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Fjällbackas nya reningsverk 
Sommaren 1972 kommer Fjäll
backas nya avloppsreningsverk 
att tagas i bruk. Det är en ef
terlängtad och välbehövlig an
läggning som kommer att med
föra betydligt bättre förhållan
den och eliminera de möjlighe
ter som tidigare varit för ned
smutsning av hamnområdet i 
Fjällbacka. Tidigare har ju en 
hel del av Fjällbackas avlopp 
utmynnat i hamnen utan någon 
större rening, men när avlopps
reningsv,erket nu kommer igång 
och då alla omkopplingsarbeten 
är klara kommer alla dessa olä
genheter att mer eller mindre 
försvinna. 

Fjällbacka avloppsreningsverk 
är dimensionerat för att klara 

/f 

en belastning av minst 5.500 
personer och är beläget in
sprängt i Kvarnberget som lig
ger i närheten av tennisplanen 
på samhällets nordöstra sida. 
Reningsgraden är mekanisk, bio
logisk och kemisk rening där 
man kan förvänta en biokemisk 
syreförbrukningsrening på 60 % 
och en kemisk rening på över 
90 %. Det renade avloppsvattnet 
kommer sedan att utföras i re
cepienten, en c:a 500 m. lång 
ledning med 400 mm. area förbi 
Kråkholmen och ut på stort 
djup, 

Avloppsreningsverket som är en 
synnerligen förnämlig anlägg
ning med bästa tänkbara ut
rustning innehåller förutom bas-

sänger med tillhörande anlägg
mngar även rötkammare, slam
förtjockare o. s, v. Det avlopps
slam som blir över efter av
loppsreningen kommer att bort
föras i slamtankbilar till en 
slambehandlingsanläggning som 
kommer att uppföras i Tanums
hede. 

Det har från experthåll garan
terats att några större problem 
med lukt etc. inte skall före
komma för anläggningen under 
normal drift. Byggnadstiden för 
anläggningen har varit c:a 1112 
år och totalkostnaden för själva 
reningsverket beräknas ligga 
omkring 3112 milj . 
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Årsmöle- FFF·festen 
FFF:s årsmöte hålls i Försam
lingshemmet torsdagen den 20 
juli kl. 19.30. Till detta möte är 
Ni alla mycket välkomna att 
diskutera och framlägga förslag 
till förbättringar i vårt kära 
Fjällbacka. Styrelsen skall om 
möjligt försöka fullfölja alla 
ärenden som beslutas, och se till 
att eventuella skrivelser till oli
ka kommunala organ verkligen 
når respektive beslutsfattare och 
att arbeten verkställs. 

På detta årsmöte utses förutom 
ordf. även styrelsemedlemmar. 
Revisorer väljs och styrelse- och 
revisionsberättelse uppläses. 

FFF-festen hålls som vanligt på 
restaurant Fjällbacka Havsbad. 
I år hade vi tänkt oss fredagen 
den 28 juli kl. 19,30. Först som 
sist: Beställ bord i mycket god 
tid. Detta gör Ni bäst per tel. 
direkt till restaurangen 0525/ 
312 08. Som Ni säkert vet är 
denna fest mycket populär och 
varje år är restauranten "spi
kad". Tala gärna med hovmäs
taren om placeringar o. dyl. I 
samband med denna fest har 
även tennisklubben sin prisut
delning från tennisveckan i 
Fjällbacka. 

Fjällbacka camping 
Sidan 5 

Stenpiren vid Badholmen 

i färdigt skick 

Sidan 5 

Gåva från Thorden-

stiftelsen till fiK 

Sidan 21 
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Föreningen för Fjällbacka 
har till syfte att verka för 
Fjällbackas utveckling fram
förallt på näringslivets om
råde. Föreningen vill därför 
stärka intresset för Fjäll
backa i första hand bland 
före detta Fjällbackabor och 
bland sommargäster i sam
hället och den närmaste 
'bygden. 

Små o 
sma ord 

Vad händer och vad kommer 
att handa med vårt lilla sam
halle, .I!'jhllbacka. Det är frågor, 
som· · diSKuteras ortsbefolkningen 
och sommargaster sinsemellan. 
Skall samhället tyna bort eller 
fa. en ljus framtid eller skall en 
stagnatlOn uppstå. Det är frågor 
som kan ställas. 

l'jällbacka är ett samhhlle som 
oorJade befolkas i början av 
ltiUO- talet och var då liksom nu 
ett fiskeläge. Under stilperioden 
på 1700-talet växte en betydan
de industri fram, nämligen tran
kokerierna. I mitten av 1800-
talet blev samhället hemort för 
ett antal seglande fartyg och 
vid århundradets slut kom kon
servindustrin och ännu senare 
stenhuggeriet att bli domine
rande. Så är vi inne i vårt eget 
århundrade, 1900-talet. Vad har 
hänt. Att räkna upp alla små
industrier, som var för sig gör 
en helhjärtad insats på arbets
marknaden, går ej att göra. Nu 
har dessutom . två stora indu
strier kommit till och givit ar
betsmöjligheter för en stor del 
av samhällets arbetskraft. Vår 
förhoppning är att denna ut
veckling går vidare. 

Ett samhälle och speciellt ett 
bohuslänskt kustsamhälle synes 
ha förmåga att skapa lokalpa
triotism och med verkligt glöd 
gå in för att lösa traktens prob
lem. Vi inom Föreningen för 
Fjällbacka hoppas att även vi 
kan bli en stimulerande faktor 
i samhällsarbetet och att många 
initiativ och förslag skall kom
ma genom föreningen och dess 
medlemmar. 

Idrottslivet inom ett samhälle 
som Fjällbacka är icke oväsent
ligt och det är verkligen gläd
jande att se, hur ett sjudande 
liv finnes inom de olika idrotts
grenarna. Det är ungdomen som 
genom idrottslivet skall fostras 

av kärlek 
till goda medborgare och föra 
med sig denna anda ut i sam
hällslivet. 

Det var en mycket klok och för
ståndig fjällbackabo, som på 
1950- talet skrev några kloka ord 
i vår tidning, där han påpekade 
att det kanske blir så inom sam
hället, att vi endast får pensio
närer och under två månaders 
tid sommargäster, som kunde 
trivas i ett delvis avfolkat sam
hälle. Så såg det ut för cirka 2,0 
år sedan, men det är skönt att 
idag kunna säga att denna ten
dens ej har stått sig. Person
ligen tror jag att botten har 
nåtts och att slutet på vårt se
kel blir lyckligt. 

Även sportfiskarna har upp
täckt att ett besök i Fjällbacka 
lönar sig. Mer och mer spinn
fiskare besöker orten. Trivs där 
och kommer åter. Fjällbacka har 
förmånen att ha den största 
skärgården i Bohuslän, liksom 
den vackraste. Genom fisket går 
det att göra mycket propaganda 
för orten. 

En annan fråga: Varför har vi 
så få av ortsbefolkningen inom 
föreningen? Jag personligen har 
vid upprepade förfrågningar fått 
följande svar: Vad skall vi i den 
föreningen att göra. Den är ju 
bara till för sommargäster. Men 
kära läsare. Detta är fullstän
digt fel. Föreningen och tid
ningen, som de flesta fjällbacka
bor läser, är ju till för att göra 
något gott och nyttigt för sam
hället. Alla strävar vi, eller hur, 
för att få orten så stark som 
möjligt och därför skall både 
ortsbefolkning och sommargäs
ter försöka göra allt gemen
samt. Föreningen för Fjällbacka 
är till för alla, även ni ungdo
mar - samhällets hopp. 

Alf Edvardsson. 

Fiskare kritiska mot KB ifråga om fiskeristadga~ 
Länsstyrelsens handlande när 
det gäller den nya fiskeristad
gan kritiserades skarpt när 
SVC-avdelning 34 i Fjällbacka 
hade årsmöte. Länsstyrelsen har 
utan att avdelningen fått yttra 
sig godkänt det nya förslaget. 
Det är inte demokratiskt mena
de mötesdeltagarna. 

Vad som irriterat fjällbackafis
karna värst är att man inte fått 
säga sin mening om de nya rred
ningsbestämmelserna för hum
mer och krabba. 

Enligt det nya förslaget skall 
hummern vara fredad från den 
20 juni till den 20 september 
mot nuvarande 1 juni-1 okto
ber. Orsaken till att man vill 
ändra tidpunkten för fredning 
är att man vill få enhetliga tids
bestämmelser för norra och söd
ra Bohuslän. 

Fjällbackafiskarna anser dock 
att det nya fredningsförslaget 
medför uppenbara nackdelar. 
Bl. a. får man mycket stora svå
righeter att lagra hummern i 
sumpar så tidigt på hösten då 
det är varmt i vattnet. Lägre 
priser anses också bli följden då 
samtliga hummerfiskare i hela 
Bohuslän kommer att mark
nadsföra sina fångster samtidigt. 

Förslaget som godkänts av läns
styrelsen går nu närmast till fis
keristyrelsen som är beslutande 
instans. För fjällbackafiskarna 
finns därför inte stora möjlig
heter att få några ändringar till 
stånd. Detta var man också med
veten om på mötet. Trots detta 
beslöt man dock att göra en 
framställan till förbundet om att 
förbundet skall bevaka avdel
ningens intresse i denna fråga. 
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Anmäl Er nya adress 

Det inträffar allt för ofta att 
kontakter bryts med FFF:s med
lemmar \ilka ej meddelat oss 
sin nya adress. I några enstak a 
fall cirkulerar .försändelsen mel
lan vissa posLSta":oner !renom ef
tersändning utan re:,~ta: och 
kommer tillbaka på gnmd a\
obeställbarhet. ::\Ian n-c=:er a 
detta skulle vara onÖdigt ocil 
dessutom förorsakar det j"ii hade 
arbete och kostnad. Några rader 
per post eller ett personligr 
meddelande kan undanröja des
sa problem. Vi tackar på förhand 
för Eder förståelse härför. 

För arkivering 

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

Fjä IIbackafiskare fick nej 
till fiskberedningslån 
Fjällbackafiskarnas andelsför
ening u. p. a., Fjällbacka, har 
fått avslag på sin begäran hos 
fiskeristyrelsen om fiskbered
ningslån på 353.700 kr. för in
köp av ismaskin och truck samt 
som rörelsekapital. 

Fiskeristyrelsen motiverar sitt 
beslut med att föreningen inte 
kan ställa godtagbar säkerhet. 

Vid ärendets slutliga handlägg
ning anmälde riksdagsman Georg 
Åsberg avvikande mening. Han 
ansåg att föreningens fortsatta 
existens har avgörande betydel
se för fisket på den kuststräcka 
det gäller. 

Bär 
fff·Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 

fRUKT och 
GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJALLBACKA TEL. 0525-31074 
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Bilder från reningsverket 

for /s. f rån sid. I 

Insprängt i bergmassivet ligger detta gigantiska reningsverk . 
Uppför t i fyra våningar , delvis under marknivån sam t med 
den vackra fasaden u tåt gatan. Vid sidan om ligger de två 

övriga byggn adern a. 

Som synes på bilden är det inte några sm å utrymmen som står 
till förfogande. Montör Rune H enriksson är just i färd med att 

färdigställa den elek triska u tru stningen i denna avdelning. 

GALLERI BJORKtv1AN 
MORHULT Tel. 0525--31655 45071 FJALLBACKA 

Antes, Bellmer, Calder, Hundert, 
Wasser, Leger, Lichtenstein, 
Magritfe, Matta, Vasarely, 
Wunderlich m. fl. 

Akvareller 
Pasteller 
Grafik 

Utställningen är öppen 1 juni - 1 september 

Varje dag mellan kl. 11.00-19.00 
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Midsommarafton 
Bryggdansen börjar 

Så började bryggdansen en gång i mindre omfattning på brist
fälliga bryggor med saltstänk. Sedan många år har den fortsatt 
i samma rytm men på den stora betongkajen med ett prima 
dansgolv där säkerheten mot ofrivilliga dopp är fullständig. 

Så här har såväl ung sem gammal roat sig en midsommarhelg 
och vem vill inte fortsätta därmed. Hoppas att vi alla, de vilka 
nu leker vid majstången, tonårsungdomen, medelålders och 
äldre, skall få uppleva denna tradition under många år framåt. 

Väl mött. 

Allt enligt traditionen. Midsom
marafton och bryggdansen bör
jar. Det såg länge mörkt ut i 
år. Det verkade på något sätt 
som om dansen var i fara, av 
många olika skäl. Främst det 
ekonomiska. Men det hela red
de upp sig, mycket tack vare 
denna tidnings läsare som på ett 
underbart sätt även i år hjälpt 
oss med vårt värsta problem. 
Tack än en gång och en liten 
vädjan att med det medsända 
kortet sända ett litet belopp som 
stöd för denna avgiftsfria dans. 
Det kostar så stora slantar varje 
år att det hela börjar komma 
upp i astronomiska siffror allt 
räknat från vårt utgångsläge. 

Nog med detta. På midsommar
afton börjar vi således kl. 17.00 
med dans för de mindre runt 
midsommarstången. Denna dans 
håller vi på i en timma liksom 
även på midsommardagen. Kl. 
21.00 dansar vi som vanligt till 
fin musik. Tre orkestrar alter
nerar under sommaren. Det är 
Johnny Bejers orkester som lik
som i fjol inleder på midsom
mar. Detta band kommer tillba
ka under juli månad och av
löses av Bäska Droppar från 
Munkedal. Som tredje orkester 
fungerar den så populära kvin
tetten NIB OKA som f. ö. har 
arnhällets nya fänghandlare 

"Mona Hedström som vokalist. 

Träffar Ni inte Mona i Wald
ners Färghandel på dagarna har 
Ni stora chanser ' att både se och 
höra henne på dansbryggan 
främst under första delen av 
augusti månad. 

Badortsfesten kommer som van
ligt den tredje helgen i juli må
nad. I år infaller den 15 och 16 
juli. Vad som kommer att för
siggå då har vi i skrivande stund 
inte klart för oss. I varje fall 
inte helt. Stora saker är i gör
ningen och det kanske kommer 
ett och annat trevligt och po
pulärt inslag på denna tradi
tionsfest. 

En vädjan. Till alla föräldrar. 
Kom gärna i god tid på mid
sommarafton och hjälp till med 
att klä och resa midsommar
stången. Låt Edra barn plocka 
blommor som vi kan få att 
smycka med. Ni må tro att det 
är roligt. Det blir en upplevel
se för Er alla. Ta med kameran, 
ta några kort och vintern är 
räddad. Klockan 15 börjar vi 
klä och smycka. 

En vädjan till. Till alla Ni som 
besöker bryggan. Ta för givet 
att lägga en liten slant i våra 
tunnor som är placerade vid 
varje utgång. Om var och en 
stoppar ner en enda krona per 
gång skulle vi klara dansen helt 

utan stöd från olika organisa
tioner och organ samt allmän
heten som vi varje gång denna 
tidning kommer ut "tigger " av. 
Dra lotter i våra tombolor och 
köp av föreningens pärla, Anna
Lisa i konfektyrkiosken. Ni skall 
veta en sak. Vi ordnar denna 
dans helt gratis. Något lite 
MASTE Ni betala för detta, 
Ska vi säga en krona per per
son och gång? Det är väl inte 
för mycket. Vi skall redovisa 
"tunnorna" i nästa nummer som 
kommer ut till jul. 

Vi i Föreningen Fjällbacka 
Havsbad u . p. a. (vad nu dessa 
u. p. a. skall betyda. En del på
står att det betyder "utan 
pengar alltid" och det är ju en 
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sanning som helt stämmer över
ens i vårt fall) vi vill i alla 
fall hälsa Er alla varmt (i dub
bel bemärkelse) välkommen till 
Fjällbacka och hoppas att Ni får 
uppleva en verkligt fin semes
ter i år med mycket sol och 
varmt väder. Vi kanske kan ta 
upp kampen med platser på mer 
sydliga grader på allvar om 
vädrets gudar är oss nådiga även 
i år. 

Mycket välkomna alltså och 
kära Ni glöm inte detta med 
"kronan" och ta också en titt på 
bifogade "tiggarbrev". 

Vi ses, hörs och trivs i västkus
tens pärla - Fjällbacka. 

-Jin-

Redovisning av bidrag till 

sommarens bryggdans 
På grund av inkomna bidrag 
kan vi fortsätta redovisningen 
av dessa även i år. Det är gläd
jande att så många fortfarande 
stöder derrna sak. Redovisningen 
omfattar tiden från den 16 no
vember 1971 till den 1 juni 1972 
och omsluter kronor 960:-. 

Kostnaderna för bryggdansen 
under förra året uppgick till kr. 
15.684: 58. 
Föreningen , Fjällbacka Havsbad 
vill härmed fr amföra sitt varma 
tack till samtliga givare för in
komna bidrag. 
Fam. Hylin, Danderyd, 50, Fam. 
Sten HelIgren, Brämhult, 15, 
Fam. Emil Haeger, Växjö, 100, 
Gunvor Ekebergh, Stockholm, 
10, Arne Karlsson, Edsbyn 50, 
Kerstin o. Folke Wingren, Sköv
de, 50, Bengt Nygren, Borås, 20, 

Gerald Edlund, Tranås, 20, Len
nart Berg, Täby, 20, Folke Blom
gren, Stockhohn 15, Uno Ny
qvist, Göteborg, 25>, Fredrik 
Schele, Stockholm, 20, Karin o. 
Sten Jungmark, Borås, 15, Fam. 
Nils Christensson, Fjällbacka, 
20, Elsy Olsson, Göteborg, 20, 
Nils Westad, Falköping, 25, 01-
var Friis Liby, Göteborg, 50, 
Sven Berglund, Uddevalla, 20, 
Per Olof Malmqvist, Ljungby, 
20, Barbro Sjölander, Råå, 25, 
ej namngiven, 25, Harry Wallin, 
Falköping, 25, T. Ahlzen, Vä
nersborg, 25, Claes Öberg, Troll
hättan, 25, Carl Forsell, Hörby, 
50, Mikael Forster, V, Frölunda, 
20, Fam. Lars Granfeldt, Djurs
holm, 25, Fam. Bengt H. Skant
ze, Jönköping, 25, Göran Arne
wid, Kållered, 100, Bertil Stjern
feldt, Täby, 50. 

FJÄLLBACKA MEK. VERKSTAD 
LENNART ANDERSSON Tel. 0525-31187 

TILLVERKAR: 

OLJECISTERNER FARMAGGREGAT 

SPANNMÅLSCONTAINER M. M. 

OälkOI11V1G IiI/ 

STORA HOTELLET I FJÄLLBACKA 
Vi har trivsamma rum . God mat· Fullständiga rättigheter 
Sommartid DANS tisdag, onsdag, torsdag, fredag O lördag 

Ny festvåning. Nytt konferensrum för 50 personer 

Sillbord varje söndag 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Telefon 0525/31003 
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Sten piren vid badholmen 
Färdigt skick 

Vy över södra delen av Fjällbackafjorden med de under senare 
år uppförda bryggorna för småbåtar och segelbåtar. Utanför 
Badholmen från vars norra sida den nybyggda vågbrytaren 

sträcker sig ut i fjorden. 

Det senaste årets arbeten inom 
samhället är nu färdigställda 
m 2d undantag för tunnelprojek
tet vilket synes stå på framti
den. Anläggningsarbetet med ut
byggnad av den planerade våg
brytaren från Badholmen har 
skett i takt m ed sprängningen 
av bergrummet för reningsver
ket varifrån man fått enorma 
massor stenskrot. Genom enbart 
denna skrottillförsel (man hade 
ju även räknat med stenskrot 
från tunnelsprängningen) kom 
man så långt ut i sjön att våg
brytaren i stort sett fick den 
beräknade längden omkring 75 
meter. Detta arbete har haft ett 
lyckligt förlopp. För det första 
kunde skroten forslas över till 
Badholmen utan några större 
missöden beträffande överfarten 
från land till avstjälpningsplat
sen. Och vidare inträffade inte 
några större sättningar i sjöbot
ten vilket kunnat föranleda att 
skrotmassorna sjunkit undan 
och försvunnit. 

I nu färdigt skick är vågbryta
ren en vacker skapelse av den 
bohuslänska graniten och ger 
från land ett imponerande in
tryck. På insidan är den beklädd 
med stenhällar samt mot sjö
sidan av mindre skrotsten. Höj 
den är c:a två meter. Genom 
denna vågbrytare har man fått 
ett bättre hamnförhållande då 
den ger ett gott stormskydd för 
syd- och västvindarna. Man kan 
nu innanför bygga bryggor och 
ge framförallt sommarsäsongens 
sjöfarande en säker hamn. De 
förutvarande hamnförhållande
na torde räcka för samhällets 
innebyggare. Så är allt gott och 
väl. Men det frnnes även per
sonliga åsikter vilka anser att 
Fjällbackafjorden har förlorat 
något väsentligt av sitt gamla 
ansikte. Den södra infarten har 
ju fått ändrad riktning och man 
får nu runda vågbrytarens nor
ra spets. 

T-wi. 

ytrc)~ JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310157 

VINTERUPPLAGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 
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Kommunala bostadsproduktionen fortsätter 
Tanums kommunala bostadsstif
telse har i dagarna upphandlat 
entreprenaden på uppförande av 
ytterligare två hyreshus i Fjäll
backa. 

Byggnadskropparna kommer att 
inrymma 12 lägenheter vardera, 
fördelade mellan 1- , 2- och 3-
rumslägenheter. Den totala pro
duktionskostnaden är framräk
nad till c:a 7,98 milj . kronor. 
Till entreprenörer har antagits: 
Byggnad och målning: Anders 
Håkanssons AB, elektrisk instal
lation Fjällbacka Elektriska och 
VVS- installation Rörcentralen, 
Uddevalla. 

Byggstart för hus nr 1 är utsatt 
till den 1 juni innevarande år 
och för hus nr 2 första halvåret 
1973. 

Det är glädjande för samhället 
att dessa beslut har kunnat fat
tas. Situationen är den att skall 
företagen ha möjlighet till sig 
knyta arbetare och tjänstemän, 
fordras från kommunens sida att 
bostadsmöjligheter kan beredas. 
I byggnadernas källarvåning 
finns möjligheter till lokaler för 
skiftande ändamål. Det är att 
hoppas, att stiftelsen finner spe
kulanter även för dessa. Det bör 
nämnas här, att lokal för fot
vårdsspecialist kommer att ar
rangeras i hus nr 1. Ännu ett 
tillskott till samhällets olika ser
vicefunktioner. 

Ytterligare en önskan i detta 
sammanhang är, att planering 
av mark fortskrider så att tom
ter för friliggande enfamiljshus 
kan beredas inom en ej allt för 
avlägsen tid. Allt tyder på att 
detta skall ske. 

Sälviks Camping 
Tanums centrala byggnadskom
mitte har i samråd med Tanums 
fritidsnämnd och tidigare Kville 
fritidsnämnd låtit utbygga en 
förnämlig toalett och servicean
ordning på Sälviki> camping här 
i Fjällbacka som är färdig att 
tagas i bruk till sommarsäsong
en i år. 

Anläggningen, som består aven 
s. k . serviceanläggning, innehål
ler särskilda avdelningar för 
damtoaletter med tvättrum och 
duschrum, herrtoaletter med 
tvättrum och duschrum samt en 
kombinerad serviceanläggning 
med diskrum, stryk- och tvätt
rum, tillredningskök o. s. v. 

För att lösa det sanitära proble
met har kommunen anlagt en 
s. k . vakuumanläggning d. v . s . 
att avlopp från toaletter etc. 

sugs upp genom ett snillrikt 
vakuumsystem till en sluten 
tank som efter behov sedermera 
kan tömmas med slamsugnings
bilar c:a 1 eller 2 gånger per 
säsong. Man har därvid elimine
rat problemet med sanitära för
oreningar inom området. 

Det är meningen att denna ser
viceanläggning skall betjäna den 
badande allmänheten. Man har 
genom uppsättande av gasolut
rustning även medgivit tillfälle 
att få både varmt och kallt 
vatten. 

Service- och camprnganlägg
ningen på Sälviks camping har 
en beräknad anläggningskostnad 
av c:a 200.000 kronor där kom
munen även erhållit ett visst 
statsbidrag från Statens Natur
vårdsverk. 

Denna nyuppförda byggnad belägen i talldungen mellan bad
stranden och campingområdet är något aven högmodern an

läggning och skall betjäna alla semesterfirande här. 
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De första prästerna i Fjällbacka 

Väl medveten om att åtminsto
ne de aldre fjallbaCKaborna vet 
DetyUilgt mer om det gamla 
.l! JallbaCKa an jag, ville Jag den
na gang Ullsarmnans med lasar
na rorsoka DUCka nagot tlllbaka 
pa .l!JahDaCka forsamlmgs ald
sta rustoria. Langre tillbaka l 
uuen an som de äldre f j all
DaCKabornas ffilnne straCKer SIg 
Kan man dock Inte komma, ef
tersom .l! 'jallDacka kyrkobokfö
rmgscilstnKt eller, som det dä 
kallades, .l!Jallbacka kapeu.för
samling bildades först är 1882. 

Måhända är det i djärvaste la
get att travestera :l!;rik Gustav 
lieijers bevmgade ord, att Sve
riges historia är deras konung
ars OCh säga, att l!'jällbacka för
samlings historia ar dess präs
ters.utan tvivel hade dock en 
gängen tids präster betydligt 
större inflytande än våra dagars 
inte bara över den kyrkliga för
samlingen utan även över sam
hället och dess utveckling i stort. 

Ett anspråkslöst försök till teck
nande av åtminstone något av 
Fjällbacka församlings äldsta 
historia skulle därför bestå av 
vad jag av äldre församlingsbor 
hört berättas om de första präs
terna. 

Sedan Fjällbacka s. k. kapellför
samling bildades 1882, 10 år fö
re Fjällbacka kyrka blev tagen 
i bruk, har präst ända fram 
till denna dag varit stationerad 
i Fjällbacka, först som kapell
predikant, sedan som kommi
nister och nu senast som kyrko
adjunkt. 

Den förste prästen i Fjällbacka 
var Anders J ohan Petersson, 
född i lantbrukarhem i Valla 
184l. Han kom närmast från 
Maria Magdalena församling i 
Stockholm, där han innehaft be
fattning som kateket. Prästgård 
fanns ännu ej i Fjällbacka, men 
bostad hyrdes av församlingen 
för kapellpredikantens nyttjan
de hos en Charlotta Johansson, 
som åtminstone efter prästfa
miljens avflyttning drev mat
servering med rum för resande. 
Petersson var när han tillträdde 
tjänsten i Fjällbacka sedan två 
år gift med Anna f. Carlberg, 
född i Onsala. Med föräldrarna 
flyttade till Fjällbacka en ny
född son. Sedan föddes hos fa
miljen Petersson under deras 
fjällbackatid ytterligare fyra 
barn, två pojkar och två flickor, 
av vilka en flicka dog en må
nad efter födelsen. En av sö
nerna, Knut, blev en av landets 
mera namnkunniga präster som 
ivrig förespråkare för liturgisk 
förnyelse inom kyrkan. 

Det har sagts om pastor Peters
son att han aldng Dlev upp
skattad efter förtjanst. Han var 
nkt utrustad ä huvudets vag
nar och var synnerligen beläst. 
.tian ägde både omfattande och 
grundlIga kunskaper. I lärdom 
hOJde han sig långt över sina 
flesta ämbetSbröder. Hans pre
dikningar var grundliga och 
djupt uppbyggliga och utarbe
tade med sto'r omsorg. Kanhän
da var hans predikningar allt
för djuplodande för att flertalet 
av åhörarna skulle kunna följa 
med. Dessutom var rösten svag 
och framställningen mindre liv
lig. Uppmärksamma åhörare fick 
dock en rik behållning under 
hans predikstol. 

Till sitt väsen var pastor Peters
son stilla och fridsam, tillbaka
dragen och blygsam. Hindrad 
av ett otillgängligt och dystert 
sätt blev han aldrig någon fol
kets man. Det har dock vittnats 
om honom, att han blev dem till 
stor hjälp, som sökte honom i 
själavårdsangelägenheter, och 
han blev djupt älskad av dem, 
som kom honom inpå livet. 

Dessa fann i honom en pålitlig 
vän, som förvisso också visste, 
vad han ville, i synnerhet när 
det gällde att skydda sina vän
ner för förtal. Vid sådana till
fällen kunde den blide mannen 
visa stor vrede. Anders Johan 
Petersson var nog en man, som 
vann på att lära kännas. 

Ar 1895 avflyttade pastor Pe
tersson från Fjällbacka för att 
bli kyrkoherde i Romele. Där 
mötte den då 55-årige mannen 
ett alltför krävande arbetsfält. 
Då han i stor plikttrohet inte 
sparade sig, bröts snart hans 
krafter ned. Visserligen levde 
han ytterligare 23, år efter det 
att han lämnat Fjällbacka, men 
de flesta åren som utarbetad, ur 
stånd att själv sköta sitt ämbe
te. Kanske ett dystert levnads
öde men ett ljust prästminne. 
Själv säges han ha dragit sina 
stora svårigheter med stort tå
lamod. 

Den andre prästen i Fjällbacka 
blev Herman Wallentin, född i 
Forshälla och son till en sko
makare, som sedermera fick sin 
ålders vård hos sonen och hans 
familj i Fjällbacka prästgård. 
Wallentin kom närmast från 
Varberg, där han i fem år va
rit pastorsadjunkt. När Wallen
tin flyttade till Fjällbacka, var 
prästgården under uppförande 
men ännu ej färdig, varför han 
fick sin första bostad hos han
delsidkerskan Augusta Christi
na Wetterman, med vars foster
dotter Clara Wilhelmina Boberg 
han hösten 1895 ingick äkten-

skap. Hos familjen Wallentin 
föddes under deras fjällbackatid 
tre barn. 

rastor "auentln var i manga 
OCh mYCKet sm töretradares 
motsaLs. Var retersson Dlygsam 
OCh tl1lOakadragen sa var VV al
lentin en krattnatur, medvetet 
uppseendevach.ande. lVled stor 
kratt OCh iver gICK han in för 
sma församlingsbors fostran. 
Det gallde inte bara andlIg 
fostran utan aven yttre hyts, 
tUkt och ordning . .ticirVld har det 
sagts om honom, att han utöver 
sm prästerliga gärning aven 
fungerat som polis i .B'jhllbacka. 

En kraftfull polis lär vid denna 
tid ha varit behövlig i l!'jäll
backa. Först och främst gick han 
dock in för den andliga sidan 
av sm gärning. Han var synner
ligen framstaende som predi
kant och predikade gärna myc
ket länge och med stort allvar. 
Hans konfirmandundervisning 
omtalas som sträng, gedigen och 
utförlig. De som gått och läst 
för honom har inte behövt sak
na kristendomskunskap. Det kan 
nog antas, att Wallentin i sin 
prästgärning, drivits av ambi
tionen att efterlikna den märk
lige prosten J . H. Holmquist i 
Kville. De båda prästmännen 
visar många gemensamma drag. 
I sitt nit rönte pastor Wallentin 
mycket motstånd och förskaffa
de sig åtskilliga fiender, i syn
nerhet när han med stort in
tresse ägnade sig åt politiken 
och agiterade för dess mest kon
servativa inriktning. En präst 
bör nog inte alltför mycket äg
na sig åt politik. 

Om Wallentin yttrade den som 
talade vid hans bår: "Den bort
gångne kan ej sägas ha varit 
någon populär präst. Därmed 
har jag varken velat klandra 
eller berömma honom. Jesus sa
de: Ve eder, då alla människor 
berömma ederl Han var en ut
präglad kraftnatur, därför var 
det måhända svårt att alltid 
framgå med evangelisk mildhet 
och saktmod. Däri skälet till att 
han stundom stötte emot." 

De flesta har nog uppfattat 
Wallentin som en hård natur. 
Det är dock säkerligen en inte 
helt riktig uppfattning. Vad som 
uppfattades som hårdhet var en 
brinnande nitälskan för rättfär
digheten och en kärlekens om
tanke om de människosjälar, 
han fått i sin vård. Wallentin 
lär ha ägt en stor förmåga att 
trösta sörjande och bekymrade 
människor. Han visade också i 
lekamligt avseende, att han ha
de särskilt hjärta för de fattiga 
och för dem, som hade det svårt 
i samhället. 

Ar 1907 lämnade pastor Wallen
tin Fjällbacka och blev kyrko
herde i Surteby pastorat. Atta' 
år senare dog helt hastigt denne 
kraftman, som förvisso var en 
rätt lärare. 

Alvar Högberg. 

Stiftelsen Fjällbocko 
pensionärshem 
höll sitt årsmöte i hemmets lo
kaler den 29 mars. Ett 25-tal 
medlemmar deltog i samman
trädet vilket präglades av glädje 
och tillförsikt då hemmet ny
ligen blivit godkänt av social
styrelsen sedan intyg inhämtats 
av brandchef, sotarmästare, 
sjuksköterskor, läkare, läns
brandinspektör m. fl. om att så
väl hemmet som föreståndarin
na och vårdpersonal uppfyller 
de av socialstyrelsen uppställda 
kraven för verksamhetens be
drivande. 

Stiftelsens ordförande, hr Arne 
Fredlund, hälsade deltagarna 
välkomna och uttryckte tack
samheten över att Tanums kom
mun under året inbetalat den 
summa vilken förutvarande 
kommunen var skyldig i drift
bidrag. Stiftelsens ekonomiska 
läge har därigenom avsevärt 
förbättrats i motsats till förut
varande tråkiga förhållanden 
under en följd av år. I medel
tal hade 10 personer vårdats på 
hemmet under året. 

Ur verksamhetsberättelsen fram
gick bl. a. att reparation, bräns
le och lyse kostat 18.66S kr., 
kosthållet 20.577, löner 106.637. 
Inkomsterna utgjorde förutom 
av kommunalt bidrag av pensio
närernas avgifter 54.921, gåvor 
591, pengar i stället för blom
mor vid begravningar l.455. Fru 
Christina Larsson önskade avgå 
som kassör vilket beviljades. 
Stiftelsens styrelse består av: 
fröken Göta Stubelius, fruarna 
Syster Kahlman, Inga Ström
berg, Christina Larsson samt hrr 
Wicke Widelius, Torsten Hake
röd och Arne Fredlund. Till re
visorer återvaldes hrr Evert 
Waldner och Östen Hedenfjell. 
Efter förhandlingarnas slut sam
lades deltagarna vid kaffebordet 
där det bjöds på förplägnad. 

Vi 
I försäljer 
I installerar 

I reparerar 

ALLT E LEKTR ISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 

Gynna 
annonsörerna.' 
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Halvsjugängefs besök I 

Fjällbacka blev I 

succe 

Publiken roades hjärtligt under inspelningen av Stig Järrels och Siv Ericks samtal om den ljuvliga 
ålderdomen tillsammans. 

Ryktet om att projektledaren 
för "Halvsjuprogrammet" i TV, 
Åke Falk, skulle komma till 
Fjällbacka med sitt gäng spred 
sig som en löpeld genom byg
den. Man skulle göra en inspel
ning för ett kvällsprogram vil
ket skulle återges i TV freda 
gen den 24 mars. Intresset bland 
befolkningen var stort och snart 
var Gröna Lids lokaler fullbo
kade. Dagarna innan anlände de 
medverkande vilka bestod av ett 
20-tal personer däribland Nisse 
Hansens orkester och TV -idoler
na Stig Järrel, Siv Ericks och 
Inga Gill. 

Det rådde ett vackert vårvä
der vilket medverkade till att 
gästernas närvaro blev helt 
lyckad. Inspelningsarbetet på
gick ute i bygderna runt om 
under flera dagar samt inne i 
samhället där Åke Falk kan sä
gas gick på sin "mammas gata". 
Genom sin v istelse här i ung
domsåren känner han varje 
prång och gränd och hyser stor 
kärlek till "fiskeläget". Många 
av hans forna vänner passade 
tillfället t ill en pratstund när 
tillfälle gavs. 

Inspelningskvällen blev en hel
afton där publiken kunde be-

kanta sig med sina under vin
tern "Halvsju" -progranrmet 
uppskattade vänner. Om själva 
programmet skall vi inte berätta 
då detta för länge sedan har 
setts av miljoner tittare. Vi kan 
dock inte underlåta att berör a 
den kamratanda som syntes va
ra rådande bland alla medver
kande. Att de medverkande ha
de en stor ledare vilkas sym
patier omfattade alla, torde man 
ej betvivla. 

Inspelningsarbetet blev även 
en underhållningsafton för pub
liken vilken översteg 200 perso
ner då dessa medverkade i all
sången och gammeldans under 
det applåderna dånade. De unga 
passade alla tillfällen att få au
tografer och Stig Järrels och Siv 
Ericks runor äw ristade i många 
block bland samlade idoler. 

Ett avsnitt ur inspelningen av Halv sju-programmet med Nisse 
Hansens orkester, del av publiken samt i förgrunden projekt

ledaren Åke Falk. 

Bokslutet bra 
för Tanum 1971 

7 

Tanums kommun redovisar i sitt 
bokslut för 1971 ett kraftigt 
överskott på 880.000 kronor och 
i kapitalbudgeten var det hela 
1.301.000 kronor. - Det är över
raskande höga siffror även om 
vi väntat ett pluS', säger kom
munstyrelsens ordförande Ray
mond Hansson i en kommentar. 
- Detta positiva bokslut är re
sultatet av ett ansvarsmedvetet 
handlande från de olika förvalt 
ningarna. Samtliga har gjort allt 
för att hålla sig inom ramen för 
budgeten. Det här var Tanums 
storkommuns första bokslut. 
Detta gjorde givetvis att det 
rådde en viss ovisshet i utgång
en. Vi visste inte riktigt hur det 
skulle slå, säger Raymond Hans
son. - Det var mycket svårt att 
jämföra budgetarbetet med de 
tre tidigare kommunerna. 

Hr Hansson understryker dock 
att man väntat ett överskott 
men tillägger att detta blev 
överraskande stort. Det är med 
stor tillfredsställelse som vi ser 
dessa positiva siffror som defi
nitivt kommer att göra gott för 
den kommande budgeten. Några 
ekonomiska utsvävningar blir 
det säkerligen inte trots det po
sitiva resultatet. 

- Vi får nog i dagens ekonomi
ska läge fortsätta att vara åter
hållsamma, menar hr Hansson. 
En av de bidragande orsakerna 
till det goda resultatet kan vara 
att man använder sig av kon
troll bokslut. Detta ger en god 
trygghet under hela perioden. -
Man kan på ett tidigt stadium 
se till så att överskridandena in
te skjuter i höjden. Kommun
styrelsen kommer att ta upp 
bokslutet till behandling inom 
den närmaste tiden. Innan dess 
vill man från kommunalt håll 
inte gå allt för långt in på de
taljerna i den slutredovisning 
som presenterats. 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 6741 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525/311 41 

MODERNT SNABBKÖP Till 

EDER TJÄNST 

Gynna 
annonsörerna! 
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lån Från Tanums kommun räddar FjälLbackaFiskares andelsFörening? 
Skall Tanums kommun genom 
ett kortfristigt lån eller borgen 
på 50.000 kronor lyckas rädda 
Fj ällbackafiskarnas andelsför -
ening ur den ekonomiska kris 
den befinner sig i? Föreningen 
har hos fullmäktige begärt hjälp. 
Föreningen lå ter i en skrivelse 
till kommunen göra gällande att 
om fö reningen tvingas lägga ner 
verksamheten, så innebär detta 
att ett m ycket stort antal fis
kare måste upphöra med sitt 
kustfiske i området. 

Andelsföreningen har under en 
följd av år i huvudsak mottagit 
alla fångster för ett hundratal 
fiskare i fjällbackaområdet. 
Tvingas föreningen träda i lik
vidation, vilket den gör om inte 
den kommunala hjälpen ges, så 
innebär detta att ett stort antal 
fiskare måste upphöra med sitt 
kustfiske då de p . g. a. hög ålder 
och typ av utrustning inte kan 
övergå till annat fiske eller an
vända landningsplatser som lig
ger alltför långt bort, alterna
tivt Strömstad eller Smögen. 

Det lån som föreningen söker 
hos fullmäktige är avsett att 
användas ,som rörelsekapital i 
föreningens verksamhet under 
den tid som krävs för att åstad
komma en definitiv sanering av 
ekonomin. 

Vid en granskning av förening
ens ekonomi har man kommit 
fram till att föreningen blir 
skyldig att träda i likvidation 
om inte åtgärder omgående vid
tas, dels för att stärka förening
ens nuvarande situation och 
dels för att förbättra lönsamhe
ten. Balansräkningen utvisar 
ett underskott vilket sedan hän
syn tagits till insatskapitalet 
10.000 kronor, ger en kapital
brist på 212.000 kronor. Några 
avskrivningar har dessutom in
te kunnat göras de senaste åren. 

I grova tal uppgår skulderna till 
c:a 850.000 kronor. Av detta be
lopp utgör c:a 130.000 kronor 
skuld till bank, 235.000 kronor 
skuld till SVC enligt reverser 
med kommunal borgen intill 
220.000 kronor, 132.000 kronor 
skuld till föreningens andels
ägare, 70.000 kronor till andra 
leverantörer och c:a 100.000 kro
nor till övriga fordringsägare. 

För att en rekonstruktion skall 
kunna ske synes det nödvändigt 
att de aktivt berörda parterna 
nämligen medlemmarna i SVC 
och kommunen gör vissa ekono
miska eftergifter skriver för
eningen i en rapport till kom
munen. 

Borgen till Fjällbackafisk 

Man understryker också att dis
kussioner förts om att SVC av
skriver 100.000 kronor av sin 
fordran på 235.000 kronor. 
Kommunen tillför andelsför
eningen kontant såsom bidrag 
100.000 kronor samtidigt som 
borgensåtagandet minskar med 
samma belopp. Andelsägarna av
står dessutom 80.000 kronor. 

Andelsföreningen sökte under 
hösten 1971 ett fiskberednings
lån på tillsammans c:a 350.000 
kronor, varav 150.000 kronor för 
investering i maskiner och ut
rustning och 200.000 kr. som rö
relsekapital - det sistnämnda 
beloppet dels för att sanera an
delsföreningens nuvarande eko
nomi och dels för att svara mot 
beräknad ökad omsättning. An
sökan avslogs emellertid av fis
keristyrelsen. 

I den uppkomna situationen 
har föreningen rådgjort med 
länsstyrelsen, lantbruksnämnden 
och företagarföreningen i länet, 
varvid konstaterats att det sy
nes nödvändigt att på något sätt 
lösa de uppkomna svårigheter
na. 
Den värdering som gjordes i 
detta sammanhang av företagar
föreningen visar att det inte sy
nes realistiskt tillföra föreningen 
främmande kapital utan att först 

sanera andelsföreningens eko
nomi. 

Andelsföreningen har överkla
gat fiskeristyrelsens beslut och 
företagarföreningen har i sam
råd med andelsföreningen, dess 
revisorer, lantbruksnämnden, 
SVC samt kommunstyrelsen i 
Tanums kommun, vidtagit åt
gärder för att upprätta det sa
neringsförslag som skulle för
bättra föreningens status med 
280.000 kronor. 

Avsikten är att öka föreningens 
omsättning genom att tillföra 
fler fiskare som landar sina 
fångster vilket synes realistiskt 
under förutsättning att andels
föreningen i viss omfattning 
kan reglera sina gamla skulder 
till fiskarna och prompt betala 
nya leveranser. 

Man hävdar vidare att lokaler
na i föreningens fastighet 
Fjällbacka medger aven viss 
kompletterande beredning av 
fiskeråvaran och man menar 
därvid att detta ytterligare bor
de öka möjligheten till bättre 
kundunderlag och större omsätt
ning. 

För att kunna genomföra plane
rad sanering måste andelsför
eningen hos fullmäktige få det 
begärda stödet. 

Fiskare besvärar sig 

vållar tveksamhet och oro Fjällbackafiskarnas andelsför
ening upa, Fjällbacka, har hos 
regeringen anfört besvär över 
avslag av fiskeristyrelsen på an
sökan om fiskberedningslån på 
353.700 kr. 

Tanums kommun "skänker" 
Fjällbackafisk 150.000 kr. i för
nyat borgensåtagande och ger 
därmed föreningen chans till 
fiskförädling och radiostyrd 
fångstlandning. Experimentet 
emotses med blandade förhopp
ningar: Svensk fisk, Jordbruks
nämndens fisksektion och Fis
keristyrelsen avstyrker medan 
SVC, Lantbruksnämnden i Ud
devalla och länets företagarför
ening menar att försöket är värt 
en seriös prövning. Alternativt 
skulle föreni:ngen gå i omedel
bar likvidation. 

Fjällbackafiskarnas försäljnings
förening saknar stöd från tidi
gare medlemmar i Hamburg_ 
sund vilka trots viss kommunal 
påtryckning vägrar att lämna 
sin fångst i Fjällbacka. Traktens 
småfiskare däremot har på sär
skilt möte beslutat om ekono
miskt stöd för att rädda vad 
som räddas kan. 

Fjällbackafiskarnas andelsför
ening tillhör en av många för
eningar längs Sveriges kust som 
genom fiskets allmänna ned
gång brottas med svåra prob
lem. De c:a 100 medlemmarna 
med kundfordringar på närma
re 300.000 kr. _ gäller bl. a. ute-

bliven betalning för levererad 
fisk, hummer och krabba m . m. 
- efterskänker närmare 100.000 
kronor. 

SVC stöder planerna på en för
ädlingsindustri. Sådana planer 
har även allmänt stöd i Jord
bruksdepartementets skrivning 
om stöd åt fisket. Kraven är 
dock mycket hårda. Dels gäller 
det att ekonomin sanerats, dels 
att föreningen har högt kvali
ficerad personal och ledning vil
ka kan driva rörelsen framåt. 

Svensk fisk, J ordbruksnämn
dens fisksektion och fiskeristy
relsen tillhör instanser som av
rått försök med fiskberedning i 
Fjällbacka, Lantbruksnämnden i 
Uddevalla, dess fiskerikonsulent 
Ulf Lundin, SVC samt länets 
företagarförening tillstyrker ett 
försök. 

På skissblocket verkar planerna 
att fungera. Men när fiskets or
ganisationer, konservindustrin 
m. m. tidigare under fiskets 
gulddagar inte vågade sig på 
liknande experiment synes fjäll
backaförsöket något vågsamt. 
Tveksamheten från statliga or
gan belyser oron. 

Det talas om att utrusta ett 30-
tal båtar med radioanläggningar. 

På lämpliga tider skall fiskar
föreningen kontaktas om fångs
ter m. m. I föreningens lokaler 
i Fjällbacka planeras bl. a. lök
inläggning av sill och fisk och 
viss utökad filetering och för
ädling. Personalen skall utökas. 

I fullmäktigedebatten fram
skymtade att Grebbestadsfisk 
drivs med hygglig förtjänst och 
mindre personal än i Fjällbacka. 
Detta gav en allvarlig tanke
ställare vid kommunfullmäktiges 
debatt. Vidare antyds att beslu
tet skapar allvarliga motsätt
ningar och kan splittra fiskets 
egna organisationer i den ak
tuella frågan. 

Fiskeristyrelsen motiverar sitt 
avslag med att godtagbar säker
het inte ansetts kunna ställas. 
Andelsföreningen kommer att 
komplettera sin besvärsskrivelse 
med utredningar, som visar att 
föreningens ekonomiska ställ
ning kan saneras och att verk
samheten kan göras lönsam. 

Ett hundratal fiskarfamiljer i 
trak ten är för sin fortsatta yr
kesverksamhet beroende av att 
föreningen kan fortsätta sin 
verksamhet. 

Jflinnel tro n (f-iiiJ1h.aeka 
KOMPLETTERAS MED EN VACKER SAK I 

?UfWLJl iJ.td eLLa ~()'fIl.Jlhal1.l[J.ak 
FRÄN 

PRESENTBODEN 
INGA HANSSON TEL. 0525-31026 



Fjällbacka-Bladet 

F.d. Valö-bo 
Min erfarenhet av att bo på ö 
är absolut inte det bästa. Tänk 
Er själva sittande en regnig och 
blåsig dag med en vacker vy 
utanför fönstret. Man går och 
lägger sig ovanpå sängen med 
en god bok och njuter, medan 
barnen sysselsätter sig med lite 
trevliga lekar. Vi ,eldar brasa 
samt dricker kaffe två, tre 
gånger mer än vad magen tål. 
De gånger man går ut är för 
att gå på utedasset eller för att 
förtöja båtarna på ett litet an
norlunda sätt än man gjorde sist. 

En sådan dag kan vara tillfreds
ställande. Om så nästa dag är 
likadan, blir det mycket svårt 
att hålla barnen lugna. Vid spel 
av något slag blir alltid någon 
antastad för att fuska, varvid 
ett fruktansvärt oväsen utbry
ter. Barnen kläs i regnkläder och 
stövlar, varefter lugnet åter
ställs i stugan. Tredje dagen 
blåser det fortfarande och reg
net öser ner. Maten har sinat 
och brunnen blir tvärtemot 
fylld. Vem vill leva på bara 
vatten. Två saker finns då att 
välja på, tror man. Skall vi fis
ka, föreslår man sin käresta, så 
slipper vi åka in till Fjällbacka 
och handla. Du måste in till 
Fjällbacka och handla i alla fall, 
får man till svar. Mjölken, kaf
fet, brödet, smöret m. m. är slut. 

Som Ni märker är man i lugn 
och ro. Ingen kommer och häl
sar på. Själv har jag varit med 
om att sitta inblåst och inregnad 
i 16 dagar på ön. Hur kärt blir 
då inte ett besök den dagen då 
en lätt bris krusar vattnet och 
solen skiner. Man vaknar på 
morgonen av måsarnas skri och 
klär på sig med fart och rusar 
ner till båtarna för att ösa dem. 
Man hinner knappt göra detta 
förrän en båt med goda vänner 
anländer. Huset är ostädat efter 
alla dessa dagars innesittande, 
så man borde inte släppa in folk 
i stugan. Båt efter båt anländer. 
När man frågar om man får 
bjuda på kaffe och smörgås och 
saft till barnen är det ingen 
som vill ha något. Man gör i 
ordning smörgåsar i alla fall. 
Kaffebröd är ju något som ens 
egna barn på ett tidigt stadium 
"gluffat" i sig. När maten väl 
kommer fram på bordet äter 
folk som om de tillhörde en asia
tisk gräshoppssvärm. 

I bästa fall har dessa gäster 
eventuellt badkläder med sig. 
Har man själv en victoriansk 
uppfostran blir det vissa gene
rande situationer. 

Bland långseglarna finns två ka
tegorier. Först de som har båt 
med ruff, vilka i allmänhet 
sköter sig rätt bra själva och 
som då och då blir uppbjudna 
till stugan på någon förplägnad . 
Dessa gäster önskar ej själva 
besök ombord på sin båt med 
motiveringen att de ej vill ha 

fukt ner i båten. Våta och fuk
tiga kläder har ju, som bekant, 
formåga att alstra fukt. För att 
inte tala om båtägarens reaktion 
om man kommer ombord med 
lite smuts på fötterna. 

DE:n andra kategorin är de båt
agare med båtar utan ruff, t. ex. 
passoåt med snurra eller segel
oat Ulan ruff. Dessa blir helt 
enkelt inblåsta. Valdigt svårt är 
det för dem att erkanna att ae 
SKall stanna över natten. Med 
egen båt reser man ID mI FJai!
baCKa och handlar med de in
blåstas ord i öronen, att de ej 
stannar över natten eller mid
dagen. De änmar resa vid tre
fyratiden då det mojnar. Inte 
mojnar det VId tre-fyratiden, 
varid de äter sin middag hos 
oss. Regnar gör det ocksa OCll 
man foreslår dem att ligga i 
vardagsrummet under' natten, i 
stället för i den genomsura bå
ten. Den anar a Kategorin folk 
är i allmänne t mycket charmi
gare än de mer molokna av den 
första kategorin. Vi hade ett par 
gäster av den andr a kategorin 
liggande hos oss i sex dagar. De 
lånade vår båt då och då för 
att resa in till Fjällbacka och 
ringa till sina anförvanter. Nå
gon förplägnad till det då ge
mensamma hushållet köptes ej. 
Sedan fick vi reda på av deras 
vänner, att så gjorde de hos dem 
också. Detta par snyltade sig upp 
efter kusten. Vi blev tyvärr 
ovänner med dem (som väl var) . 

Tänk Er· omvänt, som t. ex. 16 
varma soliga dagar, med gäster 
varje dag. Till slut tröttnar hu
sets härskarinna och förklarar 
för mig att hon önskar få sola 
och bada också. Vad finns då att 
göra? Man släpper i väg sin fru 
tidigt på morgonen med bar
nen, varvid de lägger sig vid 
närmaste Ö samt kamof~erar bå
ten. Själv är jag inte road av 
bad och förstår inte det där att 
ligga och stirra på himmelen el
ler sanden, Skulle det hända att 
det kommer gäster som rest 
väldigt långt eller den sortens 
gäster, som man gått och läng
tat efter under hela sommaren, 
måste man raskt få hem sin fa
milj från ön. Flaggan hissas. 
Det är den överenskomna sig
nalen man har med sin fru och 
då skall hon vara snäll och 
komma hem. 

Sedan ett flertal år tillbaka bor 
vi inne i Fjällbacka. Vilket him
melrike. Man umgås med vän
ner när det är dåligt väder. Vi 
går till varandra och när det är 
vackert väder plågar vi våra 
vänner på öarna. Ibland har de 
hunnit resa sin väg till en an
nan ö. Vi har oftast egen färd
kost med oss. Numera kan vi 
resa till vårt sommarparadis året 
om och är ej beroende av det 
ena eller det andra. 

Claes W. Kjellberg 

Trots den isfria vint~rn fanns det fyra bruna svanar vilka under 
en lång tid vistades nere vid hamnens bryggor. De vackra fåg
larna var tama, och s,arnlades omkring bryggorna så snart någon 
ville beskåda dem , F'örplägnad uteblev ej heller då besökande 

ofta hade något att bjuda dem. 

FJÄLLBACKA BOKHANDEL 
BÖCKER - PAPPERSVAROR - SOUVENIRER 

TIDNINGAR - KONFEKTYRER 

GRAMMOFONSKIVOR 

Tel. 0525-31 0 19 

fIRHTHDSTOMT[IR 
med vackert läge och utsikt över 

FJÄLLBACKA GOLFBANA till för
månliga priser. 

FÖR INFORMATION 

KONTAKTA 

AB BLRACK/E fLRMIMDSBY 
45071 FJALLBACKA 

Telefon 0525-31074 
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Sjöbodarna pa 
o Lilla Eneskär 

Lilla Eneskär med de gamla sjöbodarna minner om tider under 
förra århundradet då småfiskarna sökte skydd för sina redskap 
här ute. Det är minnesvärt att bevara till eftervärlden. Bakom 

synes Valö och södra infarten till Valösundet. 

Lilla Eneskär ligger inne i Fjä+l
backafjorden med ett antal pi
toreska sjöbodar minnande om 
en svunnen tid. Tidens tand nö
ter hårt på de materiella tingen, 
varför Kville Hembygdsförening 
beslutade på sitt årsmöte 1970 
att låta utreda äganderättsför
hållandena till dessa, och event. 
kostnader för reparationer m. m. 
Hrr Östen Hedenfjell, Fjäll
backa, och Erik Hakeröd, Ham
burgsund, valdes att utföra ut
redningen vilken nu ligger fär
dig. I utredningen har konsta
terats följande: den minsta 
halvtäckan äges av fiskaren 
Karl Emil Bohlin, tidigare äga
re Hilmer Johansson och Johan 
Mjölner. Är i dåligt skick, i syn
nerhet taket. Behålles av K. E. 
Bohlin som skall vårda densam
ma. Bohlin har lovat, att över
lämna boden till hembygdsför
eningen om överlåtelse skulle 
bli aktuell. 

Boden med ryggåstak, ägare Alf 
Aronsson, tidigare ägare Aron 
Svensson och Vilhelm Rickards
son. Den är i dåligt skick, i syn
nerhet taket. Behålles av Arons
son och vårdas av honom. En 
liten bod med ryggås tak, ägare 
Georg Richardsson, tidigare 
ägare Ottergubben, far till Her
ding Corneliusson, dåligt skick, 
i synnerhet tak och dörr. Denna 
har nu G. Richardsson överlå
tit till hembygdsföreningen. Den 
stora halvtäckan vilken ligger i 
nordväst äges av Ragnar Fjäll
ström, tidigare ägare har varit 
Möre-Anders. Denna boden är 
i ganska gott skick och behål
les av R. Fjällström som skall 
vårda densamma. Och slutligen 
den stora halvtäckan vilken lig
ger i nordost, äges av Gunnar 
Isaksson, tidigare ägare var 
snörpevadslaget 1904-1907 samt 
bl. a. Anders Isaksson. Även 
denna är i ganska gott skick, 

men taket bör läggas om. Den
na behålles och vårdas av Isaks
son. Han lovade dock framtida 
överlåtelse till hembygdsför
eningen. 

Den bod som G. Rickardsson 
har överlåtit till hembygdsför
eningen, är i behov aven ge
nomgående reparation. Utredar
na har konstaterat, att lämpligt 
tegel för ändamålet finns på 
"Nestors"-gården. Bräder lämp
liga för ändamålet finnes även 
under takteglet på "Trädgårds
huset", Ödsmål Innegården 1:51, 
som inköpts av Kville kommun 
för rivning. 

Kostnaderna för reparationsar
betet är svårt att beräkna, men 
om man förutsätter, att ovan
nämnda materiel erhålles utan 
ersättning och för saken intres
serad arbetskraft kan anskaffas, 
torde kostnaderna inte behöva 
uppgå till större belopp än c:a 
300 kronor. Utredarna föreslår 
till sist att i den mån lämpligt 
materiel för reparationer av 
ovanstående karaktär blir dis
ponibel vid rivningar av bygg
nader i kommunens ägo, skall 
en del sådant materiel tillvara
tagas av hembygdsföreningen 
för framtida bruk. Materialet 
bör även erbjudas de personer 
vilka meddelat, att de skola om
besörja vården av sina bodar. 

Hr Georg Richardssons över
lämnande av sin sjöbod till hem
bygdsvården bör stå som ett 
exempel att efterföljas. önsk
värt vore om de övriga ägarna 
till bodarna utförde sina repa
rationer. Taktegel finns f ö r 
n ä r var a n d e att hämta på 
"Nestors" - gården. 

T.wi. 

Forntida benrester från djur 
hittades under grävningsarbete 
till en avloppsbrunn vid stran
den i Mörhult. Benresterna låg 
på c:a 2,5 till 3 meters djup ne
re i leran varför man kunde 
förmoda att de tillhört djur från 
längre tid tillbaka. 

Sedan fil. dr Johannes Lepik
saar, Naturhistoriska Museet i 
Göteborg tagit del av bildma
terial över fynden säger han: 

Efter fotot att döma tillhör des
sa benfynd 

n ö t k r e a t u r, Bos taurus L. 
fragment av högra sidans 
överkäke (maxillare dext.) 
med 2 oäkta kindtänder-pre
molarer (P3P4) och 3 kindtän
der-molarer (M1M2M3) och 3 
der-molarer (M1M2M3) i n 
s i t u aven fullvuxen individ 
vänstra underkäkshalvan (ra
mus mandibulae sin.) med 
samma slags kindtänder (Ps
M3) i n s i t u som hos över
käksbiten och troligen från 
samma djur, framdelen av be
net och dess kronutskott (pro
cessus coronoideus) är av
brutna (avslagna?) 

t a m s v i n Sus scrofa f. domes
tica, fullvuxen galt 

vänstra sidans underkäkshal
va (rarnus mandibulae sin.) 
med hörntand (C), 3 premo
lar- och 3 molartänder (P2-
M3) i n s i t u . Första prerno
laren har fallit ut, sista mo
laren är bortbruten, likaså 
största delen av benets upp
stigande gren. 

Tyvärr saknas exakta mått eller 
storlekskända j ämförelseo bj ekt 
på bilden. Trots inbäddnings
djupet torde dessa benrester av 
nämnda husdjur med stor san
nolikhet komma från historisk 
tid. Svintypen tyder på den 
gamla (från medeltid till bör
jan av 180D-talet) västsvenska 
svinstammen vilka ofta har hål
lits som utegångsdjur i ek- och 
bokskogarna största delen av 
året och också kallas för ollon
eller skogssvin (en primitiv 
tamsvinsform som i sitt utseen
de och skelettbyggnad ännu bi
behållit en rad av stamformen 
vildsvinets drag dock varit 
mycket mindre än denne). 

Johannes Lepiksaar. 

SNITTBLOMMOR 
DEKORATIONER 

KRUKVÄXTER BORDS-
BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

KARRAEY HANDELSIRADGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 05 23- 53155 

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

RING MATTSSONS OLJETANKSERVICE 
TELEFON 0525 - 310 24 

GODKÄND AV STATENS HANTVERKSINSTITUT 
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Mistsignaleringen 
på Väderöbod värd 

50.000 kr om året? 

Mistsignaleringen på fyren Vä
deröbod, tio distansminuter väs
ter om Fjällbacka, saknar nu
mera betydelse för sjöfarten. För 
fisket är den dock av visst värde. 
Men bibehållen mist skulle kos
ta 50..000 kr. om året. Är Fiske
ristyrelsen beredd att betala det
ta? Det undrar Sjöfartsverket, 
som nu åter aktualiserat frågan 
att dra in mistsignaleringen på 
Väderöbod. 

Västkustfiskarnas centralförbund 
har uttalat sig för att mistluren 
skall finnas kvar med hänsyn till 
fiskets behov. Västra lotsdistrik
tet framhåller emellertid att det 
endast är fem trålare från Fjäll
backa och tre från Hamburg
sund som vid tjocka kan tänkas 
"söka in" vid Väderöbod:. Några 
av dessa trålare har radar, samt
liga har radiopejl och ekolod. 
De använder i stOT utsträckning 
pejling av Hållö och Grehbestad 
för att bestämma läget. Lotsdi
rektören anser för sin del att 
mistsignaleringen kan dras in. 

Men innan Sjöfartsverket be
stämmer sig vill det ha svar på 
frågan om Fiskeristyrelsen anser 
att fortsatt mistsignalering är 
värt priset 50.000 kr. per år och 
om Fiskeristyrelsen i så fall vill 
betala denna kostnad. 

Kommunmön från 
T anum besökte 
Netab 
Den nya, tunga industrin Netab 
i Fjällbacka beskådades av 
kommunstyrelsen i Tanumshede 
på inbjudan av företagsledning
en. Man företog därvid en 
rundvandring inom företaget 
under ledning av direktör Ake 
Lindskog, blivande verkstads
chefen Gösta Bergling och ing. 
Gunnar Bergling. Kommunal
männen fick därvid tillfälle att 
se fabriken i full verksamhet och 
blev sakunnigt informerade om 
såväl den maskinella utrust
ningen som tillverkningens upp
läggning. Det var inte att ta 
miste på, att de var imponerade 
över vad som åstadkommits un
der en ganska kort tidsrymd. 
Den allmänna meningen var att 
detta var just en sådan industri 
som passade och behövdes i 
bygden. Detta framhölls också 
av flera kommunstyrelseIedamö
ter vid den lunch som företaget 
bjöd på efter visningen. 
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En Festlig sammankomst vid Inventing AB Fabrik 

Tisdagen den 4 januari 1972 in
bjöd Järund Inventing AB de 
äldre manliga innevånarna i 
Fjällbacka för att bese fabriken 
och de tillverkningar vilka före
kommer där. 
Direktör Harry Järund hälsade 
gästerna välkomna och uttalade 
sin glädje över att så många 
ortsbor, däribland samhällets 
äldsta, velat komma. De 34 gäs
terna fördelades i flera grupper 
med sakkunniga ciceroner ur fö
retagets ledning, varefter rund
vandringen tog sin början. 
Såväl den sinnrika maskinpar
ken som var i fullt arbete, som 
de framställda produkterna gjor
de ett imponerande intryck på 
deltagarna vilka uttryckte sin 

NISSE CARLSSONS 

(jJa ml-riJftinfj 

Vårens nya permanent 

Allt i modern Hårvård 

Tel. 0525/31125 

WICKE WIDEllUS 
CYKEl- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottoges för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 

glädje över att en sådan industri 
som Inventing kommit till stånd 
i Fjällbacka vilket man tidigare 
inte vågat hoppas på. Man glad
des även över ungdomens och 
de övrigas insatser inom företa
get. 

De inbjudna samlades sedan i 
ett av lunchrummen där Inven
ting bjöd på en förstklassig mål
tid. Därefter informerade direk
tör Harry Järund om tillkoms
ten av Inveniing och hur rörel
sen från en mycket obetydlighet 
i början vuxit ut till den indu
stri som nyss beskådats. Han 
hoppades att Inventingföretaget 
alltfort skulle utvecklas och 
därigenom bliva en god tillgång 
för ungdomen i trakten. 

De inbjudnas tack för inbjudan 
och förplägnaden samt att de 
getts tillfälle att få se fabriken 
framfördes av Arne Fredlund. 

Härefter vidtog fotografering av 
de inbjudna och värdskapet vil
ket blev ett historiskt minne för 
deltagarna som var i åldern 60 
till 90 år. Företaget överlämna
de senare ett vackert fotografi 
till varje deltagare, och för vil
ken gåva vi härmed på delta
garnas vägnar överbringar deras 
tack till Järund: Inventing AB 
liksom deras tillönskan om fö 
retagets framgång i framtiden. 

A. F. 

FJÄLLBACKA MED OMNEJD! 

RING 12161 när Du behöver TAXI eller SJUKBIL 

Till Er tjänst dygnet runt MAL TE JOELSSON 

Tobak - Cigarelter - Tidningar - Konfektyrer - Frukt 

Läskedrycker - Trollhälteglass - Mjukglass - Varm korv 

- Souvenirer m. m. 

,(;.oa och }3engl Richardsson 
Telefon 0525 / 313 27 
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Kville Sparbank årssammanträde 
hölls i bankens lokaler den 18 
maj . Ordföranden hr Raymond 
Hansson hälsade välkommen 
och lämnade en redogörelse för 
bankens verksamhet under år 
1971. Han erinrade om, att trots 
allt större krav från bankinspek
tionen, hade verksamheten va
rit framgångsrik. Lån har fram
för allt lämnats till bygdens folk 
medan lån till sommarstugor 
få tt stå tillbaka. 

Herr Valfrid Olsson valdes att 
leda årssammanträdets förhand
lingar. Revisionsberättelsen god
kändes och balansräkningen 
fastställdes i enlighet med re
visorernas förslag. Till huvud
män valdes för 1 år hrr Nils 
Karlsson, John Olsson, Bertil 
Norderby, Arne Weisäth; för 2 
år Gustav Svensson, Bror öd
brant, Kjell Johansson, K . G. 
Bjering; för 3 år Gottfrid Jo
hansson, Erik Alfredsson, Evert 
Gustavsson, Evert Waldner. De 
i tur att avgå ur styrelsen åter
valdes och var hrr K. J . Wik
ström och Sture Olsson. Revi
sorerna hrr Arne Fredlund och 
Gerhard Rosander återvaldes. 

Ur verksamhetsberättelsen fram
går följande : 
Inlåning från allmänheten, dvs. 
från alla andra kundgrupper än 
kreditinstitut och försäkrings
bolag, ökade under året med 
2.741 tkr. eller 9,6 % och upp
gick vid årsskiftet till 31.365 tkr. 
Vid årets slut gottgjordes all
mänheten räntor med 1.713 tkr. 

Insättningsöverskottet blev så
lunda 1.028 tkr. Den totala ut
låningen till allmänheten upp
gick vid 1971 års utgång till 
26.584 tkr. mot 24.478 tkr. vid 
1970 års slut och ökade därige
nom med 8,6 %. Sparbankens 
vinst enligt balansräkningen ut
gjorde för 1971 kr. 32.792: 16, och 
fördelades enl. styrelsens för
slag med 1.500 kr. till allmän
nyttiga eller välgörande ända
mål och överskjutande belopp 
kr. 31.292: 16 avsattes till re
servfonden som nu uppgår till 
kr. 943.215: OS. Sparbankens kas
sa och kassareserv har per kvar
talsskiftena legat 6'3,3, 58,2, 97,2 
och 82,8 % över kassareservkra
ven enligt sparbankslagen. Me
delantalet anställda i sparban
ken var under året 10. Motsva
rande siffra för år 1970 var 9. 
Löner och ersättning till styrel
se och andra personer i ledande 
ställning uppgick till 46 tkr. och 
till övriga befattningshavare 223 
tkr. 

Efter sammanträdets slut sam
lades deltagarna i Inventing 
AB:s fabrik där företagsled
ningen visade fabriken och pro
duktionen. Disponent Erland 
Järund lämnade en resume över 
företaget från starten till nu 
samt belyste med film de se
naste produktionsartiklarna. Hr 
Raymond Hansson framförde 
gäsfernas tack för detta tillfälle 
att få taga del av denna fabriks
rörelse. 

Kville Sparbank på 139:e plats 
Ordnar man landets vid utgång
en av 1971 2491 sparbanker ef
ter deras insättarbehållningar 
vid årsskiftet 1971/72 finner 
man att Kville sparbank med 
en till 31,4 miljoner uppgående 
inlåning från allmänheten kom
mer på 139:e plats. Av sifferma-

terialet som sammanställts av 
Svenska sparbanksföreningens 
ekonomiska sekretariat framgår 
vidare att bankens ovan angiv
na insättarbehållning var 9,8 % 
större än insättarbehållningen 
vid årsskiftet 1970/ 71. 
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Kville Sparbank 
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FJÄLLBACKA Tel. 0525-31019,31080 
Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 

Rabbalshede och Kville. 

Sommarens TV-serie "Stora Skälvan" 
inspelades bl. a . Fjällbacka 
skärgård. Temat är "det hems
kaste jag varit med om" och de 
som berättar var ett gäng ung
domar på sommarlov. De sam
lades på kvällarna på ett skut
vrak (den gamla kaffebåten i 
Fjällbacka vilken drivit i land 
på Munkholmen under en or
kan och blivit vrak). Seriens 
första avsnitt inspelades i Fjäll
backa med upptagningar från 
Mörhult samt på Munkholmen 
strax utanför. 
En ung pojke försvinner i sam
band med en båttur. Flickan, 
Gunilla Tunborg, som är med 
i plastracern vet inte om hon 
är skuld till hans försvinnande 
och det hela att båten är "lå
nad" gör det ännu svårare att 
förklara när omgivningen bör
jar fråga. Inte undra på att 
flickan greps av stora skälvan. 
Den försvunne spelas av Eddie 
Axberg. Ett farligt kort i spelet 
för flickan i racerbåten blev 9-
årige Fjällbacka-pojken Jörgen 
Börjesson, som spelade Lille 
Frans, och som passade på att 
ta bilder under det spännande 
tillfället. I anknytning till förda 

polisundersökningar berättade 
han att hade en bild på båten 
och vilket kunde ge grava be
vis. När flickan sökte få hans 
bild stötte det på patrull. Hon 
ville byta med en glass men lille 
Frans godkände inte detta. Inte 
ville han ta fem kronor och inte 
heller tio kronor utan femtio 
kronor skulle han ha. Då tar 
jag den, sade flickan. - Det kan 
du göra för jag har negativet, 
och med dessa ord försvann Lille 
Frans in i en fastighet. "Ungdo
marna på sommarlov" tillhörde 
Tanums skolor och specialisten 
på thrillers med barnaktörer, 
Leif Krantz, tyckte att han fått 
tag i så duktiga ungdomar att 
det skulle gå att göra en vuxen
thriller när de blivit något äldre. 
Serien upptog vidare olika av
snitt om berättelser av ungdo
marna på båtvraket. Leif Krantz 
hade inte bara regisserat Stora 
skälvan utan även skrivit ma
nus. Bland veteranerna hörde 
Staffan Hallerstam, Maria Lind
berg, Stefan Feierbach, Axel 
Diiberg, Sören Söderberg, Rune 
Turesson och Claes Jahnberg. 

På bilden synes den yngste medverkande i "Stora skälvan", 
nioårige Jörgen Bör jesson från Fjällbacka. 

({)äLwttemt LafJet alJ.: 
FILM, KAMEROR med och utan utbytbar! objektiv 
SYSTEM KAMEROR, PROJEKTORER, FOTORAMAR 

OitI-ift: 

• 
FOTOGRAFERING och KO PIERING 
REPRODUKTION av gamla foto 
UTHYRNING AV PROJEKTORER OCH KAMERO R! 

(()äLkO-mmm ! 

SONNYS FOTO • FJÄLLBACKA TEL. 0525-31550 
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Möte med sommaren 
Redan då jag passerar Kville 
kyrka börjar hjärtat klappa i 
hastigare takt av spänning och 
förvimtan, och då plötsligt :r~jäll
backa kyrktorn likt ett stort ut
ropstecken avtecknar sig mot den 
ljusa försommarhimlen stegras 
mina känslor ytterligare. Till 
och med ljudet av bilmotorn lå
ter på ett alldeles nytt sätt i 
mina öron. Man skulle nästan 
kunna tro, att en stor belåtet 
spinnande katt rullat ihop sig 
under motorhuven. 

I förbifarten nickar jag igen
kännande, som mot kära gamla 
vänner, mot kvarnen, mot den 
fridfulla kyrkogården, mot ål
derdomshemmet och mot post
kontoret, Waldners Färghandel 
och Olofssons Järnaffär får ock
så en nick liksom Gröna Lid, 
innan jag svänger av åt motsatt 
håll och bilen rullar ner för 
Långbacken. Snart möts ögat av 
den första anblicken av fjorden, 
och Setterlinds Bageri och Fis
keriföreningen måste jag också 
hälsa på innan jag kommer fram 
till vår kära sjöbod. 

Det är nästan med andakt jag 
sticker nyckeln i det gamla ka
jutlåset och vrider om dess 
mässingshandtag. På knarrande 
gångjärn svänger dörren upp 
och jag är hemma - hemma, 
som på ingen annan plats på 
jorden. 

Innan uppackningen av väskor 
och paket kan börja måste jag 
gå husesyn och riktigt insupa 
den egenartade atmosfär, som 
alltid råder i en gammal sjö
bod. 

Då jag öppnar dörren ut mot 
bryggan, ser jag en mås sitta 
orörlig på varje vrage och spa
na efter något ätbart att stilla 
sin eviga hunger med. En trå
lare lägger till vid Fiskeriför
eningens brygga, och dagens 
fångst langas upp och körs in 
i magasinet för vägning och vär':' 
dering. 

Fjorden ligger glittrande fram
för mig och min blick sveper 
i en vid båge över vatten, öar 
och skär. Mina tankar snuddar 
vid allt jag hört om Fjällbackas 
historia genom tiderna, och även 
glada minnen från fisketurer 
och underbara soliga dagar på 
öar i Fjällbacka skärgård dyker 
upp. 

Förväntningarna infö,r den kom
mande sommaren är stora. Man 
skall vila ut efter den gångna 
vintern och man skall hämta 
nya såväl fysiska som psykiska 
krafter för att möta ett nytt års 
möda. 

Inte brukar det väl hända så 
stora och vittomfattande saker 
i Fjällbacka precis. Men är det 
inte just därför vi alla trivs där 
så gott? 

Vi kan koppla av för en t id och 
glädjas åt de små och nära 
tingen. 

Tänk så underbart att vakna en 
solig morgon, att kunna äta fru
kost och middag ute i friska luf
ten och kanske göra en båttur 
för att fiska eller bada. Man 
kan spela golf eller tennis, och 
till dans finns ju många tillfäl
len för den, som är road av det. 

Själv måste jag åtminstone en 
gång varje sommar gå på Gröna 
Lids Bio. Det har blivit tradi
tion. Vad som spelas är av un
derordnad betydelse och att jag 
oftast är den enda av min år
gång gör mig absolut ingenting. 
Jag hoppas bara, att inte jag 
stör ungdomarna. 

Hur dumt det än låter, måste 
jag erkänna, att jag finner ett 
barnsligt nöje i att k öpa lotter 
i de tombolor, som under som
maren står uppställda litet var
sta:ns. Sällan kommer någon så 
kallad stjärnvinst på min lott, 
men av hårborstar, ljusstakar, 
muggar och dylika småprylar 
finns det vid det här laget gan
ska gott om i våra skåp. 

Hela förra sommaren höll Röda 
Korsets tombola oss med plåster 
och det går åt m ycket sådant då 
man har barnbarn, som kommer 
på besök. Om man tar lotter för 
fem kronor och bara drar nitar, 
så får man ett paket plåster som 
"plåster på såret" . Det blir vis
serligen i dyraste laget, men 
man kan väl urskulda sig med 
att tänka på, hur m ycket gott 
Röda Korset kan göra med de 
pengar, som kommer in. 

I många år har vi kunnat glädja 
oss åt blommor i de små rabat
terna invid berget vid dans
bryggan, och ingen har väl just 
funderat över hur de kommit 
dit. Jag råkar emellertid känna 
till, att det är fru Anna Bräck, 
som i tysth et planterat och 
pysslat om dem, och passar där
för på tillfället att framföra ett 
varmt tack till henne. 

Allt är ju inte blommor här i 
livet, men ingenting är ändå så 
smått och trivalt, att man inte 
kan glädja sig åt d~t. 

Till exempel, då sopsäcken står 
på råge och kemi- toalettens ka
pacitet nått sin gräns är det en 
enorm lycka att få se sopbilen 
komma rullande. 

Det finns ingen manligt väsen 
i Fjällbacka, som jag uppskattar, 
som just vår renhållningsman. 
Han är för mig och många and
ra mera välkommen än någon 
annan, hur mäktig och uppsatt 
denne än månde vara. 

Maj Gustafson. 

Legala notiser 
90 år 

27/ 8 F. hemmansägaren Gustav 
Karlsson, ödsmål, Fjäll
backa 

85 år 

1/10 Fru Ingeborg W€sterberg, 
Fjällbacka 

26/ 12 Hr Hugo Bruce, Oxnäs, 
Fjällbacka 

80 år 

13/ 5 Fru Helga Andersson, 
Stiftelsebostäder, Fjäll
backa 

24/ 8 F. köpman Gustav Carls
son, Fjällbacka 

21/9 Fru Olena Johansson, öds
mål, F jällbacka 

15/ 9 Fru Emma Wahlström, 
Fjällbacka 

28/ 10 Fru Olga Ellisson, Fjäll
backa 

26/12 Fru Ester Karlden, Fjäll
backa 

75 år 

26/ 8 Fru Margareta Ekström, 
F jällbacka 

9/ 12 Fru Anna Bräck, Fjäll
backa 

19/ 9 Hemmansägare Per Lars
son, F lyg, Fjällback a 

16/12 Fru Hanna Karlsson, Rå
röd, Fjällbacka 

70 år 

26/6 F iskaren Erik Engberg, 
H järterö, Fjällbacka 

5/7 Fru Edit Meyer, Fjäll
backa 

21/7 Fru Berta Hansson, Asle
leröd, F jällbacka 

6/9 Fröken Annie Johansson. 
Fjällbacka 

16/ 9 F iskaren Majn~Fransson, : 
Dyngö, F jällbacka 

5/10 Lärarinnan Gunhild We
nander, Fjällbacka 

25/10 Fru Laura Johansson, 
Fjällbacka 

65 år 

2/7 Fru Elin Karlsson, Ler
sten, Fjällbacka 

12/8 Fiskaren Knut Andersson, 
Kalvö, Fjällbacka 

15/ 8 Fru Ellen Hagberg, Fjäll
backa 

60 år 

19/ 6 Fru Astrid Berg, Fjäll
backa 

29/7 Fru Berta Olsson, Oxnäs, 
Fjällbacka 

8/ 8 Fiskaren Hilding Arvids
son, Kalvö, Fjällbacka 

28/ 9 Fru Nanna Holmberg, 
Dyngö, Fjällbacka 

21/ 10 Fiskaren Einar Isaksson, 
Fjällbacka 

15/11 Fru Anna Johansson, Säl
vik, Fjällbacka 

12/12 Fru Märta Arvidsson, 
Kalvö, Fjällbacka 

24/12 Fru Eva Mellgård, Dyngö, 
Fjällbacka 

29/ 12 Fru Astrid Brattefält, 
Bräcke, F jällbacka 

31/12 Fru Birgit Hellberg, Fjäll
backa 

50 år 

2/7 Affärsföreståndare Lennart 
Svensson, Fjällbacka 

27/10 Herr Alf Hacklou, Fjäll
backa 

Födda 

24/ 2 Anna Veronica, dotter till 
K jell Gösta Franzen och 
hans hustru Mona Eleo
nora f. Osvaldsson, Ler
sten Uppegård 2:79 

6/3 Maria Cecilia dotter till 
Gunnar Lennart Anders
son och Eva Margareta 
Christiansson, Falcktom
terna 1:2 

10/ 3 Ingmarie Kristina, dotter 
till Sven Olof Juliusson 
o. h. h. Anita Ingbritt f. 
Fjällström, Kanoten 4 

23-/3 Ej namngiven dotter till 
Gösta Lennart Karlsson 
o. h. h. Elisabeth Marga
reta f. Welander, ödsmål 
Innergården 1:148 

4/ 5 Patrik Karl Oscar, son till 
Alf Sverre Roland J onas
son o. h. h . Maj Louise f. 
Mossby, ödsmål Innergår
den 1:148 

17/5 Ej namngiven dotter till 
Rolf Ragnar Karlsson o. h. 
h . Mona Gunvor Elisabet 
f. Rolandsson, Lersten 
Uppegård 2:87 

Döda 

13/12 Fru Ellen Gustava Holm
berg f. Holmberg, f. 1893 

19/12 F. d. fiskaren Karl Linus 
Alexander Karlsson, f . 
1898 

4/1 Änkefru Arvida Elisabet 
Setterlind, f. 1896 

22/1 Hem.äg. Gunnar Alfred 
Engberg, f. 1900 

24/2 Badmästaren Tage Alvar 
Berg, f. 1912 
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Stort intresse inom Qville Hembygds- och fornminnesförening 

Fru Sonja Broling har just fått 
ta emot hembygdsföreningens 
jetong i silver av ordföranden 
Arne Fredlund, för hennes oslag
bara arbete att anskaffa med
lemmar till hembygdsföreningen. 
Hon har under senaste året ökat 

antalet och uppnått 371 st. 

Föreningen höll sitt årssamman
träde i Rabbalshede skola under 
god tillslutning. Ordföranden, 
Arne Fredlund, hälsade delta
garna välkomna och valdes att 
leda mötets förhandlingar. 
Verksamhetsberättelsen visade 
att ett aktivt arbete nedlagts in
om olika områden. Medlemsan
talet utgjorde 671 och hade un
der året ökats med 41 medlem
mar. Ett vackert resultat där 
roteombuden fruarna Sonja Bro
ling, Hanna Johansson, Allie 
Larsson, Astrid Gustavsson och 
hrr Filip Arvidsson, Artur 
Hansson, Nils Nilsson, Thure 
Oskarsson, John Gustavsson och 
Erik Gustavsson gjort framträ
dande insatser. 

Med en livlig verksamhet följer 
alltid kostnader och den beslu
tade "Torpinventeringen", vilken 
pågår, var den största utgifts
posten 2.168: 30. Renoveringen 
av museibyggnaden (Nestors
gården) i Fjällbacka 1.804: -, 
rnköpta förtjänstmärken 394: 50, 
hembygdsförbundets årsskrifter 
400: - kr. m. m. Vidare hade 
reparation av Solbergs kvarn 
påbörjats under året och skall 
fortsätta. Den traditionella ut
färden under sommaren hade 
företagits till intressanta byg
der i Västergötland. Vidare ha
de beslutats att utdela förening
ens förtjänsttecken i silver till 
hrr Olof Evensson för mångårig 
vård av fornminnen i Kville, 
Fritiof Johansson för ett omfat
tande arbete som medlem av 
Kville hembygdsråd m. m., Gus
tav Johansson i Grönlid för hans 

Skepparen Gustav Johansson i 
Grönlid tilldelades hembygds
föreningens hedersjetong i sil
ver för hans energiska och 
framgångsrika arbete i forsk-

ningen om segelfartygens 
historia. 

forskningar i segelsjöfartens his
toria samt fru Sonja Broling för 
ett framgångsrikt arbete med 
försäljning av medlemskort och 
årsskrifter. Föreningens räken
skaper och verksamhetsberättel
ser godkändes med tacksamhet. 
Till ordförande för 1972 åter
valdes hr Arne Fredlund, Fjäll
backa. Fru Hanna Johansson, 
Allestorp, och hrr Knut Chris
tensson, Rörvik, och Arne Wei
säth, Edsten, voro i tur att av
gå ur styrelsen och återvaldes. 
Övriga ledamöter äro Erik Gus
tavsson, Dahle, John Gustavs
son, Solberg, och fru Märta Hed
ström, Humlekärr. Revisorerna 
hrr Gustav Holmark och Filip 
Arvidsson, Hamburgsund, åter
valdes. 

Till ledamöter i hembygdsnämn
derna valdes för Fjällbacka ro
teombud fru Sonja Broling, Bror 
Jansson, Nils Eriksson, Artur 
Johansson, Arne Svennberg, 
Karl Lennart Karlsson och AI
got Torewi; för Hamburgsund 
roteombud fru Astrid Gustavs
son och Filip Arvidsson samt 
Sven Hakeröd, Karl- Åke Hans
son och Bengt Widengård; för 
K ville fruarna Hanna J ohans
son och Inger Johansson, Nils 
Nilsson, John Albinsson samt 
Bengt Erlandsson; för Branne
by fruarna Allie Larsson, Märta 
Hedström och Rut Svensson, 
Artur Hansson och Thure Os
karsson, fru Inger Aronsson, 
Erik Gustavsson, Harry Karls
son, John Gustavsson och Folke 
Olsson. Till valberedningskom
mitte valdes hrr Östen Heden-

fjell, Filip Arvidsson, Ture 
Karlsson, Erik Gustavsson och 
fru Hanna Johansson. Ledamot 
i hembygdsrådet hr Arne Fred
lund, Fjällbacka. Att represen
tera vid Bohusläns Hembygds
förbunds årsmöte utsågs hr Knut 
Christensson, Rörvik. 

Föredrogs en skrivelse från hr 
Östen Hedenfjäll vari framgick 
önskemålet att en gata i Fjäll
backa, den s. k. "Majorsbacken", 
borde bevaras i sitt ursprung
liga skick då den har historiskt 
värde. Det beslöts att ingå till 
kommunstyrelsen med ärendet. 
Man beslöt att tidskriften 
"Qvillebygden" skall utges som 
förut med bildsida då den har 
rönt stor uppskattning. Med
lemsavgiften skall utgå med 3 
kronor. 

Sommarens utfärd diskuterades 
och man beslöt att denna skulle 
ställas till Orust och Tjörn samt 
fick styrelsen i uppdrag anord-

na denna. På grund av hr J 0-

han Mjölners stora insatser in
om släktforskningen genom 
muntliga traditioner från över
gången från 1800-talet och fram 
till nutiden beslöts att förläna 
honom föreningens hedersjetong 
i guld. 

På grund av nedskräpning o. d. 
på Gudmundskäret, Stora och 
Lilla Eneskären i Fjällbacka
fjorden beslöts ingå till fritids
nämnden med begäran om ren
hållning och uppsättande av för
budsanslag mot nedskräpning. 
Efter förhandlingarna förrätta
des utdelning av hedersjetonger
na till fru Sonja Broling och hr 
Gustav Johansson, vilka av
tackades av hr Arne Fredlund. 
Till sist visade hrr Arne Fred
lund och Knut Christiansson 
färgbilder från resor inom och 
utom landet. Vidare samlades 
deltagarna omkring kaffeborden 
till en angenäm pratstund. 

Antal brännvinspannor och 
Inom Qville år 1819 

dess .. agare 

Dessa forntida rariteter har vi 
tillägnat oss ur historieforska
ren Johan Mjölners, Fjällbacka, 
arkiv. Uppgifterna har sitt ur
sprung ur 1819 års mantals
längd. Det var sjutton personer 
som då innehade pannor av va
rierande storlek från 56 kannor 
och ner till 16 kannor. Kon
traktsprosten Christen Linderoth 
hade den största och en bonde 
den minsta. En kanna var då 
2,64 liter. Brännvinspannornas 
brygd var för husbehov och av
salu och för vilket skatt betala
des enligt mantalslängdens upp
gifter. 

Följande personer var engage
rade inom denna hantering: 
bonden Hans Jacobsson, Alles
torp nederg., 62 år, hustrun 61 
år och 24 kannor, bonden Jonas 
Ericsson, Hjälp- Edstens Eriks
gård, 35 och, hustrun 32 år, 36 
kannor, bonden Christen Bryng
elsson, Trättestad nederg., 38 år, 
hustru 35 år, 19 kannor, härads
domare Hans Andersson, Kön
nestorp, 47 år, hustrun 44 år, 37 

kannor, soldat Jonas Nett, 39 år, 
hustrun 37 år, önskogen, 37 
kannor, bonden Elies Olsson, 
Stuvängen, 27 år, hustrun 50 år, 
18 kannor, nämndeman Hans 
Jacobsson, Krokebräcke, 42 år, 
hustrun 43 år, 3D kannor, bon
den Pher Andersson, österöd, 26 
år, hustrun 24 år, 27 kannor, 
bonden Johan Andersson, Dahle, 
42 år, hustru 22 år, 16 kannor, 
bonden Jacob Andersson, Ski
stad nordg., 66 år, hustrun 46 
år, 26 kannor, bonden Sven 
Persson, Könnestorp Ödegård, 
46 år, hustru 23 år, 36 kannor, 
bonden J on Christensson, Hekul
len, 54 år, hustrun 55 år, 21 kan
nor, bonden Anders Andersson, 
Liveröd, 36 år, hustrun 49 år, 
27 kannor, bonden Jonas Nils
son, Lycke, 65 år, hustru 32 år, 
16 kannor, bonden Jonas Chris
tensson, Bodeland Österg., 60 år, 
hustrun 38 år, 23 kannor, bon
den Gustav Nilsson, Fogelkärr 
Sörg., 33 år, hustrun 31 år, 25 
kannor, kontraktsprost Christen 
Linderoth, Qville prästgård, 56 
år, hustrun 50 år, 56 kannor. 

Besök Herrfriseringen i Fjällbacka! 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 315 26 
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V år bygd i konsten 
ALBERT ELDH 

1878-1955 

Gamla ångbåtsbryggan, magasinen och Lilla Veddeberget 
i blixtbelysning. Målning i gouachteknik. 

Den i bild 1 återgivna målningen 
av Albert Eldh är daterad år 
1911. Måhända var det den upp
levelsen han så ypperligt skild
rat i detta konstverk, som gjor
de att han under följande år 
återvände till Fjällbacka och där 
skapade en rad betydande verk. 
Särskilt inspirerades han av 
Veddebergets kraftfullt skulp
terade bergmassiv, och åtskilli
ga av hans tavlor återger olika 
partier av berget i olika belys
ning. Han ställde också gärna 
upp sitt staffli vid Kungsklyf
tans norra ingång och målade 
därifrån utsikten, inramad av de 
imponerande bergväggarna. En 
sådan tavla är återgiven i färg
tryck i den stora landskapsbo
ken Bohuslän, utgiven på All
hems förlag. J ag är också i be
sittning aven Eldh-tavla med 
detta samma motiv. 

Om det tillfälle, då den i bild 
1 återgivna tavlan kom till, har 
konstnären en gång för mig be
rättat följande: "Plötsligt bröt 
ett åskväder löst med blixt och 
dunder. J ag skyndade ner till 
stranden för att söka fånga nå
got av det magiska ljussken som 
hör åskväder till. Fick tag i en 
båt och rodde ut till kapten O. 
A. Johanssons vrage. Lade mig 
där för att invänta ett ögonblick 

då jag skulle få uppleva Vedde
berget i blixtbelysning - bok
stavligt talat. Särskilt ville jag 
söka återge ljuskaskaderna över 
berget och de vackra ljusreflex
erna i vattnet ." 

Tyvärr kan den svart-vita bil
den här i vårt Fjällbackablad 
inte återge mycket av detta. I 
ypperligt färgtryck är tavlan 
emellertid reproducerad på pär
men till författarens bok om 
bygdens trankokerier på 1700-
talet. Boken, vars titel är "Kvil
le härads första industri", finns 
ännu att få i Fjällbacka bok
handel. 

Om den bebyggelse som tavlan 
visar får vi be Johan Mjölner 
berätta och då särskilt om ma
gasinen och den gamla ångbåts
bryggan från den tid då Fjäll
backa hade d a g 1 i g ångbåts
förbindelse med såväl Göteborg 
som Kristiania, d . v. s. Oslo,. 
Bild 2 återger en kolteckning 
från år 1917. Också här är det 
ljuseffekterna som konstnären 
velat och lyckats fånga in. 

Under sina vistelser Fjällbacka 
målade Eldh tavlor med motiv 
även fr;ån själva samhället med 
dess gator och hus, allt utfört 
i det realistiska maner som möj-

Lilla Ved de berget. Kolteckning. 

liggör en topografisk identifie
ring. Han företog också ströv
tåg inåt land. Jag har sålunda 
i min ägo en tavla med motiv 

från det bakom Veddeberget 
belägna Stenetorpet, en liten 
åkerlapp vid foten av ett brant 
berg. 

forts . .. id. 16 

f:A ROGERS EK~JPEIRKNG 

Bad och Fritidskläder i stor sortering. 

FJÄLLBACKA TEL. 0525 -- 31007 

ANNA~MAJAS 
Tel. 0525/31371 

FJ;A;LLBACKA 
JIlan LLtaktut 

VALSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 
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Vår bygd i konsten 
for/s . från sid. 15 

Porträtt av Anders Dorthe. Etsning. 

Bild 3. Porträtt av Anders Dor
the. Etsning av Albert Eldh ef
ter teckning. Anders Dorthe, 
1926-1912, stod år 1911 - 85-
årig alltså - modell när artis
ten gjorde den teckning, som 
han sedan överförde till etsning. 
Konstnären har fångat den res
lige och kraftfulle mannen ne
re vid stranden bland båtar, 
master och segel. Och i en för 
Eldh typisk belysning. Om mo
dellen, den originelle Anders 
Dorthe, ber vi Johan Mjölner 
berätta. 

Albert Eldh tillhörde konstnärs
släkten Eldh och var broder till 
den kände skulptören Carl Eldh, 
som bland annat skapat den be-

112 Fiskare 
Kville 
Enligt den nu föreliggande för
sta årgången av statistiska cen
tralbyråns nya publikation Fis
kestatistisk Årsbok fanns vid 
fjolårets ingång i Kville försam
ling 112 fiskare, varav 89 i åld
rarna upp t. o. m . 66 år och 123 
i åldrarna fr. o. m . 67 år och 
uppåt. 80 av fiskarna hade fisk,e 
som enda yrke. 19 hade fiske 
som huvudyrke och 13 hade fis
ke som biyrke. Samtliga bedrev 
saltvattensfiske. 

römda Strindbergs-bysten samt 
Branting-monumentet på Norra 
Bantorget i Stockholm. Albert 
Eldh fick sin utbildning vid 
Konstnärsförbundets skola i 
Stockholm, där han studerade 
för Richard Bergh, och för Carl 
Wilhelmson på Valan d i Göte
borg. I Göteborg fick han också 
utföra sin mannagärning. Han 
var under tt'ettio år verksam 
vid Slöjdförepingens skola som 
lärare i dekorativ målning, fi
gurteckning och grafik. Eldh 
var även mycket anlitad för 
konstnärlig utsmyckning av 
byggnader, särskilt kyrkor, bl. a. 
i Göteborg och Lysekil. 

Sverker Stubelius. 

Ett vackert tyg för vardag 
och fest 

finner Ni billigast och bäst 

SIUVBODEN 
fJALUACKA 

Telefon 0525 - 31495 

Middagstängt 12,30-14.00 

Kvällsöppet tisdag och fredag 

Algerisk konst utställdes Fjällbacka 
Konstnär Abdelkader Hacham 
från Algeriet gästade under 
några dagar vid pingsthelgen 
Fjällbacka, där han i Pensionat 
Gröna Lids lokaler hade utställ
nrng av morisktisk konst. I mot
sats till vår nordiska och euro
peiska konst, var denna konst
samling utförd i färgglada toner 
väl representerande konstnärens 
hemland. Det stora antalet tav
lor representerade en gammal 
kultur. Konstnären ville med 
dessa motiv visa hur folket i 
hans hemland lever, och hur 
dom levat under århundraden 
tillbaka i tiden. Man tog ej mis
te på hans känslor för hemlan
det då h an berättade om de oli
ka konstverken vilka represen
terade olika tilldragelser av 
människornas liv och leverne. 

Färgerna var något aven sym
bol för sitt land och visade gla
da händelser. Men konstnären 
hade även fångat skeenden av 
allvarlig karaktär där vi inne-

sluter konstverket Födsel. Den 
vackra utställningen var en sär
art mot vad vi i vanliga fall 
upplever här. Besöket här gjor
des i anslutning till en turne i 
Norge, och var det första som 
gjorts - men ett återbesök tor
de ligga inom en nära framtid 
av vad som framgick vid vårt 
samtal. Väl mött. Konstnär Ab
delkader Hacham är född i Al
geriet, 44 år, och kom till Sve
rige för 18 år sedan och är för 
närvarande bosatt i Åmål. Hans 
studier h3r bedrivits i Algeriet 
DE ORAN samt Konstfack i 
Stockholm. Utställningar av mo
risktisk konst har hållits i 
Schweiz, Frankrike och Tysk
land samt i dussintalet städer i 
Sverige. Konstnär Hachams 
konstverk finnes representerade 
bl. a , hos konstföreningen i Lin
köping, Lennart Hyland, Radio
TV, pastor Margit Sahlin, Moll
brinks Konstförmedling, Uppsa
la, Katharinastiftelsen m. fl. 

T-wi. 

Konstnären Hasham följer oss runt i lokalen där han dekorerat 
väggarna med sina tavlor. Han berättar om grunderna för mo

tivens framställning och den kultur de representerar. 

BERG BILVERKSTADS 
EFTR. 

Vi utför alla slag av reparationer, samt 
försäljer oljor och tillbehör. 

Telefon 0525 - 31 096 

För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 
kontakta STIQ LI N OH 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

FJÄLLBACKA - Tel. 0525-31270 
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Glupska torskar fångas 

Tore Johnsson visar här torsken med sitt byte. 

Att torsken är ett rovdjur och 
därtill allätare är välkänt. Allt 
som oftast får man bevis för 
detta, då man finner olika före
mål i fångade fiskar. Fiskaren 
Tore Johnsson, Hästvom, fick 
under vintern i sina garn bl. a. 
en torsk vilken verkade lite 

"övermagad", och vid närmare 
undersökning visade det sig att 
han inställt sin diet på modern 
k ost, plastföremål. Då torskens 
vikt endast var fem kg. och 
plastburken hade di:mensioner
na 12 X 7 cm. verkade det h ela 
lite magstarkt. 

~ NVIE NT~ NG 

AKTIIEBOLAG 
FJAllllACKA 

Telefon 0525/ 3 1022 

Fjällbacka Pensionärsförening 
bedriver sedan några år en 
hobbyverksamhet vilken omfat
tas med stort intresse av ett fler
tal deltagare. Det är olika slag 
av hemslöjd och korgarbeten 
som förekommer . En gång i 
veckan samlas deltagarna till 
dessa "symöten" där man arbe
tar, pratar och dricker kaffe un
der vintern. Verksamheten av
slutades i april månad vid en 
extra högtidsstund där det ser
verades kaffe och tårta. Då 

natursköna 

flera deltagare är bosatta på 
landsbygden hämtas dessa med 
bil. Arbetslokalen är belägen i 
ett av Stiftelsen Tanumsbostä
ders hyreshus. Ingen är för 
gammal för att deltaga och flera 
är över 80 år. Det är pigg ung
dom även om åldern är hög och 
det är en fröjd för de yngre att 
se vad dessa äldre kan fram
skapa i verkligt gedigen hem
slöjd. 

fIRHIHDSTOMTIEIR 
vid havet 

Byggnadsklara. Tryckvatten och väg 

till varje tomt. Stora grönområden. 

Attraktivt läge nära Fjällbacka. För

månliga villkor. 

För Er som söker Ert sommarparadis 
besök våra områden 

JORE OCH SKEIPIPSlAD 

Kör väg 163 mellan Fjällbacka och Hamburgsund, 

där skyltar anvisar. 

FJÄllBACKATOMTER AB - FRITIDSLAND AB 
TELEFON 031 - 403373 

FAGERÄNGSGAT. 4 412 70 GÖTEBORG 



18 __________________________________________ . ____________________ __ F jällbacka-Bladet 

Lådbrevbärare Rune 

slutar efter 

Strömberg 

34 års tjänst 

Den sista turen är nu ett faktum och R. Strömberg kan nu se 
tillbaka på sitt verk med den känslan att när slutet är gott 

är allt gott. 

Vi gör ett besök hos lådbrev
bärare Strömberg vid hans villa 
och finner honom i trädgårds
täppan, där han just visar sin 
aktivitet som ogräsets svurne 
fiende. Han har just nu sin sista 
semester från aktiv tjänst inom 
postverket. När vi nu ser till
baka på tider som svunnit fin
ner vi att hans tjänst varat un
der 34 år tills nu då han blivit 
pensionär. Han började den 1 
november 1938 som lantbrev
bärare på linjen Fjällbacka
Nordby-Träsvall, en sträcka 
vilken översteg milen. Under 
sommartid var det många gånger 
en tjusning att färdas runt i det 
vackra landskapet men så blev 
det alltmer motigt när höstrus
ket och vintern satte till. Det 
var inga kungsvägar som stod 
till buds utan för det mesta 
mindre otrafikerade vägar vilka 
många gånger var ofarbara då 
snödrivorna tornat upp sig. Men 
trogen sitt kall vandrade han 
osvikligt vidare och blev upp
skattad i tjänsten. Under tjugo 
år trafikerade han denna linje 
för att år 1958 bli överflyttad 

Färska räkor 

till låd brevbäringen inom Fjäll
backa samhälle. 
Detta arbete har varit mera ru
tinerat och krävande mest un
der sommaren då samhället va
rit fullbelagt med folk. Och det 
har varit intressant och trevligt. 
Men det kommer att kännas 
skönt att vara ledig, fri från 
stress och jäkt. På vår fråga 
vad för sorts hobby som kan 
komma ifråga tittar Strömberg 
ut över sjön och ger ett my
sande svar. Det blir väl att ta 
ekan och fara ut och fiska vil
ken sport han bedrivit sedan 
många år och som han nu kan 
bedriva när han så önskar. Han 
är även en naturälskare och 
strövar gärna omkring i skog 
och mark vilket nu kan fort
sätta mera ostört. När vi nu sät
ter punkt för denna långa vand
ring, gör vi det med en känsla 
vilken torde omfatta alla abon
nenter, att Strömberg varit till
given och plikttrogen samt sam
vetsgrann i sin tjänst för vilket 
vi härmed framföra allas stora 
tacksamhet. 

A. Torewi. 

Varm korv 

VID FISKBRYGGAN 

TELEFON 0525-31364 

Inga AMS-pengar 

Bland de vilka under våren fått 
avslag på sökta bidrag var bl. a. 
Tanums kommuns fritidsgård i 
Ranebo och Fjällbacka Golfbana 
AB för utbyggnad av golfbanan. 

Tjuvar skrämdes 
av larm 

Postkontoret, Fjällbacka, var åter 
besökt av tjuvar. En natt i ja
nuari gjordes ett försök till in
brott och tjuven eller tjuvarna 
tog sig in i postlokalerna men 
misslyckades med att bearbeta 
kassaskåpet då larmet utlöstes 
vilket skrämde vederbörande på 
flykten. Inbrott gjordes även 
förra året men även detta miss
lyckades och tjuvarna greps 
omedelbart. 

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBACKJ\ 
Tel. 0525/31250 

II11faml1inga1f av 

tavlolf utfö1fes! 

MATERIAL I LAGER -

ALGOr rOREWI 
FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31071 

Pesetas, lire, pund, floriner ... 
Din resevaluta köper du hos oss. 

6GÖTEBORGS BANK 

WALDH E RS 
FÄRGHANDEL EFTR. 
MONA-LISA HEDSTROM 

Tel. 0525/31085 

I I Köpes 
efter överenskommelse: 
äldre brev och lösa fri
märken med poststämpel 
Fjällbacka eller FjelI
backa. Dessutom brev, 
brevkort, eller frimärken 
med s. k. ångbåtsexp.
stämplar med nr 13, 15, 
60, 70, 96, 99, 112,166 

Svar till 

KJELL ERIKSSON 
Box 132, FJÄLLBACKA 

Gynna annonsörerna! 
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Minneslista 1972 Miniatyrgolfbanan Källvik 17.00--21.00. 
Under midsommarafton och mid
sommardagen från kl. 12.00~ 
21.00. 

Friluftsbad 

Campingplats 

Badkontor 

Badholmen 

Biblioteket 

Postexpeditionen 

Apotek 

Fjällbacka kyrka 

Läkare 

Bryggdans 

Bio 

Porsholmsbadet 

Fotoatelje 

Telestation 

Dans 

Sälvik och Mörhult. 

Sälvik. Gillis Sahlberg, tel. 0525 / 
314 90. 

Badkontoret hålles öppet mån
dag t. o. m . lördag kl. 8.30~ 
11.30 och 16.00-18.30. 
Söndag stängt. 

Varmbadhuset öppet vardagar 
utom lördagar 8.0~12.00, 13.00 
-18.00, lördagar 8.0~13.00. 

Bastu måndag damer 13.00-
16.00, herrar 16.0~18.00, onsdag 
herrar 13.00-16.00, damer 16.00 
-18.00, fredag damer 13.00~ 
16.00, herrar 16.00-19.00. Tel. 
31047. 

Kallbadhuset öppet alla dagar 
kl. 8.00-18.00. 

Lokal Församlingshemmet (käl
larvån.), måndag och fredag kl. 
18.00-19.30. Öppet hela året. 

Öppen vardagar måndag-fredag 
9.00---11.30, 14.30--17.00, lördag 
9.00-13.00. 

Vardagar 9-13, 14-18. Lördag 
9-13. 

Gudstjänsttider - se sommar
programmet. 

Pastorsexpeditionen hålles öppen 
för folkbokföringsärenden lör-
dag 10-13. 

Tennisbanan 

Banker 

alla dagar från kl. 7.00-21.00. 

Kville Sparbank. Tel. 0525/31018. 
Öppen vardagar utom lördagar 
9.30-15.00. 

Fredagsöppet även 17.00~18.00-. 
Göteborgs Bank. Tel. kamrer 
och utlåning 0525/ 31027, kassa 
och inlåning 31427. Exp.tid var
dagar utom lördagar 9.30---15.00. 

Kommunal minneslista 
Kommunstyrelsens ordf. 

Raymond Hansson vx 204 60 

Kanslichef Allan Hag-
berg vx 204 60 

Kommunalingenjör Bo 
Mossberg 
träffas säkrast 8.00-9.30 

Hälsovårdsnämndens ordf. 
Erik Hakeröd 11.00-13.00 

Hälsovårdsinspektör 
Rolf Johansson 11.00-13.00 

Byggnadsnämndens 
ordf. Claes Hultman 
telefon, tisdag 10.00'-13.00 
besök, torsdag 10.00-13.00 

Socialnämndens ordf. 
Erling Andersson 
bostadsieI. 22156 

Socialchef Leif Svegås vx 204 60 

Hemhjälpsledare 
Barbro Ohlson 9.00--11.00 

Expeditionstid 
Kommunalkontoret 10.00-14.00 
Måndag även 10.00'-18.00 

Kyrkoadjunkt Högberg är an- Ny badkamrer 
träffbar utan tidsbegränsning i Fjällbacka 
personliga angelägenheter. Tel. 
31034. 

Mottagning alla dagar utom lör
dag och söndag kl. 8.00-16.00. 
Jourtjänst: Strömstad efter kl. 
16.00. 

Onsdag och söndag 21.00--23.00. 

Matine söndag. 
Kvällsföreställning: måndag, tis
dag och torsdag kl. 20.00. 

Beträffande båtturer till Pors
holmsbadet, fisketurer, kvälls
turer, rundturer m. fl. hänvisas 
till kommande annonser och an
slag eller affischering. 

Sonnys Foto. Tel. 0525/ 31550. 

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

Gröna Lid, fredag och lördag. 
Tel. 0525/31041. 

Stora Hotellet: tisdag, onsdag, 
torsdag, fredag och lördag. Tel. 
0525/ 31003. 

Strandrestaurangen Fjällbacka 
Havsbad : fredag, lördag. Tel. 
0525/3120-8. 

Från och med nyåret lämnade Föreningen Fjällbacka Havsbads 
badkamrer, fru Clary Hakeröd, sin tjänst, vilken hon innehaft 
under många år. Som ny badkamrer har anställts fru Ingegerd 

Axelsson, Fjällbacka. 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER. REPARATIONER. VÄRME OCH SANITET 
TEL. 0525/31063, 31267, 31296 
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Fru Sonja Broling återvaldes till ordf. 
Röda korskretsen 

Fjällbacka Röda korskrets höll 
under våren sitt årsmöte vilket 
visades stort intresse från med
lemmarna. Vidare framgick att 
årets verksamhet varit givande, 
och goda resultat hade uppnåtts. 
Bruttoinkomsten från lotterier, 
tombola och auktionen under 
året uppgick till 14.645: - kr. 
Till Flykting 71 insamlades kr. 
2.520: - och rik s insamlingen 
omslöt 3.210: - kr. Kretsen ha
de under året ombesörjt och be
kostat fotvård för pensionärer
na inom området samt för pen
sionärerna på Aldersro. Kostna
derna uppgick till 2.500: - kr. 
Ett samkväm hade anordnats 
för medlemmar i De handikap
pades Riksförbunds Bohusavdel
ning där kretsen bjöd på för
plägnad. Dessutom hade pen
sionärerna på ålderdomshem
men i Kville och Fjällbacka 
bjudits på kaffe med förplägnad 
liksom samtliga på Solgårdens 
vårdhem. Till julgåvor hade för
deiats 700 kr. Till övriga utgif
te, av större mått hänfördes av
gift till Röda korsets översty
relse med 3.200: - kr. samt hy
ra" för pensionärernas klubbrum 
med 1.890: - kr. Den senare ut
giften kommer att under inne
varande år kraftigt öka då kret
sen själv får svara för hela kost
naden. 

Vid behandling av frågan om 
kommande års verksamhet upp
drogs riktlinjerna för detta och 
beslöts bl. a. om anslag, till över
styrelsen av 2.000 kr. vid behov 
till katastrofreserven, att anord
na det årligen återkommande 
samkvämet för handikappade, 
en resa för pensionärerna under 
sommaren, bekosta husmoders
semester på Oskarshem samt en 
eller två resor för handikappa
de. Vidare skall som förut pen
sionärerna på Kalkåsliden och 
Aldersro samt Solgårdens vård
hem bjudas på kaffe. 

Till ombud vid distriktsårsmötet 
den 27 maj utsågs fruarna Sonja 
Broling, Linnea Isaksson, Kers
tin Karlsson och hr Nils Chris
tensson. Kretsens medlemsantal 
utgör 491. 

Till ledamöter i styrelsen val
des: fru Sonja Broling, ordfö
rande, vilket uppdrag hon in
nehar för sextonde året i följd, 
hr Nils Carlsson vice ordföran
de, fru Kerstin Karlsson, sek
reterare, hr Nils Christensson, 
kassaförvaltare, övriga fru Ester 
Agren- Svalborg, fru Inga Lars
son, fru M'argot Johansson, fru 
Anna Björkemarken, fru Alvilde 
Holmberg och hr John H. J 0-

hansson. Till arbetsledare utsågs 
fru Astrid Olsson. Revisorerna 
hrr Johan Olofsson och Arne 
Fredlund återvaldes. 

Efter förhandlingarnas slut ta
lade ordföranden fru Sonja Bro
ling och framförde kretsens tack 
till alla, medlemmar och med
verkande i det avslutade årets 
arbete. Kretsens tack till fru 
Broling för hennes insatser 
framfördes av hr John H. Jo 
hansson, en av initiativtagarna 
till kretsens bildande och den 
siste aktivt deltagande efter 
kretsens 41-åriga tillvaro. Hr 
J ohansson erinrade i varma or
dalag om det helhjärtade och 
intresserade arbete fru Broling 
under alla år och fortfarande 
nedlägger inom Röda korsets 
tjänst. Därefter bjöds deltagar
na på kaffe o()h förplägnad av 
sykretsens medlemmar. Till sist 
följde ett intressant och upp
skattat inslag då fotograf Olof 
Olsson med filmens hjälp tog 
deltagarna med på en resa vil
ken han under våren företagit 
till bl. a. Grand Canaria och La
zarote, öar i det soliga Medel
havet. 

T- wi. 

Slral1dreslClural1gel1 0iällbClckCl HClDSbCld 

När det skall dukas upp till fest för så

väl små som stora sällskap (upp till 200 

gäster) tala med hovmästaren för nyreno

verade och moderna 

Sira nd resla U ra ngen 

Jjällbacka HalJsbad 
TELEFON 0525/10008 

och Grebbestad Gästgivaregård 

DANS 

Första gångens fiske 
blev rekordfångst 

Vackra flickor och fula torskar 
är trots allt en käck kombina
tion i skärgården. Att få en 
torsk på 15,3 kg. vid den första 
fisketuren är ju rena äventyret. 
Men så hände enligt uppgift för 
några veckor sedan då några 
kamrater, däribland Ewa Björk
ner, elev vid Ljungskile folk
högskola, befann sig vid Skor
vegrundet utanför Fjällbacka. 
Hon fick just den stora "bam
sen" hon sällskapar med på 

bilden. Något verkligen att 
hålla i. 

BYGGMi\ST ARE 

JOHN GRANQVIST 
FJÄLLBACKA 

Allt arbete inom bygg. 
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

~~ 

@röna . Ii.id 
Stället med den goda 

maten och hembakat 

kaffebröd. 

Matsal och Balkong 
PUB och Barservering 

i tr ivsam miljö. 

HÄRLIGT FATOl 

Bio : måndag, tisdag och 

torsdag 

Barnfilm varje söndag 

Diskotekdans 

varje fredag och lö ' dag 

till kl. 01.00 

jröna llidt3 
!"",nsionat och 0iograf 

FJÄLLBACKA TEL . 0525/31041 

Välkommen! 

Siwan o. Bernt Hansson 

C9~~ 

Dubbelisoleringt 
överbelastnings
skydd och riktiga 
kullager. SJälV
klara krav pi ett 
hemverktyg. 

BOSCH 
Combi E 
Serien 
Det finns nu 3 Bosch Combi 
att välja mellan. Med 1 eller 
2 hastigheter. Slagborrfast 
om Ni så önskar. Men arta 
tre har automatiskt överbe
lastningsskydd. Ar dubbel
isolerade. Har riktiga kulla· 
ger. Och hela 3 m. kabel. 
Välj den Bosch Combi som 
passar Er bästl 

Olofssons Järnhandel 
FJi'iLLBACKA - Telelon 0525 - 31040 
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Fotboll 
A-laget. FIK:s representations
lag spelar i år i Norra Bohus
serien och gör ett blandat in
tryck. De matcher sign. sett la
get spela har de tyvärr ej haft 
den tur de borde ha för att rik
tigt hänga med i toppen. Inte 
mindre än fyra l-l-matcher 
har laget spelat under pågående 
serie. En "buse" framme som 
kunde göra mål och laget är i 
Bohusserien, skrev vi en gång 
i denna tidning och det är ett 
uttalande som är aktuellt även 
i dag. Det fattas någon längst 
fram. Detta kan man läsa inte 
minst av serietabellen som pla
cerar Fjällbacka på 6:e plats 
med 6 poäng och målkvoten 7 
-7. Inget lag i serien med un
dantag av jumbon Rosseröd har 
gjort mindre mål. Skärpning i 
kedjan. Av baklängesmålen att 
döma är försvaret bra. Sju in
släppta mål på sex matcher är 
inget att "snacka om". Endast 
Ryr har lika många insläppta 
mål. Övriga lag har betydligt 
fler. Det verkar alltså som om 
FIK:s bakre mannar är lite svår
flyttade för de övriga lagens an
fallsmannar. När detta skrives 
har FIK en uppskjuten match 
mot Ryr. Vinner Fjällbacka den 
matchen är laget avgjort med i 
tabelltoppen igen. Så lite skiljer 
det. Oavgjorda matcher är po
pulära ser det ut som i Norra 
Bohusserien. Hamburgsund som 
f. ö. gör bra ifrån sig och just 
nu ligger på andra plats har på 
sina sju matcher spelat inte 
mindre än 5 oavgjorda. Ledan
de Överby har spelat fyra. 

Vi får önska grabbarna bättre 
lycka speciellt med skotten mot 

Stor gava Frå n 
Fjällbacka IK har under alla år 
saknat en klubblokal. För ett 
par år sedan löstes problemet i 
och med att gamla kontoret till 
Centralföreningen vid Hamnga
tan gick att få. Kommunen 
ställde sig välvillig, och överlät 
denna byggnad till FIK under 
förutsättning att klubben om
händerhar reparationer och ser 
till att fastigheten är i gott 
stånd. Insamlingar gjordes och 
många rörelseidkare och privat
personer satsade mycket värde
fulla bidrag. Ett stort arbete ha
de börjat. Insamlingen av alla 
gamla värdefulla plaketter och 
p!'iser startades och gav ett gott 
utbyte. I denna lokal förfogar 
nu FIK över en mycket fin 
gammal prissarnling, trofeer och 
standar. Dessa hade förut varit 
utspridda över en stor del av 
samhället. Första delen av 
klubblokalens iordningställande 

IDROTT 

mål. Ordnar detta upp sig kom
mer laget att bli farligt för vem 
som helst i denna serie. Det står 
helt klart. 

B-laget har imponerat väldeliga 
och i skrivande stund innehar 
grabbarna fjärde platsen i se
rien på 6 poäng. Skee leder på 
8. Dessutom har FIK en match 
mindre spelad. Det kan således 
rent av hända att laget leder 
sin serie när detta läses. Det 
började mycket bra med tre ra
ka segrar och målskillnaden 10 
-3. I fjärde matchen, vilken 
spelades mot Dingle borta, kom 
första förlusten och den skrevs 
till - 1- 4. Hamburgsund över
raskade även här med att be
lägga andra platsen och den im
ponerande målkvoten 28-9. 

Nyförvärv. Fjällbacka IK är att 
gratulera till sitt senaste nyför
värv. Man har skrivit kontrakt 
med Kurt Lennart Hermansson 
som spela:nde tränare för FIK. 
Hermansson kommer närmast 
från Smögen och har i flera år 
spelat för därvarande IF. Kurt
Lennart spelar målvakt och har 
utmärkt sig som mycket god. 

Juniorlaget. Fjällbacka IK:s ju
niorer fortsätter att imponera. I 
skrivande stund har laget gått 
till semifinal i Bohusläns JDM. 
Vi presenterar närmare detaljer 
rörande junior- och pojklagen 
i nästa nummer av tidningen. 
Kanske vi rent av kan presen
tera nya DM-mästare. Inte otro
ligt. Grabbarna är mycket bra 
just nu. 

-Jin-

ThordenstiFtelsen 
avslutades i och med att repa
rationerna som var av absolut 
nödvändig karaktär blev klara. 
Andra delen, vilken innefattar 
nya dörrar (ytterdörrar), repa
ration av kök samt iordningstäl
lande och isolering av källare, 
räknar vi med att börja på till 
hösten innevarande år. Till 
detta har Thordenstiftelsen bi
dragit med en summa av kronor 
10.000. Ett helt underbart stöd 
som vi inom klubbkommitten är 
mycket tacksamma för. Nu kan 
etapp två av klubblokalen igång
sättas och slutföras. Ett varmt 
tack har f. ö. gått till Thorden
stiftelsen för detta mycket fina 
och stora bidrag. 

Vi hoppas återkomma till nästa 
nummer av Fjällbacka-Bladet 
och ge en redogörelse för hur 
långt vi kommit på detta ar
bete. 

Skall ett segelsällskaps huvud
målsättning vala att få fram ett 
fåtal elitseglare eller skall mål
sättningen vara att tillgodose 
önskemalen fö'r så många med
lemmar som möjligt? Du tycker 
Kanske detta är en onödig frå
ga, det är ju självklart att en 
Klubb skall tillgodose önskemå
len för så många som möjligt. 

Frågan är emellertid inte så helt 
obetogad ändå. Att koncentrera 
sig på ett fåtal elitseglare krä
ver inga större organisatoriska 
resurser, det räcker i stort sett 
med en styrelse som kan skapa 
träningsmöjligheter för det få
tal som kan vara aktuella. Vill 
man däremot satsa på det andra 
alternativet ställs man inför helt 
andra problem. Det rör sig inte 
nu om ett tiotal seglare i en 
enstaka klass utan om hundra 
till hundrafemtio seglare i ett 
flertal olika klasser i olika åld
rar och med varierande seglings
kunskaper. Att för en ensam 
styrelse klara av de härvid upp
komna problemen är helt omöj
ligt utan här krävs en mer 
komplicerad organisation med 
olika sektioner som koncentre
rar sig på olika uppgifter inom 
segelsällskapet och till detta 
krävs i sin tur ökade personella 
resurser. SSN:s styrelse har i 
alla år försökt att arbeta i en
lighet med det senare målsätt
ningsalternativet men har kan
ske inte helt kunnat uppfylla 
denna av brist på bl. a. just 
personella resurser. Vi har un
der de sista åren haft en junior
sektion som gjort ett storartat 
arbete men vi skulle behöva fler 
sektioner som tar tillvara de 
olika klassernas specialintressen. 

Vad som närmast behövs är 
t. ex. en OK-jollesektion, en 
Trissjolle-sektion, en Mirror
sektion och inte minst en Opti
mist jolle-sektion. Den sist nämn
da sektionen är inte minst vik
tig med tanke på att det i den
na klass rör sig om våra yngsta 
och minst rutinerade seglare 
som är i stort behov av duktiga 
och intresserade ledare, men för 
att bilda dessa sektioner krävs 
det fler som vill vara med och 
arbeta inom klubben. Idag är 
det i stort sett samma männi
skor som sitter med i styrelse, 
segli:ngsnämnd, juniorsektion o. 

s. v. och vi kan inte kräva att 
dessa påtar sig ytterligare ar
bete. Vi vänder oss därför till 
Dig som läser detta och då 
främst till föräldrarna till våra 
seglarjuniorer och ber Dig stäl
la upp i arbetet inom SSN. Det 
är inte frågan om arbete som 
kräver stor kunskap eller 
mycket tid utan bara lite intres
se, intresse för trevliga ungdo
mar och för en tjusig sport. 
Om Du är intresserad tag då 
kontakt med någon inom styrel
sen, och gör det helst så snart 
som möjligt och vänta inte till 
mitt i seglingssäsongen. 

Sture. 

SSN-båtar i SM 

SS Norderviken har under före
gående säsong varit represente
rad i stÖTTe sammanhang. Vid 
Mirror-SM i Gävle deltog brö
derna Sandersson och vid Triss
jolle- SM utanför Sandhamn del
tog bröderna Hellgren. Även om 
placeringarna inte blev bland de 
allra främsta så gjorde de myc
ket bra ifrån sig. Grabbarna 
tillhör våra framgångsrikaste ju
niorer och de kommer säkert 
tillbaka med nya friska tag. 
Att Fjällbacka D- club's D-ka
notseglare är av god nationell 
klass bevisades under SM-seg
lingarna utanför Göteborg förra 
året. Samma:nlagt belades de tre 
första platserna av i tur och 
ordning Sture Kahlman, Stefan 
Strömberg och Alf Jonasson, 
samtliga från Fjällbacka D
club. 

Serieseglingar 

Strömstads Segelsällskap, Bo
husläns Jaktklubb och SSN 
kommer att mötas i en seglings
serie under sommaren. "Klubb
matcherna" skall ske med klubb
lag inom klasserna Optimist
och OK-julle. Antalet tävlings
dagar blir till antalet tre och 
utspridda över sommaren med 
en segling i Strömstad, en i 
Grebbestad och en i Fjällbacka. 
Inom SSN har utsetts en uttag
ningskommitte med Kjell Jonas
son som ordförande och vill Du 
veta mer om serieseg-lingarna 
kan Du vända Dig till honom el
ler hålla ett öga på SSN:s an
slagstav la. 

fOTIs. sid. 22 
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foris. från sid. 2/ 

SSN-seglingar 

Förutom de ordinarie seglingar
na enligt seglarkalendern an
ordnar SSN följande klubbseg
lingar: 
Juniorseglingar: den 23 juni (3 
seglingar), den 6 juli (3 seg
lingar), den 26-27 juli (5 seg
lingar). 
Klubbrnästerskap: den 29-30 
juli. 
Träningsseglingar: varje mån
dag fr. o. m . den 12 juni. 
Närmare uppgifter kommer Du 
att få på SSN:s anslagstavla. 

SSN-tröjan 

Förra årets försök att skaffa en 
SS- tröja gick om inJtet på grund 
av att leverantören backade ut 
i sista minuten. I år gör vi emel
lertid ett nytt försök och vi har 
nu beställt 75 tröjor i varieran
de storlekar vilka kommer att 
försäljas av SSN:s kassör på tid 
och plats som kommer att an
slås på anslagstavlan. 

SSN : S styrelse 

Ordf.: Sture Kahlman (0525-
31148), v. ordf. : Ragnar Lund
blad, sekr.: Olle Paulson (0525-
31314), kassör: Stefan Ström
berg, seglingsnämndens ordf. : 
Bengt Kahlman, övriga ledamö
ter: Alf Jonasson, Karl-Erik 
Uttgren. 

Seglarkalender 

16/ 7 Högsommarregatta, SS Nor
derviken. Alla klasser. Sista an
mälningsdag 12/7. 

22-23/7 Sommarregatta, Bohusl. 
Jaktklubb, Jollar, Folkbåtar. 
Sista anm.dag 20/7. 

5/ 8 Augustiregatta, SS Norder
viken. Alla klasser. Sista anm.d. 
2/ 8. 

12/ 8 Väderöarna runt. SS Nor
derviken. Depl.båtar. Sista anm. 
dag 7/ 8. 

12-13/ 8 Regatta. Sotefjordens 
SS. Jollar, Folkbåtar. Sista anm. 
dag 8/ 8. 

§ETTERL][ND§ 
BAGER][ EFTR. 

Egen tillverkning av 

BAGERI och 
KONDITORI V AROR 

TEL. 0525-31029 

Jonas Sjögren vann 
i Fjällbacka 
Jonas Sjögren vann årets tävling 
om pingstpokalen, som avver
kades på Anrås golfbana, sedan 
han i finalen vunnit över Hans 
W elander. De båda finalisterna 
hade tidigare slagit ut Margare
ta Liedholm och Anders Ed
lund. 

Resultat: 
Klass A: 1) Åke Hugoson, 2) 
Christian Banner, 3) Jan Roemp
k e, 4) P eter Källberg, 5) Olle 
Järund, 6) Lars-Erik Persson. 
Klass B : 1) Jonas Sjögren, 2) 
Matts Olausson, 3) Ulf Olsson, 
4) Ingvar Johansson, 5) Karin 
Hugosson. 

Klass C: 1) Roger Andersson, 
2) Håkan Andersson, 3) Mar
gareta Liedholm, 4) Anders Ed
lund. 

Fjällbacka vann mot 
Torreby GK 
Fjällbacka vann, kanske något 
överraskande, hemmamatchen i 
golf mot Torreby från Munke
dal .med siffrorna 3-1, och går 
tillsammans med Strömstad upp 
i tabelltoppen i den nystartade 
serien. 

Resultat: Roy Hilmersson/Lars
Erik Granqvist-Mikael Norrby / 
Lennart Härdner 2-3 j Peter 
Källberg/Lars-Erik Persson
Hans Areskog/ Sven Bergström 
4-3 j Roger Aronsson/ Gösta Jär
und-Fale/ Irma Nyström 4-3 j 
Karin Hugoson/ Mats Olausson
Anders Aseen/ Anti Rantavari 
6-5. 

Gynna 
annonsörerna! 

Golf 

Borregaard vann över 
Fjällbacka i golfmalch 

Fjällbacka golfklubb lyckades 
inte klara av Borregaard golf
klubb när dom möttes på norr
männens bana. 3-1 blev seger
siffrorna för Borregaard, och det 
var endast paret Carlqvist/ Hu
go ss on som lyckades slå ett 
norskt par. 

Resultat: Aarum/Petersen
Carlqvist/ HugossoIlJ 0---1, Erik
sen/Elefsen-Järund/ Persson 4 
3, Hjorth/Peter-Larsen - Hu- . 
gosson/ Berglund 4-3, Linde
bäck/ Olsen-Ola usson / Hugosson 
7-6. 

AB Fjällbacka golfbana 
arbetar metodiskt och planen
ligt för den framtida utveck
lingen både beträffande golfba
nans utökning och bostadsbe
byggelsen inom AB Golfbanans 
domäner. Inom området har det 
planerats tomtmark och tomt
försäljningen pågår. För den 
skull har arbetet pågått med 
byggandet av ett modernt mind
re reningsverk vilket skall ta 
hand om avloppet dels från ba
nans byggnader samt från de 
sommarstugor vilka kommer att 
uppföras inom området. Vi åter
kommer med mera detaljerade 
uppgifter vid färdigställandet av 
projektet. 

6;/ I kUl/ldemas I;äl/lsll 

BAGEIRH = CHAIRKUIEIRH = SlPECEIRH 
GLAS och PORSLIN ffi. ffi. 

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

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

Tel. 0525 - 331 02 

BÄRBIL BUSS FOR SALLSKAPSRESOR 
Innehavare : ERNST JOHANSSON och GUNNAR HELLBERG 
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24/6 

25/6 

1/7 

2/7 

8/7 

9/7 

15/7 

16/7 

22/7 

23/7 

29/7 

30/7 

5/8 

6/ 8 

12/8 

13/8 

20/8 

27/8 

Midsommardagen Högmässa kl. 11 

4 sönd. e. 

Lördag 

Tref. 

Samling av årets konfirmander 

Högmässa kl. 9.30. Obs. tiden! 

Helgmålsbön kl. 19 

Missionsdagen Högmässa kl. 9.30. Missionsoffer 

Helgmålsbön kl. 19 Lördag 

6 sönd. e. Tref. Högmässa m. skriftermål och 
nattvardsgång kl. 9'.30 

Lördag Helgmålsbön kl. 19 

Kristi Förkl. dag Högmässa kl. 9.30 

Lördag 

8 sönd. 

Lördag 

9 sönd. 

Lördag 

lO sönd. 

Lördag 

11 sänd. 

12 sönd. 

13 sönd. 

e. Tref. 

e. Tref. 

e. Tref. 

e. Tref. 

e. Tref. 

e. Tref. 

Helgmålsbön kl. 19 

Högmässa kl. 9.30 

Helgmålsbön kl. 19 

Högmässa kl. 9.30 

Konfirmation kl. 16 

Högmässa med skriftermål och 
nattvardsgång kl. 11 Obs. tiden! 

Helgmålsbön kl. 19 

Högmässa kl. 9.30 

Högmässa kl. 11. Obs. tiden! 

Högmässa kl. 11 

Därefter högmässa varje sön
och helgdag kl. 11. Nattvards
gång i regel vid första högmäs 
san i varje månad. Söndagsskola 
varannan söndag kl. 10 med bör 
jan den 3/ 8. 

Kyrkan hålles under sommarmå 
naderna öppen för enskild an
dakt alla vardagar kl. 9-17. 

A andra tider kan nyckel häm
tas i prästgården söder om kyr 
kan. 


