilsson, Lars Gustavssan. 

Silvermagistern: Gunilla Svens
san. 

Guldmagistern: Madelene Ar
vidssan, Martin Hemb. 

Milsimmare: Christina Nilssan, 
Daniel Ekborg, Martin Hemb. 

Livräddarmärken: Järn: Ann
Louise Hansson. Brons: Ann
Louise Hansson. Guld: Peter 
Gustavssan, Benny Ottasson. 

nya gymnastiksalen 

Beklagar bildens 'Oskärpa. Den ger dock ett bevis för deltagar
nas stam intresse för matiansgymnastiken till v ilken ett fyr

tiotal anslutit sig. 

Gymnastiksalen i den ambygg
da Håkebackens skala i Fjäll
backa är välmo,tiverad. Inte en 
enda kväll står den tam. Många 
aktiviteter h ålls där, däribland 
mationsgymnastik både för da
mer och herrar. Dam·erna har 
sin timma på torsdagar och her
rarna på tisdagar. Fjällbacka 
IK:s damsektion var som van
ligt på "alerten" 'Och bildade så 
gott sam omgående en motians
grupp. Damer i alla åldrar kan
taktades och inbjöds. Första 
gången hade inte mindre än ett 
45-tal damer infunnit sig 'Och 
det var mer än damsektianen 
i sin vildaste fantasi kunnat 
drömma am. Kerstin Danielsson 
från Kungshamn ställde välvil
ligt upp sam ledarinna de första 
gångerna. Nu har Adele Berg 
med stor framgång övertagit 
ledarskapet och antalet damer 
håller efter ett par månader 
ungefär samma siffror. Man har 
även in!köpt en grammafan, ord
nat skivor från S'venska Gym
nastikförbundet 'Och fått nya 

pragram för just motiansgym
nastik. Nu går således allt efter 
musik sam innefattar förutam 
vanliga gymnastiska övningar 
även delar ur jazzbalett. 

Herrarna har sam sagt sin gym
nastik förlagd t ill tisdagar un
der ledning av Jahn Johansson. 
Han har mellan 15 ach 20 her
rar i alika åldrar att "gnugga". 
Allt ser även här ut att ge re
sultat 'Och vi får bara happas 
att denna aktivitet är beståen
de så att den så välbehövliga 
matianen för alla både damer 
och herrar i alla åldrar ger gott 
och samtidigt trevligt utbyte. 
Efter gymnastiken har alla till
gång till bastu och dusch. 

Förutam gymnastiken är nu på 
fredagar en badmintonserie i 
gång 'Och på onsdagar har bard
tennisspelarna sin dag. Den se
nare aktiviteten leds av Rager 
Aronssan, F jällbacka, för övrigt 
en m ycket fin och skicklig spe
lare. 

-Jin-
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IDROTT 

-segern Fjällbackas största 
seg ilarframgång 
-:: ~ckagrabbar tog hand om 
=:liga medaljplatser när SM 
=otsegling (D- kanot) avgjor

.:;- i Göteborgs skärgård. Seger-
~rren heter inte oväntat Sture 

• - an, och som tvåa kom 
5~ Strömberg och på tredje
~~~en Alf Jonasson. 

:Je- är utan gensägelse den stör= f~amgång som seglingsspor-
i Fjällbacka någonsin haft, 

:Jcil kan komma att bli en god 
"'?Orre för det i förväg stora seg
"':::gsintresset som finns i Fjäll
~cka. 

~ramgången var dock inte nå-
50n egentlig överraskning, man 
-i.""te att grabbarna var bra och 
nmde sin sak. Dessutom är D
Kanoten en ganska typisk väst
. båt, lämpad för våra va t
:en, och det räknades inte hel
:,,1' med att konkurrensen skul
:e bli så särdeles hård från öst
kustseglarnas sida. Göteborgar-

na däremot har ganska goda D 
kanotseglare, men i klubbmat
cherna har fjällbackagrabbarna 
klarat sig bra, så det är väl inte 
så märkvärdigt att man ställde 
vissa förhoppningar, men att det 
skulle bli en trippelseger hade 
man dock inte väntat. 

Redan efter andra dagens seg
lingar skymtade Sture Kahl
man i topp, och även Stefan 
Strömberg hade fått medalj 
v ittring. Alf Jonasson hade det 
litet motigare, han hade fått en 
ny fock som han inte hunnit 
trimma in före seglingen, men 
på sluttampen kom han starkt 
och vann sista seglingen och 
förvisade göteborgarnas bästa 
man till fjärde platsen och 
bärgade själv bronset. 

Ytterligare en fjällbackaseglare 
var med, Anders Järund, även 
han gjorde bra ifrån sig, men 
det var ju bara tre medaljer. 

Duktiga seglare 

Seglarna Karl-Axel Johansson och Göran Blom. 

Karl Axel Johansson, Uddeval
la, är bland de aktiva ungdomar 
som under sommaren ägnar sig 
åt segelsporten. Han tillsam
m ans med gasten, göteborgaren 

Göran Blom, blev bäste mirror
seglare i sammanlagt 4 regattor 
och erövrade därmed seglings
supporter Stig Linds skänkta 
priser. 

Fjällbackaseglarna invigde nya lokal 
. 

sm 

Nedanför seglarskolans lokal ses skolans Ledare Lasse Lundberg 
och fritidsn.ämndens ordförande Sten La.rsson samspråk efter 

lokalens överlämnande. 

Den kommunala insatsen att 
låta uppföra lokaler för seglar
skolan och simskolan vid Säl
vik har fått ett tacksamt mot
tagande av skolornas ledare och 
deltagare. Den vackra anlägg
ningen bestående av tvenne sjö
bodar sammanbyggda med en 
altan och den nedanför gjutna 
betongplattan samt den stora 
träbryggan vilken sträcker sig 
långt ut i vattnet ger ett im
ponerande inslag vid denna bad
plats. Lagom till sommarsä
songens start kunde man inviga 
arrangemanget vilket ägde rum 
under stor tillslutning av intres
serade. Kommunens represen
tant var fritidsnämndens ordfö
rande Sten Larsson, vilken efter 
sitt invigningstal överlämnade 
sjöboden till seglarskolan. Seg
larskolans ledare Lasse Lund
berg tackade fö·r gåvan och sa
de: "Vi är mycket tacksamma 

mot Tanums kommun, som 
hjälpt oss till denna vackra lo
kal, som kommer att betyda så 
mycket för oss". 

Sedan den officiella invigningen 
ägt rum samlades deltagarna i 
sjöboden vilken dagen till ära 
blivit platsen för en serverad 
festmåltid där dekorationen ut
gjordes av sjömotiv. Väggarna 
var prydda med olika motiv och 
bordet hade fått sin egen prä
gel genom att duken utgjordes 
av ett fisknät. Förutom "dagens 
rätt", färska, vackra och goda 
Fjällbacka-räkor, serverades 
dricka. Det rådde hög stämning 
och det hurrades hjärtligt för 
seglarskolans framgång. Men 
det skulle ske även med musik. 
Snart hade Lasse Lundberg 
sammansvetsat ett musikgäng 
där han själv svarade för drag
spelets toner. 

HNVENTHNG 
AKTHEBOlAG 

fJi\ L LBACKA 

Telefon 0525/31022 
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120 båtar deltog i Nordervikens regatta 

Här ses någr<lJav de ö·ver IDO-talet deltagande seglarna samlade 
innanför den under byggnad varande vågbrytaren vid 

Badholmen. 

Det blev favoritfall i SS Nor
dervikens högsommarregatta 
som avverkades i Fjällbacka. 
Den- flerårige suveränen i f61k
båtsklassen, Bengt Johansson, 
lyckades inte bli bättre än trea 
slagen av både Olle Pauls son 
och Yngve Thorsson, och i D
kanotklassen inträffade den sen
sationen att nykorade svenske 
mästaren Sture Kahlman också 
blev slagen av två båtar och 
hanrnade först på tredje plats. 
Såväl Bengt Johansson som Stu
re Kahlman tappade sina topp-

placeringar på att de valde fel 
väg. 
Men sådant händer ju i fler 
sportgrenar än segling. I övrigt 
kan sägas att seglingarna gyn
nades av ett strålande väder, 
vilket säkerligen till stor del or
~akade att seglingarna denna 
gång följdes av betydligt större 
publik än tidigare. Det var ock
så många som med sina egna 
(och andras) båtar följde seg
larna i deras kamp ute på ba
norna. Men på kajer och andra 
lämpliga utsiktspunkter var det 

Dannholmen runt blir årligt arrangemang 
Arets segling Dannholmen runt 
i Fjällbacka skärgård gick sön
dagen den 1/8 i frisk vind och 
soligt väder. 14 båtar deltog, och 
banan gick två gånger k.ring 
holmen. 
Start och mål var v id familjen 
Smiths hamn, och första seg
lingen gick runt i östlig rikt
ning varefter båtarna vände och 
seglade runt ön i motsatt rikt
ning. Ledare för seglingen var 
värden på Dannholmen Lars 
Smith samt ledaren för seglar
skolan i Fjällbacka, Lasse Lund
berg. 
Seglingen leddes från start till 
mål av Roger Wennerlund, med 
Anders Nilsson som gast. På 
andra plats kom Ingemar Gran
kvist och Sture Kahlman och 
på tredje plats bröderna John 
och Peter Sandersson. 

WALDN E RS 
-- FÄRGHA~mEL--

dltl1iun 
med täUJ 

Tel. 0525/31085 

Efter seglingen bjöds deltagarna 
på förfriskningar av öns värd 
som även utdelade priser till de 
tre bästa seglarna. 

Seglingen runt Dannholmen 
kommer att bli årligen åter
kommande omtalade direktör 
Smith efter prisutdelningen. 

Tävlingen hålls första söndagen 
i augusti. Hittills har deltagar
na varit juniorer, men nästa år 
kommer det även att bli en se
nior klass, och seglingen kommer 
att bli mer komplicerad i fort
sättningen. 

Första seglingen runt Ingrid 
Bergman och Lars Smiths som
marö kom till som en uppmunt
ran för seglarskolan i Fjällbacka 
och kommer nu att bli årligen 
återkommande. 

Bär 
FFF·Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 

denna gång mycket välbesökt 
med seglingsintresserade. En av 
de viktigare faktorerna vid seg
ling är ju vinden och man kan 
nog våga påstå att arrangörerna 
denna gång hade turen att få 
ha en ganska jämn vind under 
hela seglingen. Vinden stod så 
gott som konstant på sydväst 
och hade en styrka som höll sig 
omkring fem a sju sekundmeter. 
Inte heller inträffade några ha
verier, så man kan nog påstå 
att allt gick helt enligt PTO 

grammet. Inte mindre än 25 
olika båttyper eller klasser del
tog. Men i flera av dessa åter
fann man endast en båt, var
för vi inte tagit med dessa i 
resultatlistan. 
Resultat: Folkbåtar: 1) Pia, Ol
le Paulsson, SSN, 2) Tarantella, 
Yngve Thorsson, SSG, 3) Anni
ka, Bengt Johansson, S'SN, 4) 
Opandus, Nils Erik Karlsson, 
BJK, 5) Alfhild, Harry Järund, 
SSN. 
B- kanot: 1) Herta, Stefan 
Strömberg, Fjällbacka, 2) Hasta, 
Bertil Hugosson, 3) Harda, Stu
re Kahlman, 4) Hilda, Alf J 0-

nasson, 5) Hedda, Anders Jär
und, alla samma klubb. 

Andungar: 1) Abba, Vilhelm 
Fredlund, SSN, 2) Anders And. 
Kristoffer Verner, SSN. 
606: 1) 221 Lars Sundberg, 
SSA V, 2) Dragos, Anita Pineus, 
SSN. 
BB-elva: 1) Topplänta, Anders 

Lindholm, SSN, 2) Lars Ivar 
Ödbrant, SSN. 

OK-jollar : 1) Kerstin Ving ren, 
SSN, 2) Ingemar Wall, HS'S, 3) 
E:olo, Björne Väggö, HSS, 5) Ju
ba, Anders Hörniund, SSN. 

Trissj ullar: 1) Pernilla, Klas 
Hellgren, SSN, 2) Miss Priss, 
Jan Ljungberg, BJK, 3) Botten 
upp, Britt Johansson, SSN, 4) 
Kavaljer, Magnus Hedström, 
ASS, 5) Bojan, Bo Andersson, 
SFS. 

Mirror: 1) Klara Kluck, Per 
No:m,m, SSV, 2) Ada, Klas 
Lundblad, SSN, 3) Playad, Bengt 
Alderin, SSN, 4) Huj Huj, John 
Sandersson, SSN, 5) Moder 
Svea, Lars Nordström, KSK, 6) 
Karl-Astrid, Kar l-Axel J ohans
son, SSN, 7) Wisky, Hans Aldin, 
SSN. 
Ekor: 1) Passad, Stefan Holm, 
HSS, 2) Kålle, Mikael Forster, 
GKSS, 3) Top, Gunilla Svens
son, SSN. 
Collibri: 1) Gun Nordenholt, 2) 
Karin Olteman, 3) Helen Råd
hagen, samtliga SSN. 
Jolly S:cott : 1) Lotta, Jonas 
Vägg ö, HSS, 2) Krut, Anders 
Götberg, HSS, 3) Windey, Per
Anders Hallberg, HSS. 
Optimist jullar : 1) Flu, Ulf Lars
son, SFS, 2) Henrik Möller, 
SSS, 3) Ragon, Ulf Henriksson, 
SFS, 4) Talen, Kenneth Wik
ström, SFS, 5) Taggen, Ulf 
Alexandersson, SFS. 

Låt oss se över 
bankböcker, så att 

högsta möjliga 

era 
får nI 

ränta 
på era pengar. 

.GÖTEBORGS BANK 
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4-3 till badgästerna en av de jämnaste matcherna 

3cdgästkombinationen årgång 1971: Bakre rad€n fr. v.: Olle 
-=-o>tten" Gustavsson, Sten Pålsson, Örjan Persson, Jan Sjöström, 
.--me Hegerfors, Leif "Skara" Claesson, Ardy Striiver, Nisse 
~n. Främre raden: fr . v.: Berry La rsson, Jan Olsson, Holger 

'-=aD~SOIl!, Rune österlund, Björn C-ivarfordt och Kurt Axelsson. 

_-~""E upplaga av badgästlaget 
=n med 4-3 över ett förstärkt 
=-~backa vid den årligt åter-

ande matchen lagen emel
=- Badgä~terna inrymde flera 
E= lirare, . eller vad sägs om 
..c::::lri.slagsspelarna J anIlJe Olsson, 
_~an Persson och Sten Pålsson 
=~ belgienproffset Kurt Axel
_ Fjällbacka hade även de 
~~ fina förstärkningar och det 

crog givetvis till att hålla re
. jämna steg med de betyd-

:=: mer namnkunniga motstån
~'"'Da. Ingen mindre än lands
o?, aptenen Björn Nordqvist 
=rle förstärkt FIK i de bakre 
":;cEll. Han röjde i gammal god 
E::2 och var den klart domine
::-=.:::de spelaren i laget. Nisse 
-:::.sson från IFK Strömstad lik-
3ml Lars Sand från mv. II-

"::loben Kungshamn, var även 
::r ypperHga förstärkningar. 

~ _ a halvleken var den klart 
:Jästa. Då presterades verkligt =- fotboll över hela linjen och 
::e 2-1 som badgästerna ledde 
:::;,ed i hal v lek återspeglar i stort 
=-chens karaktär. Fjällbacka 
- ~ förresten ledningen till stor 
~dje för de 130.0- åskådarna. 
~'e1l Andreasson slog på ett 
=ärtigt skott som letade sig in 
• ~ögra krysset utan chans för 
22s1:ernas målvakt att klara. Li
':-E tursamt kom kvitteringen 
= efteråt. Benny Larsson 

NISSE CARLSSONS 

nya 

Allt i modern Hårvård 

Tel. 0525/31125 

snappade kvickt upp en retur 
från en försvarare och gjorde 
ställningen 1-1. I ett verkligt 
fint anfall signerat Janne Sjö
sh öm-Ör jan Persson slog den 
förstnämnde in bollen här utan 
chans för fjällbackakeepern 
Kennet Isacsson. 2-1 i halvtid. 

I den andra perioden blev spe
let betydligt mattare och spel
kvaliten sjönk betydligt. Detta 
berodde till stor del på att Sten 
Pålsson och Janne Olsson läm
nade banan och ersattes av 
andra spelare som inte hade nå
gon lycka med sig. Detta gjorde 
att Fjällbacka fick lite mer att 
säga till om till en början och 
kunde genom Lasse Sand kvit
tera gästernas 2-1-ledning. 
Fjällbacka tog till och med led
ningen med 3-2, denna gång 
genom Bjarne Larsson som slog 
in en straff. Helt perfekt. Detta 
gick Örjan Perssons ära förnär 
och i sin karakteristiska stil 
slog han in kvitteringen. 3-3 
och 2 minuter kvar att spela. 
Publiken började avtåga när ett 
vrål på ena yttern fick alla att 
stanna till. TV -sportens Arne 
Hegerfors hade avgjort tillställ
ningen genom att näta en fjär
de gång för badgästNna och 
därmed ge sitt lag slutsegern 
med 4-3. 
Matchen var som i ingressen 
nämnts jämn och verkligt fin 

WICKE WIDEllUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 

Fjällbackalaget fr. v.: Bakra raden: Karl Erik Utgr,en, Nisse 
Nilsson, Bertil Johansson, Leif Eriksson, Lennart Krantz, Kjell 
Andreasson. Främre raden fr. v.: Bertil HugosS'on, Bjarne Lars
son, Lars Sand, Kennet Isacsson, Nisse Lundberg, Lars Engberg 

och Björn Nordqvist. 

fotboll spelades speciellt i den 
första perioden. Dessa matcher 
drar mycket publik både i Smö
gen (där matcherna spelas lör
dagar) och i Fjällbacka där 
matcherna sedan gammal tradi
tion spelas på söndagar. Pelle 
Lunaberg och Bengt Bohlin hål
ler i alla trådarna och gör ett 
verkligt fint jobb, samtidigt som 
vårt kära Fjällbacka får en fin 
PR i pressen. Många kända spe
lare ställer upp varje år och 
detta bidrar till att göra dessa 
matcher intressanta ur åskådar
synpunkt, samtidigt som Fjäll
backa förstärker sin många 
gånger svaga kassa. Vi får hop
pas att vi till kommande som
mar får se ytterligare en kom
bination badgäster mot ett för
stärkt Fjällbacka. Det är liksom 
som man väntar på dessa mat
cher varje år, samtidigt som en
var är på det klara med att ett 
enormt arbete ligger bakom. In
te minst med att få alla dessa 
spelare inkvarterade under just 
denna tid då så gott som alla 
rum är upptagna i inte bara 
samhället utan även långt inne 
i landet. 

Domare under en rad av år har 
varit Gunnar "Kasper" Karl
strand från. Göteborg (inte 
okänd allsvensk domare). Karl
strand har även svarat för ett 
trevligt program som säljs i 

§ E T TERLIND§ 
BAGERI EFTR~ 

Egen tillverkning av 

BAGERI och 
KONDITORIV AROR 

TEL. 0525 -3 10.29 

samband med matcherna. Skall 
något kritiseras så är det pro
grammets uppläggning. I detta 
står det varje år många namn 
av kända spelare som inte kom
mer. Många ur publiken tycker 
sig lurade på detta . I år t. ex. 
läste man att badgästkombina
tionen skulle bestå av Simoes, 
Eusebi-o, båda Benfica, samt en 
rad andra svenska spelare som 
inte kom. Dom blev i en hast 
ersatta av spelare som överhu
vud taget inte fanns med i pro
grammet. Visserligen står det 
"reservation för ändringar" över 
laguppställningarna, men det är 
nog mångas mening att pro
grammet borde inte tryckas förr
än att klartecken är givet från 
speciellt de utländska proffsen. 
- Vi vet att "programmakar
na" gör sitt yttersta, men skulle 
det ändå inte vara bättre att 
avvakta en stund och göra pro
grammet mer sanningsenligt. 
Vid avtåget från Fjällbacka 
idrottsplats hörde sign. många 
personer som känt sig "lurade" 
på Benfica-spelarna och det med 
all rätt. 

Detta var som sagt lite kritik. 
För övrigt tycker vi allt går 
just och fint till, och de ansva
riga har all heder av dessa 
matcher. 

-Jin-

Gynna 
annonsörerna! 
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Damlaget vann igen denna gång 3-1 

I samband med den s. k. Bad
gästmatchen spelade Fjällbacka 
IK:s damlag en förmatch mot 
Yaki- Da-flickorna från Göte
borg. Våra flickor visade sig 
än en gång vara starkare än si
na motståndare och vann med 
klara 3-1. Barbro Siversson 
var på ett verkligt målhumör 
och svarade för två fullträffar. 
Berit Toresson gjorde det tred
je. Gästernas mål slog Britt 
Hansson in. 

Spelet var smånätt och trevligt 
och publiken hade hjärtans ro
ligt hela tiden. Ar damfotboll 
något som kommer på allvar, 
frågar man sig lite till mans ef
ter att ha sett dammatcher av 
denna klass? Ja, varför inte. Vi 
tror att flickorna drar lika 
mycket om inte mer publik som 
sina manliga 'läromästare". Ett 
i varje fall trevligt inslag i fot-

bollen är detta med dammat
cher. 

Yaki-Da/Lektyr-laget gjorde 
tappert motstånd, men fick ändå 
se sig slagna med 3 mål mot 
ett. Att siffrorna hölls så lågt 
nere kan laget bl. a. tacka sin 
f j ällbackaförstär kning för. I 
främre raden tvåa fr. h . ser vi 
Fjällbacka-flickan Gerd Johans
son . Hon skötte sig utmärkt och 
svarade för en rad fina saker. 

Fjällbackas lag bakre raden fr. 
v.: Anna Andreasson, Barbro 
Sivertsson, Mona Akerberg, Mo
nioa Hellberg, Bodil Eriksson, 
Kristina Larsson och Inger 
Isacsson. Främre raden fr. v. Li
lian Hammarström, Mary Ham
marström, Maj Jonasson, Kers
tin Persson, Berit Toresson, Ros
Marie Franzen och Lena Wång
b1ad. 

Fjällbackas 13-åringar spelar god fotboll 
Inte nog med att Fjällbacka för
fogar över ett mycket starkt ju
niorlag, ett lika gott 16-årslag 
utan nu har man också ett 13-
årslag som i sina bästa stunder 
spelar riktigt grann och nätt 
fotboll. Laget har tränats och 
omhänderhafts av Bertil Hell
berg. Han har gjort allt för att 
svetsa samman laget till en en-

het och lyckats mycket bra. 
Matcherna har man spelat i 
Kämpersvik på deras idrotts
plats. Fjällbacka kom denna 
gång på andra plats efter 
Grebbestad. Laget spelade 10 
matcher och vann 6 av dessa. 

Fyra förlorades. Målskillnaden 
var jämn 23-22. 

Bertil Hellberg räknar med att 
denna serie är mycket värde
full. Av dessa grabbar rekryte
rar man spelare för i första 
hand 16-årslaget, sedermera 
även juniorlaget. Det är som en 
liten farmarklubb till de tva 
andra lagen, och det är som 
Hellberg mycket riktigt påstår 
att det är här den första kon
takten nås med bollspel i serie. 
Grabbarna får lite rutin och 
smälter betydligt bättre in i de 
andra större lagen. Vi får hop
pas att Bertil även till nästa 
sommar tar sig an dessa ungdo
mar. Detta arbete han här ut
rättar är mycket viktigt. 

-Jin -

~ofl"( 
om 

SPORT 

B-laget bättre an 
väntat 
I föregående nummer av Fjäll
backa-Bladet skrevs det i kort
het om vårt kära B-lag. Man 
måste nog tillstå att detta lag 
(som många gångar fått vidkän
nas svåra för luster av spelare 
som måst rycka in i klubbens 
A-lag) gör mycket fina insatser 
år efter år. Denna säsong spe
lade laget i Norra reservlagsse
rien och slutade där på fjärde 
plats efter segrande Strömstad, 
Rabbalshede och Skee. Det var 
nog något bättre än väntat, 
då som nämnts laget haft 
problem med spelare som måst 
förstärka A - laget. I varje fall 
ordnade B- laget till 18 poäng 
denna gång. Vann 8 matcher, 
spelade 2 oavgjorda och förlo
rade 6. Målskillnaden i egen fa 
vör: 41-39. 

Det är alltid kul att titta på B
lagets matcher. Visserligen gäl
ler det i högsta grad att käm
pa för sina två poäng, men mat
cherna får på ett besynnerligt 
sätt spelglädje över sig. Mer 
spelglädje skulle vi vilja påstå 
än A-laget har. Detta kanske 
kan förklaras med att det trots 
allt inte gäller så mycket som 
exempelvis för A - laget. Detta 
lag är ju i alla fall k lubbens re
presentationslag och måste på 
ett annat sätt känna sig mer 
pressat än grabbarna i B-laget. 
Vi skulle tycka det var kul 
om Ni som läser dessa rader 
och som har tillfälle, kunde gå 
ut och se på lagets matcher. Vi 
kan garantera att Ni får en 
stunds avkoppling och se en in
tressant match. Laget spelar som 
nämnts kul fotboll och bland
ningen mellan gammalt och 
ungt går utmärkt samman. 

-Jin-

A.laget på hedrande 3:dje 
plats i Norra Bohusserien 
På samma poäng som Svan e 
från Uddevalla, nämligen 23, 
kunde Fjällbackas A-garnityr 
knipa en tredje plats i årets N. 
Bohusserie. Bra gjo rt men med 
lite tur kunde hktiskt en andra 
plats ha bärgats. Laget spelade 
nämligen sista matchen mot 
jumbolaget Idefjorden som vid 
det laget hade vunnit endast 
två matcher. Fjällbacka va:' 
storfavorit till segern, men 
lyckades med konststycket att 
förlora med siffrorna 4-5. En 
i mångas ögon helt onödig för
lust. Där rök således andraplat
ssn i serien och i den situatio
nen just då möjlighet till kval
spel till Bohusserien. Nu i ef
terhand vet vi att det inte blev 
något av detta med kval så 
Fjällbacka gick inte miste om 
något, men det skulle ju vara 
försmädligt om laget i sista 
matchen skulle missat denna 
chans. 
V,get har under alia förhållan
den klarat sig hyggligt, med 
tanke på det spelarmaterial som 
man förfogade över. Aston 
Akerberg har ånyo tränat laget 
och även svarat för uttagningen. 
Han har skött sin syssla på ett 
fint sätt och när han nu lämnar 
klubben för tränarskap i Slät
tens IK från Lysekil önskar vi 
honom all tänkbar framgång. 
Aston har i två år tränat Fjäll
backa och han hade givetvis 
hoppats på att laget skulle kun
nat gå upp i Bohusserien, men 
därav blev intet. Föregående år 
satte Munkedal stopp och i år 
Hunnebostrand. Svane har båda 
åren varit tvåa med Fjällbacka 
på tredje plats. 
I årets serie har laget spelat 18 
matcher, vunnit 10, spelat 3 oav
gjorda och förlorat 5. Målskill
nad 48-39 och således 23 p. 
I skrivande stund har det ännu 
ej beslutats om tränare för kom
mande år, ej heller om inköp 
av nya spelare. Vi vet att det 
inom klubben arbetas hårt på 
att anskaffa dylika och vi får 
hoppas att en god lösning av 
dessa problem kommer så små
ningom. 
Vi önskar laget lycka till och 
hoppas att nästa år kunna pre
sentera nykomlingar i Bohusse
rien - Fjällbacka IK. 

- Jin-

Tyget till KLANNINGEN 

TUNIKAN BYXAN 

hittar Ni hos oss 

SIUVBODIEN 
F JALLBACKA 

Telefon 0525 - 31495 
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Första juniorlaget 
IK:s historia 

Fjällbacka 
ett lyckokast 

Fjällbacka IK:s första juniorlag årgång 1971. 
Bakre raden från vänster: Tränaren Stig Tore Berg, Ingemar 
Kahlman, Leif Isaksson, Claes Lundblad, Dan Karlsson, Roland 
Sörqvist, Jonny Spindel, Lennart Benettsson, Mats Carlsson och 

lagledaren Bertil Hellberg. 
Främre raden från vänster: Billy Jönsson, Ulf Jansson, Gunnar 

Dahlgren, Tomas Aronsson, Bo Karlsson. 

De stora grabbarna i A- och B
lag får ursäkta oss, men den le
dande artikeln denna gång till
faller helt våra framgångsrika 
ungdomar i pojk- och juniorla
gen. Som vi i föregående num
mer av Fjällbacka-Bladet be
rättade deltog FIK med ett ju
niorlag (det första för övrigt i 
klubbens snart SO-åriga historia.) 
och två pojklag i åldrarna 13 
och 16 år i årets ungdomsserier 
i fotboll. Framgångarna blev 
långt större än vad man kun
nat drömma om. Junio·rlaget 
placerade sig på andra plats i 
Norra Bohusläns juruorser ie med 
samma poäng som segrarna IFK 
Strömstad men aningen sämre 
målskillnad. Detta var som ti
digare nämnts klubbens genom 
tiderna förs ta juniorlag. Det bil
dades nästan aven ren slump. 
Stig Tore Berg, energisk fö r e
språkare för ungdomsfotbollen 
och tillsammans med Bertil 
Hellberg ansvariga för grabbar
na tog upp frågan om ett junior
lag helt flyktigt på ett klubb
möte och "det tände" med en 
gång hos alla närvarande sty
relsemedlemmar. Stig fick h elt 
på egen hand försöka bilda ett 
juniorlag av de grabbar som 
fanns att tillgå i Fjällbacka och 
om han sedan kunde skaffa yt
terligare förstärkning i grann
liggande orter var det bara bra. 
Han gjorde ett fantastiskt jobb. 

Han och Bertil Hellberg. De 
ordnade så att grabbarna fick 
tillgång vintertid att träna i Ta
numshede nya idrottshall, knöt 
kontakterna på ett ypperligt sätt 
och helt ·enkelt svetsade sam
m an ett inte alls oävet gäng. 

S'ignaturen som h ade glädjen 
att få var a med och se på när 
grabbarna trän<ade, när de träf
fades nere i klubblokalen och 
när de tillsammans med ledar
na gick igenom fotbollens ele
mentära regler förstod ganska 
snart att detta kommer att "slå" 
vad det lider. Att det skulle 
"slå" så fort som det nu gjorde 
hade jag inte en tanke på. I 
varje fall gick träningen som 
den skulle och snart skulle för
sta matchen spelas i serien. 

Motståndare var ingen mindre 
än IFK Strömstads fruktade ju
niorer. Matchen kom av sig på 
ett tidigt stadium. Den blev in
te den match man h ade hoppats 
på. Grabbarna var väl för spän
da och nervösa inför denna vik
tiga match. Inget stämde. Sitröm
stad vann med hela 8-2 och 
det var nog inte så där vidare 
beställt med fotbollskunnandet 
i laget som man först hoppats 
på, trodde man. Men ack vad 
man bedrog sig. Grabbarna kom 
igen och det med besked. Laget 
spelade totalt 9 matcher i se
rien, förlorade endast två. Den 
första matchen och en till lite 
längre fram i ser1en. Signaturen 
hade nöj et att få åka med till 
Strömstad och där titta på de 
lovande juniorerna. De skulle 
då på S'trömsvalleru möta det lag 
som i Fjällbacka hade vunnit 
med hela 8-2 och det var väl 
ingen som trodde på någon se
ger i den matchen inte. Men 
vilket spel som laget bjöd på. 
Strömstad som endast förlorat 
en enda match tidigare blev to
talt utspelat under första halv
leken . I ett huj hade FIK-grab
barna skaffat sig en 2-0-led-

ning och Stig Berg vankade av 
och an ömsom röd, ömsom vit 
i ansiktet. Detta var nämligen 
vad han hade hoppats men inte 
vågat tro på. Att grabbarna 
skulle så eftertryckligt komma 
tillbaka och spela ut det lag man 
hade förlorat till i första mat
chen. J ag satt på kanten och 
följde matchen med öppen mun. 
J ag var helt förstummad av det 
spel jag såg. Stig ropade från 
kortsidan att: Gör dom ett mål 
till går j ag till tappen vid E6-
krysset". - OK, svarade jag. 
Det skall bli ett nöje att se Dig 
gå dit. Han hade irute förr hört 
mina kommentarer förrän 3-0 
var ett faktum. Stig, vild av 
glädje, sprang mot mig och sa: 
"Ser Du nu då, laget kan ju." 
J a, visst kunde dom. Det bevi
sade dessa grabbar eftertryck
ligt. Gunnar Dahlgren i målet 
slet som ett lejon och tog i det 
närmase allt. Ett missförstånd 
uppstod när en kvart återstod 
och Strömstad kunde reducera 
t ill 1-3. Stig flög upp än en 
gång och ropade "håll tä tt" och 
några andra ord som jag inte 
uppfattade. Sedan satte han sig, 
böjde sig fram och sa med hö
ger arm utsträckt: "Gör dom ett 
mål till vinner vi. Och då går 
jag hen;!" Haru satte s,ig snällt, 
rusade anyo upp. Dan K arlsson 
i centerposition hade fått bollen 
och fritt fram. Stig höll andan 
och när han återigen upptog 
andningsverksamheten hade den 
gode Dan ökat på till 4-1. Det
ta var ju inte klokt! Först får 
man åka med till Strömstad och 
se ett juniorlag från Fjällbacka 
vinna eftertryckligt över IFK 
Strömstad, se underbar fotboll 
och även titta på när Stig Tore 
Berg skall gå den långa vägen 
hem till Fjällbacka (över 5 mil) . 

Det var som en dröm alltsam
mans. Det stod 4-1 i halvlek, 
inget mål i andra perioden var
för matchen slutade med fjäll
backavinst 4-1. Och Stig skulle 
gå hem! Bara det var värt "re
san". Nåväl, skall sanningen 
fram så var den goda Stig så 
slut efter m atch en att vi (Ber
til Hellberg och jag) inte hade 
hjärta att hålla på vårt krav och 
haru slapp faktiskt att gå den 
långa vägen. Hade han fått gå 
vet vi inte hur det hela, avlöpt. 
Han kunde lika gärna gått mot 
Norge i det tillstånd han befann 
sig. 

Den matchen glöms inte i första 
taget. Askådarna på Strömsval
len var lika begeistrade i den 
boll de såg den kvällen spelas. 
Kamraterna var långt ifrån då
liga men det var liksom inte 
deras kväll denna lite råkalla 
men för v i s s a personer m y cket 
varma afton. Det var även ro
ligt för Stig Berg. Han hade 
kämpat med dessa grabbar, åkt 
många hundra mil med egen bil, 
tränat dem och anordna,t sam
manträffanden av olika slag. 
Han hade gått igenom matcher
na före och efter, studerat fel 
och tillrättalagt dem. Så kom 
detta där allt stämde och grab
barna, hela gänget, gjorde som 
han lärt dem. Det måste ha va
rit en känsla som inte går att 
beskriva. 

Man får bara hoppas att idrotts
klubben nu k an fortsätta det ar
bete som startats med dessa 
ungdomar. Det kommer att ge 
en m ycket god avkastning inom 
en mycket sruar framtid, det har 
grabbarna med eftertryck be
visat. 

-JiIIJ-

fIRHIHDSI0MI1EIR 
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med vackert läge och utsikt över 
FJÄLLBACKA GOLFBANA till för
månliga priser. 

FÖR INFORMATION 

KONTAKTA 

AB BJRACK[ fJRITIDSBY 
45071 FJALLBACKA 

Telefon 0525-31074 
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16-årslaget nära ställa till storsensation 

Fjällbacka IK:s 16-årslag. Cupsemifinalister och 
seriesegrare 1971. 

Från vänster: Tränaren Stig Tore Berg, Ulf Jansson, Billy Jöns
son, Roland Sö,rqvist, Dan Karlsson, Claes Lundblad, Jonny 

Spindel, Leif Carlqvist, Tommy Karlsson och lagledare 
Bertil Hellberg. 

Främre raden från vänster: Ove Leandersson, Tomas Aronsson 
Gunnar Dahlgren, Leif Isaksson och BengJt Palm. 

Vi har i artikeln här intill pre
senterat Fjällbackas första ju
niorlag genom tiderna och de
ras fÖl'ehavanden. Nu skall vi 
ånyo presentera ett pojklag. 
Denna gång klubbens mycket 
fina 16-årslag, J ag tror inte att 
man övedriver när vi här på
står att Fjällbacka aldrig haft 
ett bättre pojklag än detta 16-
årslag. Laget vann sin serie 
Norrviken södra före Hällevads
holms SK. (Lägg detta namn på 
minnet, Hällevadsholms SK, det 
återkommer nämligen längre 
fram i artikeln.) Grabbarna 
gick också till semifinal i Bo
husläningens Pojk-cup. I serien 
tog laget 14 poäng av 16 möjli
ga och fick den mycket fina 
målkvoten av 33-5, 
I Bohusläningens pojkcup, vil
ken hade samlat nära 50-talet 
lag, ställde FIK upp med dessa 
16-åringar och tillmättes inga 
framgångar. Här var det ju helt 
annat motstånd än i serien. Här 
skulle Oddevold, Uddevalla
Kamraterna" Kungshamn, IFK 
Åmål och andra storheter på ett 
tidigt stadium eliminera våra 
grabbar ur turneringen. Det var 
nog alla ense om. Första mat
chen skulle i alla fall vinnas. 
Den spelades mot Bovallstrand 
och slutade mycket riktigt med 
seger för "de våra" med 8--1. 
Det gav mersmak. Var grabbar
na så bra måntro? 
Det skulle nästa match bevisa. 
Då kom starka Munkedals IF 
på besök och det skulle bli en 
bra värdemätare. Munkedal spe
lar i sina bästa stunder mycket 
fin boll och att slå dem var ett 
steg framåt. Det lyckades även 
här. Med 2-{} vann FIK-grab
barna och hade i och med den
na match avancerat till 8-dels
finalen. Spänningen var stor vil-

ket lag som grabbarna skulle få 
möta. Stig Berg och Bertil 
Hellberg var, liksom i junior
laget, ansvariga för detta 16-
årslag och var av naturliga skäl 
inte så lite nyfikna. När lott
ningen kom och Fjällbacka skul
le få möta Ed:s FF på borta
plan, var det många som tänkte 
(kanske även de två ledarna) 
att nu var det stopp för denna 
gång, men vi kom i alla fall till 
åttondelsfinalen. Vackert så. En 
buss ordnades och laget stapla
des in, en efter en. Ed nästa. 

På kvällen sökte jag upp Stig 
Berg för att höra nyheten. Det 
hade nämligen på vanligtvis väl
underrättat håll klargjorts att 
laget hade vunnit med matchens 
enda mål. När jag knackade på 
hos familjen Berg hörde jag en 
hes, ovanligt hes, röst få fram 
"kom in". Då fattade jag att det 
var Stig. J ag hade nämligen 
hört honom likadan vid andra 
tillfällen. På hans ansiktsuttryck 
förstod jag att det hela fått ett 
lyckligt slut. J ag fick i alla fall 
ur mig: De blev 1-0, ja. - Stig 
kunde inte hålla sig utan mun
nen drogs så sakteliga uppåt 
öronen till och med en glimt i 
ögat nickade han instämmande. 
Jag riktigt märkte stoltheten, 
men försökte att behärska mig. 
Mycket jobb även med detta lag 
som nu bar frukt. Stig igen: 
- Men vad tror du händer nu. 
Vi är i "kvarten" och vilket lag 
tror du vi får möta? Snacket 
gick denna kväll av och an och 
vi bestämde slutligen att det 
var väl i alla fall bäst att vänta 
och se lottningen i Bohuslä
ningen på tisdagen. Vi gjorde så 
och skildes som "vänner". Lott
ningen kom mycket riktigt och 
laget Fjällbacka skulle möta på 
hemmaplan var - IFK Åmål -

Dalslands i särklass bästa pojk
lag detta år. Skulle det bli två
siffrigt i "baken" eller skulle 
grabbarna hålla något så när? 
Nära 100 personer kom till Fjäll
backa idrottsplats och bevittna
de hur hemmagrabbarna ett par 
minuter före full tid slog in se
germålet 2-1. Fjällbacka var i 
semifinal. Spänningen bara steg. 
Vi citerar Stig Berg - Tar det
ta aldrig slut. Två matcher till 
och jag är ett nervvrak!! Lott
ningen kungjordes även nu och 
endast fyra lag återstod. IFK 
Uddevalla, IK Oddevold, Hälle
vadsholms SK och så Fjällbacka 
IK. Hur kunde detta vara möj
ligt. Fjällbacka lottades mot 
Hällevadsholms SK på hemma
plan. Det var önskemotståndare. 
Detta lag hade man ju klart 
slagit i serien. Nu skulle man 
upprepa bravaden. Men man tog 
inte ut någon seger i förskott. 
HSK spelade bra fotboll och 
kunde mycket väl vinna mat
chen. Mycket folk hade samlats 
(mellan 200 och 300 personer) 
när domaren blåste till spel. 
Hällevadsholm tog snabbt led
ningen med 1-0 och Fjällbacka 
kvitterade före pausen. 1-1 i 
halvtid således. Stig ovanligt 
lugn. Det låg något i luften när 
han sade: "Detta stämmer inte 
alls". Han fick rätt. Reaktionen 

kom just nu. I andra halvlek 
föll 1-2, 1-3 och 1-4 innan 
domaren blåste för full tid. Häl
levadsholm hade fått sin re
vansch och gått till final i pojk
cupen. Fjällbacka hade S\'arG,

för gott motstånd men denrui 
gång var HSK klart bättre och 
vann fullt rättvist. 
Inne i omklädningsrummet var 
stämningen matt givetvis men 
ändå uppåt på ett obeskrivligt 
sätt. Inte att undra på förresten. 
Grabbarna hade spelat sig fram 
till semifinal i cupen och vun
nit serien. Kan man begära så 
värst mycket mer? En trevlig 
resa till Götebo,rg med buss (be
skriven på annat ställa i denna 
tidning) avslutade den bästa sä
song något pojklag har gjort i 
Fjällbackas blå-vita färger. 
Redaktionen för detta blad vill 
tacka de två ledarna Stig Borg 
och Bertil Hellberg för ett 
mycket fint arbete med dessa 
ungdomar. Det är trots allt i 
dessa led som grunderna läggs 
och fostran till fina bollspelare 
liksom känsla för moderklubben 
växer fram. Det är just i dessa 
åldrar som grabbarna skall "tas 
om hand" i dubbel bemärkelse 
och att moderföreningen får 
mycket glädje av dem lite läng
re fram är ställt utom allt tvi
vel. -Jin-

~ 1tl e.eaö.~ eh- TAXI 

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

Tel. 0525 - 33102 

BÄRBIL BUSS FOR SÄLLSKAPSRESOR 
Innehavare: ERNST JOHANSSON och GUNNAR HELLBERG 

SfrclMdresfaural1gel1 Jjällbacka HaDsbad 

När det skall dukas upp till fest för så

väl små som stora sällskap (upp lill 2 

göster) tala med hovmästaren för nyre o

verade och moderna 

S lra rid resla lA ra rlgerl 

Jjällbacka Haos tOt 
TELEFON 0525 / 1000 

och Grebbestad Gästgivaregård 

DANS 



Fjällbacka-Bladet ____________________________________________________ . ____________ 25 

Fjällbackagolf 71 
Golfåret 1971 kan väl nu anses 
som avslutat. Om vi skall göra 
en överblick över året skall väl 
först nämnas den fina kvaliten 
som banan hållit under sä
songen. Gästande spelare och 
medlemmar har givit banan 
stort beröm när det gäller både 
fairway och greener. 

Något som vi väl alla också 
märkte i somras, var den stora 
trängseln som uppstod och 
många kunde få stå och köa upp 
till en halvtimme för att kom
ma ut på banan. 

FjGK håller för närvarande på 
med planering och förhand
lingar till 9 nya hål och om 
allt går enligt ritningarna kan 
vi räkna med att redan 1973 få 
spela på dessa nya 9 hål. Vi 

hoppas på det bästa och ser fram 
emot denna nya utbyggnad. 

För övrigt kan väl nämnas ung
domsv'erksamheten, som i år 
leddes av Olle Järund och vår 
tränare Lasse Flyning och som 
drog ett stort antal ungdomar. 
Det är roligt att se det stora in
tresse som ungdomarna fått för 
golf. FjGK har i år inköpt ett 
antal klubbor till utlåning för 
att ungdomar, som ej har m öj
lighet till utrustning, skall kun
na låna detta av klubben, för 
att pröva på sporten utan ett 
det kommer att kosta ett öre. 

Ungdomar som är intresserade 
av att börja spela golf kan r e
dan nu taga kontakt med L 3.rs
Eric Persson eller Gösta J ärund 
för närmare upplysningar. 

FJGK:s klubbmästare för tredje året i rad, Olle Järund prövar 
här formen på driving ranchen. 

KM 71 
För tredje året i rad blev Olle 
Järund klubbmästare. Han vann 
med minsta tänkbara marginal 
mot Lars-Erik Granqvist, endast 
l slag skilde de båda och den 
spännande uppgörelsen avgjor
des först på 36:e hålet där Olle 
Järund lyckades sänka en 2 me
ters putt och Granqvist var 
tvungen att tvåputta på en 3 m. 
putt. 

I damklassen vann sensationellt 
B. Hellner över titelförsvararen 
K. Järund med 2 slag. 

Resultat: 

Herrar, seniorer: 1) Olle Jär
und 163 slag, 2) L.-E. Granqvist, 
164, 3) Odd Östlund, 4) Klas 
Eriksson, 5) Gunnar Hindemark. 

Damer: 1) Barbro Rellner, 97 
slag, 2) Kerstin Järund 99, 3) 
Mary Berg, 10.2. 

Oldboys: 1) John Granqvist, 2) 
Harry Järund, 3) Gottfrid Tjärn
fors. 

Juniorer: 1) Odd Östlund, 160 
slag, 2) Klas Eriksson, 165, 3) 
Åke Grunditz, 168. 

Hummertävling 

den 9 oktober 
Den mest populära tävlingen för 
året blev den s. k. hummertäv
lingen, vilken drog inte mindre 
än 68 deltagare. Tävlingen spe
lades som Foursome slag tävling 
och det delades ut 40 humrar 
i pris. 

Resultat: Open: 1) M. Westlund 
-S. Claesson, 6 humrar, 2) S. 
Blomdahl-K. Olsson, 4 hum
rar, 3) L. Ericsson-K. Isacsson, 
2 humrar. 

HCP-pris: 
Klass A: 1) L. Ericsson-K. 
Isacsson, 6 humrar, 2) 8'. Blom
dahl-K. Olsson, 4 humrar, 3) 
M. Westlund-S. Classon, 2 
humrar. 

Klass B: 1) M. Rask-A Rask, 
6 humrar, 2) S. Larsson-H. 
Karlsson, 4 humrar, 3) 1. Jo
hansson-L. Tärneld, 2 humrar. 
Pris delades också ut för längsta 
utslag, på 1:a tee, vilket vanns 
av K. Olsson med en drive på 
c:a 240. meter, och för detta fick 
han 2 humrar. 

Vi kommer även nästa år att 
anordna en liknande tävling. 
Hjärtligt välkomna. 

Ullevi-resa som belöning för 
senesegern 

Den samlade pojklagstruppen vid avfärden samt dess ledare. 
Från vänster Stig-Tore Berg och bakom till höger Bertil 

Hellberg. 

Fjällbacka IK kan glädja sig åt 
ett starkt pojklag som visat go
da kämpatakter i den under 
hösten avslutade pojklagsserien 
vilken de även vann. Det är en 
stark grupp, vilken vann Södra 
Norrvikenserien med 14 poäng 
av 16 möjliga. Målkvoten var 
34-5,. Den främste "målspotta
ren" var Dan Karlsson vilken 
nätat 24 av de 34 gjorda målen. 
Som en uppmuntran för sitt re
sultat fick gruppen göra en ge
mensam resa till Ullevi under 
september månad, där tillfälle 
gavs att se fotbollsmatchen mel
lan ÖIS-Atvidaberg, vilken 
rönte stor uppskattning av del
tagarna. De gamla fotbollssup
porters såväl som ö'vriga fot
bollsintresserade hyser stor för
hoppning till pojklagets fram
gång och ser här stommen i det 
framtida laget vilket kanhända 
kan sikta in sig på en högre 
skala i fotbollstabellen. Nåväl, 
får se hur det går. 

Kunskap är alltid en maktfak
tor att räkna med . Utan denna 
inga resutat. Så även inom fot
bollen. De intresserade pojkar
na har haft förmånen av ett in
tresserat och målmedvetet le
darskap, med god organisations
anda vilket alltid stimulerar till 
intresse varav följer goda re
sultat. Lagets tränare har varit 
Stig Tore Berg, en välkänd 
"dribblare" i den forna "elvan" 
som nu getts tillfälle att för
medla sina tekniska kunskaper 
till sina adepter. Vad en lagle
dare betyder för sitt lag kan ej 
nog uppskattas och denne är 
och förblir lagets ryggrad. Ber
til Hellberg har under en läng
re tid ansvarat för att allt skall 
försiggå enligt idrottens regler 
vilket har fostrat de unga och 
gett dem den föresatsen att 
verkligen bli en länk i den stora 
idrottskedjan som omfattar all 
idrottslig verksamhet. 

j . 
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Tennis 

Carl Magnus Brorström och Maria Eriksson som överlämnade 
vandringspriset. 

C. tvi . Broström och 

Harry Rasmusson 
varm tennis turneringen i Fjäll
backa. Brorström och Rasmus
son vann de stora klasserna vid 
Fjällbacka tennisklubbs tennis
turneringar under sommaren och 
båda hyllades när tennisklubben 
i samband med Föreningens för 
Fjällbacka sommarfest på 
Strandrestaurangen Fjällbacka 
Havsbad förrättade sin tennis
avslutning med prisutdelning. 
Festligheten öppnades av ordf. 
Alf Edvardsson, som erinrade 
om att Föreningen för Fjäll
backa även kunde fira sin 15-
åriga tillvaro. Förutom tennis
k lubbens prisutdelning företogs 
dragning på FFF:s lotterier. 
Bland de fina och värdefulla 
vinsterna fanns tavlor signera
de Ulla Waller och Sonja Hjelm 
samt en batiktavla signerad Rå
sa Eklund. 

Tennisklubbens prisutdelning 
förrättades av hrr Sten Kallin 
och Alf Edvardsson assisterade 
av fröken Maria Eriksson. 

Resultat: Vinnare av klubbens 
vandringspris Carl Magnus 

Brorström. Vinnare av Gulli och 
Sven Erikssons vandringspr is 
Harry Rasmusson. 2) Björn 
Brorström, 3) Börje Rasmusson, 
4) Lars Halldin. Klass B: 1) 
Gunnar Hellberg, 2) K. L. Hu
legård, 3) Stig Ekström; häref
ter placerade sig Toni Schnur, 
J an-Erik Friis-Liby, Nils Löv
ström, Bengt Kraft och Lars 
Sjövall. 
Damsingel : 1) G. Bergling, 2) 
M. Gustavsson. 
Veteranklassen: 1) Carl Magnus 
Brorström, 2) Östen Bergström, 
3) Nils Lövström, 4) Lennart 
Berg. 
Pojkar: 1) Per Flodin, 2) Anders 
Lind, 3) Anders örnberg, 4) B. 
Chyssler. 
Herrdubbel: 1) H. Rasmusson/ 
B. Rasmusson, 2) E von Bahr/ 
L. Halldin, 3) R. Rasmusson/K. 
Pettersson. 
Herrdubbel B: 1) K. L. Hule
gård/E. Carlbäck, 2) Bergling/ 
Lindskog, 3) Bengtsson/Ek
ström, 4) G. Hellberg/L. E. 
Friis-Liby. 
Mixed dubbel: 1) Bergling/ 
Bergling, 2) Hellberg/Gustavs
son, 3) Bejbom/Bejbom. 

Rengöring - Besiktning av oijecisfernerna 
Från den 1 okt. 1970 har bestämmelserna på o lje
cisternerna ytterligare skärpts. Låt oss se om Eder 
cistern i tid. Skulle den vara angripen plastar vi den 
med godkänd plast. Ni får protokoll på tankens 
kond it ion. 

RING MATTSSONS OLJETANKSERVICE 
TELEFON 0525 - 31024 

GODKÄND AV STATENS HANTVERKSINSTITUT 

Falkegården ett minne blott 

"Falkegården" med den stora 
bostadsfastigheten, den lilla 
trevliga "drängstugan", magasin 
och ladugård utgjorde i forna 
dagar fronten till samhällets 
östliga inkörsport. Nu är allt 
borta sedan bostadsfastigheten 
revs under april månad. Denna 
fastighet har från dess uppfö
rande år 1804 tillhört sjökap-

Ny ordförande l 

Fjällbacka 
badortsförening 
Föreningen Fjällbacka Havsbad 
(Badortsföreningen) har hållit 
ordinarie höstmöte under god 
tillslutning. Som ordf. fungerade 
Bengt Kahlman. Till ordf. för 
1972 valdes efter Bengt Kahl
man, som avsagt sig, Bengt 
Richardsson, och som ledamö
ter för två år omvaldes fru Inga 
Lind, och nyvaldes Bengt Olofs
son efter Tmsten Norin. Stat
förs laget för det nya året före
drogs och godkändes. Styrelsen 
fick fria händer att anställa mu
sik för nästa sommars brygg
dans, likaså fick styrelsen i 
uppdrag att uthyra tennis- och 
minigolfbanorna. Det rapporte
rades även från styrelsen att 
kiosker och tombolor vid brygg
dansen givit ett netto på cirka 
6.000 kr. och lika mycket hade 
blivit föreningens andel av net
tot på Badortsfesten. Till ny 
badkamrer efter fru Clary Ha
keröd, som slutat efter 8 år, ut
sågs fru Ingrid Axelsson. 

Mötet beslutade att man för yt
terligare 5 år skall förhyra 
Porsholmen av Domänverket för 
300 kr. per år. Man beslutade 
även inköpa nya flaggor till ka-

teIlSsläkten Falk under flera ge
nerationer. Den gamla sjökap
tensgården har med sitt försvin
nande gett utrymme för ett bätt
re ~örhållande då den be
fintliga trevägskorsningen kan 
mjukas upp genom en gatu
ändring och en svår trafikfälla 
därmed försvinner. 

jen samt att ordna en ny trap
pa till Vetteberget och att gö
ra \issa förbättringar och upp
snyggning i Kungsklyftan. Som 
a\'slutning avtackades den av
gående badkamreren Clary Ha
keröd och hälsades den nya väl
kommen ay hr John Johansson. 

Kville Sparbanks 
sparvecka 
blev succe. Inte mindre än 1.611 
sparare deltog "ilka tillsammans 
satte in 583.482 kr. Sparbanken 
höll därefter sin festlighet i 
samband med överlämnandet av 
priserna till vinnarna på Pen
sionat Gröna Lid. Ordföranden 
i bankens styrelse Raymond 
Hansson hälsade välkommen och 
redogjorde för årets rekordarta
de resultat under sparveckan. 

Ordföranden Raymond Hansson 
och kamrer Nils Christensson 
utdelade priserna till de av 
vinnarna som var närvarande. 

Gynna I I 

annonsörerna! 
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Utskeppning Fjällbacka hamn 

Motorseglaren Heby från Marstal har i Fjällhacka vid Väst
svenska Lantmäns f6rening intagit 465 ton korn destinerat till 

Sönnerborg. 

Utlastningen från Fjällbacka 
hamn har sedan flera år till
baka helt upphö'rt, med undan
tag för spannmåls utskeppning 
från Västsv. lantmäns spann
målslager. Under hösten har här 

Bryggdansen 

for/s. från sid. 3 

och resa majstången. Deltagar
na skulle då uppleva den verk
liga irrnebörden och tjusningen 
i den traditionella dansen om
kring majstången. 
Sommardansen omfattas av allt 
fler personer för varje år. In
nevarande sommar hade det 
största besökarantalet och upp
skattningsvis deltog mellan 
25.000 och 30.000 personer. Tre 
orkestrar har växelvis svarat 
fö'r musiken, nämligen Johnny 
Beijers, Falköping, Rolph Len
narts, Uddevalla, och Bäska 
Droppar, Munkedal. 
Bryggdansen har, som framgått, 
blivit uppskattad och bland så
väl deltagare som arrangörer 
fanns en odelad glädje över den 
ordning som upprätthölls ge
nom publikens städade upp
trädande. Väl mött till nästa 
sommar. 

skeppats ut 24.000 ton spann
mål, huvudsakligen h avre. Den 
största mottagaren har var it 
östtyskland. Det är mindre far 
tyg på c:a 400 ton som ombe
sörjer fraktningen. 

Bryggdansen kostar mycket 
pengar, kanske mer än man vå
gar tro. Genom publikens väl
vilja till de arrangemang som 
ano,rdnas för att finansiera den
samma går det trots allt. Olika 
sätt prövas för att ge allmän
heten tillfälle att lämna sitt bi
drag om så önskas. Och positi
va resultat uppnås. För att alla 
deltagare skall beredas tillfälle 
att ge ett bidrag prövades i 
sommar ett nytt system, tvenne 
insamlingstunnor, vackra och 
dekorativa, för sin uppgift pla
cerade inom kajområdet. Och 
resultatet? Ja, premiären var 
god, något i stil med vad man 
önskat _ tänk bara vad exem
pelvis en krona per deltagare 
kunde ge föll' resultat. Då skulle 
alla bekymmer försvinna och 
bryggdansen räddad för kom
mande tid. 

90 år 

20/1 Snickarmäst. Karl Gran
qvist, Fjällbacka 

27/ 6 F. hemmansägare Gustav 
Karlsson, Ödsmål, Fjäll
backa 

85 år 

25 /3 Fru Theresia Nordblom, 
Fj älll: a eka 

4/6 Fru Helena Bennettsson, 
F jällbacka 

80 år 

11 /1 F . hemmansägaren Carl 
Carlsson, Fjällbacka 

12/ 2 Fru Helena Olsson, Korsö, 
Fjällbacka 

28/ 4 Fru AgnES Ruus, Fjäll
backa 

75 år 

14/1 Sjöman Mårten Johansson, 
Fjällbacka 

24/ 1 Fru Anna Carlsson, Fjäll
backa 

20/ 4 Fröken Valborg Pålsson, 
Fjällbacka 

2 7/ 4 Herr ' Axel Zackrisson, 
Fjällbacka 

19/ 6 Fröken Dagmar Dorthe, 
Fjällbacka 

70 år 

25/ 2 Herr Gustav Bergqvist, 
Fjällbacka 

19/ 6 Fröken Rut Johansson, 
Fjällbacka 

65 år 

2/1 Målaren Erik Aronsson, 
Fjällbacka 

9/ 1 Fröken Elsa Karlsson, 
Fjällbacka 

3/3 Fru Svea Holmberg, 
Dyngö, Fjällbacka 

23/ 3 Fru Ester Korneliusson, 
Fjällbacka 

6/4 Bilskoleinnehavare John 
Hellberg, Fjällbacka 

26/ 4 Köpman Evert Waldner, 
Fjällbacka 

28/4 Fröken Astrid Magnusson, 
Hjärterö, Fjällbacka 

3/5 Fru Anna-Lisa Franzen, 
Fjällbacka 

14/5 Hemmansägare Gunnar 
Carlsson, Ödsmål, Fjäll
backa 

28/6 Fru Rut Andreasson, 
Fjällbacka 

60 år 

11/2 Herr Gustav Granqvist, 
Fjällbacka 

30/3 Fru Lissen Aronsson, 
Fjällbacka 

7/ 4 Fiskaren Yngve Olsson, 
Kalvö, Fjällbacka 

9/4 Maskinsköt. Eitel Karls
son, Fjällbacka 

25/ 4 Herr Yngve Johansson, 
Fjällbacka 

29/ 6 Fru Hildur Fjällström, 
Fjällbacka 

50 år 

11/ 1 Apoteksföreståndare Mär
ta Hellberg, Fjällbacka 

30/ 5 Fru Maj Hilmersson, 
Fjällbacka 

Födda 

6/ 6 Claes Anders Olof, s. t. 
Karl-Olof Clememzon o. 
h. h. Britt f. Alkhed 

17/7 Lilian Annika Katarina, 
d. t. Sture Novenius o. h. 
h . Lilian f. Jansson 

22/7 Carl Henrik Emanuel, s. t. 
Alvar Högberg o. h. h. 
Kerstin f. Dahlen 

4/ 9 Karl Magnus Lennart, s. t. 
Lennart Krantz och Ylva 
Pehrson 

Döda 

4/ 5 Hulda Vilhelmina Påls
son, f. 8/11 1880 

16/6 Henning Sture Emanuel 
Östberg, f. 16/11 1906 

27/6 Anna Irene Olsson, f. 
23 / 10 1911 

27/8 Ecrik Simon Andersson, f. 
5/ 1 1892 

27/9 Anders Henrik Karlsson, 
f . 19/1 1893 

1/ 10 S'igne Karolina Ekström, 
f. 5/8 1888 

6/ 10 Anetta Josdina Bohlin, f. 
23/ 4 1889 

30/10 Ester Maria Johansson, f. 
18/ 1 1901 

29/ 11 Olof Granqvist, f. 13/5 
1917 

30/ 11 Hanna Lilja f. 27/9 1878 



28/ 11 1 sönd. Adv. 

5/ 12 2 sönd. Adv. 

9/ 12 Torsdag 

12/ 12 3 sönd. i Adv. 

16/ 12 Torsdag 

19/ 12 4 sönd. i Adv. 

24/ 12 Julafton 

25/ 12 Juldagen 

26/ 12 Annandag Jul 

31/ 12 Nyårsafton 

1/ 1 Nyårsdagen 

2/ 1 Sönd. e. Nyår 

6/ 1 Trettondedag Jul 

9/ 1 1 sönd. e. Trett. 

16/ 1 2 sönd. e. Trett. 

Högmässa kl. 11 
Inskr. av konfirmander. 

Söndagsskola kl. 10-
Högmässa m. skriftermål och 
Nattvardsgång kl. 11 

Årsmöte med Sttiftelsen Fjäll
backa Församlingshem och 
med Syföreningen kl. 19 

Högmässa kl. 11 

Luciafirande i förs.hemmet 
kl. 19 

Högmässa kl. 11 
Söndagsskoleavslutning kl. 17 

Julbön kl. 17 

Högmässa vid ljus kl. 07 

Högmässa kl. 11 

Nyårsbön kl. 17 

Högmässa m . skriftermål och 
nattv . k l. 11 

Högmässa kl. 11 

Högmässa kl. 11 Missionsoffer 

Högmässa k l. 11 

Söndagsskola kl. 10 
Högmässa kl. 11 

Därefter Högm. varje sön- och 
helgdag kl. 11 m ed nattvards
gång i regel första söndagen i 
varje månad. Söndagsskola var
annan söndag kl. 10 fr . o. m . den 
16/ 1. 

SCHEWENJUS' TR MUNKEDAL 1971 


