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Vy över Källvik. I förgrunden miniatyrgolfbanan och tennisbanan. I bakgrunden Kråkholmen samt 
den övriga skärgården . 

Flaskexporten f·rån Fjällbacka till USA inledd 

Inventing AB har nu börjat sin utlandsexport av större mått. 
På bilden synes disponent Erland Järund till höger ta del av 
den första utlastningen av sjukvårdsartiklar till Amerika. Det 
är fyra tusen kartonger vilka nu inlastas i containers för direkt 

transport till bl. a . Baltimore och San Jose-California. 

- Detta betyder ytterligare ar
bete, inte bara för tillfället, utan 
för 5 års tid. Disponent Erland 
Järund i Fjällbacka uttryckte 
sin tillfredsställelse med ut
vecklingen när företaget sände 
iväg första leveransen av sjuk
vårdsmaterial avsedd för USA 
den 28 september. 

I tre container lastades de för
sta 4.000 kartonger av de 200.000 
kartonger som under fem års tid 
skall gå till den amerikanska 
marknaden. Artikeln som ex
porteras är den patenterade 
urinflaska i plast som företaget 
själv uppfunnit. Det samman
lagda värdet av hela partiet är 
5 miljoner kronor, en vacker 
summa som måste te sig särskilt 
anmärkningvärd för denna så 
lokalt bundna industri. Ett 60-
tal personer är nu sysselsatta i 
företaget. Den nu inledda ex
porten har dels tryggat syssel
sättningen för de nu anställda 
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och dels gjort att nyanställning 
kan bli aktuell. Det bör även 
nämnas att det bredvid produk
tionen av urinflaskor bedrives 
en omfattande fabrikation av 
dels sjukvårdsmaterial och dels 
de patenterade brödpaketerings
maskiner som Inventing kon
struerat och innehar patent på. 

Sven-Bertil Taube drog 
4.300 i Fjällbacka 
Ett fantastiskt publikrekord 
4.300 betalande - sattes på sön
dagskvällen i Fjällbacka när 
Sven-Bertil Taube gästade Bad
ortens Dagfestligheterna i sam
hället. Tidigare på kvällen var 
det inte så mycket folk men när 
det drog ihop sig till scenupp
trädande fullkomligen vällde 
det in folk. 

Den charmige trubaduren och 
skådespelaren tog publiken med 
storm, men så är också hans vi
sor välkända av folk i alla åld
rar. 

Lördagskvällens festligheter 
lockade 1.300 personer, så allt 
som allt var det 5.600 som be
sökte badortsfestligheterna i 
Fjällbacka. Alla under 15 år har 
fritt inträde. 

Netab expanderar 

Siden 14 

Soling-SM förlägges 

till Fjällbacka 

Sidan 25 

Romanen Ett köpmanshus 

skärgården filmas 

Sidan 8 
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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 

Fjällbacka är ett gammalt fiske
läge, där det ännu finns gamla 
fiskebåtar, vindpinade sjöbodar 
från sekelskiftet, ja ännu längre 
tillbaka i tiden. Själv äger jag 
en sjöbod, som morfar med brö
der uppförde i mitten av 1800-
talet. Ännu drar man upp lite 
fisk - åt sommargästerna. Men 
vad livnär man sig på när den 
siste sommargästen viker av? 

Det är frågor, som upprepade 
gånger har skrivits om i detta 
blad. Kommer skärgårdsmiljön 
att försvinna, därför att dessa 
människor inte kan leva kvar -
och därigenom bevara den. 

Nej, skärgårdsmiljön kommer 
att bevaras. Länsstyrelsen håller 
som bäst på med en s.k. "skär
gårdsutredning" i vilken man 
föreslår särskilda arbetsgrupper 
för turism och fritid, fiske och 
jordbruk och för bättre kom
munikationer. Skärgårdsmiljön 
är ett arv, som vi alla måste 
slå vakt om - inte bara de som 
bor där året om. Det är med 
glädje vi hälsar Fjällbackafis
karnas Andelsförenings nya sats
ning. Glöm gamla sorger och 
börja på nytt. Vi inom Fjäll
backa-Bladet önskar er alla väl
gång, och speciellt vill jag som 
har sedan många generationer 
tillbaka förankring inom denna 
kår, speciellt önska lycka till. 

Fjällbacka är på god väg att 
slopa ordet fiskeläge. Denna ort 
börjar mer och mer industriali
seras. En mycket glädjande ut
veckling för samhället. Äntligen 
kan man kanske säga att befolk
ningen och speciellt den yngre, 
börjar att känna hembygds
trygghet. 

En fråga, som flera gånger 
framföres av ortsbefolkningen 
till oss inom föreningen: Vad 
gör ni för samhället? Med ett 
kort svar. Så gott det går med 
de små resurser vi besitter. Jag 
kan inte undanhålla vad vi un
der gångna året ha kunnat för
verkliga: 

Vi har 
under året utgivit c:a 2.000 ex. 

av Fjällbacka-Bladet, 

tillskri vi t länsstyrelsen och fort
satt arbetet med ändring av 
genomfartsleden genom Fjäll
backa, 

Tack 
För det gångna årets angenäma 
förbindelser med Eder alla vilka 
på olika sätt medverkat till tid
skriften Fjällbacka-Bladets ut
givning framför vi vår stora 
tacksamhet. Vi hoppas även att 
under kommande år intresset 
för medverkan skall ytterligare 
stärkas då intresset för tid
skriften ständigt ökas. Skriv 
gärna om vad som helst - kan
ske en skildring av Edert första 

av kärlek 
bearbetat olika organ om has-

tighetsbegränsning genom 
samhället, 

bearbetat myndigheter om has
tighetsproblem på Norra 
Hamngatan under kvällarna. 
Det gäller ju trevnaden för 
oss alla om man kan ta en 
kvällspromenad och njuta av 
en härlig sommarkväll utan 
att ideligen störas av motor
fordon och avgaser, 

behandlat och skall förverkliga 
under år 1973 turistattraktio
nen "Kungsklyftans" upp
snyggande, 

för avsikt att utöka vår flagg
prakt med några flaggstänger 
vid N. Hamngatan, 

delvis finansierat tennissporten 
Inom samhället. 

Detta är några uppgifter, som 
vi ideellt håller på med i för 
eningen. 

Redan år . 1959 poängterades i 
denna tidning problemet med 
belysningen mellan Källvik och 
Mörhult. Citat av juninumret 
från det året. "Befolkningen får 
ta sig fram så gott det går un
der mörka kvällar. Går det inte 
från samhällets sida att få nå
gon bättring till stånd?" Nu 
3112 år efter har arbete påbör
jats med galubelysningen till 
allas vårt fromma. Lika viktig 
om inte viktigare är denna frå
ga som vi nu dragit upp. Fart
begränsningen eller ändring av 
genomfartsleden, det gäller att 
undvika trafikolyckor med män
niskoskador och liv. Därför är 
detta en fråga som vi skall käm
pa för. 

Ett annat citat, som jag nu drar 
mig till minnes från 1968 är föl
jande: "Vid municipalsamhällets 
upphörande bildades en ny för
ening _ nya initiativ år 1965 
med namnet Fjällbacka Sam
hällsförening, en organ isation 
som bevakar ortsbefolkningens 
intresse". Båda dessa föreningar 
arbetar sida vid sida. Samhälls
föreningen på sitt sätt, vi på 
vårt men v i är till slut besläk
tade med samma intresse näm
ligen FJÄLLBACKAS VAL. 

Alf Edvardsson. 

besök här kan vara en minnes
bild värd att inte glömmas. El
ler något annat. Men - detta 
skall ske i god tid. Materialet 
skall vara redaktionen tillhan
da senast den 1 maj och 1 nov. 

Då tidskriftens utrymme är be
gränsat blir det tyvärr så att 
material får stå över vilket vi 
beklagar men inte kan hjälpa. 

Redaktionen. 

Fjällbacka-Bladet 

TACK 
Kyrkoadjunkt Alvar Högberg 
vår högt värderade medarbeta~ 
re i Fjällbacka-Bladet, har nu 
avflyttat för att tillträda sin nya 
tjänst i Tjärnö församling. Hans 
verksamhet i Fjällbacka har 
omfattat fem år under vilken tid 
han även medverkat i Fjäll
backa- Bladet under rubriken 
"Från Kyrktrappan", vilka ar
ti~lar .. rönt stor . uppskattning 
fran lasekretsen. För alla tjäns
ter som kyrkoadjunkt Högberg 
lämnat oss på olika områden in
om församlingen vill vi nu 
framföra vår stora tacksamhet. 

Samtidigt tillönskas familjen 
Högberg en God Jul och Ett 
Gott Nytt Ar. 

FFF 
Styrelsen. 

Eder nya adress 
Ur;der året har vi fått mottaga 
manga adressändringar från vå
ra medlemmar för vilka vi 
framföra vårt tack. Men tyvärr 
är det många vilka ej kommer 
ihåg denna enkla åtgärd vid 
flyttning. Uraktlåtenhet härvid
lag blir allt som oftast ett av
brutet medlemskap. Vi hoppas 
att en adressanmälan skall bli 
en gyllene regel för framtiden 
från alla. 

Redaktionen. 

Telegrafstationen 
i Fjällbacka 

Till telestationen i Fjällbacka 
var den 1 januari i år anslutna 
571 telefonabonnenter får man 
veta i en i Televerkets Författ
ningssamling framlagd statistik. 

Siffran innebär en ökning med 
45 i jämför else med antalet ett 
år tidigare. Antalet apparater 
var 625 vilket är 50 mera än 
motsvarande antal ett år tidi
gare. 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinferförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 

Gynna 
annonsörerna.' 
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önskas Eder alla, medlemmar, medarbetare, 
annonsörer, läsekretsen och övriga vänner 

Ater samlas vi omkring den tidpunkt då året försvinner bort 
till historien. Vad det givit faller bort i glömska, och tankarna 
börjar kretsgången omkring det nya året varom vi inte vet 
något. Olika upplevde människorna sin tillvaro under det år 
som går bort, och man hoppas att det nya skall ge vad man 
önskar. Andra åter kanske hyser oro för framtiden. Vi hoppas 
dock att människorna under det kommande året skall, liksom 
under det gångn a, ges tillfälle till gemenskap och finna trivsel 
med avkoppling under semester och sommartid, såväl här hem
ma som utomlands. 

FFF 
Styrelsen. 

T anums Fritidsnämnd gör goda arbeten. 
Tanums fritidsnämnd har gjort 
och avslutat en rad verkligt go
da arbeten under innevarande 
år. Hela Sälviks Camping har 
totalt ändrat karaktär och ut
seende. Investeringar på över 
~OO.O()O kr. har gjorts och cam
pingplatsen är nu i ett mycket 
ott stånd. Nya vacuumklosetter 

har installerats, duschrum, tvätt
rum och sköljrum har tillkom
mit liksom även förbättringar i 
och r unt den totala camping
Dlatsen. Även badet har förbätt
~ats avsevärt. Många lovord har 
-'Commit sign. till del för detta 
arbete, fr ån campare och hus
_agnsägare som tidigare år un
der betydligt sämre förhållan
den camperat där. En mycket 
" or tillgång för hela kommunen 
2.r denna lilla fina och naturli
ga campingplats. 

?ritidsnämnden har också på 
er berömvärt sätt förbättrat och 
!ordningställt Badholmens bad-

lats. Där finns förutom varm
och kallbad även bastuanlägg
:mg. P latsen är mycket besök t 
~de somrnar- och vintertid 

men har de senaste åren blivit 
lite eftersatt rent standardmäs
sigt. Detta har nu fritidsnämn
den ordnat genom reparationer 
av fastigheterna, målningsarbe
ten och övriga underhållsarbe
ten. Nu framstår "badholmen" 
som ett mönster för liknande 
anläggningar. Stora investering
ar har även gjorts där vad be
träffar panncentraler och vär
meinstalla tioner . 

Många mindre investeringar och 
arbeten har också · legat under 
fritidsnämnden. Bl. a. medverkar 
den till att ge kommunalt stöd 
till vår förening (Föreningen 
Fjällbacka Havsbad u. p. a .) så 
att denna kan fortsätta och för
söka i den mån den kan, ge 
service åt inte bara sommargäs
terna utan även de fast inne
boende, liksom kommuninnevå
narna i övrigt. 

Som sagt, många tycker nog att 
"det görs på tok för lite i sam
hället" men granskar man det 
som har gjorts innevarande år 
och v i får hoppas kommer att 

göras inom en snar framtid så 
är det ändå inte så lite som 
kommunen hjälper oss med. 

Många stora frågor av betydligt 
större investeringskaraktär är 
naturligtvis helt olösta - vi tän
ker närmast på tempererade 
pooler, utbyggda idrottsplatser 
m. m. - men vi tror att får vi 
bara lite "andrum" kommer lik
nande projekt om än längre 
fram, att lösas. 

-Jin. -

BYGGMÄSTARE 

JOHN GRANQVIST 
FJÄLLBACKA 

Allt arbete inom bygg. 
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

~~ 

@röna Idd 
Stället med den godo 

moten och hembakat 

kaffebröd. 

PUB och Barservering 
i trivsam miljö. 

HÄRLIGT FATOl 

Bio : onsdag och söndag 

F'ensionat och ~iograf 

FJÄLL BACKA TEL. 0525/31041 

'Välkommen! 

Siwan o. Bernt Hansson 
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Hundraårig ödestuga blir modernt 

hem för stadsbor 

Fru Klewin finner avkoppling i sällskap av hunden Dolly och 
omgiven av sina konstverk. 

Längtan till landet griper allt
mer omkring sig bland stadsbor. 
Ut från stadens larm och jäkt. 
Några lyckas att förvärva nå
gon gammelgård eller stuga där 
de kan slå sig till ro och dana 
sin framtida tillvaro efter eget 
skön och njuta av naturens fri
het. Vid ett besök hos makarna 
Eira och Arno Klewin, som för
värvat en stor stuga vilken till
hört ett lantbruk, Råröd, några 
km. från Fjällbacka, finnes den
na idyll. Stugan är belägen up
pe på en bergshöjd med utsikt 
över jordbruksbygden vilken är 
inramad av de grå bergen och 
skogens grönska. Från staden 
kom makarna Klewin hit för 
blott några år sedan och börja
de sitt nybyggarliv. 

Bostadsfastigheten var, såväl 
som övriga byggnader, hårt sar
gad av tidens tand såväl till det 
inre som yttre och krävde där
igenom mycket arbete för dess 

iordningställande. Arbetet ut
för de själva och snart är stu
gan renoverad med bibehållan
de av gammal arkitektur där så 
passar. Det är ett beundransvärt 
arbete makarna Klewin utfört. 
Lägenheten är helt genomgången 
enligt nutida byggnation och 
dekorativt möblerad med såväl 
nya som gamla föremål vilket 
i kombination ger en hemtrev
lig miljö. Medan maken på hel
tid är sysselsatt vid den närlig
gande mekaniska industrin är fru 
Klewin dagligen sysselsatt med 
att utföra snickeriarbeten samt 
måla och tapetsera m. m . vilka 
arbeten utföres med precision 
och kunnighet under det att 
taxen Dolly uppvaktande följer 
arbetet. Under lediga stunder 
ägnar sig fru Klewin åt sina 
hobbyarbeten. Hon äger dess
utom konstnärliga egenskaper 
genom att bl. a. måla fåglar och 
göra tavlor i mosaik, samt 
mycket mera. 

Bryggdansen fortsätter 

annu ett år 
Föreningen Fjällbacka Havsbad 
u . p. a. har hållit ordinarie höst
möte i Gröna Lid under god till
slutning. Man enades om att 
bryggdansen skall fortsätta än
nu ett år och att reparation om 
möjligt skall ske vid miniatyr
golfbanan. Tennisbanan ligger 
som bekant intill denna och 
kommer så fort klarhet nås med 
de kommunala m yndigheterna 
att få ett nytt omklädningshus 
med dusch och wc. Föreningen 
hoppas att beslut om detta fat
tas inom kommunen under in
nevarande år. 

Mötet diskuterade även Kungs
klyftan. Många betonade att 
detta är en stor attraktion för 
samhället och att denna sevärd
het är på många kartor utpekad 

på ett speciellt sätt. Då borde 
den i rimlighetens namn vara i 
sådant stånd att besökare lätt 
kan taga sig dit upp och beskå
da attraktionen. Det beslöts att 
med bistånd av kommunen iord
ningställa inte blott upp- och 
nedfartsvägarna utan även själ
va klyftan och i denna förgylla 
Oscar II: s namn. Som bekant 

har kung Oscar II vid sitt be
sök i Fjällbacka gått genom 
denna klyfta och vid detta till
fälle skrivit sitt namn där. Där
av namnet "Kungsklyftan". Mö
tet beslöt även att sätta upp en 
orienteringstavla i klyftan och 
där ange bestämda data och öv
rig information för de besö 
kande. 

Som badkamrer under nästkom
mande år återvaldes fru Ingrid 
Axelsson. Hon skötte sysslan på 
ett utmärkt sätt föregående år 
trots att hon då var nyanställd 
och så gott som ny på platsen. 
Kommande år räknar hon att det 
blir betydligt mer lättskött i och 
med att hon nu har en viss ru
tin. 

Till föreningens ordförande åter
valdes Bengt Richardsson. Övri
ga ledamöter (Pelle Karlsson, 
Bengt Axelsson och John Jo
hansson) återvaldes på två år. 
Dessa var i tur att avgå. För
eningens stat godkändes. Det 

Fjällbacka-Bladet 

kan f. ö. konstateras att det är 
första gången i föreningens his
toria som staten spänner över 
30.000 kr. Bryggdansen är den 
största utgiftsposten. I detta 
sanunanhang vädjar vi till Er 
alla som vill behålla denna form 
av dans: Hjälp, oss med ett li
tet stöd via bif. inbetalningskort. 

Till alla Ni som besöker dansen : 
Lägg ett par \u'onor i de tunnOl' 
som står utplacerade inom om
rådet. Mindre än 2: - kr. i entre 
för att dansa gratis ett par tim
mar skall det väl inte kosta. 

Rumspriserna diskuterades ock
så vid mötet och man kom fram 
till att en höjning med 1 krona 
per natt skulle vara motiverat. 
Sålunda kommer ett enkelrum 
att kosta 1-3 nätter 1&: - , över 
4 nätter: 15: -. Dubbelrummen 
kostar 1-3 nätter 15: - per 
bädd, 4-7 nätter 14: - per bädd 
och över 7 nätter 13: - per 
bädd. -Jin-

Redovisning av bidragsgivare för 
penninggåvor till sommarens bryggdans 
Följande personer har välvilligt 
bidragit med gåvor för att stöd
ja bryggdansen under somma
ren. Redovisningen ornfattar ti
den fr. o. m. 1 juni t. o. m. 15 
nov. Dessutom har, genom de 
vid bryggan placerade insam
tunnorna, influtit kronor 82&: 01. 
Föreningen Fjällbacka Havsbad 
vill härmed till samtliga givare 
framföra ett varmt tack för bi
dragen vilka gör det möjligt att 
uppehålla denna fradition. Kost
naderna för bryggdansen under 
innevarande år uppgick till kr. 
13.035: 04. 

Familjen Ove Krok, Uddevalla, 
S. Engström, Bankeryd, Anders 
Sjöström, Falköping, E. T. G. 
Stubelius, Fjällbacka, Arne och 
Anita Pineus, Göteborg, Sven 
Ericsson, Stockholm, Gunvor 
Ekebergh, Stockholm, Advokat
firman Lagerlöv & Co, Stock
holm, Elsie Olsson, Göteborg, 
Inger och Thorsten Grill, Stock
holm, Familjen Sande, Fjäll
backa, Nils Svensson, Huskvar
na, Vanja Karlsson, Skene, G. 
Hindemark, Säffle, Familjen 
Sten Hellgren, Brämhult, Famil
jen Bengt-Olof Kahlman, Göte
borg, Rune Svensson, Mölnlycke, 
Börje Jansson, Gävle, G. Uden, 
Stockholm, Familjen Nils Sund
gren, Nyköping, Berit och Eje, 
Uddevalla, Familjen Sven Car
len, Falköping, Ulla och J an 
Steen, Göteborg, Familjen Karl 
Christensson, Kungälv, Familjen 
Bengt Johansson, Partille, Ger
hard Paulsson, Göteborg, Gerald 
Edlund, Tranås, Peter Egnell, 
Partille, Lindberg, Stockholm, 
Albert Gillberg, Göteborg, Bar
bro Sjölander, Fjällbacka, N. A. 
Sävstam, Eskilstuna, Harry 
Wallin, Falköping, Lennart 

Paulsson, Hising-Backa, B. 
Franzen, Ludvika, Åke Sunde
qvist, Skövde, O. E. Johansson, 
Stockholm, Reinhold Carlsson, 
Hamburgsund, Jan Leffler, Gö
teborg, Uno Nyqvist, Götebo,rg, 
Familjen Ilmar Melin, Göteborg, 
Elsa Bergqvist, Fjällbacka, Fa
miljen B. Jansson, Fjällbacka, 
Emy Andersson, Östersund, An
na Gäfvert, Borås, May o. Tors
ten Månsson, Lidingö, "Skrål
byhus", Dyngö, Fjällbacka, Fa
miljen B. Nygren, Långsjö, 
Fjällbacka, Familjerna Lager
krantz och von Hofsten, Fjäll
backa, Gösta Wejrot, Väners
borg, Marta Stålberg, Norra Vi, 
Familjen Alf Johansson, Fjäll
backa, S. Thulin, Täby, Sven 
Bundsen, Bromma, A. J ohans
son, Fjällbacka, E., Falköping, 
Kaj Pineus, Göteborg, Allie 
Aronsson, Fjällbacka, Familjen 
Ingemar Engström, Skara, Bodil 
och Anders Larsson, Skistad, 
Fjällbacka. 

Influtna bidrag under denna re
dovisningsperiod utgör kronor 
2.&3&: -. 

Bär 
FFF·Nålen 

Kan rekvireras 

från kassören 
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Lasse 
vid 

Berghagen förde spiran 
simpromotion 

Från vänster Lasse Berghagen, simlärare Brita Nilsson och pro
motor John L Johansson samt en av de promoverade eleverna 

i simskolan. 

imskolans avslutning ägde rum 
den 22 juli vid Sälviksbadet. Ti
digt på dagen anlände folk un
der denna vackra högsommar
dag till platsen. När sirru;kolans 
adepter samlades vid den vack
ra stranden, där allt för en mo
dern 'simskola finns, var den 
talrika publiken på plats. Man 
njöt av sol och bad från hav 
och klippor och många tog till
falle t i akt att åse hur eleverna 
,isade sina färdigheter i vatt
net. Simskolans ledare Nar se
dan sj u år tillbaka fröken Britta 
_ -ilsson, Västerås, biträdd av 
fröken K. Franzen, Västerås. 
Som promotor fungerade Fjäll
backas skohandlare John Jo
hansson och som speaker allas 
kändis Lasse Berghagen, som 
~ar en välkänd sommargäst i 
samhället. 

Eft~r promotionens avslutning 
följde ömsesidiga tacksamhets
Oe,-isningar mellan skolan, lära
re. målsmän och elever för det 
'iirdefulla som bibringats ele-

erna genom simskolan. 230 
e :og, därav 80 nybörjare. 

.: o_jande elever erhöll olika ut
::::ärkeIser: 

?":.sken: Anna Blidner, Eva 
= bub, Ulrika Davidsson, Chris
::!TIa Carlen. Carina Claesson, 
~a Andersson, P er Ström
bä~ Conny Claesson, Igor Gir 
bo. Katarina Berg, Camilla 
?""a.DZen. Jonas Hansson, Anna
Ca.rin Sahlberg, Per-Johan 
_'>3:erberg, Ulrika Andersson, 
_ ers Karlsson, Agneta P alm, 

Nichlas Sahlberg, Susanne 
Christensson, Camilla Arrnewid, 
Thomas Hugosson, Anders Sä
vervall, Agneta Söderberg, Leif 
Myhrman., Dan Carlsson, Jan 
Gustavsson, Anders Hansson, 
Torruny Persson, Pia Mattsson, 
Niklas Odin, Martin Odin, Chris
tina Eriksson, Jan P etrusson, 
Stefan Magnusson, Gunilla Jo
hansson, Eva Ström, Ann-Chris
tin Ström, Eva Johansson, Ka
rin Bengtsson, Anna Sturk, Mats 
Johansson, Helen Lindahl, Kal
le Karlsson, Gunnar Nordeby, 
Carola Andersson, Eva Will
strand. 

Järn: Marika Andersson, Johan 
Ripa, Ulrika Davidsson, Susan
ne Christensson, Lars Axelsson, 
Jonas Hansson, Christina Hans
son, Christina Johansson, Ing
rid Clasgren, Camilla Franzen, 
Monika Röstman, Birgitta Jons
son, Agneta Palm, Agne ta Sö
derberg, Maria Brundsgård, 
Kerstin Pettersson, Carina An
dersson, Christina Eriksson, 
Thomas Hugosson, Jan Fetrus
son, Stefan Magnusson, Anders 
Karlsson, Camilla Nilsson, Pia 
Mattsson, Mats Johansson, He
len Lindahl, Jan Gustavsson, 
Per-Johan Akerberg, Mikael 
Svensson, Anders Sävervall, An
na-Carin Sahlberg, Eva Will
strand, Johan Christensson, 
Christina Carlen, Karin Hed
lund, Tony Johansson, Carina 
Claesson, Irene Larsson, Gunilla 
Dahlkvist, Inga-Lill Andreas
son, K atarina Andersson, Igor 

Girbo, Jonas Hansson, Christina 
Hansson, Anders Lundström, 
Nichlas Sahlberg, Katarina 
Berg, Tommy Sahlberg. 

Bronsmärket: Anette Christens
son, Carina Claesson, Inga-Lill 
Andreasson, Eva Andren, Krist i
na Theng, Elisabeth Lundström, 
Jonas Hansson, Helena Moberg, 
Gabrielle Berglund, Clas Eng
berg, Christina Carlen, Marita 
Johansson, Katarina Jonsson, 
Charlotte Arnewid, Lennart 
Axelsson, Leif- Göran Jacobsen, 
Katarina Karlsson, Pia Brahm, 
Ann-Katrin Juliusson, Kristina 
Granquist, Per Strömbäck, Eva 
Nilsson, Thomas Jonsson, Jörgen 
Börjesson, Morgan Göransson, 
Conny Andersson, Johnny Löv
qvist, A<nita Thoren, Karin Ny
qvist, Eva Björkström, Brita 
Nilsson, Nichlas Sahlberg, Maria 
Helgodt. 

Silvermärket: Annika Jonsson, 
Carina Claesson, Inga-Lill An
dreasson, Ulf Nyman, Eva, An
d ren, Thomas Christensson, Eva 
Matsson, Caroline Röstman, Ca
rina Eriksson, Lena Wrene, Ann
Katrin Juliusson, Katarina Jons
son, J an Svensson, Johan Pers
son, Susan Harrington, Katarina 

Karlsson, Pia Hellmer, Char_o:
te Arnewid, Kristina G~..st.. 
Ann-Katrin Hansson, . 
Hansson, Mats Hugosson, St.efu:::l 

Johansson. 
Kandidaten: Carina Claesso:r:... 
Monica Karlsson, Kata.rir.2 
Karlsson, Inga-Lill Andreasso:r.. 
Birgit Martinsson, Maria KarS
son, Madelene Wistrand, Suza::::
ne Wrene, Kristina Andersso:t. 
Marianne Christensson, Åsa 
Hellberg, Maria Richardsson. 
Katarina Franzen, Chri.st:ilL::. 
Aronsson, Morgan J ohansso::t. 
Magnus Alexandersson, Peter 
Johansson , Joakim Franze::.. 
Mats Gustavsson, Ulf ymaIL 

J ärnmagistern: L isbeth Larsso!1.. 
Birgitta Krok, Astrid Darle, 
Gösta Andersson, Conny S yeI!S

son. 

Bronsmagistern: K atrina Hel!.
berg, Ann-Louise Hansson, In~
r id Andren, Anders Nilsson. 
Silvermagistern: Charlotte Hu
lin, Christina Johansson, Y,onne 
Bohlin, Christina P ersson, ~ -
sanne J ormeus, Lars Gusta_ 
son, Daniel Ekborg. 

Guldmagistern, l: a inteckning _ 
bronsplakett: Martin H emb. 

Fjällbacka önskar få 
sträckning ändrad 

.. vaO
b 

Föreningen för Fjällbacka har 
tillställt länsstyrelsen en skri
velse rörande länsväg 163' och 
dess sträckning genom Fjäll
backa. Man hemställer om att 
frågan om ny sträckning av vä
gen tas upp till omedelbar 
prövning och att hastigheten 
begränsas till 30 km./tim. 
Som skäl anför föreningen föl
jande: 

Den del av länsväg 163 vi avser 
är mellan bensinstationen Gulf 
vid östra infarten till samhället 
och fram till bron över Anrås. 
Sträckan är c:a 1,5 km. lång och 
går rakt igenom tätbebyggt sam
hälle. På sträckan mellan Lant
förbundets siloanläggning och 
övre Mörhult saknas helt trot
toar. 

Länsvägens aktuella sträckning 
är sommartid oerhört belastad. 
Stundom är trafiken så tät att 
det inte finns möjlighet att ta 
sig över vägen. Under en tim
me i juli 1972 uppgick antalet 
passerande fordon till 321 st . 

Att det under dylika för~
den ej inträffat några ~ 
olyckor får anses som et: =c:'. 

Flera olyckor och krockar ~ 
dock inträffat. Det synes oss 7<i

ra oförsvarligt att ej vid~ å-
gärder mot en för alla i ~
det boende uppenbar fara 
är också uppenbart att en -r-a
sträckning av genomfarter;. ? 

länsväg 163 skulle medföra = 
trevligare och mindre riskfy.:...c. 
boendemiljö för människo= -
området. 

Självfallet finns det en m öl"':E'
het att låta vägen få en ~---
sträckning. Det vore t. ex. au: :e
da vägen rakt norrut från nä~-
da bensinstation, och ansluta ~ 
nuvarande sträckning E,-j
Anråsbron. En lösning är <Cs 
möjlig. 

En åtgärd som i varje fa..: 2= 
omedelbart möjlig är att ::t= ' E'
hetsbegränsa nämnda ~ '-", 
En dylik åtgärd har bl a. gio:-:=; 
vid länsväg 163 genom Gre' ;..-
stad. 

FJÄLLBACKA MEK. VERKST A.D 
LENNART ANDERSSON Tel. 05:25-3 11 -

TILLVERKAR : 

OLJECISTERNER FARMAGGREG 

SPANNMÄLSCONTAINER M. 
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Tanums Lions Club 
korade till årets honnörsflicka 
1 - åriga fröken Lisbeth Nilsson, 
F jällbacka. Som bevis på denna 
\°ärdighet fick Lisbeth mottaga 
bl. a . en värdefull kamera. Ef
ter avslutad skolgång fortsätter 
hon sina studier vid gymnasium. 

Intresserad av djur tillbringar 
hon gärna sin fritid på en grann-

gård, där hästar fängslar hennes 
intresse och som hobby företa
ger hon gärna ridturer. Gåvor
na fick Lisbeth mottaga i sitt 
hem, där hon uppvaktades av 
Tanums Lions Clubs utsedda re
presentanter, hrr Ernst Grundt
vig, Nils Christensson och Rune 
Nilsson. 

Här mottager fröken Lisbeth Nilsson gåvor av Lions Clubs 
representanter. 

Gott resultat för Tanumslions 
Lions club i Tanum visar i sin 
årsredogörelse för tiden 1/7 1971 
till 1/7 1972 att inkomsterna 
uppgått i nettosiffror till 19.649 
kr. och att behållningen utgör 
5.024 kr. 

Största inkomsten hade Lions 
vid förra årets sommarfestival, 
som inbringade 13.337 kr. , jul
marknaden gav 1.006 kr. och 
genom lotterier hade inkommit 
1.295 kr. 

Största utgiften hade klubben 

haft på de julkorgar som 

skänkts till olika personer. D es
sa hade kostat 4.031 kr., resa 
för handikappade 3.237, DHR
bussen 2.000, i personliga gåvor 
hade lämnats 1.440, konserten 
hade kostat 1.012 och anslag ha
de lämnats till ett ungdomslä
ger med 1.000 kr. 

Norrvikens vuxenskolas upptaktsmöte 
vilket hölls inför fullsatt salong 
å Stora Hotellet i Fjällbacka den 
17 september blev alltigenom 
lyckat. Man hade lyckats att få 
skådespelaren och regissören 
Ake Falk, som då gästade Fjäll
backa, att medverka med en fö
reläsning om det filmarbete som 
just då pågick vid inspelningen 
av "Ett köpmanshus i skärgår
den" . Sedan hr Arne Fredlund 
å vuxenskolans vägnar hälsat 
Ake Falk välkommen höll denne 
därefter en intressant föreläs
n ing om filmens tillblivelse nu 
sett mot bakgrunden från den 
tid som filmen gestaltade. I 
samband härmed kom Falk in 
på det förhållandet att, om inget 

öres snart beträffande de his
-oriska byggnaderna som · finnes 
i bygden och som behöver till-

syn så förlorar nordbohuslän 
oersättliga kulturhistoriska vär
den. Till dessa hör de vilka nu 
använts vid filminspelningen: 
Svenneby ödekyrka, Säms h er
regård i Bullaren och fastighe
terna på Florö i fjällbackaskär
gården. Till dessa kulturhisto
riska platser räknades även 
byggnader och magasinen på 
Hjärterö. D et timslånga anfö
randet upptog till stor del tan
karna om vem som kommer att 
rädda dessa minnen från total 
förstörelse. När det gällde Säms 
herregård i Bullaren konstate
rade hr Falk att byggnaden på 
grund av kommunalt vankel
mod höll på att förfalla , något 
som ej borde få ske. Han efter
lyste även mer forskning när 
det gällde västkusten, dess folk 

Fjällbacka-Bladet 

Regissören Åke Falck flankeras här från vänster av fru Berit 
Carlsson och fru Gunvor Maxen, vilka överlämnade en 

blomsterkorg. 

och liv i forna tider. Vi vet allt 
för litet om de människor som 
tidigare bodde här. Han berörde 
även den fattigdom och svält 
som rådde längs kusten mellan 
sillperioderna. Vid den fråge
stund som senare vidtogs där 
publiken framställde frågor be 
träffande filmen lämnade hr 
Falk r ealistiska svar. Vid frågan 
om fi lmen blir tidsenlig från 
1800- talet svarades att den blir 
det så långt det är möjligt. Allt 
är åsyftat att bli tidsenligt, häs
tarna skiljer sig dock från de 
som brukades vid denna tid, 
krogen på Florö är helt stil
enlig. 

Interiören i Svenneby kyrka är 
äkta från gången tid. Från ett 
museum i Västergötland hade 
lånats flera hundra olika delar 
och från bygdens hembygdsför
eningar hade plockats fram oli
ka detaljer. S€dan man utfört 
allt arbete här ute återstår det 
att i Göteborg finslipa och av-

lägsna alla missljud som trots 
stillheten i skärgården ändock 
har kommit med. Flygplan och 
båtar har stört och vi härskar 
ju inte över luften och havet. 
sade till sist den informerande 
Ake Falk. H an nämnde även 
med några glimtar författaren s 
till "Ett köpmanshus i skärgår
den", Emelie Flygare CarIen, 
liv och leverne under den tid 
hon tillbringade på Kragenäs 
h errgård i Tanum och den kär
lekshistoria hon där upplevde. 

Efter föreläsningen och fråge
stunden hyllades talaren med 
kraftiga applåder och vuxen
skolans chef, fru Gunvor Maxen, 
överlämnade till hr Falk en 
vacker blomsterkorg. Till sist 
serverades kaffe och utdelades 
skolans studiematerial för olika 
cirklar samt gavs tillfälle att 
anteckna sig för medlemskap. 

T-wi. 

Besök Herrfriseringen i Fjällbacka! 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 315 26 
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Gu ds, Faderns, Sonens och den Helige 

des namn 

:lessa ord faller mig i tanken, 
::2- jag nu för sista gången skall 
"-i>:!"iva något i denna spalt och 
-';irrned tar farväl av många kä
re. både åretruntboende och som
=nrnstande fjällbackabor. Med 
=.r orden har jag fått börja var
'e predikan i Fjällbacka under 
~e:n år. Jag säger, att jag fått. 

~t är nämligen en stor gåva 
ocit en oskattbar förmån att få 
:xi!ja sin predikan m ed de or
':iOll. Inte minst när jag tänker 
2lbaka på de fem fjällbacka
a.T81 fylls mitt hjärta av tack
samhet för att jag fått tala till 
:!'Sailllingen i Guds, Faderns 
x!:l Sonens och den H elige An
liES namn . 

=..a mig försöka förklara det li
:.tö närmare! 

;c.g har inte talat i eget n amn. 
::::e heller har jag talat i andra 
:::änniskors n amn. J ag har talat 
: Guds namn, å Hans vägnar. 
Jet kan en präst göra genom att 
.:::a tillgång till Hans ord, såsom 
::e- är givet i Den h eliga skrift, 
_ 3 ibeln. Genom att ta en text 

Skriften till utgångspunkt 
:ICh lägga u t den och försöka 
:~klara den i enlighet med he
L kriftens anda och mening 
;:;:Lar han i Guds namn, inte i 
~.. eget eller i andra m änni
~ors namn. 

7E....-fcir ser jag då detta som en 
'5i=. oskattbar förmån? 

- . jag har aldrig behövt föra == torgs några egna tankar, 
~ er eller föreställningar. Jag 
= aldrig behövt bryda min 
~;ärna med att försöka hitta på 

Ring 
524/10077 eller112 92 

När Ni behöver 
någon trycksak 

CHEWEN lUS' 
RYCK ERI AB 

WHK EDAL 

något ny tt, något uppseende
väckande eller sensationellt. Det 
sensationella ligger i Guds eget 
rådslut att Han så älskade värl
den, att han u tgav sin enfödde 
Son, på det att var och en som 
tror på honom skall icke förgås, 
utan hava evigt liv. Det räcker. 

Det har varit min oskattbart 
stor a förmån att ha fått förkun
na detta för människorna i Fjäll
backa församling. 

I och m ed att jag talat i den 
treenige gudens namn behöver 
jag inte heller ställa mig under 
människors dom. J ag behöver 
inte tänka på människors om
döme om vad jag har sagt. Jag 
får gömma mig bakom den säk
ra förvissningen att så har Her
ren talat . Och när han har ta
lat, har Han också verkat. Gi
vetvis befriar inte detta prästen 
från ansvar. Så nog får h an 
lämna sin tjänst med många 
självförebrående tankar, som 
talar om brist på trohet, på nit, 
fö rstånd, kärlek och mycket, 
mycket annat. Med så mycket 
större tacksamhet säger jag: Jag 
har talat i Guds, Faderns, So
nens och den H elige Andes 
namn. Jag får tro att ändå, trots 
m ycken svagh et , ja, trots allt, 
har min verksamhet i Fjällbacka 
inte varit helt förgäves. Om Gud 
så har velat, har kanske någon 
blivit hjälp t framåt på vägen till 
livets land. 

Till Fjällbacka församling 
m ed tack för all vänskap 
och allt tålamod med en 
ringa Herrens tjänare. 

Alvar Högberg. 

Poststationen i 

Fjällbacka 
Via postanstalten i Fj ällbacka 
får 74B hushåll sin post har post
styrelsen räknat ut. Av dessa 
hushåll är 415 villaägarhushåll 
och 183 självständiga jordbruk. 

Inom postanstaltens område be
tjänas 25 butiker, 8 kontor (häri 
inbegrips även bl. a. bankkon
tor, advokatbyråer, offentliga 
myndigheter o. dyl.) , 1 läkare 
(samtliga läkare, inte bara pri
vatpraktiserande tillhör kate
gorin), 2 företag inom gruppen 
"hotell, restauranger, pensionat 
och k afeer, 1 damfrisering och 
1 herrfrisering. Siffrorna base
rar sig på en räkning som ut
för des i mars 1972 m en hänsyn 
har tagits till de förändringar 
som då beräkn ades skola inträf
fa under sommarhalvåret 1972. 
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Sommarens konfirmander . Fjällbacka 

Under sommaren undervisades 
16 konfirmander av kyrkoad
junkt Alvar Högberg. Det var 
fem flickor och elva pojkar vil
ka tillhörde familjer såväl inom 
FjälJbacka som bland sommargäster. 

4H-avdelning bildad 
Under hösten samlades ett tju
gotal ungdomar i skolåldern 
vilka var intresserade av 4 H:s 
arbete under information av hr 
Ivar Johansson, Uddevalla. Till 
ledamöter i styrelsen valdes: 
ordf. Lars Gustavsson, sekr. 
Martin Norderby, kassör Eva 
Axelsson, övriga styrelseleda 
möter blev Susanna ErIksson 
och Lars Axelsson. Denna orga
nisation vilken sorterar un dp r 
Riksförbundet Sveriges 4H är 
partipolitiskt och religiöst n eu
tral och verkar genom sina 25 
länsförbund och tusentals klub
bar för främjande av ungdomens 

Konfirmationen ägde rum lör
dagen den 5 augusti under stor 
tillslutning av målsmän och öv
riga. P å söndagen fick konfir
manderna mottaga sin första 
nattvard i samband m ed dagens 
högmässa. 

Fjällbacka 
sunda utveckling. Detta mål vill 
4H nå genom att stimulera till 
självverksamhet i 4H-klubbar
na och genom ungdomarnas eg
na företag och uppgifter i växt
odling, djuruppfödning, skogs
kultur och hem och hushåll samt 
trafik, hälsovård, n atur- och 
miljövård, teater, idrott och fri
luftsliv. 4H arbetar vidare ge
nom studiecirklar, kurser, fri
tidsgrupper, tävlingar och de
monstrationer. 4H vill skapa 
kontakt mellan ungdom i olika 
länder för a tt främja interna
tionellt samförstånd och hjälpa 
ungdom i u-land. 

Styrelsens ledamöter äro: från vänster Lars Axelsson, Eva 
Axelsson, kassör, Lars Gustavsson, ordförande, Marian Norder
by, sekreterare, samt i bakre raden från höger Susanne Eriksson 

samt Anders Larsson, medverkande vid 4H-avdelningens 
bildande. 
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Ett köpmanshus 

Ake Falcks regi 

skärgården 

Från vänster regissör Åke Falck samtalar med fru Gulli Gran
qvist och Agneta Bolme. 

Eftersommarens attraktion 
Fjällbacka blev inspelningen av 
denna film. Filmarbetet satte sin 
prägel på bygden där dagligen 
skådespelare och statister fär
dades till de platser där inspel
ningen pågick. Själva högkvar
teret var Fjällbacka, där Stora 
Hotellet var centrum för arbe
tet. Här 'hade regissör Åke Falck 
sitt högkvarter och här samla
des statisterna i väntan på order. 
Medelpunkterna fÖT filmtag
ningen var Florö, Svenneby öde
kyrka och Säms herrgård i Bul
laren. Statisterna var till stör
sta antal från Fjällbacka och 
representerade i åldrar från 10 
till över 80 år. I en till hotellet 
angränsande byggnad utfördes 
kostymering och sminkning där 
statisterna undergick snabbfot 
vandling till de människor vilka 
befann sig här i början på 1800-
talet. De sträva anletsdragen 
under schaletten och den bus
kiga hår- och skäggbeläggningen 
över nunorna gjorde det hela 
realistiskt. Förutom de lokala 
inslagen av medverkande deltog 
Strömstads revychef Kjell 
Kraghe med sina artister. Innan 
de dagliga utflykterna .började 
var deltagarna samlade på och 
utanför hotellet där rena ma
n ekänkuppvisningen rådde. Fol
ket från gatan uppskattade den
na underhållning och statister
na underhöll varandra med 
sång och mu sik under vänteti
den. 

"Ett köpmanshus i skärgården " 
av Emelie Flygare Carlen om
fattar sex avsnitt om 30 minu
ter. Handlingen i den bohus
länska skär gården på 18S0- talet. 
Olle Matsson författare och Åke 
Falck regissör, som förresten 
sjäh' spelar med i en roll som 
handelsman Moss. Utomhussce-

nerna på Florö utanför Fjäll
backa, inomhus i Göteborg. 
Första avsnittet sänds nyårsda
gen. 

- Ett verkligt hårt program. Vi 
anstränger våra samlade resur
ser till det yttersta, sa Göte
borgs-TV-chefen Gunnar Hag
ner då han tog emot den sam
lade pressen i Fjällbacka i sam
band med inspelningen av Ett 
köpmanshus i skärgården. 

- Att filmen inspelas här i skär
gården, beror nog mest på att 
j ag har så många ljusa minnen 
från min barndom fÖTknippade 
med bygden här, sade Åke Falck 
vid presskonferensen. Florö blev 
det på grund av min barndoms 
somrar just där. Regissören och 
skådespelaren Åke Falck ansåg 
även att det var viktigt att göra 
inspelningen här, då han vill ha 
filmen inspelad med rätt dia
lekt. När det gällde en fråga om 
filmens innehåll, konstaterade 
han, att dess innehåll aldrig blir 
inaktuellt eftersom den handlar 
om kärlek, arbete, liv och död. 
Efter Åke Falck talade Gunnar 
Hagner, Sveriges radio om kom
mande program i TV. 

Efter konferensen åkte alla i bå
tar till Florö, där man fick se 
ett inspelningsavsnitt. Solen 
strålade över den gamla skär
gårdskrogen i vars omgivningar 
det vimlade av statister, här 
fanns även skådespelarna Agne
ta Bome, Ulla Jakobsson, Ulf 
Brunnberg, Toralf Maudstad och 
Sven Wollter. 

Rollistan upptar flera kända skå 
despelarnamn, bl. a . Berta Hall, 
Irma Christensson, Hans Ern
back, Sten Åke Cederh ök, Erik 

ell och Sven L indberg. Även 
Åke Falck kommer att spela en 
roll i filmen. 

Man såg människor ko--= 
vandrande genom FjäEba~· 
klädda som på 1800- talet - " 
bärande på kameror som sk:>-<,--
rar om nutid. De är inte a..-.::-ee"· 
som någon extra turista a
tion utan TV -statister på väg ..:.... 
jobbet. Per båt far de till F1-D.' 
Åke Falck känner även fO=F 
i Fjällbacka och har lru=: 
handplocka en del sta ''=':EI'. 

Förstärkning har m an fått Pc:: 
Strömstad varifrån m an häm~' 
Kjell Kraghes revygäng. 

- Synd bara att m an inte har 
semester, tyckte Kjell Kraghe 
som numera arbetar nätter oc' 
veckoslut för att kunna ,ara 
med i TV. 

Köpmanshuset på Florö har ock
så hängt med som m inne från 
Åke Falcks barndom. F ast ror 
säkerhets skull genomsökte; 
även rEsten av bohuskusten -
ifall det skulle finnas någo 
bättre. 

På Florö finns en sillkrog som 
hade goda affärer på 1800- talet. 
TV ·tittarna får m est se u tsidan 
av sillkrogen på Florö, inter iö
ren byggs i studio i TV-huset i 
Göteborg. 

Fjällbackas brygg
dans filmades av 
TV-team 
Den populära bryggdansen i 
Fjällbacka blev i sommar upp
märksammad av Sveriges Radio-
TV och filmades . Under hösten 
fick man se livet under en dans
kväll i programmet Strapets un
der ledning av Lasse Berghager;, 
som under sommaren vistades i 
Fjällbacka. Filmarbetet u tfördes 
vid Restaurang F jällbacka Han
bad där m an bj öds på verklig 
vacker u tsikt. Förutom själ\"a 
bryggdansen togs härifrån \"ack
r a vyer u töver fjorden. Pro-
grammet Strapets, vilket rön e 
stor uppskattning, spelades upp 
en gång i veckan under hösten. 

~~
son-E..~G=:;",:: 
ter till Gw':~"~. -
med kaD:E:: G...,,_ 
P alme .. 

Gjo e 
ga e 



F jillb.acka-B la de t 

Ffällbacka hembygdsmuseum 

Bjden visar en del av den gamla köksinteriören med vedspis 
o:::i brödu gn. F ö-, övrigt möblerat i gammal stil ach målat i 

färgtan från farna tider. 

Helt säk eTt ä r det många av 
~~1;;tens sam rnargäster, sam inte 
ha~ "n an ing am, att det i Fjäll
c=.cka finns ett riktigt förnäm
~g li ~Et hembygdsmuseum. 
7~s2rligen h ålls det ännu inte 
::ppst på bestämda tider, men 
--:.u n ågan göra ett besök där, 

--ågar jag m ed s~kerhet lava, att 
22IT Tar ewi m er än gärna står 
":':1 tjänst med en visning. 

:92t lilla bygdemuseet är inhyst 
: den så kallade Nestarsgården, 
::.ppk allad efter sin farna ägare. 
::lerr Tarewi, sam bar i huset 
!Drill, lägger ner massar av ar
~te, in tresse ach tid på att för
bättra museet såväl inam- sam 
u omhu s. 

_ -estarsgården uppläts till byg
aemuseum någan gång på fem 
-:'otalet av municipalsamhället. 
En hembygdsnämnd, bestående 
ay sju medlemmar, sorterar un
der d istriktets hembygdsför
ening. D essa medlemmar gör ett 
uppaffrande, helt abetalt arbe
-e, med att bland mycket annat 
~öta transparter, samla in gam
:a fö remål från byggden ach i 
möj ligaste mån renavera ach 
aterstä lla dessa i sitt ursprung
liga sk ick. 

?or att kamma till Nestarsgår
den passerar man Gröna Lid 
och apateket. Strax därefter 
kommer man fram till vägskä
:e' ,id gården Liden. Man slår 
:r på den mittersta av de tre 
TIigar, sam möts där. Denna le
der fram t ill herr Tarewis h em 
och hem by gdsmuseet. 

?a gårdsplanen , framfö-r den av 
:Iämndens medlemmar n y ss re
l:.O.erade man gårdsbyggnaden, 
sar två tunga stenstalpar. Där 
:":'gger vidare ett start ankare ach 
~ gamla kvarnstenar. 

::::>en lilla förstukvisten v ittnar = en ,iss snickargläd je med 
~ ut...--irade stolpar ach t rä-

verk. På förstukvistens sida
b nkar brukade, enligt herr 
Tar ewis utsaga, Nestar ach hans 
hushållerska, Maria, sitta på lör
dagsefteriniddagarna. De satt 
där ach nöjt av helgfriden efter 
veckans arbete ach tittade ut 
över den nykrattade gårdspla
n en och den vackra naturen sam 
amger gården. 

F rån förstukvisten stiger man 
in i en liten förstuga ach från 
d enna leder åt vänster en dörr 
in i ett möblerat rum. Rum
mets enda värmekälla är en vit 
k akelugn med mässingluckar. 

Vidare ser man en åldrig chif
fanje, på vars nerslagna klaff 
museets gästbak ligger, i vilken 
man blir ambedd att skriva sitt 
namn. 

Tre stolar med svarvade pinnar 
i ryggen står amkring ett runt 
bard. På ett klaffbard står en 
ja rdglab med en kampass på 
faten. Denna jardglab kamrner 
fr ån den gamla kyrkskalan. Har 
man litet fantasi är det lätt att 
föreställa sig hur små fjällbacka
barn i sina tankar många gånger 
rest jorden runt på den. En 
spinnrack, eller på bahuslänska 
en krabberack, står i ett av hör
nen, vid mitt besök det senaste 
förvärvet till museets samlingar. 

Även en karnad, sam vittnar am 
tider, då man inte hade badrum 
hemma, står vid ena väggen. 
Där ser man ackså en unik sial, 
skänkt av avlidna Gerda Ek
ström ach av henne själv hem
förd från Moskva. 

Rummet är ny tapetserat, ach 
man har pietetsfullt försökt få 
tag i tapeter så lika de ur
sprungliga sam möjligt. Flera 
tavla r hänger på vägarna. En 
hjärtfarmad m ed snäckram am
krrng, gamla tavlar i mö-rka, 
dystra färger ach förstoringar 
av åldriga fatagrafier, sam vi-

sar scener ur vardagslivet i 
svunnen tid. 

Hedersplatsen b land dessa tav-
10'1' intar anekligen ett aljetryck 
på kung Oscar den II ach hans 
d r attning Saphia amgivna av 
hela den svenska kungafamil
jen. 

Ett sådant tryck fanns i de fles
ta hem på landsbygden åren ef
ter sekelskiftet. Då bestad 
kungafamiljen av ett trettiatal 
persaner, ach ingen kunde väl 
drömma am att den rätt snart 
skulle decimeras till endast 5 
personer, sam den ju i våra da
gar består av. 

Svenska falket ä lskade ach såg 
upp till sitt kungahus ach ville 
därför ha en bild av dess med
lemmar i sitt finrum.. Denna 
bild köptes afta från pastarder
firman Ahlen & Halm, Insjön, 
sam gjorde strålande affärer. 
Kanske dessa aljetryck i någan 
mån ersatte våra dagars bilder 
ach repartage am kungliga i 
veckapressen. 

Även köket är ny tapetserat. Al
la dörrar där är blå- ach vit
målade ach galvlisterna blå. 
Ett slagbard amgivet av tre 
pinnstalar står dukat med två 
trä tallrikar ach ett större trä
fat, ach på dessa ligger slitna 
harnskedar. Vid ena väggen står 
ett skänkskåp, ach under den 
stara spiskåpan finner vi en häll 
m ed inmurad järnspis. Bakam i 
själva murverket finns en större 
ugn, sam användes vid starbak. 
På spiskåpans fris förvaras en 
nött kaffekvarn, en järnrnartel, 
kapparlack a. s. v. På hällen står 
en kopparkittel ach en kappar
gryta, ett strykjärn i sirykjärns
panna, sam sänktes ner i glö
den då järnet skulle användas. 

Vidare står där ett våffeljärn, 
en munkpanna, en trefat ach ett 
gammalt fatagenkök. En vagga 
finner vi ackså i köket ach en 
gammal garnvinda, kardar, bak.:. 
kavlar, en stav- eller stötkärna, 
besman, kafferastare m. m . Un
der fönstret, sam är avdelat i 
talv små rutar, står ännu en 
spinnrack. 

Köket har naturligtvis en egen 
ingång ach därifrån leder även 
en trappa upp till vindsvåningen 
där det förvaras en hel del ting, 
sam så småningam skall sättas 
i stfuld ach införlivas med mu
seets samlingar. 

Ett rum av Nestorsgårder: ~ 
ämnat att bli sjöfartsmuse= 
ach där finns r edan tanor c. 
en del gamla segelfartyg ~e..::. 
Fjällbacka. F ör närvaranci.e ~"::
varas där även en kista ~ cc 
uppsättning tunnbindan-aL,' s , 
I museets största rum har = 
samlat ihap föremål ände. re..::. 
stenåldern ach nästan fran:. -= 
våra dagar. Där finns flintre, --
tyg ach käkben av S\in ' 
nötkreatur funna två tL :;:-E 

meter ner i ett lerskikt i ' 
hult. Arbetsredskap m- 0'''0--= 

slag ach husgeråd a, trä oci: 
järn såsam tinar, byttor, Slä, 
siktar, ystkär l från l , -ca:r: 
stav kärnar ach en rundkä.""=.. 
klappträn ach ett snidar. =g-'::
bräde, ett kavelbräde från "-
1882, rymd- ach viktm:'t tre..::. 
mitten av 1800- talet och !<-'--

alnkäppar, en bandvävsrol ...:::
häcklar ach ullsaxar. 

Ett av de ä ldsta föremå:= ä!
.en borrsväng med init:i.aler -:.. 
daterad 1797. Vidare får ma::. se 
en del gammalt parslin. k!-::;
harn, ett tabaksskrin av trä ~
terat 1805, ur vilke t husho- C;;-

efter aftanmålet delade ur 
bak till sina tjänare. P å de- ~--

ta lacket syns märk en efter ~
ven, han delade de sal>ade ' 
baksflätarna med. 

Ett par träsk ar h elt skurru;. ~ 
ett enda trästycke finns 
att beskåda, liksam ett pc.r ::. 
ga fiskarstövlar tillverkade :::. 
Anton J ahanssan under - __ ..... 
världskriget. Det gamla kr=-
skåpet från K ville Sparbc.ci: • 
Fjällbacka har man ocksa :as:: 
vara på. 
För några år sedan bysz'"...a:; 
bakam hembygdsmuseet = -
för att i den ställa in örre:: 
remål. Tyvärr har denna rerl= 
visat sig vara alltför liten.. D2-
inne står en del inredniDgs== 
teriel från Olaf Wahlbergs spe
ceriaffär, sam låg vid U::g
backens krön. 

En del av Fjällbackas fö= gd' 

lyktar finns ackså be,-arade ~-
inne, liksam jardbruks
fiskredskap . Överdelen a. 
flera hundra år gamma:. 2D 
skrinda finns att se. G=
möbler från trakten och pt:..:.pE

ter från Fjällbacka kyr~ 
finns bevarade där. A.en ,,'.,
lans vindflöj el m ed årtale' ~ 
ach en mycket vacker dörr =-".,:, 
allmagernålning från Falkrg-'-c."::
den har blivit räddade di 

/o/.s. -

HUGO ANDREASON AKTIEBO LAG 
FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER . REPARATIONER. VÄRME OCH SAHITET 

TEL. 0525/31063, 31267, 3 12 96 
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Bohustalangen med Göteborgs-Posten och ångaren Bohusl -
blev åter publiksucce i Fjäll
backa. 

Den 26 juli anlände ångaren 
Bohuslän på sin talangfärd n'Orr
ut till Fjällbacka, där det under 
kvällen blev en intressant un
derhållning för den tusenhöv
dade publiken s'Om med intresse 
följde med i Talangens pregram. 
Talangens segrare blev ll-åriga 
flickan Lena Karlssen från 
Spånslätt, Gerlesberg, med 
dansmel'Odin "Det var inte me
nat så", m ed vilken mel'Odi hen 
erövrade såväl juryns s'Om ,pub
likens gunst. . 

Inte leg selen precis i Fjäll
backa. N'Ordvästen svepte snål 
'Och kylig över de dryga tusen, 
s'Om samlats vid Fjällbackas last
kaj 'Och entusiastiskt 'Om än lite 
blåfruset, följde Talang- tävling
en. Men prestati'Onerna 'Ombord 
på ångaren Behusläns back 
värmde alla, tr'Ots den kyliga 
vinden. 

Alltså inga sura miner, tr'Ots s'Ol
bertevaren, utan tvärtern varma 
friska tag av de telv, s'Om ställde 
upp i åtta nummer, 'Och den tu
senhövdade publiken. 

flickdu'On Christina Olausen 'Och 
Jehanna Gislen, innan två Ta
lang-bekanta från förra årets 
fjällbackastrandhugg, Lisbeth 
Karlssen 'Och Kent Svenssen, 
fjällbackab'Or båda, sjöng sin 
egen visa "Vakna, sakna". 

Dinglegrabben R'Obert Axelssen, 
10, löpte visserligen igen'Om alla 
existerande tenarter när han 
sjöng "Den stränge fadern", men 
han gj'Orde det på ett applåd
knipande sätt. Så slutade ännu 
en fjällbackabe, Asa Hellberg, 
'Också hen 10, talangkavalkaden 
med vacker sång. 

Musikgissningen leddes denna 
'Onsdagskväll av J an-Magnus 
Resengren med benäget bistånd 
av S/ S kaptensfru, Gunilla Eke
löf, 'Och styrmansfästmö, Kristi
na Björkegren. 
ll-åriga Lena Carlssen blev en 

av de finalister som z 
träda på L iseberg när ...:" e::-
inne. I Skärhamn fick " 
första platsen med Antfu; _-
lund, Kungälv. För 'Or"..EbE: 
ningen är Lena Carlssors wa.....a:== 
ingen nyhet. H'On har u_ -
vid Liens amatörparad. ~ a:
deltagit i Tanurnssk'Ol=s =-_
sikuppvisningar har he= - :...-= 
ka 'Och respektlösa framtr"c" -
de 'Och sång till gitarr a...... " 
gj'Ort ett trevligt intryck. _ -a=
ligtvis är L ena även en fr-c.::::
trädande elev i Tanums !I:=k
skela. Redan s'Om åttaåring' :!"

jade hen sjunga 'Och fick ~ 2~E::. 
sin första gitarr. Om henr:e:o 
vinnarmel'Odi "Det var in e e
nat så" räcker till slutseger å-er
står att se, men ett är säker.:: 
alla i hemtrakten 'Och hela kOrI:

munen håller tummarna för p:g
ga Lena Carlssen. 

Efter pr'Ogramledaren Jan-Mag
nus Resengrens välk'Omsttal 
värmde Lasse Dahlquist, kryss
ningschef 'Och jury'Ordförande, 
upp med Jelly B'Ob. S / S B'Ohus
läns kapten, Per Jehan Ekelöf, 
hade fått säte 'Och stämma i ju
ryn _ 'Ordinarie ledameten Pelle 
Staaf var arbetsför hindrad att 
närvara - 'Och de t'Olv tävlande 
klev med friskt med in i hand
lingen 'Och upp på scenen på 
Talang-fartygets back. Dessför
innan hade S/ S B'Ohusläns chefs
intendent, Harriet Nilsen, dra
git i ångvisslan 'Och därmed 
startat fjällbackaetappen, den 
sjunde i årets Talang- serie. 

D ERS 
DH EFTR. 

EDSTROM 

Lena Carlssen inledde 'Och följ- 
des av sjuåriga tr'Ollhättetösen, 
Susanne P ersson. Fjällbacka
du'On Janeth Börjessen 'Och T'Or
björn Kristenssen k'Om härnäst. 
N'Ossebr'O n'Oterade in sig i jury
pr'Ot'Ok'Ollet gen'Om 13-åriga Irene 
Svenssen i ett tensäkert fram
förande av "Flickan i dalen". 
Hamburgsund k'Om igen med 

Lilla Lena dr 'Og i gång Talangen med dansmel'Odin "Det '"ar ~:e 
menat så", vilket gj'Orde henne lite allvarlig 'Och högtidlig 'O\'e
tande 'Om vad denna skönsjungna sång just under kvällen sku:le 
k'Omma att betyda för henne. Lasse Dahlqvist avlyssnar i snm: 

Tel. 0525/31085 

beundran kvällens premiärsång. 

OälkOl11l1G iii! 

STORA HOTELLET I FJÄLLBACKA 
Vi har trivsamma rum . God mat· Fullständiga rättigheter 
Sommartid D A N S tisdag, 'Onsdag, tarsdag, fredag o lördag 

Ny festvåning. Nytt konferensrum för 50 personer 

Sillbord varje söndag 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Te lefon '0525/31'0'03 

~~ JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. '0525 / 31'057 

VINTERUPPLAGGNING OCH 

= TILLHANDAHÅLLER pv," "".......,.;.. 
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Lerenska Lancasterskolan Fjällbacka 

Fjällbacka- Bladet har i de se
nare numren visat bilder av bo
stadshus från den lilla ryggås
stugan till det stora präktiga 
sjökaptenshuset. I detta num
mer visar vi upp Fjällbackas 
första offentliga byggnad. Den 
förs ta försåvitt vi inte räknar 
med ett par inhysningsmöjlig
heter av militär natur: Vedde
bergets vårdkase, där vaktha
vande dragonen kunde söka 
skydd, eller "kasernen", där 
personal tillhörande flottan fick 
ta in under kriget 1718, då 
Fjällbacka var en av stationer
na i den konvojkedja som Karl 
den tolfte upprättade utmed 
Bohuskusten för att säkra till
försel av materiel för kriget mot 
Norge. Om det huset vet man 
intet, men i namnet K asernga
tan, lever dock minnet. 

Att detta vårt första sk olhus 
b lev så stort och präktigt, för 
det har vi att tacka en bygdens 
son, som genom en donation be
kostade dess uppförande. Johan 
Leren kom som ung till Göte
borg och blev en framgångsrik 
affärsman. I Göteborgs kalender 
för 1862 finner man handl. J . 
Leren som delägare i Leren & 
Rodhe, en firma i kolonialvaru
branschen med adress Kasern
torget 6. 

När Leren gick bort i mars 1862, 
endast 35 år gammal, h ade han 
i februari undertecknat en "tes
tamentarisk disposition" enligt 
vilken en summa skulle tillfalla 
"en skolinrättning för barnen u ti 
Fjällbacka". Och det heter v i-

dare: "Sedan denna min sista 
vilja vunnit laga kraft, bör en 
skolstyrelse utay de bästa kän
da och säkra personer i Fjäll
backa samhälle u [\-älj as, vilka 
äger att uppbära och till ovan
nämnda ändamål disponera de 
blivande medlen." De di ponibla 
medlen kom a uppgå till om
kring 6.000 riksdaler riksmynt. 

Leren avled wm nämnts 1862, 
men skolhuse stod fårdigt först 
1 76. Yadan detta långa dröjs
mål? I Bohusläns historia 1867 
lä.."€I' man: ''En storartad och 
kostl;am kyrkobyggnad lär ha 
,-arir orsak till att skolans byg
gande bliYi uppskjutet på obe-

ämd ·d". J a, prästerskapet 
med den nitiske ky rkoherden 
Holmq"ist i spetsen drev kyr
kans kray mycket hårt och sko
lan fick sitta emellan. Fö,rst 
fjorton år efter donators död och 
tolv år efter Kville kyrkobygge 
stod skolhuset i Fjällbacka fär
digt. En annan fråga, som må
hända även kunnat bidraga till 
uppskovet, var ett villkor som 
var fästat vid donationen. "Av 
donationsmedlen skall varje 
månad utbetalas till min efter
lämnade broder , så länge som 
han och hans hustru lever, 30 
Rdr Rmt, varefter dessa medel 
sedermera tillfaller skolinrätt
ningen i Fjällbacka". Kanske 
gick man och väntade på att 
också "de,sa medel" skulle bli 
tillgängliga. 

Men högre skolmyndigheter 
tryckte på. Fjällbacka måste lö
sa sin skolfråga. Så skriver sta-

tens folkskoleinspektör i sin 
ämbetsberättelse för tiden nov. 
1863-april 1865: "Den förhan
denvarande anordningen av di
striktets skolväsende med 
ambulatoriska skolor - är ej 
tillfredsställande" . . . "För lands
församlingen, där barnen, syn
nerligen sommartiden, äro i nyt
tig verksamhet, är det långa 
skollovet, som åtfölj er ambula
torisk skola, mindre skadligt, 
varemot i det stadsliknande 
Fjällbacka det måste verka för 
därvligt på barnen att nära tio 
månader av året gå sysslolösa. 

Inrättandet aven fast skola i 
Fjällbacka är högligen av beho
vet påkallat." .. . "Allmänt ytt
rades i Fjällbacka av föräldrar, 
med v ilka jag kom i samtal, den 
önskan att snart erhålla en fast 
och välorganiserad skola." 

Först 1875 var kommunen be
redd att tillmötesgå denna öns
kan. Då satte man igång m ed 
skolhusbygget, och det stod fär
digt att tagas i bruk hösten 
1876. Huset byggdes i en utkant 
av samhället på en bergsslutt
ning, och som framgår av fotot 
fanns varken vägar eller stigar 
utlagda ovanför landsvägen. 

Man fick ta sig fram bäst man 
kunde på bergknallarna. 

Skolhuset är resultatet av ett 
gediget byggnadsarbete, utfört 
av bygdens duktiga yrkesmän. 

Stenhuggeriet hade inte ännu 
kommit igång här. Därom 
skvallrar husets grundmurar av 
naturfallen sten. Men denna 
skäms sannerligen inte för sig. 

Timmermansarbetet är av yp
persta k valitet. Ännu efter nära 
ett hundra år är takåsens linje 
den snörräta. Med sina väl av
vägda proportioner hävdar sig 
huset väl bland Fjällback as för
nämligare byggnader. 

Och vad kostade det att bygga? 
Räckte de donerade pengarna 
till? Jo, av de sex tusen riks
dalerna blev det t. o. m . en del 
p engar över! Och dessa kom väl 
till pass vid den nu påbörjade 
beläggningen av Fjällbackas ga
tor med kullersten. (Om detta 
arbete se vidare Fjällbacka-Bla
det nr 23.) 

De fyra fönstren hör till skol
salen, de tre till lärarbostaden , 
en lägenhet om tre rum och kök. 
Skolsalen var denna tid 12 X 17 
m eter med takhöjden 3,15 m . 
Golvytan alltså 96 kvm. och luft
kuben drygt 300 kbm. Varför 
byggde man en sådan jättesal? 

Jo, den var planerad för en helt 
annan undervisningsmetod än 
den klassundervisning, som se
dermera blev den vanliga. Me
toden benämndes Lancasterme
toden efter upphovsmannen, 
den engelske skolmannen Lan
caster. "Lerenska Lancaster sko 
lan i Fjällbacka" har far prän
tat med sin prydliga stil på pär
men till den första dagboken, 
påbörjad år 1876. Metoden - i 
Sverige mest benämnd "växel
undervisning" - gick ut på att 
man i brist på lärare kunde an
vända duktiga elever som ett 

jor/s . sid. 12 
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Lerenska Lancasterskolan 
lorls. Irån sid. /I 

slags underlärare, "monitörer", 
och på så sätt skulle en enda 
"riktig" lärare kunna undervisa 
ett stort antal barn av olika åld
r ar sam tidigt i en mycket stor 
skolsal. I början på 70- talet 
övergavs metoden emellertid 
alltmer och ersattes av omedel
bar undervisning. Och jätteskol
salen stod där. Nåja, den blev 
under de följande årtiondena väl 
fy lld med Fjällbackas ungar. 
Det var gott om sådana dåför
t iden. Omkring etthundratjugo 
skolbarn hade far 'att som en
sam lärare undervisa från år 
1876 och till mitten av 1890-ta
let, då ännu en lärare blev till
satt. Det var Anna Pehrsson, 
som då trädde till. 

Vardagsläsning var givetvis helt 
utesluten. Man fick nöja sig med 
varannandags, vilket innebar att 
omkring sextio barn varje dag 
tog skolsalen i besittning. Ena 
dagen 3-4 skolåren, andra da
gen 5-6. Med det barnantalet 
var det bra att ha en stor sal. 
Men när talet kunde halveras, 
visade den sig onödigt stor och 
tungarbetad. Då kapade man av 
ett stycks på längden. Genom 
ändringen fick man också möj-

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBACKA 
T el. 0525/3 12 50 

I nzramnil1gar av 

tavlOf utföres! 

- MATERIAL I LAGER -

AlGOT TOREWI 
FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31071 

§ETTERLlND§ 
B AGERJ][ E]FTR~ 

Egen tillverkning av 

BAGERI och 
KONDITORIVAROR 

TEL. 0525-31029 

Fjällbacka 

lighet att realisera en gammal 
plan: att utöka barnens rastrum 
och att lägga ytterligare ett rum 
till lärarbostaden, vilken förut 
visat sig vara tilltagen i det all
ra minsta laget. 

En anmärkning. I skolhusets 
vackra fönsterrad hade från bör
jan fönstren en likformig rut
indelning. Och nu upptäcker 
man till sin ledsnad att en del 
av fönstren - väl vid någon 
okontrollerad reparation - för
setts med dubbelstora rutor, vil
ket är m ycket störande för hel
hetsintrycket. Vid reparationer 
och ombyggnader av våra gam
la förnämliga hu~ borde sådana 
störande ingrepp inte få fö r e
komma. Byggnadsnämnden bor
de utfärda bestämmelser för att 
förhindra all dylik förvansk
ning. 

Småskolehuset på nordsidan ut
med Kyrkvägen byggdes i bör
jan av 1900-talet. Detta hus var 
till en början helt fristående, 
men man blev snart nödsakad 
bygga samman husen för att 
täppa till "vindtunneln" mellan 
dem. 

Sverker Stubelius. 

Samtal med en som är 

med i barnaskaran 
Givetvis är ingen av de om
kring hundra barnen som står 
på parad ännu i livet. Men jag 
passade på i tid att få ett sam
tal med en av de små "gummor
na". Det var fru Davida Setter
lind, född Hintel och dotter till 
sjökaptenen David Hintel. Jag 
lade fram för henne fars dag
bok för det aktuella året samt 
originalfotot, vilket ju är avse
värt tydligare än reproduktio
nen här i tidningen. Det gällde 
för h enne att identifiera sina 
kamrater. Och hon klarade upp
giften nästan fullständigt. D et 
hakade upp sig ifråga om en 
kamrat, fru Ida Leander i öds
mål. Ida hittade hon på fotot 
men inte i dagboken. "Ah, nu 
vet jag hur det hänger ihop", 
sa Davida. "D et står inte Ida 
i dagboken, utan där står 
h ennes "officiella" namn och det 
är ett h elt annat - Gustava. 
När hon döptes och prästen, den 
myndige prosten Holmqwist, 
frågade: "Vad skall barnet he
ta?" - "Ida". - "Nej, det dö
per jag henne inte till, för det 
är ett hästnamn. Vi säger Gus
tava i stället, för det är ett rik.
tigt namn." Och därvid blev det. 
Ingen vågade sätta sig upp mot 
"Påven i K ville". Ida kallades 
Ida i hela sitt liv. Men i alla 
officiella handlingar hette hon 
Gustava. 

En liten privatskola Fjällbacka 
För inemot hundra ar sen 

Barnen i Fjällbacka hade inte 
tillgång till någon skolundervis
ning utöver den som den sex
åriga folkskolan kunde ge. Det 
fanns dock ungdomar som öns
kade sig något därutöver. Och 
dessa vände sig till magistern, 
som trots belastningen av arbe
tet med sin orimligt stora elev
skara stod till tjänst, åtminstone 
under 1870- och 80-talen, då han 
ännu inte tagit emot några så 
betydande och krävande kom
munala uppdrag. 

Av bevarade förteckningar över 
privatelever framgår, att det in
te bara var sådana som behöv
de förbereda sig för fortsatta 
studier vid läroverk och semi
narium; åtskilliga kom helt en
kelt ledda aven önskan att 
bättra på sin allmänbildning. 

Några plock i elev listorna. Där 
återfinner m an Annchen och 
Alida Andersson, "Flickorna i 
Ödsmål" kallade. Dessa var, lik
som brodern Herman Anders
son på fotot, barn till Gustaf 
Andersson, fabrikör av den be
römda "Fjällbacka ansjovis" och 
därmed grundare av den sven
ska sillkonservindustrin. Syst
rarna Karin och OIga (Bolla) 
Carlsson av släkten Falck är 
med liksom Hilma Strandberg, 
telegrafist därhemma och seder
mera känd som författarinna 
under namnet Angered-Strand
berg. Där finns ungdomar upp
ifrån socknen och utifr ån öarna 
- Bohlinar från Oxnäs. Taxan 
var ju också rimlig - 25 öre för 
lektionstimmen! 

Sverker Stubelius. 

En historia om telluriet som far just sitter 

och vevar på 

Av lärarna därhemma var far 
den ende som lyckats skaffa en 
sådan fin pjäs t ill sin skolas ma
terielsamling. Också andra lä
rare ville gärna ha ett tellu
rium. Så skollärare Svensson i 
Torp. Och h an höll sig franune, 
då folkskolinspektören , dr Lei
desdorff, kallat lärar na till sam
manträde, där de fick lägga 
fram sina önskemål. Sven sson: 

"Och så skulle jag v ilj a ha ett 
sånt där delirium som Stubelius 
i Fjällbacka har." (Generade 
fnissningar. ) Inspektören: 

"Vad säger herr Svensson?" -

"Sånt där delirium, som visar 
solen och jorden och månen och 
hur de rör sig". - "Jaså, ett 
tellurium menar väl då herr 
Svensson ." 

Gynna 

annonsörerna! 
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Högtidlig installation av Kvilles 

nya kyrkoherde 

y 

Vid kyrkoherdeinstallationen i K ville fanns även en brödratrio, 
nämligen från vänster komminister Bengt Block, Skellefteå , ny
installerade kyrkoherde Ragnar Block, Kville, och teol. kand. 

Carl Sixten Block, Kungälv. 

Kyrkoherdeinstallationen i Kvil
le kyr ka lördagen den 21 okto
ber hade samlat 465 personer, 
som fick höra biskop Bertil 
Gärtner hålla installationstalet 
till den nye kyrkoherden Rag
nar Block, som omgavs av 14 
prästmän och fick höra sin full 
makt uppläsas av sin broder, 
teol. kand. Carl Sixten Block. 

Sedan kyrkoherde Block läst 
trosbekännelsen, avslutades in
vigningen med att biskopen läs
te välsignelsen under det att 
samtliga prästmän lade sin hand 
på kyrkoherde Block. 

Före och efter installationsakten 
sjöngs en psalm, och när pro
cessionen inskred i kyrkan fö
reträdd av 12 kyrkvärdar, utför
de kantor Margareta Tobin 
Finale D-dur ur Sonat nr 6 av 
Mendelssohn. Under installatio
nen och högmässan sjöng sång
kören Pris Dig o Herre, samt 
Ditt namn Jehova av J . S. Bach. 

Altartjänsten vid högmässan ut
fördes av kyrkoadjunkt Alvar 
Högberg medan predikan hölls 
av kyrkoherde Ragnar Block 
cch den avslutande altartjäns
ten utfördes av komminister 
Gerhard Jansson. 

Den högtidliga akten i kyrkan 
avslutades mycket förnämligt 
genom att studerande Ulrika 
Tobin för första gången offent
ligt framförde sitt musikverk, 
Fantasi G- dur för trumpet, strå-

kar och orgel. Under det att 
tonsättaren och författaren själv, 
Ulrika Tobin, och hennes syster 
utförde violinmusiken, medyer 
kade deras broder Henrik To
bin med trumpet, medan trions 
moder, kantor Margareta Tobin, 
utförde orgelmusiken. Framfö
randet väckte stor uppskattning 
och Ulrika Tobin fick en myc
ket hjärtlig eloge av biskop 
G'irtner vid kyrkkaffet i Ta
numskolan. 

Nära trehundra personer sam
lades efter installationen i Ta
numskolans stora sal där kaffe 
serverades. Under detta hälsa
des den n ye kyrkoherden väl
kommen av pastoratskyrkorå
dets ordförande, Erik Tengberg. 

Vidare talade kyrkoherde Rag
nar Block, kontraktsprosten 
Einar Dahlen, komminister Ger
hard Jansson, för Svenneby
Bottna församlingar, ordföranden 
i Kville församlingsdelegerade 
Eric Gustavsson, samt för Ta
nums kommun kommunstyrel
sens ordförande Raymond Hans
son. Vidare talade kyrkoherde 
John Johammar, Svarteborg, 
kyrkoherde Gunnar Gustavsson, 
Kinna, kontraktsprosten C. 
Lindhardt, Hindås, och till sist 
avslutades samkvämet av biskop 
Bertil Gärtner, som tackade för 
att han fått komma till Kville 
och Tanum. Han var dock inte 
någon främling när det gällde 
denna del av stiftet utan hade 
tidigare besökt norra Bohuslän. 

Gynna annonsörerna! 

Stort intresse för 

hembygdsarkivets 

verksamhet 
Till årsmötet, vilk.et hölls i p en
sionärshemmets lokal, där arki
vet är beläget, hade samlat ett 
flertal intresserade medlemmar. 

Ordföranden Sverker Stubelius 
hälsade välkommen och redo
gjorde för årets arbete vilket 
bedrivits såväl inom arkivet som 
ute på fältet. Det framgick av 
redogörelsen, att fältarbetet ha
de Utökats med bandupptagning 
av p ersonliga berättelser samt 
hade arkivets bildmateriel till
förts ett sextiotal monterade 
bilder av personlig karaktär. 

Vidare hade den på s·enare tid 
före tagna torpinventeringen fort 
satt m ed gott r esultat. Sjöfarten 
från forna tid.er ägnas fo.rtfa
rande samma intresse som för
ut och arkivets forskare Sverker 
Stubelius håller just på med att 
utreda segelfartygens historia, 
vilket han betecknade som en 
lång historia som kräver lång
varigt arbete. 

Kartor och böcker hade införli
vats med arkivets samling och 
bland dessa fanns bokverket 
"Fiskar och fiske i Norden", 
Kulturhistoriskt Lexikon, prakt
fulla verk m. fl. Herr Algot We
nander överlämnade ett bok
verk som gåva. 

Stubelius berättade på ett in
tressant sätt om "Sälfångst och 
fångsätt i forna tider" och del
tagarna erinrade sig om tider 
då sälen syntes i stort antal bl. a . 
på Gudmundskäret inne i Fjäll
backafjorden. Det pågick då en 
intensiv jakt på sälen och man 
trodde sig veta, att "Isak på 
GorViik" utrotade densamma. 

Efter denna intressanta översikt 
över vad som uträttats under 
det gångna året gick man över 
till att besluta om den fortsatta 
verksamheten under innevaran
de år. Samtliga medverkande 
fick sina uppdrag förnyade och 
man hoppades på ett gott ar
bete. 

Till styrelse återvaldes hrr Sver
ffier Stubelius, Johan Mjö·lner, 
Östen Hedenfjell samt nyvaldes 
hr Nils Nilsson. Till revisorer 
återvaldes hrr Johan Olofsson 
och Torsten Hakeröd. 

NISSE CARLSSONS 

Årets nya permanent 

Allt i modern Hårvård 

Tel. 0525/31125 

Harry Järund omvald till 
FjGK-ordförande 
Fjällbacka Golfkluhb har haft 
årsmöte i augusti månad i 
klubblokalen med Harry J ärund 
som ordförande. Till ny leda
mot i styrelsen valde årsmötet 
Barbro Hellner efter Kerstin 
Järund som undanbad sig åter
val. 

Styrelsen består av ordf. Harry 
Järund, vice ordf. Åke Hugos
son, sekr. Erik Järund, skatt
mästare Sune Borg samt Sten 
Carlqvist och Gösta J ärund. 

Tävlings- och handicapskom
mitte: Ordf. Sten Carlqvist, 
Barbro Hellner, Kerstin Järund, 
Åke Hugosson, Gösta Järund, 
Lars Eric Persson. 

Klubbkommitte: Ordf. Gösta 
Järund, Lars Forster, Ingela 
Persson, Lars Eric Persson, Stig 
Samre. 

Damkommitte: Barbro Henner, 
ordf., Karin Hugosson, Syster 
Carlqvist, Harriet Hultström, 
Margareta Liedholm. 

Revisorer: Sten Hellner, John 
J ohansson och ersättare Sten 
Nilsson. 

Bankommitte: Harry Järund 
samt Sten Carlqvist. 

Juniorkommitte: Olle J ärund. 
ordf. , Sven Blomdahl, Lars Eric 
Persson. 

Valberedning: Gunnar Hinde
mark, Sten Carlqvist. 

Efter årsmöteet frambar ordfö
randen klubbens tack till K ers
tin Järund för det oegennyttiga 
och gagnande arbete hon ned
lagt inom klubbens styrelse. 

Fartygstrafiken på Fjällbacka 

Av statistiska centralbyråns nu 
föreliggande definitiva siffror 
om rikets sjöfart under 1970 
framgår att i inrikes fart an
kom till Fjällbacka 8 fartyg på 
tillsammans 1.000 ton netto och 
avgick 9 fartyg på tillsammans 
l.000 ton netto. Totalt ankom 1. 
hrtyg på tillsammans l.000 ton 
netto. Totala fartygstrafiken på 
hamnen var alltså 18 ankomna 
och avgångna fartyg på inalles 
4.000 ton netto. 

I siffrorna här ovan ingår inte 
fartyg och pråmar med mindre 
än 10 tons dräktighet. Uppgif
terna innefattar inte heller fis
kefartyg, d. v. s. fartyg som an
kommer omedelbart från eller 
avgår omedelbart till fiskeplats 
till sj öss. Siffrorna för fartygs 
dräktighet i ton har avrundats 
till jämna tusental. 
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Nordlunds Elektrotekniska AB . 
Fjällbacka expanderar 

Företagets ägare och direktör Charles Bergling flankeras av 
från vänster konstruktionschef Gustav Pratnecker samt från 

höger av verkställande direktör Gustav Bergling. 

Det är ju en glädjande nyhet 
som ledningen för NETAB:s in
dustri i Fjällbacka nu meddelat, 
att en expansion är förestående 
inom företaget. Driften har ju 
endast pågått något år och att 
nu kunna utöka de anställda 
med ett tiotal är ju bara att 
gratulera till. Varje ökning av 
arbetstillfällen till bygden som 
förekommer är en tacksam åt
gärd värd att uppskatta. I an
ledning av företagets framgång 
har företagets direktör Charles 
Bergling lämnat följande med
delande till pressen. 

- Vi ser mycket ljust på läget, 
ordertillgången är tillfredsstäl
lande och vi räknar med att un
der de närmaste månaderna gö
ra flera betydelsefulla avtal, vil
ka skall säkra sysselsättningen 
för ytterligare tid framåt, sä
ger direktör Charles Bergling. 

Han besökte verkstaden i Fjäll,. 
backa varvid han redogjorde för 
Netabs utveckling under den 
närmaste framtiden, en utveck
ling som gör att företaget utvid
gar sin personal från ett trettio
tal till fyrtio. A v de som nu 
kommer att anställas, blir det 
minst två tekniker eller ingen
jör er . Netab, d . v. s. Nordlunds 
Elektrotekiska AB, startades 
1971, varefter före taget flyttade 
in i verkstaden 1972, en bygg
nad som med maskiner kostade 
nära tre miljoner. Företaget har 
efter en relativt blygsam start 
nu allt mer vuxit i kläderna. 

- Yi tror a \-i nu har kom
mit i rä • läge. och kommer att 
utvecklas \idare. kommenterar 

direktör Bergling den nu inled
da expansionen. Vid tiden för 
verkstadens tillkomst, ingick fö 
retaget ett licensavtal med Po
len, vilket gav polackerna rätt 
att tillverka viss del av Netabs 
maskiner för framställning av 
lättbetong. Det polska företaget 
Zremb äger därigenom rätt att 
sälja maskinerna på öststaterna. 

Netabchefen berättar nu att en 
utvidgning av avtalet är aktuellt 
och kommer att omfatta större 
delen av maskinutrustningarna, 
samtidigt som direkta leveranser 
från Netab till Polen kan kom
ma till stånd. 

Netabs tillverkningsprogram 
ingår lättbetongmaskiner med 
tillhörande utrustning. För att 
erhålla en jämn beläggning i 
verkstaden, förvärvade Netab i 
september månad en samförsälj 
ning och tillverkningsrätt till 
samtliga typer dränkbara pum
par, system Ehlin, som ingick i 
AB Elma produkter, Kristine
hamn. Försäljningen av dessa 
pumpanläggningar är i full gång 
och t illverkningen påbörjad. Ne
tabs leveranser i form av lego 
arbeten till den svenska varvs
industrin har även kraftigt 
ökat under hösten 1972, och här 
gäller det såväl svetsade järn
konstruktioner som maskinbe
arbetningar. Betydande beställ
ningar har även inkommit fr ån 
mekaniska verkstadsindustrin o. 
bilindustrierna . Det som nu 
hänt i Netabs verkstad i Fjäll
backa, är en liten ljusning i det 
annars ansträngda sysselsätt
ningsläget i Bohuslän. 

Gynna annon örerna ! 

Man "9 husmo och ungdoms edare 

Genom deru:a :'ö::t=?r" 
blev det en :::10::: :::J.' =-
barnen då ·-r:~r-
dem stor omsorg på o~- ~-~ 

Sysselsättningen rör ~-..'::. ii!" 

inte alltid den bä.:;t.a _ ,,:,,':"e;:: 

för ledningen att å:,-.;;' :~ 
men man lyckades !:... a:: ösa 
dessa problem på o~a sä . 

Omgivningen \ -id kolonin är 
mycket lämplig för lekar och 
idrott och Dahlgren sarte rota
tion på det hela. Här bedrives 
fotbollsspel, skogspromenader, 
orientering och n ere ,·id stran
den vattenlekar. Genom att 
Dahlgren var ägare till en se
gelbåt ställdes denna till förfo
gande för segelturer ute i skär
gården. Utrustade med flytväs
tar plockades ett lämpligt antal 
barn ombord vid varje segeltur. 

Vilket nöje rönte största upp
skattning att få se holmar och 
skär i sommartid. 

Barnkolonichef 

BERG BI 

Vi ör 

-~ --. 
~=-.; --a _.~ de även 

r:=Z=~ - =""-':le!" : allmänt 
~ ::..~ ;'ä- $all upp
. --: c::: ha Det an-

':~.... .....-=.ykter till 
-- - oc.::: a. ";;~ numera bli
:. er. =ci.cn:.ens ~eksak· · var 

: ~ :age- ~tur gare än att få 
'" -':".a bekantskap med dylika. 

Detta fick man genom att en 
ortsbo i K ville ställde hästar till 
förfogande. I omgångar färdades 
man hit och tränade i trav och 
galopp med största förtj usning. 

Äter till kolonihemmet. Här har 
husmor Stig Dahlgren till sin 
h jälp några damer vilka svarar 
för hemmets inre ordning, för
plägnad och service. Obevekligt 
kom så till sist u ppbrottets tim
ma då alla fick lämna sina be
styr och underhållnina för att 
vända mot h emmen sam till si
na vardagliga u:ppgL.~. De 
vuxna från en "\iL =ni.:::rl se
mester och ba=e:: ~ ~ SO!.ll 

marvisteL"€. -~::::::"- ~ces åt 
med örnsesid!" ak:=7 ::: oc::: taek
samhet fr'<>.TI E:. ::-e-:-'::~ = 
med hopp oc;: å-~r. 
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IS, Någon och andra 
somm arvanner 
~ :m_ a levande väsen jag i 
~-= träffade på, då jag kem 

_ .-år sjöbed, var en fluga. 
~ dansade yrvaket 'Och livs
. _ ;=ande 'Omkring i den bleka 
~---so!en 'Och sleg met rutan i 

==_,. :dade försök till frihet. 

hen hade lyckats överle
'iä den långa, kalla 'Och fuktiga 
5jöbodvintern. 

Mot bättre vetande gläntade jag 
på det salts trimmade fönstret 
'Och skänkte henne friheten -
tyckte faktisk t, att det lilla seg
lh'ade 'Och tappra krypet för
rjänat det. 

Vem vet förresten, 'Om det inte 
en gång kommer att råda brist 
på fluger i vårt avlånga land -
just sem någen ferskare kem
mit fram till att dessa, av alla 
avskydda flygfän, har en viktig 
missien att fylla i det lilla, sem 
ännu finns kvar av naturen. 

Näsb möte med djurvärlden 
var mötet med en liten b eskäf
tig spindel, som vävt sig ett be
undransvärt skirt nät under 
trappan. Förskräckt kilade han 
iväg på sina fyra benpar, men 
kem emellertid försiktigt kry
pande tillbaka, då jag levade he
nem att i fred få leva under 
trappan - 'Om i gengäld han 
skänkte ess lycka. Och vem be
höver inte litet extra sådan i 
den värld vi lever. 

I fråga 'Om att h ålla sig under 
trappan, så hön han sitt löfte. 
Sedan får väl framtiden utvisa, 
'Om det var en lyckespindel el
ler bara en lurig svindelspin
del. 

Vid midsemmartiden invadera
des sjöbeden av mygger 'Och 
knett. Hela familjen reklame
rade 'Och det spred sig en 'Odör 
av myggelja både inne 'Och ute. 
Alla kliade vi myggbett 'Och 
sv er dyrt 'Och heligt på, att sem
marsemester i fjällen skulle då 
ingen kunna förleda ess till att 
ta. 

I ffutreende kan jag deck tala 
'Om, att jag tyckte ibland det 
var riktigt skönt 'Och mysigt, att 
nattetid ha några små myggbett 
att klia. Det blev liksem litet 
sällskap, då man hade svårt att 
seva, 'Och familjens övriga m ed
lemmar retfullt snarkade för full 
maskin. 

Längre fram på semmaren gjer
de jag bekantskap med stackars 
Sjukis. Det var en liten mås
unge, sem ännu h ade sina brun
spräckliga babyfjädrar kvar. 
Vad sem hänt Sjukis, vet jag 
inte - bara att han var skadad 
på någet sätt 'Och inte kunde 
försörja sig själv på vanligt 
måsmaner. Särskilt i vattnet 
kunde han alls inte göra sig gäl
lande. 

Förgäves försökte jag att kasta 
brödbitar åt henem, men alltid 
snappade någen livskraftigare 
mås bert dem mitt framför näb
bet på Sjukis, sem blev utan . 
Det verkade emellertid, sem cm 
han försted min geda vilja, för 
snart teg han sig för att landa 
uppe på bryggan, där han sted 
'Och vacklade 'Och trillade bakåt 
då 'Och då. 
Nu blev det lättare att hålla de 
andra måsarna på avstånd 'Och 
Sjukis fick det ena skrevmålet 
efter det andra. Måsflecken 
pretesterade högljutt skriande 
'Och gav den faverise rade Sjukis 
ett tjuvnyp, då de kem åt. 
Därefter kem min lilla skydds
ling varje mergen 'Och bad 'Om 
mat. Snart åt han< ur min hand 
'Och hans matsedel utökades 
med alla slag av matrester, 'Och 
så gett sem all f~sK vi fångade 
hamnade i Sjukis mage. 
lhm jag skulle få ännu en vän 
mnan semmal en var till ända. 
En söndagskvdll då det var 
dans på bryggan 'Och gatan full 
av bilar 'OCh flanerande männi
sker, kem en liten fräsande 'Och 
snörvlande igelkett nerrullande 
till sjöbeden. 
Hur han klarade sig över gatan, 
är än i dag för mig en gåta. 
Emellertid blev han skyndsamt 
bjuden på mjölk 'Och de sexten
tusen spretande taggarn a lades 
åter tillrätta, då han belåtet 
smaskande började lapa av 
läckerheten. 
Följande kvällar satte jag ut 
mjölk 'Och varje mergen var 
skålen tern. 
Men, vem hade druckit ur mjöl
ken? 
Det enda jag kunde kenstatera 
var, att "någen" hade haft glädje 
av den. 
Men så en kväll teg jag herr 
igelkett på bar gärning, då han 
fömöjd integ sitt nattmål. 
Han fick rätt 'Och slätt h eta Nå
gen, 'Och en kväll då jag teg ett 
fete på henem blinkade han ba
ra förvånad, då det blixtrade 
till och fertsatte 'Obesvärad att 
lapa vidare. 
Det var vemodigt att lämna sjö
boden efter sommarferierna. 
Hur skulle det sluta för lilla 
Sjukis, då jag inte längre kun
de ge henom mat? 
J ag tyckte, jag kunde se henom 
framför mig, hur han skulle stå 
undrande på bryggan 'Och vän
ta förgäves. 
För "Någon" hade jag inga be
kymmer. Jag visste ju, att han 
snart skulle rulla ihop sig nå
gonstans för att sova sin långa 
vintersömn, men jag hoppas in
nerligt att få lyckan, att nästa 
år återse mina vänner Sjukis 
och Någon. 

Maj Gustafsen. 

Världsomseglare 
semesterFi ra re 

mangang 
FjäLLbacka 

Makarna Grill utanför sin semmarbostad i Fjällbacka. 

En sjöman älskar stranden vid 
havet, så gör även ryttmästaren 
och världsomseglaren Thorsten 
Grill med maka Inger, Stock
holm. Under sin mångåriga se
mester här njuter de av denna 
i bostaden hos makarna Lisa och 
Tersten Johansson i Sälvik. Det 
är blott ett stenkast mellan bo
staden och stranden där seglar
entusiasternas segelbåt 'Och 
stäveka ligger förtöjda . 
Om sin vistelse här berättar 
med glädje ryttmästare Grill att 
han kem hit och upptäckte den
na underbara plats första gången 
1940 och blev genast betagen av 
denna skärgård. Att det blev 
1940 dåvarande militären Grill 
kom att hamna i Behuslän och 
Fjällbacka berodde på andra 
världskriget. Från östsidan kom 
han att få ägna sina tjänster åt 
Sveriges västsida. Att Thorsten 
Grill slutligen knöts till Fj äll
backa för framtiden torde bere 
på att han här fann sin lycka 
i en orolig värld då han träffa
de sin fru Inger, som även bli
vit förtjust i skärgården här ute. 
Maka~na kem sedan att under 
32 år reservera sommaren fÖ'T 
sin vistelse härute. Deras öns
kan är att så få fortsätta under 
många år. Makarna har blivit 
välbekanta inem samhället där 
de med stort intresse ägnar sig 
åt cykelsporten under sina fär
der. De tillhö·r numera de pro
filer man minns från flydda da
gar och deras ankomst liksom 
bebådar att sommaren är här. 
Vi lyssnade till tvenne personer 
en försommardag vilka var in
begripna i ett samtal 'Om mån-

ne semmaren skulle vara här. 
Nej , dä trur jä ente, sa den 
ene, för ryttmästar Grill har 
ente kemmet. Ingen kan sem 
man förstår smyga sig hit utan 
att bli 'Observerad. Segling har 
varit hans stera passien. Han 
har under åren deltagit med 
skiftande framgång i ett stert 
antal regattor. Den verkliga 
sterseglingen var världsemseg
lingen som h an gjerde 1920-
1922 tillsammans med dåvaran
de kaptenen Sune Tamm. De 
seglare jerden runt med en 30 
meter lång Fidra, vilken byggts 
i England. Besättningen bestod 
av 11 man. Sem secendcher 
delteg Une Therburn, sederme
ra kemmendör. 

Radie eller nutida hjälpmedel 
fanns ej emberd varför seg
lingen under långa tider pågick 
medan besättningen var skild 
från 'Omvärlden. Flera gånger 
var vi utsatta för hårt väder, 
berättar vidare världsemsegla
ren Grill. Värst var det utanför 
Japan då det verkligen var kri
tiskt. Även när vi rundade Syd
amerika kände vi hårt väder. 
På många platser hyllades vi av 
befelkningen. Besättningen var 
särskilt utvald. Ingen fick vara 
gift ·eller förlevad, men allt gick 
väl 'Och alla kom hem igen. Re
san började i Karlskrona den 
25 september 1920 och Fidr a var 
åter i hemmahamn den 11 sep
tember 1922. Att seglingen över 
huvud taget blev av berodde på 
att bl. a. familj en Tamm ställde 
sig som ekenomiska garanter. 

A. T. 
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Ristningarna på Skutholrnen 
Ett försök till tolkning av några av de figurer, som äro ristade på en del 
av Skutholmens berghällar 

I S H 
1 

2 3 

Figurerna äro med stör sannolik
het kristna symboler. Kanske 
ha de ristats i tron att de skulle 
utgöra en skyddande kraft för 
de sjömän och för de fartyg, vil
kas namn äro ristade på hällar
na. De flesta av ristningarna 
härröra från 1600-talet. 

Ristningar förekomma även på 
Hamnholmen nordost om Skut
holmen. 
20/ 10 1972. 

Östen Hedenfjell. 

Fig. 1. 
Troligen en omkastning av bok
stäverna i Jesumonogrammet 
IHS, vilka äro de tre första gre
kiska bokstäverna i namnet 
JES(us). Monogrammet latini
serades och omtolkades till Je
sus Hominum Salvator = Jesus 
Människornas Frälsare. 

Formen ISH är språkligt tänk
bar, men den är icke av kyrkan 
vedertagen. 

4 

Fig. 2. 
X med lodrät stapel är ett Kris
tusmonogram. Den lodräta sta
peln har här utformats till ett 
latinskt kors. 
Korset symboliserar genom Kris
ti offerdöd det innersta i Guds 
väsen - kärleken till männi
skorna. 

Fig. 3. 
Se fig. 2. Här har korset i sin 
övre högra del fått formen av 
en triangel symboliserande Tre
enigheten. Tvärarmens vänstra 
del har korsats och bildar ett Fi
lippuskors. Enligt en legend 
korsfästes aposteln Filippus på 
ett liggande kors . 

Fig.4. 
Crux commissa. Antoniuskors 
även kallat T-kors (uttalas 
Tau-kors) . Till skillnad från det 
i våra kyrkor vanliga latinska 
korset (crux immissa) är tvär
armen placerad högst upp på 
stammen. 

En tradition anger att Jesus 
korsfästes på ett T -kors. 
T-korset förekom redan i det 
gamla Egypten och var där en 
symbol för liv och odödlighet. 
På figurer föreställande de 
egyptiska gudomligheterna Isis, 
Osiris m . fl. är T-korset (med 
ögla) avbildat såsom attribut. 
Numera är T-korset med ögla 
vanligt i den koptiska kyrkan. 

Fig. 5. 
Patriarkkors vars nedre del bil
dar en ofullbordad triangel. 
Den nedre streckade linjen sak
nas på berghällen. Triangeln 
symboliserar treenigheten. 

Fig. 6. 
A och T är den första och den 
sista bokstaven i det h ebr eiska 
alfabetet. 

Denna sammanställning av A 
och T symboliserar "Begynnel
sen och änden" eller "Den För
ste och Den Siste". 

Sommarfesten 
Liksom tidigare år skedde för
eningens sedvanliga fest på 
Strandrestaurangen med ett 
mycket livligt deltagande. Ett 
deltagande som ökar år från år. 
Denna fest har nu övergått till 
tradition inom Föreningen för 
Fjällbacka. 

Pristagarna i sommarens lycka
de tennisturnering fick under 
aftonens lopp mottaga sina pri
ser av pokaler och bucklor. En 
mycket imponerande prissam
ling. Fullständig prislista finnes 
på annan plats i tidningen. 

Under kvällens lopp auktionera
des en tavla bort skänkt av 
konstnären K. G. Holmberg. Li
kaså utlottades bl. a. en tavla 
av Lennart Holmberg och en 
dito av Wimar Axelson. Till des
sa liksom andra donatorer ber 
vi få framföra ett mycket varmt 
tack. 

Redan från början blev stäm
ningen mycket hög tack vare 
den goda måltid, som gästerna 
förplägnades med. Och i köksre
gionerna stod källarmästaren 
med ett gott humör och dirige
rade sina duktiga medhjälpare. 
Det valsades, shakades inte bara 
i restaurangen utan också ute 
på terrassen i den ljumma som
marnatten. Vid 2-tiden var fes
ten slut åtminstone på Strand
restaurangen, men en och an
nan nattmåltid förtärdes nog i 
sjöbodar och villor till fram 
emot morgonrodnaden. 

Väl mött till sommarens fest och 
till dess önskar vi Er alla en 
riktigt GOD JUL och ett GOTT 
NYTT AR 1973. 

OLOFSSONS 
JÄRNHANDEL 

A. E. 

FJÄLLBACKA TEl. 0525-31040 

Gasol Sport 

Husgeråd Fiske 

BåHillbehör Flytvästar 

Fiskarna Fjällbacka sanerar sin förening 
Fjällbackafiskarnas andelsför
ening består, och de fiskare vil
ka ännu har fordringar i före
taget, har nu möjlighet att få 
ut sina innestående medel. Det
ta framgår av den bild man fick 
vid årsmötet den 18 november 
om föreningens ekonomiska 
ställning. Det var ingen diskus
sion om det statliga lånet, vil
ket lyder på kronor 260.000:
utan man antog enhälligt det
o;amma. Man antog även det sa
neringsprogram som styrelsen 
framlade och vilket upprättats 
av styrelsen i samråd med lant-

bruksnämndens fiskerikonsulent 
Ulf Lundin. 

Mötet, vilket hölls på Stora Ho
tellet, var välbesökt. Föreningens 
gäster var lantbruksdirektör 
Arvid Bolmstrand, fiskekonsu
lent Ulf Lundin och ombudsman 
Rune Johnsson, SVC. 

I sitt hälsningsanförande fram
förde ordföranden Berthold 
Kahlman föreningens tack till 
jordbruksminister Ingemund 
Bengtsson, landshövding Erik 
Huss för biståndet att få det 
statliga lånet beviljat. För-

eningens tack framfördes även 
till fiskerikonsulent Ulf Lundin 
för det intresserade arbete han 
nedlagt, och till föreningens 
medlemmar, Tanums kommun 
och SVC för all hjälp. Vid ti
den för det nu upprättade sa
nerin"sprogrammet stod då sam
manlagt 278.000 kr. till förfo
gande vilken summa utgör be
viljat anslag från Tanums kom
mun 100'.00'0 kr., från SVC 
100.000 kr. och från medlemmar
na 78.000 kr. Föreningens eko
nomiska ställning är nu betyd
ligt bättre. Av det statliga lå-

net kommer man att använda 
160.000 kr. till inves:teringar. 
Bland annat skall ett isverk och 
en isblåsningsmaskin anskaffas 
för tillsammans 95.000 kr. Vi
dare sk311 investeras i r ationel
lare hämtningsmetoder, varvid 
såväl båtar som bilar skall ut
rustas med kommunikations
radio. 

Konsulent Lundin höll en redo
görelse för hur man tänkt sig 
och planerat för den fortsatta 
verksamheten. 

foris. sid. 27 
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KviLle Sparbanks sparvecka 
gav ett vackert resultat då det 
insattes kr. 725.094: 75 i 1.650 
poster. 39 nyöppnade konton 
noterades. Under samma tid ut
togs 452.945: 67 varför insätt
ningsöverskottet blev kronor 
272.149: 08. Under sparveckan 
anordnades lotterier där 15 vin
nare fick vardera 50' kr. samt 

blommor. Festsamkvämet hölls 
i Gröna Lids pensionat i Fjäll
backa och vinsterna överlämna
des av banktjänsteman Hilma 
Karlden och vice ordföranden 
Karl-Johan Wikström. Sångar
flickan Lena Carlsson, Spånslätt, 
underhöll m ed vacker sång till 
gitarrmusik . 

Vid kaffebordet har samlats festdeltagare, därav de flesta av 
vinnarna. 

Föreningen för Fjällbacka 
höll sitt årsmöte i Församlings
hemmet och o.rdföranden Alf 
Edvardsson hälsade välkommen. 

Sty.relsens och revisorernas be
rättelser föredrogs och godkän
des och ansvarsfrihet beviljades 
styrelsen. Verksamheten hade 
bl. a. omfa.ttat utgivningen av 
medlemsbladet "Fjällbacka-Bla
det" i samma upplaga som för
ut. l'ntresset för tidningen är 
gott och medlemsantalet stiger 
trots a tt fler a medlemmar faller 
bort på grund av adressändring 
som ej uppges vid avflyttning. 

Ett onödigt avbrott då åtgärden 
är enkel att vidta. Den företag
na höjningen av medLemsavgif
ten hade gett önskat resultat, 
och föreningens ekonomi där
igenom förbättrats. Föreningen 
hade även medverkat i propa
gandan att tillfö·ra bryggdansen 
medel för dess bedrivande. 

I tur att avgå ur styrelsen vo
ro: hrr Alf Edvardsson, Ingemar 
Engström, och Jiirgen von Lie-

wen Wistrand samt styrelse
suppleanterna Cla.es W . Kjell
berg och Bengt J ohanssQn vilka 
samtliga återvaldes. Vidare åter
valdes revisorerna: Stig Samre 
och Kerstin KrQona. 

Det vid skilda tillfällen påta
lade trafikförhållandet på läns
väg 163 från Gulf:s bensinsta
tion till br'On över Anråsälven 
diskuterades och beslöts att till
skriva länsstyrelsen i ärendet 
bl. a . om möjligheten aven has
tighetsbegränsning inom 'Områ
det. 

Beslöts vidare att på hänvis
ningstavlan vid brandstationen 
göra vissa kompletteringar be
träffande åsatt text. Tid 'Och 
plats för kommande årsmöten 
skall beslutas i samråd med 
Tennisklubben om möjligt den 
13 eller 20 juli. Styrelsen fick 
i uppdrag att anskaffa två st. 
flaggstänger för att därmed ut
öka befintligt antal vid Hälles
porten om mede·l kan ställas till 
förfogande. 

ANNA==MAJAS 
Tel . 0525/31371 

FJÄLLBACKA 
JlLal1..LLtaktlLt 

VALSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 

Honkrabbor vagabonder 
Storundersökning pågår 

Den st'Ora och välsmakande 
västkustkrabban som p å latin 
benämns Cancer paprus är fak
tiskt en riktig v agab'On d. J a det 
gäller visserligen endast h onan 
- men hon kan vandra desto 
längre. Hanen däremot är mera 
rQtfast eller stationär som man 
säger på fackspråk. För en hona 
är dock en marsch på femtio k i
lometer (fågelvägen) inget ovan
ligt under ett år. 

En märkt krabba SQm släpptes 
söder om Varberg fångades 
drygt ett halvt år senare i Fjäll
backa och en annan märkt krab 
ba s'Om plumsade i vattnet u tan
för Fjällbacka fångades två år 
senare söder 'Om Göteborg. 

D etta kan man läsa om i n yut
komna tidskriften Fauna och 
floras andra nummer för i å r. 
Tidskriften, som utges av n atur
historiska museet, har h elt och 
hållet ägnats åt havsfiskelabora
toriet i Lysekil och dess verk
samhet. De flesta av forskarna 
vid laboratoriet har bidragit 
med uppsatser och artiklar. Och 
om krabbvandringen har fil. 
kand. Hans Hallbäck skrivit. 

Sina uppgifter om krabbans liv 
och leverne baserar han p å de 
undersökningar som startade 
våren 1968 och utföres i sam
arbete mellan havsfiskelabora 
t'Orie t i Lysekil och zoologiska 
institutionen vid Göteborgs uni
versitet. Undersökningarna är 
indelade i dykarundersökningar, 
märkningsförsök, akvarieexperi
ment, tungmetalls analyser 'Och 
fångstuppgifter. För närvarande 

pågår slutspurten i und ersök
ningarna vilka skall kunna pre
s ,mteras under våren 1973. 

Då får vi alltså veta en m assa 
cm stor krabbornas livsrytm. Att 
h onorna är vagabonder står 
dock redan nu klart. En märkt 
"kvinna" småsprang hela. 3,5 km. 
på L'e dygn. Orsaken till vand
ringarna är ännu inte helt klar
lagt men enligt Hans Hallbäck 
är en teori a tt honorna går mot 
strömmarna för att kompensera 
krabbiarvernas drift m ed dessa. \ 
En liknande beteende som hos 
hummern finner man äv en hos 
krabborna under vinterhalvåret. 
Då \'attentemperaturen sjunker 
\'andrar krabborna ut på dj u pa
re ,-atlen. Qha till 30--45 m. Fle
ra märkta krabbor har fångats 
a\- trålare u:anIor ku...«ten. Ä ven 
\id dykning har Dan funnit 
krabbor nedgrävda i bonensan
den på smIT djup, Som hos 
hummern är de- också endast 
nahetid som krabborna rör på 
sig. 

Märkningsförso"ken av krabbQr
na utfö~ : ? jällbacka. L ysek il, 
Träs!övsläge och pa vissa ban
kar utanför L2::-e, Dessu om på
går en spec!.alunrler5Ölrning i 
B rofj orden oC dess rnynnings
område, Ger:= e:: särskilt ar
rangemang ~ = " ommit på 
knepet a rciirka krabborna så 
att skalömsn!n"er: inre besväras . 
Totalt har -!. - ~bbor läppts 
u t. Hono=a :. ?~ällhackaQrnrå
det har del.:; ;--~dra: norrut mot 
nQrska g,:änsen och dels söder 
u t. I Lvsekil har de flesta av 
de hon~r som ,m::drat. gett sig 
i väg söderu 

INy.aLön~dclkan 
du vinna 100.000 på din lön. 
Skattefritt! 

Kom in och låt oss berätta 
mera. 

~ GÖTAB .. -\- T ~ E _ 



KviLle Sparbanks sparvecka 
gav ett vackert resultat då det 
insattes kr. 725.094: 75 i 1.650 
poster. 39 nyöppnade konton 
noterades. Under samma tid ut
togs 452.945: 67 varför insätt
ningsöverskottet blev kronor 
272.149: 08. Under sparveckan 
anordnades lotterier där 15 vin
nare fick vardera 50 kr. samt 

blommor. Festsamkvämet hölls 
i Gröna Lids pensionat i Fjäll
backa och vinsterna överlämna
des av banktjänsteman Hilma 
Karlden och vice ordföranden 
Karl-Johan Wikström. Sångar
flickan Lena Carlsson, Spånslätt, 
underhöll med vacker sång till 
gitarrmusik. 

Vid kaffebordet har samlats festdeltagare, därav de flesta av 
vinnarna. 

Föreningen för Fjällbacka 
höll sitt årsmöte i Församlings
hemmet och nrdföranden Alf 
Edvardsson hälsade välkommen. 

Sty.relsens och revisorernas be
rättelser för'edrogs: och godkän
des och ansvarsfrihet beviljades 
styrelsen. Verksamheten hade 
bl. a. omfattat utgivningen av 
medlemsbladet "Fjällbacka-Bla
det" i samma upplaga som för
ut. rntresset för tidningen är 
gott och medlemsantalet stiger 
trots att flera medlemmar faller 
bort på grund av adressändring 
som ej uppges vid avflyttning. 

Ett onödigt avbrott då åtgärden 
är enkel att vidta. Den fö'retag
na höjningen av medlemsavgif
ten hade gett önskat resultat, 
och föreningens ekonomi där
ig,en'Om förbättrats. Föreningen 
hade även medverkat i pr'Opa
gandan att tillföra bryggdansen 
medel för dess bedrivande. 

I tur att avgå ur styrelsen vo
ro: hrr Alf Edvardsson, Ingemar 
Engström, och Jurgen von Lie-

wen Wistrand samt styrelse
suppleanterna Claes W. Kjell
berg och Bengt J ohanss'On vilka 
samtliga återvaldes. Vidare åter
valdes revisorerna: Stig Samre 
och Kerstin Kroona. 

Det vid skilda tillfällen påta
lade trafikförhållandet på läns
väg 163 från Gulf:s bensinsta
tion till bron över Anråsälven 
diskuterades och beslöts att till
skriva länsstyrelsen i ärendet 
bl. a . om möjligheten aven has
tighetsbegränsning inom 'Områ
det. 

Beslöts vidare att på hänvis
ningstavlan vid brandstationen 
göra vissa kompletteringar be
träffande åsatt text. Tid och 
pLats för kommande årsmöten 
skall beslutas i samråd med 
Tennisklubben om möjligt den 
13 eller 20 juli. Styrelsen fick 
i uppdrag att anskaffa två st. 
flaggstänger för att därmed ut
öka befintligt antal vid Hälles
porten om medel kan ställas till 
förfogande. 

ANNA~MAJAS 
Tel. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 
JfLafLlLtaldlLt 

VALSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 

Fjällbacka-Bladet 

Honkrabbor vagabonder 
Storundersökning pågår 

Den stora och välsmakande 
västkustkrabban som på latin 
benämns Cancer paprus är fak
tiskt en riktig vagabond. J a det 
gäller visserligen endast honan 
- m en hon kan vandra desto 
längre. Hanen däremot är mera 
rotfast eller stationär som man 
säger på fackspråk. För en hona 
är dock en marsch på femtio ki
lometer (fågelvägen) inget ovan
ligt under ett år. 

En märkt krabba som släpptes 
söder om Varberg fångades 
drygt ett halvt år senare i Fjäll
backa och en annan märkt krab
ba som plumsade i vattnet utan
för Fjällbacka fångades två år 
senare söder om Göteborg. 

Detta kan man läsa om i nyut
komna tidskriften Fauna och 
floras andra nummer för i år. 
Tidskriften, som utges av natur
historiska museet, har helt och 
hållet ägnats åt havsfiskelabora
toriet i Lysekil och dess verk
samhet. De flesta av forskarna 
vid laboratoriet har bidragit 
med uppsatser och artiklar. Och 
om krabbvandringen har fil. 
kand. Hans Hallbäck skrivit. 

Sina uppgifter om krabbans liv 
och leverne baserar han på de 
undersökningar som startade 
våren 1968 och utföres i sam
arbete mellan havsfiskelabora
toriet i Lysekil och zoologiska 
institutionen vid Göteborgs uni
versitet. Undersökningarna är 
indelade i dykarundersökningar, 
märkningsförsök, akvarieexper i
ment, tungmetallsanalyser 'Och 
fångstuppgifter. För närvarande 

pagar slutspurten i undersök
ningarna vilka skall kunna pre
senteras under våren 1973. 

Då får vi alltså veta en massa 
cm storkrabbornas livsrytm. Att 
honorna är vagabonder står 
dock redan nu klart. En märkt 
"kvinna" småsprang hela 3,5 km. 
på 1:'e dygn. Orsaken till vand
ringarna är ännu inte helt klar
lagt men enligt Hans Hallbäck 
är en teori att honorna går mot 
strömmarna fö'r att kompensera 
krabbIarvernas drift med dessa. \ 
Ett liknande beteende som hos 
hummern finner man även hos 
krabbnrna under vinterhalvåret. 
Då vattentemperaturen sjunker 
vandrar krabborna ut på djupa
re vatten, ofta till 30~45 m. Fle
ra märkta krabbor har fångats 
av trålare utanför kusten. Även 
vid dykning har man funnit 
krabbor nedgrävda i bottensan
den på stort djup. Som hos 
hummern är det också endast 
nattetid som krabborna rör på 
sig. 

Märkningsförsöken av krabbor
na utföres i F jällbacka, Lysekil, 
Träslövsläge och på vissa ban
kar utanför Läsö. Dessutom på
går en specialundersökning i 
Brofjorden och dess mynnings
område. Genom ett särskilt ar
rangemang har man kommit på 
knepet att märka krabborna så 
att skalömsningen inte besväras. 
Totalt har 4.000 krabbor släppts 
ut. Honorna i Fjällbackaområ
det har dels vandrat norrut mot 
norska gränsen och dels söder
ut. I L ysekil har de flesta av 
de honor som vandrat, gett sig 
i väg söderut. 

C.?\.~~0 
,(CEJ', 
t r:'1-, 

/, /'" 

I Nya Lönsparandet kan · \~ 
du vinna 100.000 på din lön. 
Skattefritt! 

Kom in och låt oss berätta 
mera. 

~ GÖTABANKEN 
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flRKIK DSTOMIElR 
~~9de~d ege~ ~k 

Kville Sparbank. 

med vackert läge och utsikt över 

FJÄLLBACKA GOLFBANA till för

månliga priser. 

FÖR INFORMATION 

KONTAKTA 

A B BR AC K IE f RITIDSBY 
4 5071 F]ÄLLBACKA 

Telefon 0525 - 31296, 31074 

I aHa bankärenJ en vänd Eder 
6[[ Sparbanken 

FJÄLL BACKA Tel. 0525 - 31018, 31380 

Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 
Rabba lshede och Kville. 

Oppningsliderna är för Gerlesborg fr .o.m. 1973: 
måndag 10.00-1300 
fredag 14.00-18.00 

tJUtn ef 
foto utrusta Dig med en bra kamera till Jul 

FJÄLLBACKA MED OMNEJD! (j:iLm rJ3Lixtat m.m. 
RING 12161 

när Du behöver TAXI eller SJUKBIL 
Utför avfotograferingar av gamla bilder 

till låga priser 

Till Er tjänst dygnet runt MAL TE JOELSSON • SONNYS FOTO 
45071 FJ;A;LLBACKA TEL. 0525-31550 

KN V ENTKNG 

AKliEBOlAG 
FJAlLBACKA 

Telefon 05 25/310 22 

• 
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IDROTT 

Gunnar Hindemark vann årets 
klubbmästerskap för seniorer 

P r istagarna i 1972 års klubbrnäster skap, från höger Gunnar 
Hindemark 1:a, Peter Kjellberg 2:a och Göran Hindem ark 3:a. 

En oerhört spännande kamp ut
spelades i årets KM för senio
r er, där det inte skilde mer än 
4 slag mellan segraren och 5:te 
pr istagaren. 

Resultat: 
1. Gunnar Hindemark 157 slag 
2. Peter Kjellberg 158 slag 
3. Göran Hindemark 159 slag, 
4. Sven Blomdahl 160 slag 
5. Åke Grunditz 161 slag 

KR damer : 
1. Kerstin Järund 172 slag 
2. Karin Hugosson 193 slag 
3. Barbro H ellner 205 slag 

KM juniorer: 
1. Christian Banner 80 slag 
2. Odd östlund 82 slag 
3. Åke Grunditz 82 slag 

KM old boys : 
1. Lars Törnblom 82 slag 
2. J ohn Granqvist 92 slag 
3. Lars Källander 95 slag 

Christian 
för 3:dje 

Banner vann 
året i följd 

Anrås-pokalen 

Christian Banner vann även i år 
Anrås-pokalen och h ar därmed 
skaffat sig en bet ryggan de led
ning i poängstriden om denna 
pokal, där han leder m ed 12 
poäng och har som närmaste 
konkurrent Olle Järund m ed 6 

poäng. 
Anrås-pokalen resultat: 
1. Christian Banner 74 slag 
2. Odd Östlund 75 slag 
3. Peter Kjellberg 77 slag 
4. Bengt Alderin 77 slag 
5. L eif Ericsson 80 slag 

Seriegolf 
Fjällbacka GK kom på 
plats i den nystartade 
golfen, . där Strömstads 
klubb storsegrade. 

andra 
serie
Golf-

Deltagarna visade stort intresse 
för denna form av tävling, som 
vi även nästa år kommer att ar
rangera och kanske då med yt
terligare en klubbs medverkan. 

Slutta bell : 
Strömstads GK 

6 4 2 O 16,5- 7,5 10 
Fjällbacka GK 

6 2 1 3 11,5-13.5 5 
Torreby GK 

6 2 1 3 11 -14 5 
B()rregard GK 

6 2 O 4 10 -14 4 

Golfbanan utvidgas 

Bron över till Holmen, med 3:dje hålet till vänster. 

I Sverige finns nu 110 golfba
nor, varav hälften har 18 hål. 
Nästa sommar kan även Fjäll
backa bjuda på en fullt utbyggd 
internationell 18 hålsbana. De 
första 9 hålen invigdes 1968, då 
man hade 150 medlemmar, men 
antalet steg snabbt till 300. D et 
blev trångt på banan under 
högsäsong och medlemsantalet 
fick begränsas. I detta läge be 
slöt man om utbyggnad till 18 
hål. 

Anläggningen av den nya ban
delen har skett i egen regi och 
med egen arbetskraft. För den 
arkitektoniska delen står ban
arkitekt Erik Röhss och golfför
bundets expert mr. Penninks. 

Den nya delen ligger i den 
vackra Anråsdalen och bildar 
nu, sedan gräset kommit upp 
på greener och fairway , en verk
ligt tjusig anblick. De för sta nio 
hålen har fått sin naturliga 
sträckning längs med Anråsäl
ven, som gett denna del dess 
karaktär, en blandning av sea
side- och inlandsbana. Den nya 
delen däremot får m era följan 
de fairways och greener och 
ligger samtidigt inbäddad mel
lan bergen. En bana av högsta 
kvalitet har från börj an varit en 
målsättning. H elau tomatisk be
vattning, v ilket sk er under nat
tetid, rationell mask inutrustning 
och kunnig personal har också 

gett önskat resultat. När även 
den nya bandelen fått något år 
på sig kommer 18-hålsbanan i 
F jällbacka att bli en verklig 
attraktion bland Sveriges golf
banor. 

Sett u r komm unens synpunkt 
är det naturligtvis en stor till
gång att kunna b juda på en 
förstklassig 18-hålsbana. Den 
främjar turistnär ingen , som för
länges, men den gör också byg
den mera begärlig för nyetable
ring av företag. 

Fjällbacka 
golfklubb 

är nu möj ligheterna till golf
spel åter kommer att lätta ge
om att banan u tvidgas kan det 
vara lämpligt att berätta lite 
om klubben och avgifte rna som 
är: -

Inträdesavgift 200 kr. 
Årsavgift: Enskild 300 kr., äkta 
makar 450 kr., junior 100 kr., 
Vår och höst: Enskild 1501 kr. , 
äkta makar 22-5 kr. 

För dessa avgifter får m an spe
la hur mycket som h elst, om 
man bortser från den "speciella 
"vår- och höstavgiften", som ej 
berättigar till spel under hög-
säsong. 

f oris. sid. 25 
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V:a Frölunda spelade 3-3 mot Fjällbacka IK . årets s. k. Badgästmatch 

V. Frölundas fotbollslag som gästade FIK:s lag. 

Västra Frölundas ishockeykriga
re gjorde bra ifrån sig också på 
fotbollsplanen när de i årets 
badgästmatch mötte ett förstärkt 
Fjällbacka IK. Matchen spela
des den 9 juli och slutade 3- 3, 
halvtid l-l. 

Hemmalaget hade prima för
stärkningar i främst Conny Al
der sson från GAlS, nuvarande 
holländska proffse t och f. d . 
landslagskapten en Björn Nord
qvist, dåvarande IFK Norrkö
ping, belgiska Briigge- proffset 
Curt Axelsson samt hockey
landslaget målvakt Leif Honken 
H olmqvist, AIK, och TV -spor
tens allt i allo Lars- Gunnar 
Björklund. 

Någon bättre match blev det in
te. Där emot var den fotboll som 
visades ganska trevlig och i 
högsta gr ad underhållande. 

1:atcher av denna karaktär då 
inget direkt står på spel (om 
man undantar äran) blir fullt 
naturligt avspända och får lite 
av semesterfotboll över sig. Till 
ah.,örernas fördel skall dock 
denna gång sägas att de indivi
duella prestationerna var klas
sen bä:rre än det lagspel publi
ken bjöds på. :llånga fina solo
nummer belönades med varma 
och livliga app~åder. K urt Axel
son (proifse fr{m Briigge i Bel
gien ) har vari i Fjällbacka en 
r ad av somrnrar och spelat bad 
gästmatcher varje år. Han gör 
alltid b ra ifrån sig oci:J. är en 
m ycket trevlig grabb både på 
och utanför plan. Tyvärr råkade 
h an denna gång ut för en liten 
olycka när han drabbade sam
man med en frölunda...<q>elare 
och fick ett sår i huvudet. Han 
fick forslas till läkare och där 
sy fyra stygn. Någon fara med 
denne "viking" var det dock in 
te . Ren olyckshändelse förelåg. 
Ingen som helst ojusthet före
kom. 

Björn Nordqvist (landslagskap
ten en) tog det av fö rklarliga 
skäl ganska lugnt. Han var ju 
vid denna tid högaktuell för 
holländsk fotboll och ville här 

inte ta några onödiga risker. 
Man konstaterade också att 
Honken Holmqvist h ar långt 
kvar innan han når dit i fo tboll 
som han gjort i hock ey, men det 
skulle vara gansk a m ycket be
gärt. Han gjorde dock inte bort 
sig på minsta vis. Snarare tvärt
om gjorde han m ånga riktigt fi
na dragningar och framspeln ing
ar och var vid et t tillfälle yt
terst nära att ge Fjällbacka led
ningen vid ställningen l-l . 

TV:s Lars- Gunnar Björklund 
har mycket boll i sig . Det har 
han beVIsat i fle ra ar. Han ar 
liksom Kurt Axelsson så gott 
som varj e ar med och lirar i 
denna m atch. L ar s-Gunnar är 
som man säger " lite rund om 
midjan" och detta hämmar ho
nom m ycket. Conny Aldorsson 
slutligen var kanske den aUra 
baste av de n u nämnda. Han 
slet verkligen och uträttade et t 
jättearbete. J ag vill personligen 
utnämnda honom som planens 
bäste spelar e. Bland fjällbacka
spelarna utmärkte sig Lars Eng
berg med ett mycket gott spel. 
Fred Nyman var också bra den 
tid han var inne. Han avlöstes 
sedan av Lars Engberg. 

Frölunda hade ett mycket jämt 
och välspelande lag. Skall n agon 
framhållas så måste detta bli 
Blixten H enriksson, Kj ell Ron
ny Petter sson och i någon m ån 
Tosse Hedlund. 

F rölunda tog ledningen genom 
K jell Ronnie Pettersson som på
passligt utnyttjade ett missför
stånd i fjällbackaförsvaret och 
bara hade att bredsida in bollen 
och gör a ställningen O-l. Fjäll
backa h ade dessförinnan chan-
en att ta ledningen m en Lars

Gunnar Björklunds straffskott 
smet ovanför krysset. Det skulle 
emellertid bli 1-1 i alla fall. 
Conny Aldorssons kanon talade 
riktigt bra och ställde gästernas 
keeper u tan ch ans. I andra h alv
leken tog Frölunda åter led
ningen denna gång genom L ars 
Er ik Esbjörs . 1-3 ordnade Tos
se H edlund på straff och det såg 

Det förstärkta Fjällbackalaget 
fr . v . Leif "Honken" Holmqvist, Bjarne Larsson, Leif Eriksson, 
Arne H aegerfors, Lars Gunnar Björklund, Leif "Skara" Claesson, 

Mats Karlsson och Karl Erik Uttgren. 
Främre raden fr. v. Conny Aldorsson, Lars Engberg, Tomas 

Ar onsson, Lennart Hermansson, Hasse Welander och 
Björn Nordqvist. 

m ycket mörkt ut för det för
stärkta h emmalaget. Lars Eng
berg kom nu in och hade turen 
att se sitt välriktade skott gå 
i mål och göra ställningen 2-3. 
Slutresultatet 3-3 gjorde sam
me m an underbart fr ispelad av 
Conny Aldorsson. 

Stig Edgren skötte domarsysslan 
som vanligt, d. v. s . mycket bra. 

I en förmatch segrade grann
klubben Hamburgsunds småt
tingar över FIK:s med 8-2. Den 
andra förmatchen spelade Fjäll
backas damer mot sina kolleger 

från Tanums IF och delade bro
der ligt (eller skall vi säga sys
terligt) på poängen. 0-0 slöt 
den trevliga dammatchen. 

I detta sammanhang vill FFF 
tacka alla som på ett fint och 
mönstergillt sätt bidragit till att 
denna badgästmatch kunde spe
las. Mycket arbete ligger bak
om ett sådant jippo och med 
tanke på hur mycket Fjällbackas 
unga har att .stå i under som
marmånaderna är detta mycket 
bra gjort. Vi får hoppas på en 
liknande match nästkommande 
sommar. -Jin-

~o1t'" 
om 

SPORT 
Fjällbacka IK:s representations
lag, A-laget således, belade en 
7:e plats i Norra Bohusserien. 
Avgjort sämre än väntat. När 
serien startades i våras talades 
det på m ån ga håll om chans till 
ser ievinst. Tyvärr visade det sig 
att laget var på tok för ihåligt 
för att verkligt kunna kämpa 
om "guldet" och uppflyttning till 
Bohusserien. Det blev denna 
gång Dingle IF som tog steget 
upp. Hamburgsund, som länge 
låg på topp, ramlade ner mot 
slutet m en slutade på en fin 
tredje plats efter Ryrs AlF. 
Fjällbacka kammade hem 16 
poäng och fick målskillnaden 
33-50. Sex vunna, fyra oav
gjorda och åtta förluster skrevs 
i protokollet när serien var slut
spelad. Bäste poängplockare i 
laget var icke oväntat Leif 
Eriksson med 15 poäng. Dan 

K arlsson och Bjarne Larsson 
delade andra platsen med 10. 
Litet bättre gick det i lilla DM 
där Fjällbacka föll först i semi
finalen mot Hedekas med 4-2. 
För e dess hade laget besegrat 
Hällevadsholms SK, Ryrs AIF 
och Hamburgsunds IF. De två 
sistnämnda serietvåa och serie
tr ea. 

B-laget har som tidigare käm
pat i Norra reservlagsserien och 
belade där en hedrande tredj e 
plats, endast 4 pinnar efter seg
r aren Skee IF. Tvåa var här 
Rabbalshede IK två poäng före 
FIK. 

B - laget gör alltid bra ifrån si~. 
Vad detta kan bero på vet ingen 
men lite sämre motstånd lär det 

{or Is. sid. 22 
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Kort om sport 

f orl.. frän sid. 2 / 

,äl vara än vad som återfinns 
i arra Bohusserien. Laget slu
tar så gott som varje år tvåa, 
trea eller fyra. Sällan sämre. Vi 
har i denna spalt förut talat 
om att det är kul att se just 
detta lag spela. Vi kan intyga 
detta även i år. Signaturen har 
sett några matcher och detta 
m ed förtj usning. Fotbollen kan
ske inte är den allra bästa men 
den kämpaglöd och den sisu la
get visade upp väger tungt och 
ger åskådaren full valuta. 
Juniorfotbollen är f. n. klubbens 
stora överraskning. Vi har tidi
gare rätt ingående redogjort för 
dessa lags förehavanden så vi 
tänker inte bli allt för "lång
randiga" denna gång. Vi måste 
ändå salutera juniorlaget på ett 
sjusärdeles sätt. Detta gör vi 
bäst genom att presentera den 
slutliga serietabellen i Bohus
läns norra juniorserie. Den se
rie där FIK:s juniorer härjade 
så gott som hur dom ville med 
bl. a. så starka lag som Munke
dal, Hällevadsholrn och Rabbals
hede. Av tio matcher vann laget 
samtliga och fick den utomor
dentliga målskillnaden 50-6. 
Femtio tillverkade mål och en
dast sex insläppta. Detta vitt
nar om styrka. 

Tabellen som den såg ut när se
rien var slut: 
Fjällb. IK 1G 10 D D 50,'--- 6 20, 
Munkedal 10 7 O 3 45- 21 14 
Hällevadsh. ID 7 O 3 39- 16 14 
Skee IF ID 3 D 7 22-46 6 
Rabbalshede 10 2: 1 6 26-37 5 
Dingle IF 1(} O 1 9 10,-66 1 

En titt på ovanstående och man 
drar en lättnadens suck med 
tanke på Fjällbackas "påläggs
kalvar". De är alla av god, 
mycket god kvalite. 

Juniorlaget spelade totalt 18 
matcher under innevarande år. 
Som här ovan nämnts gjorde la
get bra ifrån sig i sin serie, men 
ett strå vassare är nog matcher
na i JDM för Bohuslän. 

Första matchen i Junior- DM var 
mötet med Grebbestad borta och 
där vann "de våra" med hela 
5-0, efter mycket bra spel. En 
seger som tände laget direkt då 
nästkommande match skulle gå 
hemma mot Munkedals IF. En 
nog så svår match men när do
marens pipa gått för full tid 
stod Fjällbacka som segrare med 
klara 4-0,. I kvartsfinalen skulle 
det bli stopp enligt mångas me
ning. Motståndarna Strömstads 
IFK på Strömsvallen hade gjort 
fantastiska matcher och stod 
som klara favoriter till segern. 

Detta blev dock intet, utan 
F jällbacka vann även här efter 
en sällsynt bra match med is
hockeysiffrorna 7-4. Elva gran
na mål i samma match. Nu var 
laget i semifinal. Motståndarna : 
Kungshamns IF div. 2-lag och 
visa vad de kunde mot ett så-

dant motstånd. Matchen gick 
hemma och slutade efter väl ge
nomförd match 4-1 till .tjall
backa. Var laget så bra som 
siffrorna visade? Hur skulle 
detta JDM sluta? 

:r 'ör första gången i FIK:s his
toria var våra juniorer uppe i 
mycket fotbollskunnande. Nu 
skulle fjällbackagrabbarna få 
JDM-finaJ. Pressen skrev att la
get var Bohusfotbollens största 
överraskning i år. Det aktade 
inte för rov utan lsog sådana 
storheter som Strömstad, Kungs
hamn, Munkedal och Grebbe
stad. Det bästa som fanns i hela 
länet. Hur skulle finalen sluta, 
den skulle spelas på hemmaplan 
mot mycket starka IK Skär
hamns juniorer. Den dagen fi
nalen spelades r egnade det och 
blåste och var hur dåligt väder 
som h elst. A-laget skulle i bäs
ta fall dra 10 personer denna 
dag. Juniorerna drog över 150 
betalande. Domaren Stig Edgren 
blåste till spel och det ena an
fallet avlöste det andra från bå
da håll. Fjällbacka tog ledningen 
på straff och l-D till hemma
laget stod sig i halvtid. Just då 
var FIK JDM-mästare. Men en 
halvlek återstod ju. Den blev 
dramatisk. Skär hamn öppnade 
i ett rasande tempo och skulle 
med alla medel kvittera. Det 
gjorde de också när 20 minuter 
var spelade. 1-1 således och 
spännande så det förslog. Skär
hamn var det bättre laget just 
nu. Anfallen blev vassare och 
vassare, men Fjällbackas försvar 
var bra och l-l stod sig tiden 
ut. Omspel i Skärhamn. Då kom 
reaktionen. Fjällbacka förlora
de med 5-1 och Skärhamn blev 
således årets JDM- mästare. Vi 
gratulerar dessa grabbar och 
hoppas på da capo nästkom
mande år. Vad fjällbackagrab
barna beträffar så ber vi att 
även här få varmt gratulera till 
andra platsen i DM. Det var 
mycket bra gjort. Det skulle 
som sagt vara roligt att få se 
Skärhamn och Fjällbacka i 1973 
års JDM-final, men låt oss då 
vända på steken och sätta FIK:s 
grabbar som vinnare. Detta kan 
mycket väl hända. 

Bäste poängplockare i juniorla
get blev liksom i fjol Dan Karls
son. Inräknat serie och trä
ningsmatcher har Dan skrapat 
ihop h ela 26 poäng. Som god 
tvåa kom Mats Karlsson med 
21 poäng. P å tredje plats årets 
överraskning Mikael Cedebratt 
med 16 poäng. Som lagledare 
för juniorlaget har Stig Berg 
och Lars Engberg fungerat. 
Berg har även skött träningen. 

Pojklaget har spelat 14 matcher, 
därav 12 seriematcher i Norder
viken södra. Vunnit åtta, spelat 
två oavgjorda och förlorat två. 
God placering i serien. Hälle
vadsholm vann med Fjällbacka 
på andra plats. I pojkcupen möt
te laget IK Oddevald borta och 
förlorade m ed 4-1. En tränings
match mot Grebbestad slutade 

med vinst 3-2. Dan Carlsson 
blev även här bäste poängplock
are m ed 28 poäng. Lars Eng
berg har fungerat som lagleda
re för dessa grabbar. 

13- årslaget har även l ar del
tagit i Kämpersviks knatteserie. 
Laget kom på fin andra plats 
efter Tanums IF. Detta lag in
rymmer många små fina löften 
som vi i ett annat nummer skall 
titta lite närmare på. Vi kan 

bara här konstatera att från 
dessa små grabbar skall FIK:s 
representationslag bildas. Då 
gäller det att "hålla igång" r e
dan från början. Detta har Ber
til Hellberg insett och han skö
ter denna syssla på ett utmärkt 
sätt. Vi ber att få gratulera 
samtliga lag till deras i år myc
ket fina placeringar i både se
rier och DM. Vi önskar dem alla 
lycka till. 

-Jin.-

Maj-Britt Joho nsson avgick 
trädde till och Adele Berg 

Ordförandeskifte vid FIK:s dams ek tians årsmöte där från väns
ter den avgående ordf. Maj-Britt Johansson överlämnar ordf.
klubban till den ny tillträdande Adele Berg och önskar lycka till. 

om ordförande i FIK:s dam
klubb, vilken höll årsmöte i bör
jan av november. Medlemmar
na inom damklu bben hade un
der året liksom under föregåen 
de år nedlagt ett betydande ar
bete för klubbens ändamål. Vid 
årsmötet föredrogs FIK:s tack 
till damsektionen för ,ad den 
uträttat. Av verksamhetsberät
telsen framgick att hjälpåtgär
der satts in vid olika aktinteter 
inom idrottsklubben . Under 
1971-72 har bidrag lämnats till 
följande: ungdomssektionen kr. 
1.50,0" renovering av klubbloka
len 3.00,0, till isbanan 300. Dess
utom har 519 kr. lämnats för 
inköp av ett bordtennisbord. In
komsterna hade influtit genom: 
julfesten 2.829, försäljning a\" 

påskris 582 samt sommarfesten 
2.257. Följande damer valdes till 
ledamöter i styrelsen: ordföran
de Adele Berg efter Maj-Britt 
J ohansson, som avböjde å terval, 
Bodil Eriksson, Ylva P ersson, 
Maj - Britt Johansson och Ingrid 
J obansson. Till r evisorer valdes 
Karl Erik Utgren och Stig Sam
re. _!fötet beslöt att anordna lu
ciafest på restaurangen Fjäll
backa Havsbad. Till klubbloka
len anslogs 1.50,0 kr. Damsektio 
nen har även svarat för gym
nastiken i vilken deltagit ett 
femtiotal damer och flickor vars 
ledare är fru Adele Berg. Den 
aygående ordföranden Maj-Britt 
Johansson hyllades med applå
der och fick mottaga blommor. 

6;/ I ku Mdemas Ij ClMsl! 

BACJERM " CHARKUTERI = SPECE~~J 
GLAS och PORSLI m.m. 

Välkomna! EVA:s 
Tel. 0525/31014, 31252 
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s SNordervikens augusliregatla gick i frisk vind 
I mellan 10 och 12 sekundme
ters vind avverkades den S. au
gusti SS Nordervikens augusti
regatta - en segling där delta
garna verkligen fick segla, och 
visa vad de gick för. Flera bå
tar gick också runt, men besätt
ningarna är vältränade och de 
flesta lyckades också med före
taget att få båten på rätt köl 
igen och kunde fortsätta seg
lingen. Ett rigghaveri inträffa
de också, men i det fallet var 
ju givetvis båten borta ur täv
lingen. Av de 104 anmälda bå
tarna startade 75, medan de öv
riga uteblev av olika orsaker. 

Man hade denna gång förlagt 
starten till tre olika platser, dels 
till den traditionella Badhol
men, dels till Sälvik och dels 
till Musöfjorden. Arrangörsmäs
sigt klaffade allt perfekt, men 
ännu bättre skulle det bli om 
man satte till hårda tag emot 
de "plastraggare" som tydligen 
finner ett nöje i att ständigt 
vräka sig fram med vrålande 
motorer inne bland seglarna och 
ställa till med obehag. Efter av
- u ad segling blev det prisut
de . a på Badholmen, och man 
a\-slutac.e dagen med den tra
ditionella seglarbalen på ho
telleL 

Folkbåtar: 1) Annika, Bengt 
Johansson.. 5&:-. 2) Septima, 
Gunnar eden.. , 3) D ana, 
L eif - Rune Torsrensson, SSN. 

BB 11: 1) Topplänta, Anders 
Lindholm, SS_-. 

606: l) Skvättan.. Lars Sundberg, 
SSA V, 2) Dragos, Arne P ineus, 
SSN, 3) Clary, Axel Lindqvist , 
BJK. 

J 14: l) Alida, Eva-Lotta Ham
marström, SSN. 

Andunge: l) Abba, Stig-Arne 
Fredlund, SSN, 2) Anders And, 
Christopher Werner, SSN. 

Triss: l) Skvättan, Bröderna 
Josefsson, HSS, 2) Tarzan, Klas 
Hellgren, SSN, 3) H ejsan, Per 
Engström, SSN, 4) Flirt, Anders 
Malmström, SSN, 5) Sumpen, 
Lasse Lundberg, SSN. 

Kollibri: l) Kråkan, Krister 
Jungfeldt, SSN. 

Mirror: l) Wiskey, H ans Hall
din, SSN, 2) Ludde, Ingemar 
G_anqvist, SSN, 3 ) Gullvivan, 
Peter Hamberg, SSN, 4) Lapsus, 
systrarna Wingren, SSN, 5) 
Korpen, Bror Johansson, SSN, 6) 
Moder Svea, Lars Nordenström, 
KK., 7) Gulan, Lennart Edvards
son, SSN. 

OK-jullar, olympisk bana på 
Musöfjorden: l) Viktor, Björne 
Wäggö, HSS, 2) Orvar, Håkan 
Olsson, SS S, 3) Julia, Sture 
Kahlman, SSN, 4) Gå runt 
show, Klas Lundblad, SSN, 5) 
Namnlös, Lennart Magnusson, 
SSG, 6) Moster Berta, Ingemar 
Kahlman, SSN, 7) Feros, Len
nart Bennetsson, SSN, 8) Kaos, 
Karl-Axel Johansson, SSN. 

Olympisk bana vid Sälvik, J olly 
Schott: l) Lotta, Jonas Wäggö, 
HSS. 

Lill-Triss: l) 268, Jan Strid, 
SSN. 

Optimister: l) 3768, Ulf Larsson, 
SFS, 2) 3772, Ulf Alexandersson, 
SFS, 3) Slow, Roland Frösing, 
SBK, 4) Paj en, Kenneth Wik
ström, SFS, 5) Lilla My, Tomas 
Morin, TIK, 6) 4190, Per Söder
berg, SFS, 7) 3607, Mikael Karls
son, SFS, 8) 2148 Krister Holm
berg, SSN. 

Låt oss bjä[pa Eder meJ ju[k[apparna 

BÖCKER - SKRIV- RIT- och KONTORSMATERIEl 

FJÄLLBACKA BOKHANDEL 
P. A. KARLSSON 

45071 FÄLLBACKA Tel. 0525-31 019 

Fjällbacka Seglarskola stiger 

popularitet 

På bilden instrueras Gertrud K villerud, Gerd Tollskog, Kerstin 
Nygren, Gudrun Bonde, Dagmar Bergström och Ann-Margret 

Sundin av skolans ledare. 

l början av juli startade seglar
skolan med fulltecknade kurser. 

Många nya elever passade till
fället attt under sin sommarvis
telse här förena nytta och nöje 
genom att under sakkunnig led
ning få lära sig segla. Men det 
var inte bara nybörjare, utan 
rena proffsen som exempelvis 
Sven Bertil Taube. Dessutom 
var det flera deltagare från ar
tistvärlden som deltog i seg
lingen under vackra sommarda
gar. Här såg man Rolf Bengts
son, Lasse Berghagen m. fl. vil
ka gästade skärgården. 

J a, undra på att så många ville 
lära sig segla. Deltagarna hade 
ju ett lärareteam av hög klass. 
Lärare var ju som förut atlant
seglaren L asse Lundberg som 
t ill sin hj älp hade Lars Olsson, 
även han atlantseglare med fis
kekuttern Sköld från Orust. 

Förutom skolans vanliga båtar 
vilka är av hög klass för detta 
ändamål, hade man i år fått ett 
provexemplar, en danskbyggd 
enmans katamaran. I kurserna 
medverkade även instruktörer 
na Björn Sjöberg och Torsten 
Svandung. Kurserna var vecko
kurser och avslutningarna följ
des upp av ett stort antal för
äldrar och övriga intresserade 
vilka fick bevittna ungdomarnas 
prov, dels med sina båtar, dels 
med annat sjömanskap. 

Lady's Week. Vid seglarskolan 
firades fruntimmersveckan ge
nom att det anordnades en 
Lady's Week, en seglarkurs för 
damer i olika åldrar. Initiativet 
slog an på damerna och det blev 
fulltecknat omedelbart. Sedan 
damerna fått lära sig grunder
na för segling och avlagt prov 
fick de vid avslutningen diplom 
på sin skicklighet. 

SNITTBLOMMOR 
DEKORATIONER 

KRUKVÄXTER BORDS-
BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

KARRABY HANDELSIRADGARD 
HAMBURGSUND Telefon 05 23 - 5 3155 

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 - 31024 

GODKÄND AV STATENS HANTVERKSINSTITUT 
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Lyckad Fjällbackaregatta 

Här startar de unga seglarna i mirrorklassen med ett tjugofemtal deltagare. 

SS Nordervikens högsommar
regatta, som gick i samband med 
badortsfesten i Fjällbacka blev 
en helt igenom lyckad kappseg
ling som gynnades av ett strå
lande väder och bra vind. Man 
uppmätte vid starten cirka 5 se
kundmeter och man man säga 
att vinden hön sig konstant un
der hela seglingen. Det blev 
också som väntat nytt deltagar
rekord då inte mindre än 127 
båtar av 16 olika typer kom till 
start. 

Optimist jollarna dominerade, he
la 27 i starten. I den största 
k lassen, folkbåtarna, vann hem
ma seglaren Olle Pålsson en 
ganska överlägsen seger trots 
att han i år hade konkurrens 
av betydligt fler båtar än ti
digare. Sture Kahlman, svenske 
mästaren i D-kanot, har slutat 
segla denna båttyp och åter
fanns nu i stället i OK- jollar, 
där han dock inte var lika su
verän som i D-kanoten utan 
fick nöja sig med en tredjepla
cering. I övrigt kan sägas att 
arrangemangen gick bra i lås, 
och att två protester inlämnats 
samt att en båt blev utesluten 
sedan den i starten trängt un
dan andra båtar. 

Ett vackert tyg för vardag 

och fest 

finner Ni billigast och bäst 

STUVBODEN 
fJi\lUACKA 

Telefon 0525 - 31495 

Mid dagstängt 12.30- 14.00 

Kvällsöppet tisdag och fredag 

Resultat: 
Folkbåtar: 1) P ia, Olle Pålsson, 
SSN, 2) Tarantella, Yngve Tors
son, SSC, 3) Annika, Bengt Jo
hansson, SSN, 4) Opandus, Nils
Erik Karlsson, BJK, 5) Alfhild, 
Erik Järund, SSN. 

J . 14: Zan- Qui, Ove Krok, SSV, 
2) Siesta, Georg Aronsson, 
SSN. 

BB 11: 1) Josefin, Lars-Ivar 
Ödbrant, SSN, 2) Topplenta, 
Anders DidhoJm, SNÖ. 

Andunge: 1) A bbatig, Arne 
Fredlund, SS , 2) Anders And, 
Christopher Werner, SSN. 

Mustang, junior: 1) Tripp, Ro
land Bergström, SS , 2) Gala
driel, Christian Lessel, Kryssar
klubben, 3) May Be, Ove Gus
tafsson, SS 

D-kanot: 1) Hasta, Bertil Hu
gosson, SS N, 2) Hilda, Alf Jo
nasson, SSN, 3) H erta, S tefan 
Strömberg, SSN. 

OK-jollar: 1) Victor, Björne 
Wäggö, HS , 2) Gnistan: Inge Jo
hansson, SS G, 3) Julia, S tw'e 
Kahlman, SSN, 4) Albino, An
ders Hafstam, L , 5) Moster Ber
ta, Ingemar Kahlman, SSN, 6) 
NN, Hans Andersson, ÖKK. 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 6741 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525 /3 1141 

MODERNT SNABBKÖP TILL 

EDER TJÄNST 

Gavott: 1) Björn Sjöberg, SSN, 
2) Karin Otterman, SSN. 

Trissjollar: 1) Kavaljer, Mag
nus Hedström, AS, 2) Tarzan, 
Klas Hellgren, SSN, 3) Lar s 
Lundberg, SSN, 4) Flirt, Anders 
Malmström, SSN, 5) 4094, Jean 
Paoli, SSN. 

Mirror: 1) Klara Kluck, Bröder
na Norrman, SSV, 2) Huj - Huj, 
Bröderna Sandersson, SSN, 3) 
Karl Astrid, Karl-Axel Johans
son, SSN, 4) Alo, Anders Thy
resson, SSN, S) Gulan, Lennart 
Edvardsson, SSN, 7) Ludde, In
gemar Gra'nkvist, SSN, 8) Kor
pen, Bror Johansson, SSN. 

J olly cott: 1) Lotta, Jonas 
Wägg:, HSS, 2) Tjabo, Ulrika 
Blidner, SS N, 3) 904, P er An
ders Hallberg, SSN. 

Zef- jolle: 1) 9796, Björn Berg, 
SSN, 2) arnnlös, Gunnar Wies
bmder, SS . 

Optimistjollar : 1) Baborg, An
ders Johansson, SSG, 2) 4011, 
C~aes Mattsson, SFS, 3) 3772, 
Ulf Alexandersson, SFS, 4) 4779, 
Henrik Möller, SFS, 5) 6268, Ulf 
Henriksson, SFS, 6) 4899, Sven
Olof Johansson, SSG. 

Vi 
, försäljer 
-I installerar 

-, reparerar 

ALLT E LEKTR ISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 

s S Nordervikens årsmöte 
i Fjällbacka 
Det är nu definitivt k lart att 
nästa års Svenska Mästerskap i 
Soling kommer att seglas i 
F jällbacka, med Segelsällskapet 
Norderviken som värd. SSN har 
sedan en tid tillbaka haft en för 
frågan om man var intresserad 
av arrangemanget och vid års
mötet beslutade man enhälligt 
att acceptera och ställa sig som 
värdar . Därmed kan man anse 
saken vara klar. 

Från årsmötet i övrigt kan näm
nas att sällskapet enligt årsbe
rättelsen nu har 232 medlem
mar och att verksamheten är 
mycket god samt att juniorav
delningen är mycket livlig. Sty
relsen fick följande samman
sättning: ordf. Olle Pålsson, v. 
ordf. Ragnar Lundblad, sekr. 
Roland Pålsson, kassör Stefan 
Strömberg. Övriga ledamöter är 
Alf Jonasson och Karl- Erik 
U ttgren. Till ordf. i seglings
nämnden valdes Bengt Kahl
man, och till ordf. i junioravdel
ningen Gösta Sandersson . Revi
sorer blev Arne Fredlund och 
Evert Waldner. 

Segern gick till Åmåls
seglare i årets Väder
öarna Runt 
Det blev en lugn och stilla seg
ling när SS Norderviken avslu
tade 1972 års seglingssäsong med 
distanskappseglingen "Väder
öarna runt". Det var andra året 
i följd som denna segling arran
gerades och till vilken endast 
däckade kölbåtar hade tillträde. 

24 båtar var anmälda till start, 
men fyra uteblev av olika an
ledningar. Att vinden var dålig 
kännetecknades bäst av att den 
25 distansminuter långa banan 
tog hela 6 tim. och 54 min. att 
avverka för den snabbaste bå
ten en 606. Bästa folkbåt hade 
7 timmar. 

Bengt Johansson fick en mycket 
dålig start och kom iväg näst 
sist av samtliga båtar, men han 
gjorde en mycket bra segling 
och fick en tredjeplacering i 
slutprotokollet. Av de 20. star
tande båtarna bröt en. 

Resultat, klass A : 1) L. Sund
berg, Amålsvikens SS, 2) Roger 
Karlsson, SSN, 3) Erik Lind
ström, SSN, 4) G. Arnewid, 5) 
K . Jannerling. 

Klass B: 1) Emil Häger, 2) Olle 
Pålsson, SSN, 3) Bengt Johans
son, SSN, 4) Jan Jungberg, 5) 
L . R. Torstensson. 
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Paret Grankvist
Holmberg bäst i 
Dannholmen runt 
Arets seglingssäsong i Fjäll
backa avslutades på söndagen 
13 aug. med Ingrid Bergmans 
och L ars Smiths inbjudningsseg
ling "Dannholmen runt" . Ett 
tjugotal båtar deltog och kunde 
glädja sig åt frisk vind och strå
lande väder. 

Samtliga samlades vid villan på 
Dannholmen där värden Lasse 
Smith hälsade välkommen och 
redogj orde fö r seglingen. Den
na indelades i en klass för de 
yngre, vilket var lika med segl
larsKolans elever, och en klass 
för oldboys. 

Överlägsen vinnare bland de 
yngsta var Ingemar Gran~vist 

och Christer Holmberg. 2) Con
ny Lind-Katarina Kahlman, 3) 
Karl- Axel Johansson-Jocke 
Frantzen, 4) John och Peter 
Sandersson, 5) Roger Waener
lund-Robert Haeger. 

Oldboysklassen: 1) Bengt Kahl
man, 2) Lasse Smith, 3) Bobbie 
Standley, 4) Gösta Sand, 5) Rolf 
Egnell. 

Prisutdelningen förrättades av 
Lars Smith och seglarskolans 
chef Lasse Lundberg. Sedan 
värden Lars Smith tackat alla 
som kommit till ön och deltagit 
i seglingen frambar Lasse Lund
berg gäster nas tack. 

Arets upplaga av Dannholms
seglingen var en av de mest 
lyckade hittills. Banan var två 
;arv och redan från början ha
de paret Granqvist-Holmberg 
ordnat ett betryggande för
språng som de ökade under he
la seglingen. 

Gymnastik en upp· 
skallad verksamhet 
Fjällbacka 
Gymnastiken var av såväl ung
dom som vuxna efterlängtad 
under långa tider då man var 
i avsaknad av lämpliga lokali
teter för denne: sport. När skol
byggnaden vid Håkebacken för 
ett år sedan stod färdig hade 
man fått lokal för gymnastik. 
Intresset bland såväl de man
liga som kvinnliga slog snart ut 
i full blomning för gymnasti
kens utövande, och numera be
drives denna med stor intensi
tet under ledning av hr John L 
J ohansson och fru Adele Berg. 

Fjällbacka Idrottsklubb starta
de i höst gymnastik för flickor 
i åldern 8-15 år och fick vid 
starten ett oväntat stort delta
gande, 25 st. Fru Adele Berg 
är även ledare för de yngre da
merna. 

Soling-SM förlägges 
till Fjällbacka 
Sedan underhandlingar förts 
mellan Solingförbundet och SS 
l~orderviken ar det nu fastställt 
att seglingarna kommer att be
drivas i l:!jällbacka. Det är för
bundet som arrangerar täv
lingen men SS l''iorderviken 
svarar för värdskapet. Täv
lingen kommer enligt vad som 
nu förespråkas att aga rum i au
gusti manad och deltagarna med 
sällSkap uppskattas till 150 per
soner. Dessa siffror är givetvis 
så här tidigt endast uppskatt
ningsbara. Men att Fjällbackas 
segelintresserade kommer att 
uppleva ett historisKt tillfälle då 
det gäller att placera det stora 
antalet båtar det rör sig om med 
tanke på att h amnen vid det här 
laget kan vara väl korkad, rå
der det inte tvivel om. Väl mött. 

Sommaren 1973 har redan bör
jat att planeras i Fjällbacka, och 
vad som särskilt kommer att 
förberedas blir den stora anhop
ningen av besökare i saznhället 
i samband med SM i soling. Ta
nums fritidsnämnd, som enga
gerat sig i detta stora evene
mang, hade under hösten ett 
sammanträde med Fjällbacka 
IK:s damklubb, för att i tid ord
na frivilliga medhjälpare till de 
olika aktiviteter som har Tanum 
och Fjällbacka som värdar. Allt 
måste förberedas eftersom des
sa gäster kommer i anslutning 
till den då rådande badsäsongen 
och efterfrågan är stor på rum 
och hotell samt pensionat. 

Tennisklubbens avslut

ning med prisutdelning 
ägde rum på Strandrestaurangen 
Fjällbacka Havsbad i anslutning 
till Föreningens för Fjällbacka 
sedvanliga sommarfest med god 
tillslutning. F .F .F:s ordförande, 
Alf Edvardsson, hälsade delta
garna välkomna. Efter supen 
förrättades prisutdelning för 
sommarens tennisresultat vid 
tävlingarna. Medverkande voro 
tennisklubbens ordförande Sten 
Kallin, Annika Bundsen och Alf 
Edvardsson. 

Pristagare: Herrsingel, klass A: 
1) B. Jansson, 2) B. Wahlström, 
3) B. Rasmusson och G. Berg
ling. Herrsingel klass B: 1) Ake 
Lindskog, 2) Gunnar Hellberg, 
3) S. Ekström och J . E. Liby. 
Veteransingel: 1) C. M. Bror
ström, 2) Ö. Bengtsson, 3) C. 
Bergling och L. Berg. Pojk
singel: 1) F . Flodin, 2) A. Örn
berg, 3) B. Ekström och A. Lind. 
Herrdubbel : 1) B. J ansson, A. 
Eriksson, 2) B. Rasmusson, Kurt 
Pettersson, 3) Wahlström, For
sen. Segrare i damsingel: 1) G. 
Bergling, 2) S . Norrman. 

for/s. från sid. 20 

Fjällbacka Golfklubb 

Det finns ett trevligt klubbhus 
med servering hela sommaren 
samt under vår och höst på lör
dag och söndag. Shop, varm
duschar, toaletter och vagnbod 
för golfutrustningen finnes. 

Tränare är tillgänglig under 
sommaren. 

Tävlingar anordnas från maj till 
oktober varje lördag både för 
nybörjare och mera försig 
komna. 

Markområdet 
Den för golfbanan och tomtom
rådet förvärvade marken, har 
tidigare tillhört två gårdar och 
ett mindre h emman. Samman
lagt ett område på över 100 
hektar. De personer, som bru
kade dessa gårdar, har samti
digt med överlåtelsen, beretts 
fast anställning i AB Fjällbacka 
Golfbana. 

Vatten, reningsverk, 
vägar 
Vatten kommer från egen vat
tentäkt och finns i riklig mängd. 
Alla ledningar är på frostfritt 
djup. Reningsverket ger 90 % 
rening och kan drivas efter så
väl biologisk som kemisk me
tod. Anläggningen, som god
känts av naturvårdsmyndighe
terna, ger möjligheter till instal
lation av wc, badkar och tvätt
maskiner. 

Tomtområdet 
Till golfbanaprojektet hör även 
ett ganska stort tomtområde, 
vars första etapp innefattar c:a 
50 st. tomter. Hälften av dessa 
är redan sålda och 5 st. tomter 
har hittills bebyggts. Tomterna 
ligger högre än golfbanan med 

AB Fjällbacka Golfbana 

Inköp av mark, golfbana, ma
skiner, klubbhus, VA- system, 
reningsverk etc., kostar en hel 
del. Därför bildades år 1965 ett 
bolag på privat initiativ. Genom 
detta bolag insamlades kapital 
från ett flertal personer från 
bygden, antingen fast bosatta 
eller sommargäster. 

Inkomster från tomtförsäljningen 
räknar man med skall ge möj 
lighet till den utbyggnad av an
läggningen som planerats. Det 
finns inga privata vinstintressen 
i bolaget. Tvärt om sker all ad
ministrativ verksamhet på fri
villig väg. Hela vinsten tillfal
ler projektet, vilket i sig själv 
är en garanti för att detta kom
mer att bli ett av de mest att
raktiva fritidsområdena på väst
kusten. 

Stiftelsen 

Den från början planerade 18-
hålsbanan har blivit verklighet 
och större delen av servicean
läggningarna för tomtområdet 
är färdiga att tagas i bruk. Bo
laget har således verkställt en 
stor del av den målsättning, som 
uppgjordes vid starten 1965. 

På grund av den inriktning, 
som arbetet bedrives och på 
grund av den tillgång för sam
hället, som golfbanan utgör, 
sker för närvarande underhand
lingar med Tanums kommun, 
att ombilda bolaget till en stif
telse. 

utsikt över dess vackraste del. 

Trots närheten t ill golfklubben 
ligger tomtområdet tillräckligt 
avskilt och ostört. Det är därför 
ett u tmär kt ställe att vistas på 
såväl semester som weekendtid. 

En av de nybyggda v illorna med sin över träningsbanan 
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Lotsar och lotsdrängar inom Qville 
socken 1819 
VäderöaTna Norra lotsålderman 

Jonas Berggren, 39 år, hust
run 50 år. 

Väder öarna N ona lotsdräng 
Gabriel Sandmark, 22 år, ogift. 

Valön, Fjällbacka, lotsdräng An
ders Simonsson, 62 år, änkling. 

Valön, Fjällbacka lotsdräng Ga
brieIOlsson, 42 år, hustrun 
34 år. 

Dyngön lots Lars Pettersson, 66 
år, hustrun 56 år. 

Dyngön lots Olof Wahlberg, 52 
år, hustrun 47 år. 

Fläskön lotsdräng Olof Anders
son d. ä., 56 år, hustrun 59 år. 

Lilla Hamburgön lotsdräng Nils 
Olsson, 52 år, hustrun 52 år . 

Hamn lotsdräng Gabriel Jons
son, 27 år, hustrun 25 år. 

Fjällbacka lotsdräng Erik Lars
son, 69 år, hustrun 67 år. 

Fjällbacka lotsdräng Jonas Lilj a, 
61 år, hustrun 51 år. 

Fjällbacka lotsdräng Pher Nils-
son, 39 år, ogift. 

Lotsålderman J onas Berggrens 
hustru var änka när J onas 
Berggren gifte sig med henne. 

FFF-Nålen 

Hennes förste man var även 
lotsålderman på Väderöarna, 
men drunknade i därvarande 
skärgård omkring år 1805. Han 
hette Sandmark, och kom enligt 
traditionen fly ttande hit från 
trakten av Marstrand, där han 
även skulle varit lots. H an skul-
1e annars härstamma från trak
ten av Gävle. Sandmark och 
hans hustru hade två barn, dot
tern Maria, född 1792, och lot
sen Gabriel Sandmark född 
1797. Dottern blev gift med 
strandsittaren Hans Olsson från 
Södra Röd, född 1798. Dessa har 
många avkomlingar efter sig 
varav "Gustav i Grönlid" är en 
i tredje led. 

Jonas Berggren var lots i Vä
deröarna när han gifte sig med 
företrädarens änka, och torde 
varit från trakten av Hamburg
ön eller Svenneby socken där 
det fanns många med namnet 
Berggren på 17- och 1800-talen. 
Jonas Berggren och hans hustru 
fick en son som h ette Johannes 
eller J anne Berggren, född 1809, 
och som sedan flyttade i land 
till Fjällbacka, där han blev 
skeppare och fick många barn 
med sin första fru, som var född 
1809. 

J. M. 

som årsmötet 1961 med stor acklamation beslöt att styrelsen skulle 
låta prägla, har sedan ej rön t den efterfrågan bland medlemmarna 
som man skulle ha kunnat förmoda vid beslutet. 

En ändring härvidlag hoppas vi skall komma till stånd! Det är en 
mycket snygg nål enligt nedanstående kliche i silver och blått i 
storlek 14X9 mm, alltså lagom stor att sätta på dräktslaget för 
damerna och på kavajslaget för herrarna. Priset på n ålen är mycket 
överkomligt, kr. 3: 75. 

Klipp ur nedanstående kupong och rekvirera nålen nu! 

Bliv medlem i FFF 

Till 

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

V. g. sänd per postförskott omgående 

Namn 

Adress .. 

st. FFF-nålen a 3: 75. 

Slrandreslaurangel1 ,:hällbacka HaDsbad 

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 

S lra VId resla lA ra VlgeVl 

Jjällbacka Haosbad 
TELEFON 0525 / 10008 

och Grebbestad Gästgivaregård 

D A N S 

FRITIDSKLÄDER FÖR STORA OCH SMÅ 

VI HAR JULKLAPPEN NI VÄNTAT PÅ 

f:A ROGIERS IEKIJPIERING 
TEL. 0525 - 3 10 07 F1ALLBACKA 

För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 

kontakta 5 T I q L I N D ft 

Billighetspris å elektroniskt överfyllningsskydd 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

FJÄLLBACKA - Tel. 0525 - 312 70 

VI LÖSER PROBLEMEN MED PRESENTER 

Stor sortering i 

Chokladkartonger, cigarrlådor och övriga rökverk. 
Böcker, tidningar m. m. 

{;.Da och j3 eng I R ich ardsson 
Telefon 0525 / 3 13 27 

Gynna 
annonsörerna! 
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SkaFtöbor gästade Fjällbacka 

Ängaren Bohuslän har angjort kajen och resenärerna börjar 
landstigningen. 

-ndagen den 4 juni upplevde 
ijällbackaborna gamla minnen 
ca ångaren Bohuslän gled in ge
nom farleden i Fjällbackafjor
den under det ångvisslan ljöd 
och röken ur skorstenen bolma
de vit upp genom luften. Man 
tisste ju att Skaftö Hembygds
:orening planerat en resa för att 
gästa Fjällbacka varför många 
deltog i mottagningskön när bå
en lade till vid lastkajen. En 

fullkomlig invasion ägde rum 
när resenärerna steg i land och 
sedan spred sig ut i samhället. 

F örsta målet för de 165 delta
garna var Stora Hotellet där 
middag intogs. Därefter var det 
olika grupper inom hembygds
. ården samt ky,rkoadjunkt AI
. ar Högberg som svarade för 
presentationen. Besökarna dela-

de upp sig i grupper fö'r besök 
inom samhället. Qville hem
bygdsarkiv representerades av 
hrr Arne Fredlund! och Östen 
Hedenfjäll vilka anordnat en ut
ställning i Församlingshemmet 
av föremål och skrifter m. m ., 
vilket fick ett gott mottagande 
av gästerna. Över hundratalet 
personer gjorde besök i h em
bygdsmuseet där hrr Artur J 0-

hansson och Algot Torewi voro 
ciceroner. Även dessa besökare 
fann det hela intressant och 
uppskattade vad de fått se av 
befintliga samlingar. Även kyr
kan fångade besökarnas intresse 
och många passade tillfället att 
se densamma under kyrkoad
junkt Högbergs ledning. Gäster
nas tack framfördes av hr Inge
mar Gunnarsson och efter några 
timmar företogs återresan hem. 

Fiskarna i Fjällbacka sanerar sin förening 

Jorls från sid. 16 

Han betonade att föreningens 
omsä ttning måste ökas från nu
varande cirka 1,3 miljoner kro
nor till minst två miljoner. Den
na ökning skall man få fram 
genom de besparingar som is
\-erket kommer att ge genom 
den utökning av fiskberedningen 
som planeras samt genom ett 
rationellare och bättre sätt för 
hurnmersumpningen genom an
skaffande av stekbord o. s. v. 

Inte heller i fråga om använ
dandet av det statliga lånet blev 
det någon debatt, utan det 
framlagda förslaget godkändes 
enhälligt av mötet. De cirka 
100.000 kronor som blir över av 
det statliga lånet sedan nödiga 
investeringar gjorts kommer att 
an\-ändas som driftskapital. 

S tyrelsen omvaldes till fyra fem-

tedelar och består av Berthold 
Kahlman, Yngve Olsson, Ivan 
Holmberg och Mårten Mellgård, 
samtliga omvalda. Lennart 
Krantz nyvaldes. Till revisorer 
omvaldes Karl-Emil Bohlin och 
J ohn Johansson och som auk
toriserad revisor fungerar Per 
Liljegren. På förslag av val
nämnden beslutades att en re
presentant från kommunstyrel
sen skall ingå som observatör i 
styrelsen . Kommunstyrelsen ut
ser själv denna. Såväl förvalt
nings- som revisorernas berät
telser godkändes och ansvarsfri
het beviljades. 

Efter årsmötet hölls ett sam
manträde med styrelsen och ra
tionaliseringskommitten samt tre 
valda ombud för fiskelagen, där 
man behandlade prissättning och 
andra interna frågor. 

Legala notiser 

90 år 

16/ 1 Fru Olga Gustavsson, 
Kärill, Fjällbacka 

80 år 

9/ 1 Fru Hulda Axelsson, öds
mål, Fjällbacka 

31/3 F. konservarb. Ernst Jo
hansson, Mörhult, Fjäll
backa 

13/ 6 F. stickerskan Klara Jo
hansson, Fjällbacka 

75 år 

13/ 6 Fru Anna Gustavsson, 
Fjällbacka 

70 år 

14/ 2 Veterinär Gunnar Olsson, 
Fjällbacka 

17/ 5 Muraren Torsten Johans
son, Sälvik, Fjällbacka 

16/ 4 Fru Gurli Krantz, Fjäll
backa 

65 år 

23/ 1 Vaktmästare Sigurd Sjö
gren, Fjällbacka 

28/ 1 Fru Ester Dahlberg, Fjäll
backa 

9/ 2 Fiskaren Ejnar Mällgård, 
Dyngö, Fjällbacka 

24/6 Fru Tora Fransson, Dyngö, 
Fjällbacka 

10/ 4 Herr Henry 
Fjällbacka 

Karlsson, 

10/ 4 F. verkstadsäg. Ivan Berg, 
Fjällbacka 

25/ 4 Fiskaren Gunnar Sörens
son, Fjällbacka 

30/ 4 Köpman Östen Hedenfjell, 
Fjällbacka 

18/ 6 Fru Gunda Sörensson, 
Fjällbacka 

60 år 

23/1 Jordbruksarb. Inge An
dersson, ödsmål, Fjäll
backa 

27/ 4 Fru Gunhild Ekström, 
Källvik, Fjällbacka 

18/5 Vaktmästare Nils Eriks
son, Fjällbacka 

23/ 6 Snickare Gustav Olsson, 
Bräcke, Fjällbacka 

50 år 

27/ 3 Affärsbiträde J ens Hil
mersson, Fjällbacka 

31/3 Fröken Hulda Eliasson, 
Kalvö, Fjällbacka 

16/ 5 Fru Margit Dahlgren, 
Kärill, Fjällbacka 

Födda 

1/7 Annica Christina, d. t. Leif 
Tommy Granqvist o. h. h. 
Christina Marianne f. 
Karlsson 

12/ 9 Martin Gunnar, s. t. Yng
ve Gunnar Hugosson o. h. 
h. Lilian Ingalill f. Lars
son 

6/ 10 Ej namngiven flicka d. t. 
Sven Olof Bertil Larsson 
o. h. h. Ulla Elisabeth 
Kristina f. Hjertonsson 

12/10 Sven Christian, son till 
Sven Gunnar Orvar Hell
berg o. h. h. Eva Monica 
f. Tollborn 

Döda 

16/ 4 Gustaf Manfred Hansson 
från Åsleröd 3:1 f . 17/ 1 

190'4 (död i USA) 

23/ 6 Anna Ingeborg Magnus
son f. Dahlgren från Mör 
hult 1:20 f. 25 / 4 1909 

9/7 Bror Hans Bräck från 
Fjällbacka Strandområde 
1 :53, f 4/ 9 1893 

29/ 10 Dagny Viktoria Johansson 
f. Hansson från Fjällbacka 
114:1 f. 27/8 1890 

7/11 Jenny Elisabet Henriksson 
f . Edlund från Ödsmål In
nergård 1:74 f. 8/ 10 1890 

19 / 11 Karl Johan Videlius från 
Ödsmål Innergård 1:55 f. 
30/ 5 1884 

20/ 11 Emma Gustava Karlsson f. 
Kristensdotter från Ler
sten Uppegård 2:45 f. 19/7 
1895 

21/11 Rut Valborg Johansson, (. 
19/ 6 1902 

22/ 11 Axel Georg Dahlgren, f . 
26/3, 1903 



3/ 12 1 Advent Högmässa kl. 11 

10/12 2 Advent Söndagsskola kl. 10 
Högmässa m . skriftermål och 
nattvardsgång kl. 11 

17/ 12 3 Advent Högmässa kl. 11 

24/ 12 4 Advent Högmässa (julbön) kl. 17 

25/ 12 J uldagen Julotta kl. 07 

26/12 Annandag Jul Högmässa kl. 11 

31/ 12 Sönd. e . Jul Högmässa kl. 11 

1/ 1 Nyårsdagen Högmässa m. skriftermål och 
nattvardsgång kl. 11 

6/1 Trettondedagen Högmässa, missionsoffer kl. 11 

7/1 1 s. e. Tretl. Högmässa kl. 11 
Söndagsskola kl. 10 

14/1 2 s . e. Trett. Högmässa kl. 11 

Därefter högmässa varje sön- och helgdag kl. 11, med skrifter
mål och n attvardsgång i regel vid första högm ässan i varje 
månad. 

Söndagsskola varannan söndag. 

Reservation för ev. ändringar p. g. a. prästtjänstens vakans. 
Pastorsexpeditionen öppen torsdagar kl. 10-12. 

SCHEWENIUS TR MUNKEDAL 1972 


