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Norra Hamngatan är under sommaren en livligt trafikerad gata. Den är ett led i den norrifrån kom
mande kustvägen. Det forna området "Samhällets planar" med den nuvarande stora utlastningskajen 
är en attraktiv plats för sommarens bryggdans och fester. Ovanför ligger den vackra Strandrestau-

rangen Fjällbacka Havsbad med vacker utsikt /:iver fjorden. 

Golfbanan får 18 hål 
Golfbanan vid Anrås kommer i 
sommar att utvidgas till 18 hål. 

Tanums kommun har härigenom 
fått ytterligare en attraktion för 
turismen och för eventuella fö
retagare, som önskar etablera sig 
inom kommunen. För de 350 
medlemmarna i Fjällbacka golf
klubb kommer 18 hålsbanan att 
ytterligare öka trevnaden. 

Första året man spelade golf 
här var 1968. Det var då endast 
80 aktiva spelare, men antalet 
medlemmar har ständigt ökat, 
varför man 1971 beslöt att ut
vidga banan till 18 hål och till 
sommaren är den sålunda klar 
för spel. Från början hade man 
väl inte räknat med att en ut
byggnad av banan skulle ske så 
snart, men golfintresset ökar 
stadigt och allt flera ägnar sig 

forts. å sid. 3 Medlemmar plockar småsten på den nya golfbanan . 
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Årsmöle- FFF·'eslen 
FFF:s årsmöte hålles i Försam
lingshemmet torsdagen den 19 
juli kl. 19.30. Till detta möte är 
Ni alla mycket välkomna att 
diskutera och framlägga förslag 
till förbättringar i Fjällbacka. 
S tyreIsen är idel öra för alla 
vettiga förslag och skall vidare
beforda dessa till de olika kom
munala organen. Den skall ock
så se till att ärendtma fullföljs 
och når beslutsfattare. 
På detta årsmöte utses som van
ligt förutom ordf. och styrelse
medlemmar även revisorer och 
eventuellt kommitteer. Styrelse
och revisionsberättelserna före
drages. 
FFF:s årsfest hålls som vanligt 
på restaurant Fjällbacka Havs
bad. I år sviker vi en gammal 
tradition att ha festen på fre
dagar. Många medlemmar som 
arbetar just denna tid och kom
mer ut till "stugan" på fredag 
kväll har inte möjlighet att va
ra med. Röster har nu framhållit 
att vi skall lägga festen på lör
dagar i fortsättningen. Då kan 
aHa vara med. Nu gör vi så och 
hoppas liksom tidigare på bra 
tillslutning. I år tänkte vi ha 
festen lördagen den 21 juli och 
vi börjar som tidigare kl. 19.30. 
Och snälla Ni, beställ bord i 
mycket god tid. I år är det vik
tigare än tidigare eftersom fes
ten förläggs på en lördag och 
betydligt fler kan va,ra med. 
Ring in bord som vanligt på te
lefon 31208 (restauranten). Tala 
gärna med hovmästaren om pla
ceringar på bord o. dyl. så slip
per man dessa problem samma 
dag festen går av stapeln. I sam
band med denna fest har även 
tennisklubben sin prisutdelning 
från tennisveckan i Fjällbacka. 

Intensiv seglingssäsong 
Se sid. 20 

Stor aktivitet inom Fjällbacka 

Samhällsförening 
Se sid. 4 
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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. 

Fjällbacka med 
o sma, o sma ord 

En sommar är åter här. Hur 
kommer denna korta tid att va
ra? Vi får hoppas på en solig 
och trevlig sådan. Att hålla lov
tal över vårt kära Fjällbacka 
torde vara obehövligt. Vi vet 
alla hur rogivande och avkopp
lande dessa korta veckor är, för 
oss stressande och arbetande 
människor. 

Vi får kallt se att fiskerinäring
en har gått tillbaka. En närings
gren, som Fjällbackas befolkning 
helt levde på under 1800-talet. 
På senare år har industrien gått 
framåt. Man kan således konsta
tera att företagsamheten har 
ökat betydligt, men man frågar 
sig ändå, är detta tillräckligt? 

Frågan man ställer sig. Vad kan 
göras för att ytterligare stimu
lera verksamheten i Fjällbacka? 
Kan Föreningen för Fjällbacka 
åstadkomma något? Knappast 
föreningen men föreningens 
medlemmar. Folk med initiativ, 
folk med kapital är vad som 
samhället behöver. En liten his
toria i samband med företag
samheten torde kanske lätta upp. 

En av samhällets handelsmän 
hade observerat att det varje 
dag satt några främmande kar
lar på en bänk. Han möter en 
gammal invånare och spörjer: 
Va ä dä för några, som sitter 
där borta på bänken dag ut och 
dag in. Varpå han får till svar: 
J o, dä ä badgäster å dom ä här 
för te å promenera. Låt denna 
historia bli en tankeställare. Nya 
industrier måste till. Arbets
kraft finns att tillgå. Samhället 
måste vidareutvecklas. 

Medlemsantalet i föreningen är 

av kärlek 
nu uppe i 451 st., en ej föraktlig 
siffra. Men fler kan det bli. 
Uppmana bekanta, som har nå
got gemensamt med F'jällbacka, 
att höra av sig. Även hemma
varande fjällbackabor är väl
komna. Ju fler medlemmar för
eningen har desto större möj
ligheter har den att göra något 
för orten. Ett citat från en med
lem ute i förskingringen, som 
skriver: Det är r oligt att höra 
ifrån Fjällbacka efter alla dessa 
år som jag varit hemifrån. Det 
är många år sedan jag sade ad
jö till kära vänner därhemma. 

Skulle vara roligt att få komma 
hem och hälsa på. J ag har ju 
mrna barndomsvännEr där, som 
jag aldrig kan glömma. Vi hade 
fattigt ibland, men vi var alltid 
belåtna med det lilla vi hade, 
och där var aldrig några led
samheter. Här är ett typiskt be
vis på, hur hemkänslan finns 
kvar och hur uppskattad vår lil
la tidning är. Härav framkom
mer att ju starkare vi blir in
om föreningEn genom medlems
antalet, desto mera kan vi göra 
för samhället. 

Jag vill sluta med att citera vår 
förste ordf. där han bl. a . säger: 
Den som går i Fjällbacka dag
ligen och ser bergen, holmarna 
och sjön tänker kanske inte på, 
vilken avkoppling fiske och seg
ling kan ge på fritiden . Med 
alla dessa fördelar är Fjällbacka 
en plats där "det är gott att va
ra", en plats där man gärna vill 
bo, ha sitt hem och sitt arbete. 

Detta borde bidraga till att få 
nya företagare att slå sig ner 
här i samhället. 

Alf Edvardsson. 

Norra Bohuslän får ingen ökad fisketid 
för hummer 
Den längre fredningstiden gäl
ler fortfarande i Nordbohuslän 
och vi hoppas innerligt att inte 
länsstyrelsen förkortar den tid 
som finns idag vilken väl be
hövs om hummerbeståndet skall 
bestå. 

Detta säger SVC-ombudsman
nen Rune Johnsson i en kom
mentar till de nya allmänna 
frednings bestämmelserna som 
givits ut från k .m:t och där bl. a. 
tillåten fisketid utökas till 14 
juli. 

Redan i dag är hummerfisket så 
dåligt att en förkortad frednings
tid skulle få katastrofala följder , 
menar fiskarna. Det är framför
allt det ökade fritidsfisket m ed 
garn som hotar beståndet. 

De flesta fiskarna i Nordbohus
län vill istället ha en utökad 
fr,edningstid för hummern. I dag 
är hummern fredad från 14 juni 
till 1 okt. norr om Brofjorden. 

- För att öka hummerbeståndet 
skulle en fredningstid behövas 
ända från våren fram till 1 ok
tober framhåller fisketillsy
ningsman Sigvard Ekström i 
Fjällbacka. 

F jällbac ka-Blade t 

Eder nya adress 
Vid ändring av adress är redak
tionen tacksam för meddelande 
om den nya i god tid före dis
tr ibutionen av Fjällbacka-Bla
det. Genom denna åtgärd und
vikes tidningens retur till av
sändaren på grund av obeställ
barhet. Vi är även tacksamma 
för ett meddelande om tidningen 
skulle utebli. Meddelande kan 
sändas under adress: Fjällbacka
Bladets r edaktion, 45071 Fjäll
backa. Tel. 0525/ 31071, 31250. 

Fjä IIbackafiska rna 
producerar IS 

I början av mars månad kunde 
fiskarföreningen börja tillverk
ningen av is, såväl för eget bruk 
som till försäljning. Man hade 
då det egna isverket färdigt och 
man räknar med att denna is
produktion skall ge lönsamhet 
för rörelsen. Själva ismaskinen 
är av norsk konstruktion och 
även tillverkad i Norge. Man 
har placerat densamma uppe på 
fastighetens tak, över mottag
ningshallen, varifrån den kros
sade isen faller direkt ned i la
gerutrymmet i anslutning till 
nedpackningen av fisken. Maski
nen har en kapacitet av fem ton 
is per dygn och man har möj
lighet att lagra ända upp till 
fyrtio ton is. Det är även me
ningen att låta installera ett is
blåsningsaggregat, att användas 
för att blåsa is ombord på bå
tar som vill föra med sig is. 

Maskinen innehåller fem frys
element som fryser det längst 
dessa rinnande vattnet till block. 

Det är en sinnrik maskin vilken 
tillsammans med ishlåsnings
aggregatet kostar mellan 85- och 
90.000 kr. och vilken man hop
pas skall ge den hjälp som be
hövs i detta avseende. Inmonte
ringen av isverket har utförts 
av Fjällbacka Elektriska. 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 6741 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525/31141 

MODERNT SNABBKÖP TILl 

lDER TJÄNST 
Bestämmelserna har skapat oro 
bland nordbohuslänska fiskare 
som fruktade att hummerfisket 
skulle tillåtas mitt under som
maren när turisterna fiskar som 
mest och när samtidigt hummer
honorna är rombärare. Det skul
le i så fall innebära dödsstöten 
åt fisket, menade man. 

Gynna annonsörerna! 
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Golfbanan får 18 hål 
jor!s från "id. I 

åt denna sport. Man frågar sig 
vad det är som gör golfen så 
populär? Elaka tungor har 
ibland talat om golf som en 
"gubbsport". Ett rykte som 
emellertid måste ha spritts av 
icke- golfare som med avund 
åsett den entusiasm, som varje 
golfare tycks vara besjälad av. 

Spelets ide är, att med en golf
klubba förpassa en liten boll från 
en utslagsplats ner i ett hål i 
marken. Det skall göras på så 
få slag som möjligt. En golfrond 
består av 18 hål och utgör en 
förflyttning på åtta a tio kilome
ter. En överkomlig sportpresta
tion och en avstressande motion. 

Golf är en av de få sporter som 
unga och gamla, män och kvin
nor kan utöva tillsammans -
på lika villkor. Tack vare det 
speciella handicapsystem som 
gäller inom golfsporten kan ny
börjare och äldre, mer rutine
rade spelare gå spännande mat
cher mot varandra. Alderssprid
ningen inom Fjällbacka GoH
klubb är stor. Klubbens äldste 
aktive medlem är 73 år och den 
yngste 10 år. 

Men det kostar pengar att driva 
en golfbana. Det har många 
gånger sagts, att golfsporten är 
förunnat de kapitalstarka. Och 
visst är avgifterna stora på 
många håll. Särskilt i närheten 

av de större städerna. Men i 
Fjällbacka Golfklubb är årsav
giften relativt blygsam. Dess
utom subventionerar klubben 
en särskild avgift för höst- och 
vårmedlemmar för att populari
sera spelet inom kommunen. 

Denna avgift är 150 kr. för en
skild person och 75 kr. för äkta 
makar. För de pengarna har man 
fri tillgång till banan när helst 
man vill. 

Under milda vintrar spelas golf 
å Anråsbanan året runt. För en 
flitig golfspelare - få sportrnän
niskor är för resten så obero
ende av väderleken, blir priset 
per golfrunda eller omräknat 
per timme verkligen inte högt. 
Det finns många spmter som är 
betydligt dyrare. 

Det är sällan man ser en så na
turvårdad plats som en golfba
na. Det är verkligen en upple
velse att vandra på finklippta 
fairways och vältuktade ruffar. 

Go'fbanan vid Anrås har dess
utom den fördelen att ligga på 
ett naturskönt ställe, inramad 
av kullar och berg i den vack
ra Anråsdalen. Dessutom genom
k OTsas banan av Anråsälven, 
som här har en bredd av femtio 
meter. ÄVEn om man inte spe
lar golf så är det verkligen värt 
att ta en promenad i denna tju
siga omgivning. 

D ~t går bra aa spela golf även om det regnar. Fr. v. 
Karin Hugoson och Kerstin Järund. 

(() äUa-tte.wt Laqe.t alJ.: 
Filt"!, KAMEROR med och utan utbytbart objektiv 
SYSTEM KAMEROR, PROJEKTORER, FOTORAMAR 

m.i/jft : 
FOTOGRAFERING och KOPIERING 
REPRODUKTION av gamla foto 
UTHYRNING AV PROJEKTORER OCH KAMEROR! 

(()älklJmmm! 

SONNYS FOTO 
FJÄLLBACKA TEL. 0525-31550 
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T anum-stationen driftsäker 
SPADE-utrustning sommar 
Under juli månad i år kommer 
en s. k. Spade-utrustning att tas 
i bruk vid jordstationen i Ta
num. Den ger en telefonist möj
lighet att med ett särskilt kom
mando göra en automatisk upp
koppling till varje jordstation i 
Atlantregionen som har sådan 
utrustning. SP AD'E-systemet blir 
ett komplement till de fast upp
kopplade förbindelserna och 
kommer i huvudsak att använ
das till länder med obetydlig 
trafik, t. ex. Sydamerika, Afrika 
och Mellersta Östern. 

Den nya SPADE-utrustningen 
har levererats i Japan under ja
nuari och är kostnadsberäknad 
till 355 milj. kr. 

Bara en timme av tiotusen i ge
nomsnitt har det varit driftav
brott på den nordiska jordstatio
nen i Tanum sedan den togs i 
bruk för 1'12 år sedan. Första 
halvåret stationen var i drift var 
den i särklass driftsäkraste av 
alla de 78 joydstationer som för 
närvarande ingår i det interna
tionella telesatellitsystemet In
telsa t - tillför Ii tligheten var 
noga räknat 99.985 proc. 

Tanumstationen, som överfört 
telefonsamtal via satellit, invig-

des den 3 december 1971 av te
leförvaltningarna i Finland, 
Danmark, Norge och Svetrige. 

Stationen byggdes närmast för 
att möta den ökande telefon
och TV-trafiken mellan de nor
diska länderna och USlA. 

Till stationen har sju olika tra
fikvägar varit inkopplade, näm
ligen Köpenhamn-New York, 
Oslo-New York, Stockholm
New York, Helsingfors-New 
York, Köpenhamn-Montreal, 
Moskva-New York, 0510-
Washing,ton. 

Sammanlagt har 24 permanenta 
och 16, kortvariga dubbelriktade 
telefonförbindelser varit inkopp
lade. Av tillfälliga kanaIer var 
4 uppkopplade under julen och 
de övr iga 12 under president 
Nixons besök i Moskva. 

På Tanum-stationen arbetar för 
närvarande sammanlagt 18 per
soner de flesta naturligtvis tek
niker och ingenjörer. Ehligt den 
preliminära slutavrä!mingen har 
de nordiskateLeförvaltningarna 
förutom SPADE-utrustningen 
inventerat ca 24 milj. kr i sta
tionen. 

Åter ett hyreshus färdigt Fjällbacka 

På bilden ser man de fyra hyreshusen och i bakgrunden det 
senast uppförda. Det femte, vilket är under uppförande, ligger 

till vänster om det sistnämnda. 

Det fjärde hyreshuset är nu fär
digt och man har börjat med ar
betet på det femte. Men bostads
kön bara växer. Hyreshusens 
stora värde för människorna 
kan inte nog uppskattas, men 
det är ju inte alla som vill bo 
där. De yngre ser fram emot 
den tid i Fjällbackas utveckling 
då det skulle finnas möjlighet 
att få köpa tomter för att skaffa 
sig ett eget hem. Här är det inte 
brist på lämplig tomtmark då 
kommunen äger flera jordbruks-

fastigheter eller de runt om sam
hället synliga områdena. Den 
nya hyresfastigheten vilken var 
inflyttningsklar till påsk omfat
tar 12 lägenheter varav 4 två
rummare, 4 enrummare och 4 
lägenheter om 3 rum och kök. 
Kostnaden uppgår i runt tal till 
90.0.000 kronor. Mest efterfråga
de är de mindre lägenheterna, 
de på 2 rum och kök. Den nu 
under uppförande varande fas
tigheten blir i samma storleks
ordning. 
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Stor aktivitet . 
Inom Fjällbacka sa m hä Ilsfören i ng 

Det rådde fullständig enighet i församlingen när den digra föredragningslistan klubbades igenom. 

Det var en för samhällets pro
blem intresserad publik som 
deltog samhällsföreningens 
vårmöte, och det var många 
brister som framfördes vilka an
sågs böra finna sin lösning. För
eningens ordf. Evert Waldner 
hälsade välkommen och valdes 
att leda förhandlingarna. Sty
relsens och revisorernas berät
telser föredrog~ och godkändes. 

Därefter föredrogs. de skrivelser 
vilka under året var avsända till 
olika myndigheter, företrädes
vis kommunstyrelsen i Tanum. 

Föredrogs. även kommunstyrel
sens meddelande om utbyggnad 
av läkarestationen i Fjällbacka 
samt det planerade tomtområdet 
nedanför Kville Sparbank. Här-

vid presenterades en planrit
ning över det nya området med 
tillfartsvägar, som erhållits från 
byggnadsnämnden. En ingående 
diskussion följde över planen, 
och mötet var överens om att in
tet var att invända mot planlös
ningen av tomterna i första etap
pen. Man efterlyste dock plats 
för den planerade ishockeyba
nan vilken ej var angiven. 

Information framfö.rdes över 
trafiknämndens kontakter med 
el-verket angående förlängning 
av belysningsnätet i Mörhult. 

Beträffande gatubelysningen vid 
Långbacken samt mellan Kon
sum till Fiskehamnen "lyste" 
den fortfarande med sin från
varo till allmänt missnöje. Sam-

Kville Sparbank 
har hållit ordinarie årssamman
träde sparbankens lokaler. 

Ordföranden hr Raymond Hans
son hälsade huvudmännen väl
komna samt redogjorde för det 
gångna årets arbete inom spar
banken. Till att leda samman
trädets förhandlingar valdes hr 
Valfrid Olsson. 

Styrelsens och revisorernas be
rättelser godkändes och balans
räkningen fastställdes enligt re
visorernas förslag. Till huvud
män återvaldes hrr Nils Karls
son, Solhem, John Olsson, Ejde, 
Bertil Norderby, Nordby, och 
Arne Weisäth, Edsten. Reviso
rerna hrr Arne Fredlund, Fjäll
backa, och Gerhard Rosander, 
Hamburgsund, återvaldes. Till 
ledamot av styrelsen återvaldes 
kamrer Nils Christensson, Fjäll
backa. 

Ur verksamhetsberättelsen fram
går följande: 

Sparbankens totala utlåning till 
allmänheten uppgick vid 1972 
års utgång till 301.16.7 tkr. mot 
26..584 tkr. vid 1971 års slut och 
ökade därigenom med 13,5 %. 

Antalet utestående krediter upp
gick vid motsvarande tidsperio
der till 1.592 respektive 1.568. 

Fördelningen på olika utlå
ningsformer framgår av balans
räkningen. 

Låneportföljens bokförda värde 
utgjorde vid årsskiftet 29.589 
tkr. 

Inlåning från allmänheten d. v. s. 
från alla andra kundgrupper än 
kreditinstitut och försäkrings
bolag, ökade under året med 
2.773 tkr. eller 8,9 % och upp
gick därmed vid årsskiftet till 
34.138 tkr. 

Vid årets slut gjottgojordes all
mänheten räntor med 1.571 tkr. 
Insättningsöverskottet blev så
lunda 1.2012 tkr. 

Som jämförelse kan nämnas, att 
inlåningsökningen under 1971 
uppgick till 9,6. % och under den 
senaste femårsperioden till ge
nomsnitt 7,9 % per år. 

hällets toaletter ansågs även bö
ra utbyggas. då detta system in
te fyller allmänhetens behov och 
önskemål. Förslag framfördes om 
möjligheten att låta inrätta toa
letter i busslokalen då denna ej 
numera användes föJ" sitt ända
mål och då detta område är i 
starkt behov av dylik inrättning. 
Vidare att hänvisningsskyltar 
uppsättes. Från hyresgästerna i 
hyreshusen framkom önskemål 
om vettiga adresser i stället för 
nuvarande system. En kommitte 
tillsattes att föreslå nya gatu
namn samt beteckningar för hy
reshusen i Fjällbacka samt före
slå dessa för kommunstyrelsen. 

Det gamla önskemålet att sam
hällsbor skulle kunna förvärva 
gamla fastigheter och därför få 

Sparbankens fastighet Banken 
1:_ i Fjällbacka, med ett taxe
ringsvärde av 150 tkr. är i bok
slutet upptagen till ett värde av 
170 tkr. 

Fastigheten är brandförsäkrad 
för 5001 tkr. 

Sparbankens kassa och kassa
reserv har per kvarrtalsskiften 
legat 56,9, 62,3" 67,1 och 45,6 % 
över kassareservkraven enligt 
sparbankslagen. 

Medelantalet anställda i spar
banke var under året 9. Motsva
rande siffra för 1971 var 10. 

Löner o~h ersättningar till sty
relse och andra personer i le
dande ställning uppgick till 48 
tkr. och till övriga befattnings
havare 218 tkr. 

Sparbankens vinst enligt balans
räkningen utgör för 1972 kronor 
48.288: 90. 

samma lånemöjligheter som när 
man bygger nya hus togs även 
upp till behandling. Det gällde 
ju att ekonomiskt kunna tävla 
med sommargästerna, och om 
det kunde erhållas kommunalt 
stöd. Frågan debatterades livligt 
och beslöts att eventuellt inläm
na en motion till kommunfull
mäktige. 

Samhällsföreningen borde även 
hjälpa ishockeyvännerna till en 
isbana ansågs det och varför in
te. Man borde även medverka 
till att iordningställa parkerings
platser samt låta uppsätta de 
gatuskyltar vilka genom sabo
tage blivit nedrivna och förstör
da. J a, så var detta önskeplena 
slut och alla eniga om att se om 
sitt samhälle till allas trevnad. 

Sammanträdet beslutade att det
ta belopp disponeras på så sätt 
att i anslag till allmännyttiga 
eller välgörande ändamål av
sätts kr. 2.000: - och att till re
servfonden avsätts kl. 46.288: 90. 

Reservfonden uppgick den 1 jan. 
1972 till kr. 911.922: 89. Efter av
sättning enligt huvudmännens 
beslut vid årssammanträdet 1972 
redovisas reservfonden i balans
räkning.en med ett belopp av kr. 
943·.215: 05. Fastställes styrelsens 
förslag till dispositionen av årets 
vinst uppgår reservfonden här
efter till kr. 989.503: 95. 

Till dist diskuterades den even
tuella framtida möjligheten om 
en sammanslagning av olika 
sparbanker inom närliggande 
områden. Fullständig enighet 
rådde, att man skulle slå vakt 
om sin bank, vilken ansågs upp
fylla de krav man har, samt skö
tes på ett för kundkretsen än
damålsenligt sätt. Sammanträdet 
beslöt enhälligt att slå vakt om 
bankens nuvarande former. 
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En trotjänare lämnar skärgården 

Kosterbåten Fram gör här sin sista färd från Fjällbacka 
till Dyngö. 

Under 35 år har kosterbåten 
Fram 696 varit hemmahörande 
på Dyngö. Skepparen Helge 
Holmberg inköpte båten från 
Hamburgsund år 1938. Till en 
början användes den till fiske, 
men har under de senaste tjugo 
åren gått i reguljär trafik i 
Fjällbackaskärgården i post- och 
skolbarnsbefordran. Under som
maren har den även ombesörjt 
personbefordran under sommar
gästernas närvaro på öarna. 

Denna trafik har för allmänhe
ten varit av största betydelse och 
rönt stor uppskattning. "Postbå
ten" har varit något särskilt in
om fo lkets medvetande då den 
alltid klarat deras bekymmer vid 
olika tillfällen. Helge på post
båten klarar allt. Denna säker
hetsfaktor kan man lita på, det 
vet man. Genom distributionen 
av post kom han ju att besöka 

alla. Under våren gjorde båten 
sin sista tur här, sedan den sålts 
till Lysekil, där den troligen 
kommer att införlivas med fri
tidsbåtarna. 

Skepparen Helge Holmberg har 
inte med denna försäljning upp
hört med sin verksamhet, utan 
har inköpt en ny vacker båt som 
insats i denna traditionella tra
fik i Fjällbacka skärgård. Skol
barnsbefordran är nu definitivt 
slut, då det inte finns några 
barn längre inom ö-världen. De 
senaste åren har det varit en 
elev vilken nu har slutat sin 
skolgång. 

Den nya båten är en 25 fots 
jolle, utrustad med en 30 häs
tars Sabb motor (diesel). Båten 
är byggd på Kungsviken och ut
gör en vacker skapelse inom båL 
byggnadskonsten. 

Bostadsstandarden i Fjällbacka 
Vid den senaste folk- och bo
stadsräkningen framkom att av 
de vid räkningstillfället inalles 
247 lägenheterna i tätorten 
Fjällbacka var 67 uppförda före 
1921, 73 under tiden 1921-1940, 
49 under tiden 1941-1960,23 un
der tiden 1961-1965 och 22 1966 

eller senare medan för 13 lä
genheter uppgift om byggnads
året saknas. Av lägenheterna var 
237 försedda med vattenledning, 
236 med avlopp, 230 med cen
tralvärme, 212 med eget wc och 
170 med eget bad- eller dusch
rum. 
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AB Bror Janssons Båtvarv 
är den centrala punkten inom 
samhället för alla sjö- och båt
intresserade. Här ordnas allt. 

Nya båtar bygges, gamla båtar 
repareras och efter båtsäsongens 
slut tas båtarna emot för vin
teruppläggning. 

Sedan några år tillverkas här 
den vackra och sjövärdiga plast
båten "Nolhotten", vilken är 
4,80 lång och har en bredd av 
1,80 meter. Den har funnit god 
avsättning på hemmamarknaden 

men levereras även till Göte
borg. Under vintern har tillver
kats 28 st. va~av ett flertal fanns 
i lager vid sommarsäsongens 
början. Under föra året tillver
kades även Laurinkostern vil
kens längd är 32 fot. Tillverk
ningsserien upptog sex st. var
av fem gick till Göteborg och 
en är upplagd på varvet. För 
vinteruppläggning har tagits 
emot ett nittiotal båtar vilka nu 
har vårutrustats, reparerats och 
sjösatts. 

Laurinkostern, en vacker båt lämplig som familjebåt. 

Upplagda rader utgör båtarna en prydnad inom varvsområdet. 

GALLERI BJORKtv1AN 
MORHULT Tel. 0525-31655 450 71 FJÄLLBACKA 

m. 

Oppet 1 juni - 1 september Varje dag mellan kl. 15.00-20.00 
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I likhet med mina företrädare 
har även jag, den nye kyrkoad
junkten i Fjällbacka, blivit om
bedd att skriva något i denna 
tidning under rubriken "På 
Kyrktrappan" . 

J ag befinner mig faktiskt just 
på kyrktrappan! D. v. 8. jag har 
just nu, när jag skriver detta, 
börjat en ny tjänst i en för mig 
ny kyrka och församling. Där
för finner jag det lämpligt att 
i denna lilla artikel göra en 
jämförelse med min gamla för
samling, Skärholmen, och Fjäll
backa församling i Kville pasto
rat. Skärholmen är en av Stock
ho,lms, och därmed även Sveri
ges, till folkmängden största för
samlingar. Skärholmen har c:a 
35.000, invånare - i hela Kville 
pastorat bor det endast omkring 
4.000, människor - i Fjällbacka 
inte ens 1.000. 

Skärholmen domineras av mo
dern höghusbebyggelse, en om
talad och kritiserad skapelse i 
glas och betong - i Fjällbacka 
ser man mest äldre idylliska 
villor och småhus. 

Skärholmen har ännu ingen rik
tig församlingskyrka, endast en 
liten monterbar träkyrka med 
150 platser - Fjällbackas vack
ra, rymliga kyrka behöver jag 
inte beskriva, alla vet hur den 
ser ut. 

Skärholmens kyrka ståtar på 
söndagarna med även i stock
holmssammanhang ovanligt glest 
besatta bänkrader. Detta trots 
- ener kanske just på grund 
av - det lilla kyrkorummet. Så 
är det i den stora församlingen 
med den lilla kyrkan. Det lilla 
Fjällbacka har sin stora kyrka 
välfylld med gudstjänstbesökare 
varje söndag. 

Prästens arbete i Skärholmen 
domineras av äktenskapsmed-

lingar och förrättningar. I Fjäll
backa hoppas jag att få mera tid 
över till enskild själavård och 
hembesök. 

Detta var något om de stora 
olikheterna: Från en stor, mo
dern, stressad, okyrklig försam
ling utan traditioner - till en 
liten, rofylld (åtminstone under 
vinterhalvåret), traditionsrik och 
alltjämt kyrklig västförsamling. 
I sanning ett miljöombyte! 

Men likheterna då? Finns det 
sådana? 

Likheterna finns och de finns 
just i kyrkan! 

Gudstjänstordningen är en och 
densamma, både i Skärholmen 
och i Fjällbacka liksom i hela 
vårt avlånga land. Det är en 
stor trygghet att veta, att vart
hän man än kommer i Svea rike 
så känner man igen sig i kyr
kan och i gudstjänsten. 

Vidare är kyrkfolket ett och 
detsamma vart man än kommer 
även om deras fromhet tar sig 
olika uttryck. 

Kyrkfolket i storstockholmsför
samlingen och i västkustförsam
lingen har en och samma fräl
sare. Deras tro är en och den
samma. De vandrar mot samma 
himmel. De är barn till en och 
samme Gud och drivas aven 
och samme Ande, nämligen Guds 
Helige Ande. Däri består den 
stora likheten mellan Skärhol
mens och Fjällbackas försam
lingar. Det är den avgörande 
likheten som upphäver all olik
het, och därför kan jag säga att 
jag kände mig hemma i Fjäll
backa redan innan jag kom hit. 

Anders Wenehult 
ny präst i Fjällbacka 

Fjällbacka - Kville - Hamburgsund - Kämpersvik 
T axisfafioner 

har gemensam dygnet runt bevakad telefon 

Tel. 0525 - 331 02 

BÄRBIL - BUSS FOR SÄLLSKAPSRESOR 

Innehavare: ERNST JOHANSSON. GUNNAR HELLBERG 
och MAL TE JOELSSON 

Fjällbacka-Bladet 

Ny präst· Fjällbacka 

Kyrkoadjunkt Anders Wenehult med dottern Annika och 
fru Marie samt dottern Gunilla. 

Fjällbacka församling vilkens 
kyrkotjänst varit vakant sedan 
kyrkoadjunkt Alvar Högberg 
avflyttade, och sedan upprätt
hållits av kyrkoadjunkt Gerhard 
Berg, har nu återbesatts. Det är 
kyrkoadjunkt Anders Wenehult, 
Skärholmen, som utsetts till 
tjänsten och tillträdde densam
ma den 1 juni. Han är född i 
Brännkyrka 1944 och avlade 
teol. kand.-examen i Uppsala 
19&9 samt prästvigdes samma år 
för Stockholms stift. 1971 för
ordnades han som komminister 
i Skärholmen. Vi hälsar härmed 
kyrkoadjunkt Wenehult med fa
milj hjärtligt välkommen till 
vårt samhälle och hoppas att de 
skall trivas med församlingen. 

Fjällbacka-Bladets redaktion har 
under sin verksamhetstid alltid 
fått räkna den tjänstgörande 
prästen i Fjällbacka som en av 
medarbetarna, och för vilka 
tjänster vi hyser stor tacksam
het. Då kyrkoadjunkt Wenehult 
efter blott några dagars vistel
se här var redo att genom ett 
jakande svar på vår invit om 
medarbetarskap fortsätter infö
randet av den uppskattade ar
tikeln "Från kyrktrappan" samt 
övriga nyheter och händelser 
inom kyrkans område. 

Vi hälsar vär nya medarbetare 
välkommen och framför vår 
tacksamhet. 

Redaktionen. 

Medlemsökning inom forminnesföreningen 
Qville Hembygds- och Fo·rnmin
nesförening höll sitt årsmöte i 
Kville bygdegård. Av verksam
heten framgick att intresset sti
ger med åren och samtliga om
bud hade ökat i arbetet att vär
va nya medlemmar. Tillsam
mans hade de ökat med ett 40-
tal. Föreningens medlemsantal 
är nu uppe i 712. Föreningens 
informationsskrift "Qvillebyg
den", vilken redigerats av ord
föranden Arne Fredlund, Fjäll
backa, och som utkommit sedan 
1968 har vunnit allt s,törre in
tresse och utgivningen skall 
fortsätta. 

Föreningens stora uppgift har 
under senare år varit kartlägg
ningen av gamla torp inom kom
munen under 1880---1890-talen. 
Omkring tusen torp har lokali
serats på 120 gårdar. Hembygds
föreningen har för ändamålet 
anslagit c:a 2.000 kr. Bidrag har 
även under flera år lämnats av 
Kville Sparbank och ett bidrag 
erhölls även av Kville kommun. 

Förbättringar har utförts vid 
Hamburgsunds museibyggnad 
"Stavas stuga". Föreningens sjö
bod på Lilla Eneskär har reno-

verats av hrr Evert Lindström 
och Östen HedenfjelL 

Till ledamöter i styrelsen åter
valdes: Arne Fredlund, ordfö
rande, Märta Hedström, John 
Gustavsson och Eric Gustavs
son. Övriga ledamöter äro : Han
na Johansson, Knut Christians
son och Arne Weisäth. Reviso
rerna Filip Arvidsson och Gus
tav Holmark återvaldes. Till le
damöter i Fjällbacka hembygds
nämnd återvaldes fru Sonja Bro
ling, Nils Eriksson, Bror Jans
son, Arne Svennberg, Lennart 
Karlsson, Artur Johansson och 
Algot Torewi. För Hamburg
sund fru Astrid Gustavsson, Fi
lip Arvidsson, Sven Hakeröd, 
Karl-Åke Hansson och Bengt 
Widengård. För Kville fruarna 
Hanna Johansson och Inger Jo
hansson, Nils Nilsson, John Al
binsson samt Bengt Erlandsson. 

För Branneby fruarna Allie 
Larsson, Märta Hedström och 
Rut Svensson, Artur Hansson 
och Ture Oskarsson. För Rab
balshede fru Inger Aronsson, 
Erik Gustavsson, Harry Karls
son, John Gustavsson och Folke 
Olsson. 
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En sägen Från KviLle: 

Spökstenen pa Bastekärr 
På Bastekärrs ägor Kville 
socken, Bohuslän, ligger vid en 
gammal och delvis igenväxt 
landsväg en sten, som mäter c:a 
en och en halv meter i höjd. 

Den är konformad och har en 
omkrets vid basen på drygt fem 
meter. Denna sten har blivit 
kallad "Spökstenen" eftersom 
det påstås har spökat där i gam
la tider. Det går många sägner 
om denna sten. En av dem be
rättar, att en länsman en gång 
i tiden blev ihjälslagen på den 
plats där stenen nu ligger efter 
som den rests över länsmannens 
minne. Denne länsman var en 
mycket ond människa, säger säg
nen, varför han inte fick någon 
ro i sin död, utan "gick igen" 
som de sade i gamla tider. 

Det berättas i sägnen, att en 
man en mörk höstkväll vand
rade · fram på vägen som löpte 
tätt förbi stenen - nu kan man 
knappast se att det varit en 
landsväg där. Kommen endast 
ett stycke från stenen tyckte han 
sig se stenen röra på sig och 
liksom hoppa upp och ner. Man
nen blev förskräckt, vände om 
och tog en omväg längs en nä
raliggande älv. Denna obanade 
stig med sänkor och upphöj
ningar om vartannat var mycket 
svår att ta sig fram på i mörk
ret varför det redan var mo,r
gon och ljusan dag innan han 
kom fram på landsvägen igen 
efter en vid omkrök och obe
hindrat kunde fortsätta sin färd. 

Hemkommen förklarade han, att 
ha'n ej kommer att vandra för
bi spökstenen när mörkret fallit 
på. 

En annan sägen påstår, att var
j e gång en människa gick eller 
färdades förbi stenen och hade 

ett bröd eller något liknande i 
brödväg med sig, vände sig ste
nen. Man sade att stenen vän
der varje gång den känner bröd
lukt. Detta förklaras i den säg
nen som säger, att länsmannen, 
som påstås ligga begraven under 
stenen blev ihjälslagen med ett 
hårt bröd aven man han mötte 
just där. Gamla ortsbor har be
rättat, att man i gamla tider av 
olika anledningar ofta blev 
stoppad när man skulle passera 
den plats där stenen låg. Kom 
man med häst och vagn, som 
var det vanligaste färdesättet i 
forna dagar, så hoppade selpin
narna ur selen eller också loss
nade hjulen från vagnen och 
rullade ner i älven, som rinner 
fram endast ett tiotal meter från 
Spökstenen. Gick man till fots 
var det också något som ställde 
till förtret. Antingen tappade 
man sina skodon eller också var 
det något som brast i den övriga 
beklädnaden, så man fick gå och 
hålla i den tills man kom hem. 

Men nu är det vidskepliga bor
ta ur folkfantasin. 

Undertecknad signatur, som har 
gjort denna uppteckning om 
"Spökstenen på Bastekärr" har 
vid flera tillfällen både länge och 
väl vandrat omkring den sägen
omspunna stenen utan att se nå
got mystiskt. En annan sägen på
står, att stenen kastats dit aven 
jätte, när Qville kyrkklocka för
sta gången lät malmen ljuda. 

Vilket som är riktigt är svårt 
att finna reda på. Det säkraste 
beviset är nog det mera veten
skapliga, som säger att stenen 
förts dit av inlandsisen. Men 
detta kullkastar ju sägnernas 
teori , och det är ju synd. Eller 
hur? 

Frits-Georg. 

Svensk Fisks prispolitik kritiserades 
Fjällbackafiskarna är inte nöjda 
med de differentierade fiskpri
serna. Detta framgick när SVC:s 
avd. 34 Fjällbacka hade årsmö
te. Huvudfrågan var klassningen 
av fiskpriserna . Mötesdeltagarna 
var mycket kritiska mot det 
halvstatliga prisregleringsorga
net Svensk Fisk som bär ansva
ret för prissättningen. 

Prissättningen fungerar så att 
landningsplatserna runt om i lä
net har klassats olika. Göteborg 
och Smögen ligger i högre pris
klasser än Lysekil, Strömstad, 
Gravarne och Fjällbacka. Kon
kret innebär detta att en fiskare 
som landar torsk i Göteborg får 
10 öre mer per kg. än den som 
landar sin torsk i Fjällbacka. 

Smögen ligger i en annan pris
klass och där får fiskaren 5 öre 

per kg. mer än i Fjällbacka och 
Gravarne. 

De enskilda fiskarna har svårt 
att förstå Svensk Fisks prispo
litik och skall nu vända sig till 
sin fackliga organisation SVC 
för att med dess hjälp söka få 
bort de olika klassningarna. Alla 
skall ha lika betalt för sin fisk, 
menar fjällbackafiskarna. 

Fiskebåten Snar av Fjällbacka 
har av fiskarna Berthold Kahl
man och Wilhelm Jonasson sålts 
till Hogdal. Den inköptes även 
från Hogdal1956 och har sålun
da tillhört fiskeflottan i Fjäll
backa under 17 år. Båten kom
mer att insättas i sportfiske
trafik efter återvändandet till 
sin förra hemort. 
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Tolvmiljonersprojekt: 

ledning på fem mil från Bolsjön löser 
T anums vattenförsörjning 
Det mest omfattande och kost
nadskrävande projekt som Ta
nums kommun varit engagerad 
i håller på att utformas, omtalar 
kommuningenjör Bo Mossberg. 

Det gäller att slutgiltigt lösa 
vattenfrågan för samtliga sam
hällen inom kommunen med en 
vattenledning från Bolsjön till 
Tanumshede vidare till Havsten
sund och söderut till Hamburg
sund. En tOotal vattenlednings
längd på närmare 50 km. och 
kostnaden beräknas ligga på 
närmare 12 milj . kr. 

Planeringen av detta stora pro
jekt har under vintern bedrivits 
av AB Göteborgs Förorter. 

Enligt förslaget kommer ett vat
tenverk att uppföras på gården 
Västra Ryland (Hjärpen) och 
därifrån kommer sedan Bolsjöns 
vatten att fördelas. allt eftersom 
ledningar läggs ut. Markförhål
landena har medgivit att led
ningen nästan helt spikrakt kun
nat dras över fjällen vid Rane
bo ned till Tanumshede. Bol
sjöns höjd över havet gör även 
alt vattnet självt rinner dit ned. 

Men trots detta är det troligt 
att en pump får utöva ett extra 
tryck på vattnet. 

Enligt uppgifter är det möjligt 
att det blir två ledningar ned
lagda för att bättre kunna sva
ra mot den stigande vattenför
brukningen sommartid. Ingenjör 
Mossberg tror även att man 

Dyk läger anordnas 
Fjällbacka 
Smålands sportdykareförbund 
står även i år som arrangör för 
ett större dykarläger för sven
ska och utländska sportdykare. 

Platsen för årets läger blir i 
närheten av Fjällbacka. Under 
mitten av juli månad blir för
modligen också Väderöarna väl
besökta av dykare. 

FRUKT och 
GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJALLBACKA TEL. 0525 - 310 74 

som ger full service även åt den 
fritidsbebyggelse som finns på 
de olika platserna. 
kommer att lägga ned ledningar 

Beredskapsarbete? 

Fågelvägen är sträckan Bolsjön 
-Ryland ungefär en mil. Hela 
vattenledningen kommer att i 
färdigt skick bli 4-5 mil lång, 
och kommer att kosta 10--12 
milj. kr. Göteborgs, Förorter har 
presenterat det nu föreliggan
de förslaget för Tanums kom
munstyrelse, som gett det sitt 
gillande. 

Frågan är emellertid hur det 
ekonomiskt skall förverkligas, 
ev. försöker kommunen att få 
utföra det dyrbara projektet som 
beredskapsarbete. På många 
platser följer man planeringen 
av denna vattenledning med 
stort intresse, man hoppas att 
det inte skall dröja allt för länge 
innan fjällsjöns rena vatten 
kommer ned till kusten. 

Det är inte många kommuner 
som har tillgång till så fina vat
tenreserver som de som finns j 

Lur och Bullaren. Bolsjön är ett 
system av sjöar, som mycket lätt 
kan bilda samband. Fallhöjden 
blir bättre ju längre österut man 
kommer. Men innan detta vat
ten är framme vid tätorterna 
skall även markägare vid sjöar
na ha sagt sitt. Det troliga är 
dock nu att det inte blir fler 
djupvattensbrunnar i Tanums 
kommun utan att vattentillför
seln en gång för alla ordnas. 

Ring 
0524/10077 eller112 92 

När Ni behöver 
någon trycksak 

SCH EWEN lUS' 
TRYCKERI AB 

MUNKEDAL 
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Vår vackra blåsippebacke 

Vi kan här se det skogsområde vilket är helt täckt av 
blåsippornas flora. 

Redan i början av mars månad 
gjorde vi de första besöken hos 
våra vänner blåsipporna i back
sluttningen ovan "Nestorsgår
den". Den tidiga våren, eller den 
milda vintern, medverkade till 
att blommorna tidigt slog ut i 
blom. Den blomsterprakt som 
följde började tidigt i mars och 
varade till i börj,an på maj må
nad. Under denna tid var det 
många människor som beund
rade det vackraste man kunde 
se här, det stora blå fältet. 

Blommorna utbreder sig allt
mer för varje år. Man kan nu 
följa upp dem i enstaka grup
per runt om i terrängen. Men 
numera är det inte bara blå
sippor utan även de vackra vit
sipporna som invaderat området. 

Nya blommor i denna . gemen
skap har i år blivit gullvivor, 
vilka växer tillsammans med de 
blå och vita sipporna. Allt är 
mycket vackert. Vi hoppas att 
dessa tre blom typer skall av 
människorna betraktas som frid-

lysta då de därigenom starkt 
kommer att föröka sig. Dess
utom är det önskvärt att man 
inte springer eller går bland 
blommorna då man lika bra kan 
se dem på lite avstånd. När man 
studerat dessa blomsterbestånds 
utveckling finner man att till
växten gynnas i ej oväsentlig 
grad om området befrias från 
slyn och övrig kvävande växt
lighet. Under senare år har på 
privat initiativ röjning verk
ställts med gott resultat. Det 
pratas så mycket i nutiden om 
naturvård. Skulle det inte vara 
lämpligt att berörda myndighe
ter hjälpte till att frilägga dy
lika områden från otjänlig vege
tation samt att låta uppsätta an
slag genom vilket människorna 
fick veta att just här är dessa 
blommor "fridlysta" och får ej 
skadas. Under turisternas besök 
är detta ytterst viktigt, då frid
lysningen ej gäller inom alla 
län i landet. Bevis härför har 
man fått vid samtal med män
niskor utanför Bohusläns grän
ser. 

Trafik och parkeringsfrågor 
i Fjällbacka har diskuterats av 
kommunens trafiksäkerhetskom
mitte vid sammanträde. I anslut
ning till kurvan och bron över 
Anråsälven hade trafiksäker
hetskommitten hos kommunsty
relsen hemställt om att tre ljus
punkter borde uppsättas därstä
des. Yrkandet hade avslagits av 
kommunstyrelsen. Trafiksäker
hetskommitten hemställer att 
kommunstyrelsen ånyo måtte 
uppta frågan til ny behandling, 
då trafiksäkerhetskommitten an
ser d et särskilt trafikfarligt för 
gångtrafikanter i området då 
gångbana saknas samt att även 
den snabba skillnaden på belyst 
väg och icke belyst väg särskilt 
markant kan märkas för områ
det ifråga. 

Hos Vägförvaltningen begär man 
att markeringsskärmar eller lik
värdigt uppsättes på båda sidor 

-om bron över Anråsälven. Hem
ställan till kommunstyrelsen att 
denna hos vägförvaltningen be
gära att gångbana iorcln!i.ngstäl
les å väg 163 vid kurvsträck
ningen norr om centralförening
ens anläggning i Fjällbacka. 

För parkeringsmöjligheter 
Fjällbacka beslöt tr,afiksäker
hetskommitten att hos hamnsty
relsen begära att hamnplanen å 
hamnområdet i Fjällbacka upp
låtes för parkering begränsad till 
högst 8 timmar. Begäran hos 
trafiknämnden om tillåtelse för 
parkering på gamla tennisbanan 
vid Oxnäs. Behandlades även en 
skrivelse från Fjällbacka Sam
hällsförening om iordningstäl
lande av området bakom Stallar
na för långtidsparkering med 
bilar samt att parkeringsplatsen 
vid Porsholmsbryggan (Brand
parken) upplåtes för begränsad 
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Trevägskälet vid Edsten kritiseras 

I bakgrunden vägen från Fjällbacka vilken sträckning går till 
höger mot Dingle. Trafiken skall runda refugen när den kom
mer därifrån och går mot Dingle. Många trafikanter anser det 
säkrast att utöva vänstertrafik vilket synes på bilden. Lagstri-

digt men minimal trafik risk. 

Vägomläggningen vid Edsten för 
omkring två år sedan blev re
dan från början av trafikanter 
utdömd som trafikvådlig. Här 
möts vägarna från Dingle, Ham
burgsund och Fjällbacka. Vägen 
Fj ällbacka-Ham burgsund 163 
blev ju trafikvänlig medan vä
gen Fjällbacka-Dingle blev nå
got aven alldeles ny modell -
något fulländat fö·r att åstad
komma vilka hemska olyckor 
som helst. I början inträffade 
trafikolyckor med omkullkör
ningar innan trafikanterna var 
kända med vägens egenskaper. 

Tanums kommuns trafiksäker
hetskommitte har nu tagit upp 
denna olustiga trafikhistoria vid 
sammanträde och beslutat att 
hos Vägförvaltningen i Göte
borgs och Bohus län hemställa 

parkeringstid, 8 timmar, samt att 
parkeringsplatsen ovanför ham
nen mittemot Malms fastighet 
upplåtes för begränsad parke
ringstid av 8 timmar. Efter dis
kussion beslöts att hos trafik
nämnden hemställa, att området 
bakom Stallarna och parkerings
platsen ovanför hamnen upplå
tes för långtidsparkering. Vid 
Porsholmsbryggan bör den be
gränsas till 8 timmar. 

BYGGMÄSTARE 
JOHN GRANQVIST 

FJÄLLBACKA 

Allt arbete inom bygg
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

att sådana åtgärder vidtages vid 
vägskälet väg 901-163 sydost 
Fjällbacka att fordon av längre 
typ kan passera på rätt sida om 
refugen i det aktuella vägkrys
set. 

Trafiksäkerhetskommitten anser 
även att det aktuella vägbygget 
ur trafikteknisk och trafiksäker
hetsmässig konstruktion i sin 
helhet bör ombyggas på ett rik
tigt sätt, så att trafikolägenheter 
som för närvarande råder i väg
korsningen, underlättas eller eli
mineras. De långtradare vilka 
kommer från Fjällbacka och 
skall mot Dingle måste ju i 
många fall bedriva vänstertra
fik här för att komma fram. Men 
även för personbilar kan det 
uppstå bekymmer att komma 
igenom denna kurva i bl. a. halt 
väglag. 

Bär 
FFF·Nålen 

Kan rekvireras 

från kassören 

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 
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Forna tiders bryggor 
Vi hade en gång en sådan där 
tjusig brygga, ni vet - litet skev 
och haltande och stödd på kno
tiga pålar. 

Inte vill jag precis påstå, att den 
var unik på något sätt. Nej då, 
alla bryggor utefter hela Bohus
läns klippiga kust såg förr unge
fär likadana ut - grå och vä
derbitna, som om de härstam
m ade från hedenhös. 

Vattnet under bryggorna var 
kristallklart. Man kunde roa sig 
med att långa stunder ligga på 
mage uppe på bryggo,rna och 
spana ner i djupet. Täta stim av 
kvicka småfiskar pilade fram 
och tillbaka och under vatten
ytan var bryggpålarna full
besatta av småsnäckor, sådana 
som på bygdemålet kallas 
"kubongar". Friska, såpgröna 
alger vajade graciöst mellan bot
tenstenarna, medan de mera ro
busta, brunaktiga blåstångsrus
korna sakta rörde sig efter 
strömdragen. 

Ack, hur många småkrabbor har 
inte på dessa forna tiders bryg
gor halats upp på det torra av 
både fj ällbacka- och sommar
gästbarn. 

Allt vad man behövde var ett 
långt snöre med en liten sten 
i ena ändan och så en fläskbit 
eller någon annan godbit från 
mammas matförråd. 

Man såg också ofta på dessa 
bryggor väderbitna fiskare sitta 
och laga sönderslitna fångstnät 
och pyssla med hummertinor, 
flöten och sänken och annat 
smått och gott. 

Över hela idyllen svävade en 
doft av tågvirke och tjära, som 
ibland även blandades med luk
ten av såpa. Det var då någon 
en ergisk kvinna som låg på knä 
och skrubbade bort vintersmut
sen från hushållets trasmattor. 

Rotborstens ilskna ratsch, ratsch 
blandades med ljudet av det 
droppande, löddriga vattnet, som 
silade ner m ellan bryggans gråa 
bräder. 

Vid dessa bryggor låg föTtöjda 
helt andra slag av båtar än vad 
nu brukas. 

Mest var det enkla träekor, kan
ske någon större snipa med mo
tor, mindre segelbåtar och fiske
båtar av kostertyp. 

Men t iderna förändras och där
med även båtar och bryggor. 

Länge förblev vi vår gamla ske
va brygga trogen, trots att flera 
av våra grannar rev ner sina 
och satte upp nya så kallade 
"underhållsfria" . 

Någon båt 'ägde vi inte, så nog 
dög vår brygga för vårt behov. 

Dög att lapa sol på och dög att 
hoppa på huvudet från ner i den 
friska böljan. 

Men så ett år blev vi emeller
tid alldeles t-vunga till att läg
ga om k ajen och planen innan
fö~ och då måste vår gamla 
brygga skattas åt fö,rgängelsen. 

Den ersattes med en rak, fin en, 
som vilar på stöd av betong. 

Nog blev det en fin brygga all
tid, men någon karaktär och 
egen personlighet, som vår gam
la, det har den i alla fall inte. 

Vindarnas gud tyckte visst ock
så att vi förhävt oss och en höst 
släppte han den där våldsamma 
orkanen lös, som ni väl alla 
minns. 

Den tj öt i vanmäktigt raseri, 
men rådde inte på varken vår 
eller våra grannars bryggor. 

Tegelpannor flög som projekti
ler genom luften, träd rycktes 
upp med roten och båtar slogs 
i spillror. 

Orkanen rasade och tjöt i ilska 
och gav sig inte - vår brygga 
skulle få sig en minnesbeta, som 
sent skulle glömmas. 

Utanför fiskeriföreningen låg 
bogserbåten Kämpe och ryckte i 
sina förtöjningar. 

Med ett tjut av triumf slet or
kanen den lös och kastade den 
med våldsam kraft mot bryggor
na, som utan nåd mejades ner, 
den ena efter den andra. 

~ill och med ett hörn av vår nya, 
fma kaj hackades sönder och 
uthuset ställde sig melankoliskt 
på trekvar t innan orkanen vän
de. Nu blåste den åt motsatta 
hållet och Kämpe mejade på 
återvägen ner de eventuella res
ter, som ännu fanns kvar av de 
arma bryggorna. 

I ett sista raserianfall vatten
fylldes den stackars Kämpe och 
sattes på grund - det var tacken 
den fick för hjälpen, innan or
kanen drog ut på vidare även
tyr. 

Där stod vi alla med långa nä
sor - alla vi med våra "under
hållsfria" skrytbryggor. 

Ironiskt nog, hade vi aldrig haft 
några kännbara utgifter för vår 
gamla hederliga brygga, men nu 
kostar vår brygga oss både kon
tanter, svett, blod och tårar vart 
eviga år. 

Vår vän och granne, Gerhald, 
som brukar hjälpa oss att på 
våren ge vår brygga en behöv
lig ansiktslyftning, har redan 
brutit ett revben, skurit upp en 
hand och nu sist en fot, vilket 
föranledde brådskande färd till 
Strömstads lasarett för att få 
såret ihopsytt. 

Alla goda ting är ju, som bekant 
tre. 

Nu undrar jag med bävan i 
hjärtat. Hur många de onda 
tingens år är? 

Jag kan bara hoppas, att de inte 
är sju, som de sju magra nöten 
i gamla testamentet förkunnar 
om. 

Hur i hela friden skall i så fall 
den stackars Gerhald se ut, då 
den tiden löper ut? 

Det har ju bara gått tre år och 
det är rena, rama undret, att 
han sluppit undan med livhan
k en i behåll. 

Sista dagen låg jag på den 
olycksaliga bryggan och skrub
bade plastmattor, för att i någon 
mån uppliva gamla romantiska 
minnen. Men vet ni - rotbors
ten lät inte alls som förr i tiden 
- ratsch, ratsch. 

Ljuden den åstadkom lät mest 
SGm tji - och tji fick jag, för 
inte ens såpan tyckte jag luk
tade som i den gamla så kalla
de goda tiden. 

När vi på sensommaren lämna
de sjöboden, såg bryggan rik
tigt anständig ut och uthuset 
hade vi rättat upp. 

Det enda som ännu går i stil 
med den forna, gamla grå och 
väderbitna bryggan på sina kro
kiga pålar, är den rustika vra
gen av ett knippe björkstamm'ar, 
som står ute i vattnet. 

Den vragen är nästan som ett 
heligt ting och får under inga 
omständigheter röras. 

Den gamla VI'agen 

J ag är helt dårad och betagen 
av den knotiga, gråa vragen. 

Inte ett knippe björkstammar 
blott. 

- Nej, ett minne över tid som 
gått. 

Måsen sitter ofta där staty', 
medan solens sista strålar fly 
och skymningen sluter i sin 

famn 
såväl oss som båtarna i hamn. 

Maj Gustafson. 

9 

Föreningen Fjällbacka 
Havsbad 
kan se tillbaka på ett för verk
samheten givande år 1972. Det 
goda resultatet redovisades vid 
föreningens vårsammanträde 
vilket hölls i Gröna Lids: P en
sionat den 5 april. Till ordfö
rande för sammanträde t utsågs 
föreningens ordförande, Bengt 
Richardsson. Styrelsens och re
visorernas berättelser föredrogs 
och godkändes. Styrelsen består 
av: Bengt Richardsson, Bengt 
Olofsson, Bengt Axelsson, John 
I. Johansson, Pelle Karlsson och 
Inga Lindh, kassör Algot Tore
wi. Revisorer: Elon Engberg och 
Torsten Hakeröd. 

I verksamhetsberättelsen fram
går att föreningen haft fram
gång i arbetet då uthyrningen 
varit god. Badkamrer Ingrid 
Axelsson fick mottaga ett varmt 
tack för sin insats i detta ar
bete. Bryggdansen är ju även 
denna en av de största attraktio
nerna vilken helt fångar det all
männa intresset. Här kan man 
räkna med rekord i deltagande 
då besökarnas antal överstigit 
30.000. Då dansen kostar mycket 
pengar beklagar styrelsen att 
man är förhindrad att upptaga 
ett lämpligt inträde varför för 
lusten på detta arrangemang 
uppgår till 6.0 00 kr. Den totala 
kostnaden uppgick under året 
till 13.111 kr. Badortsfesten blev 
även lyckad och till detta goda 
resultat får man tillskriva Sven 
Bertil Taubes medverkan. 

Räkenskaperna balanserade på 
174.10,4: 63 med en kassabehåll
ning på 9.647: 57. Föreningens 
stora bekymmer är att kunna 
finansiera den planerade om
klädnings- och duschanlägg
ningen vid tennisbanan. Frågan 
måste lösas och kommunalt bi
drag kan påräknas. Vårsam
manträdet beslöt att för kom
m ande säsong inford ra anbud för 
omhänderhavandet av tennis
och miniatyrbanan i Källvik. 

Inkomster för bryggdansen: 
Tombolor 02.351: 25, kiosken 
2.537: 92, gavor kontant och 
postgiro 3.280,: - och bidrags-~ 
tunnorna 826: 01, tillsammans 
kr. 8.995: 18. Föreningens andel 
i basarens netto kronor 10.000. 

WICKE WIDEllUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄllBACKA Tel. 0525/31033 
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Carsten Hvistendahl, göteborga
re, son till konsul Jean O. Erics
son och Signe Hvistendahl, f. 
norska, konstnär. Sonen antog 
tidigt moderns namn. Från star
ten i ett hem med rika konst
intressen vidtog en g.rundlig ut
bildning: Valand, målarskolor i 
Paris, Konstakademin, resor. 
Studerade även i Norge för Hen
rik Sörensen. Från honom kan 
man i Carstens tidigare verk 
skönj a viss påverkan. 

Arbeten. Oljemålningar med 
motiv, mest kustmotiv, från Bo
hus, Frankrike-Bretagne, Spa
nien, Kanarieöarna. Men fram
förallt har Fjällbacka skärgård 
gett motiven, sedan han skaffat 
sig eget hus på Fläskön och till
bringat målarsomrarna där. 

Vår bygd i konsten 
Carsten Hvistendahl 

1901- 1972 

Bogen. Marmormosaik efter oljemålningen hos Sverker StubeJius . 
Radiohus et, Stockholm 1961. 

Hans konstverk finner man på 
många håll, även utanför mu
seerna. I skolor, oss närmast i 
Centralskolan i Tanumshede. 
Original-Odhner Strömstad 

har jättemålningar av hans 
hand . Dekorativ utsmyckning 
har han gett bl. a. åt Dingle 
lantmannaskola och Folkets Hus 
i Uddevalla. Han har också med 
stor framgång utfört marmor
mosaiker, bl. a. två stort fält i 
Radiohuset i Stockholm. Den 
ena av dessa avbildas här. 

Några uttalanden om hans konst. 
"Han har i göteborgskolorismens 
teck en i ljus durklingande färg 
och brett föredrag målat land
skap från svenska västkusten, 
mest klippor och hav". - Han 

målade med patos färg i impres
sionistisk med skimrande at
mosfär eller i klingande grå och 
gula färger. Så i de betagande 
dukarna från de yttersta skären 
kring Fjällbacka." 

Så några mera personliga ord . 
Carstens tavla "Bogen", i dess 
tidigaste gestalt månad 192.7, för
värvade jag vid den då tjugo
sexårige konstnärens första ut
ställning, och den har alltså vid 
det här laget hängt på min vägg 
och varit i min blickpunkt i he
la fyrtiosex år. Och vad har den 
gett mig? Utöver den rent este
tiska upplevelsen av färg och 
form? Av minnen, stämning, för
väntan? Minnen av de många 
gånger man suttit i den stran
den inne i viken, låtit blicken 

Fastighet i Fjällbacka 

Fjällbacka-Bladet 

svepa över holmarna och sär
skilt låtit den dröja vid udd en 
på Bogen, till vänster på bilden , 
där konstnären fån gats av la
varnas färgspel. Stämningen av 
sommar med en sol som låter 
himmel och hav gå i blått och 
"de röda granitholmarna flyta 
på korkar på vattnet" - för att 
återge en konstkritikers ord. 

Förväntningarna på den som
mar som närmar sig och för 
hoppningen att den skall bli så
dan som konstnären en gång 
upplevde den, när han den 
gången ställde upp sitt staffli i 
en skreva däruppe på Bogen, 
den underbara holmen bland 
m ånga sådana i Fjällbacka skär
gård. 

Sverker Sltubelius. 

betingade ett högt pris. Auktio
ner har alltid haft en viss drag
ningskraft på människorna. Dit 
har man gått, kanske i nyfiken
het för att se vad ett skingrat 
bo kunde inrymma, kanske för 
att man trodde att man skulle 
kunna göra en för sig ekono
misk affär. Så var det även när 
fru Alma Akerström den sista 
april lät utbjuda sitt hem till 
försäljning. När auktionsförrät
tare Thorbjörn Westersund för
klarade att tiden var inne fö,r 
auktionens början kunde han 
glädja sig åt en fulltalig publik. 
Bostadsfastigheten, en rymlig 
villa, uppförd i början av 1930-
talet, blev det första utbudet. 
Föret var lite trögt i portgången 
och på frågan får jag 100.000 

dröjde det några minuter innan 
publiken äskade ljud. Det var 
inte många budgivare, men 
taktfasta och säkra i sin före
sats. Som vanligt blev det den 
högstbjudande som blev den 
lycklige sedan han bjudit 
147.000 kr. Läget vid sjön är ju 
något attraktivt trots att sjöbod 
saknades, men brygga fanns. 
Och på budet var det ingen som 
klagade. Därefter följde försälj 
ningen av boets lösöre vilket 
även fann sina köpare. De vilka 
sökte antikviteter blev mest 
missgynnade då dylika rariteter 
fanns i mindre skala. Och så till 
sist var den framlidne båtbyg
garen Robert Akerströms hem 
skingrat och sommargästvistelse 
tar vid. 

Till höger de~ försålda fastigheten och en del av 
auktionspubliken. 
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Allegatan Fjällbacka 

Vid sidan av det stora kastanje
trädet ligger den forna kaptens
gårdens bostadsfastighet vilken 
inrymmer Olofssons Järnhandel. 

D2nna gata var ända sedan 16-
och 1700-talen och in på 1900-
talet infarten till fiskeläget 
Fjällbacka. Gatan sträckte sig 
från nuvarande Gröna Lids pen
sionat till vägskälet vid Liden. 

I forna tider var denna gata 
mest en rid- eller gångstig, men 
omkring 1817 undergick vägen 
från Qville till Fjellbacka en 
förbättring. Gatans namn härrör 
från 18S0-talet, då ägaren av 
Ödsmål innergård, sjökapten 
Carl Aron Hansson och hans 
hustru Valborg Deijenberg, lät 
plantera träd på gatans båda si
dor fram till nuvarande Carls-

Den hundraåriga almen vid 
Carlsgatan är även borta ur 

gatubilden. 

gatan. Träden växte upp och 
med tiden bildade dessa en al 
le av stora mått och under åren 
beundrad av många. Träden har 
decimerats undan för undan allt 
efter som de blivit till ohägn 
för bebyggelsen vid gatan. Kvar 
blev till sist den stora kastanjen 
vid Olofssons Järnhandel och 
den stora almen vid Kville 
Sparbank. Men nu har de fallit 
vid vårens stora sanering bland 
träden omkring bebyggelsen. 

Dessa sista resar från denna 
epok hade den avsevärda höj
den av c:a 20 meter och diame
ter mellan 90 och 100 cm. 

Besök Herrfriseringen i Fjällbacka! 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525-31526 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER • REPARATIONER. VÄRME OCH SANITET 

TEL. 0525/31063.31267. 31296 

T räskeppning över Fjällbacka hamn 
Av allt att döma kommer den 
under vintern upptagna utlast
ningen av pappersved att fort 
sätta under året från Fjällbacka 
lastkaj. Det är AB Ingemar 
Widhe, Kyrkeryd, Habo, som i 
början av året upptog förhand
lingar med kommunen om even
tuell utlastning. Man gjorde någ
r a resor på prov för att se hur 
det hela skulle avlöpa. Trans
portör blev Birger Svensson & 
Söner, Skeppsrederi, Fredrik
stad, och transporten utföres 
med en pråm bogserad av bog
serbåten Birger. Premiärresor-

na torde ha utfallit till stor be
låtenhet, vilket borgar för att 
fortsättning följer. Första resan 
var den 26 februarI, och sedan 
har det varit skytteltrafik mel
lan Fjällbacka och Kragerö, en 
eller flera gånger i veckan. Prå
men lastar c:a 1.200 kubikmeter 
och resan över avverkas på 8 a 
10 timmar. Aterresan går ju av
sevärt fortare. Det har även fö
rekommit utlastning av timmer 
och under mars månad intog 
m / s Instö av Skärhamn last till 
Danmark. 

I slutet av februari avgick den första lasten med pappersved 
f rån Fjällbacka till Kragerö i Norge. Utlastningen sker med 
pråmen Anna och bogseringen utföres av bogserbåten Birge.r 

från Fredrikstad. 

13'19del1-d e.g.eI1- 8.a,h,!t 

Kville Sparbank .-~~ 
I alla bankärena en väna Eaer 

ti[[ sparbanken 

FJÄLLBACKA Tel. 0525 - 31018, 31380 
Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 

Rabbalshede och Kville. 
Oppningstiderna är för Gerlesborg fr.o.m 1973-: 

måndag 10.00-13.00 
fredag 14.00-18.00 
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Falkeliden-Ett bostadsområde 7 

Väster om Ödsmålsslätten uppe på den skagklädda bergslutt
ningen finnes det allra tjusigaste byggnadsamrådet. Skagsbe
ståndet har avverkats, 'Och man väntar på att 'Området skall bli 
färdig för byggnatian. En härlig utsikt får man här utöver 
Bräcke-Ödsmål 'Och Lerstensbygden. Nedanför ligger fabriks-

'Området 'Och bastadskvarteret. 

Redaktören för Fjällbacka-Bla
det har bett mig skriva något 
am det tilltänkta bastadsamrå
det i liden narr am hyreshusen 
i Fjällbacka samhälles östra del. 

Efter rubriken till denna artikel 
finnes ett frågetecken. Fråge
tecknet har skrivits därför, att 
det inte är helt säkert att det 
blir någan bebyggelse i Falke
liden. Detta blir säkert först när 
byggnadsplanen är fastställd av 
länsstyrelsen. 

Emellertid är det en allmän för
väntan i Fjällbacka, att ett om
fattande bastadsbyggande snart 
skall börja i samhället, och in
tresset för den bostadsbebyggel
se, sam planeras i Falkeliden, 
är påtagligt. Besvikelse över att 
byggnadsverksamheten där än
nu inte påbörjats har därför 
kunnat iakttagas. 

Av dessa anledningar är det 
lämpligt, att fjällbackabarna får 
infarmatian om "Falkelidenpro
jektet". 

Fö·rst bör då nämnas att bygg
nadsplanering sam regel tager 
betydande tid. Ett byggnadspla
neärende skall nämligen passe
ra ett tiatal myndigheter och 
samhällsorgan 'Och ärendet kan
ske måste behandlas ett par 
gånger i nå gan eller några av 
dessa. Därtill kammer att bygg
nadsplaneärenden 'Ofta inte be
handlas med önskvärd snabbhet. 

Tanken var dack, att byggnads
verksamheten i Falkeliden skul
le påbörjats innevarande år. Ett 

'Oförutsett hinder har tyvärr för
dröjt ärendet. En star del 
planeringsåtgärder äro emeller
tid gjarda. Så är t. ex. nivåmät
ningen klar och nivåkarta fär
dig. Vidare har klarlag,ts hur 
viss reglering av marken skall 
ske. Dessutam har alternativa 
förslag till byggnadsplan upp
gjarts 'Och ett mera definitivt 
förslag är under arbete. När 
detta förslag är färdigt skall 
plan för vatten- 'Och avlappsled
ningar påbörjas 'Och på grund
val av denna skall pragram
handlingar upprättas. 

Förhoppningsvis bör byggnads
verksamheten kunna börja un
der år 1974. 

Meningen är att Falkeliden 
skall bebyggas med ett 20-tal 
friliggande enfamiljshus i en 
plan med möjlighet till irn-edd 
vind. Varje hus skall am möj":' 
ligt placeras så att fri sikt mat 
söder erhålles. Några av bostads
husen kan kanske erhålla käl
lare med garage i källarvå
ningen. 

Bastadshusen skala uteslutande 
försäljas till årsbaende 'Och då 
främst till barnfamiljer. 

Tanken är att Falkeliden skall 
bli ett välbebyggt 'Och trivsamt 
bastadsområde. I detta samman
hang kan nämnas att endast ett 
femtiatal meter norr am bo
stadsamrådet är det fri utsikt 
mat havet. 

Fjällbacka den 7 maj 1973. 

Östen Hedenfjell. 

Bryggdans som 

vanligt även i 
sommar (hoppas vi) 
Det stundar till bryggdans även 
i år. Trats att det varit lite kno
gift 'Och knepigt att få kajen till 
denna aktivitet ser det nu ut 
sam am allt skulle kunna lösas 
till det bästa. Sam alla vet är 
kajen i n t e byggd för dans 
utan för lassning 'Och lastning. 

Detta skall först som sist fram
hållas. Flera möten har bad
ortsföreningen haft med i första 
hand kommunen 'Och dess argan 
ang. hyra av kajen. Då har det 
framhållits att timmerlaster 
kammer att belägga kajen stör
re delen av sammaren. Brygg
dansen var i star fara. Men efter 
segslitna förhandlingar kam de 
kammitterade fram till att an
vända norra delen av kajen till 
timmer 'Och södra till bryggdans. 

Det har vi fått kammunalmän
nans ord på. Så nu är det såle
des fritt fram även i samrnar 
am än med en viss begränsning. 

En ändring blir det. På midsam
marhelgen kör vi sam vanligt 
igång med midsammarstång 'Och 
dans för de unga kl. 17.00 båda 
dagarna, medan däremat på 
kvällen Fjällbacka IF arrange
rar fest - midsammarfest ~ (li 
te i stil med badadsfesten) . Till 
denna fest sam börjar kl. 20.00 
midsammaraftan 'Och midsam
mardagen är Ni alla hjärtligt 
välkamna. Bra musik 'Och fina 
artister lär kamma. Gynna FIK 
sam har små ekanamiska till
gångar genam att besöka denna 
festlighet. 

Nu åter till bryggdansen. 

Den helt avgiftsfria dansen bör
jar således fö,rst den 27 juni. 

Musik ; Siv 'Och Sixten (lite gam
malt 'Och nytt i fin blandning). 

Vidare kammer Raxys orkester 
från U ddevalla 'Och We Faur 
från Dalsland att hålla Er igång 
under sammaren. Vi dansar till 
'Och med den 19, augusti. 

Badartsfesten arrangeras sam 
vanligt den tredje helgen i juli. 

Denna gång den 14 'Och 15 juli. 
Vad sam kamrner att bjudas 
publiken då har vi inte när det
ta skrives fått någat besked am, 
men 'att det blir musik 'Och ar
tister av tappklass är helt klart. 

En vädjan till Er sam besöker 
dansen. Lägg en slant i tunnar
na sam står utsatta vid ingången. 

En krana bara per persan tycker 
vi är lagam. Gå inte förbi, dan
sen är dyr 'Och drabbar förening
en hårt, men vi vill liksom ha 
kvar denna farm av aktivitet så 
vi har mycket svårt. för att sluta. 

Mycket välkamna skall Ni kän
na Er till Fjällbacka 'Och se
mestern 1973. Vi får hoppas på 
ett fint väder med mycket sal 
'Och lite regn. Vi ses ~ hö'rs -
trivs ~ 'Och njuter av västkus
ten när den är sam bäst 'Och det 
är den ju i Fjällbacka. - Inte 
sant. 

-Jin-
PS. Glöm inte kranan! 

DS 

Säkrare el-försörjning till 

Fjäll backadistriktet 
Skandinaviska Elverket i Ström
stad har sedan någan tid byggt 
en ny ledning från Fedja vid 
Rabbalshede till Fjällbacka. Det 
nya ställverket har uppförts på 
Ödsmål. Ledningen skall fart
sätta 'Och kammer att avslutas 
vid Vinbäck i Tanum. De cirka 
2.000 abannenterna i fjällbacka
distriktet får nu säkrare elför
sörjning. Fjällback,aamrådet 'Om
fattar även utam själva samhäl
let, ett 'Område med Långsjö, de
lar av Anrås samt alla öar utan
för Fjällbacka. Strörnförbruk
ningen har här ökat mycket 
märkbart sedan den nuvarande 
ledningen kam till . Minst 100 
nya abannenter beräknas ha 
kammit till, men dessutam har 
industrierna utökat. 

lutherhjälpens 
fasteinsamling avslutades den 15 
april 'Och inbringade inom Fjäll
backa församling kr. 3.603. 

~@~ 

@röna Jlid 
Stöllet med den gada 
maten och hembakat 

kaffebröd. 

Matsal 
PUB och Barservering 

i trivsam miljö. 

HÄRLIGT FATOl 

Bio: måndag, tisdag och 

torsdag 

Diskotekdans 
varje fredag och lördag 

lill kl. 01.00 

jröna Ilids 
F",nsionaf och !0iograf 

FJÄllBACKA TEl. 0525/31041 

Välkommen! 

Siwan o. Bernt Hansson 
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Flera områden Bohuslän har 

blivit naturreservat 
En rad områden i Bohuslän h ar 
förklarats som naturreservat av 
länsstyrelsen. Det gäller en del 
mindre områden i Tanum och 
Munkedals k ommuner samt 
Galtöleran och K ragenäs i Ta
nums kommun. Länsstyrelsen 
skall dessutom undersöka möj
ligheterna att köpa Ulön och 
Hjärterön i Fj ällbackaskärgår
den, för att områdena så små
ningom skall kunna förklaras 
som naturreservat 

Strand- och vattenområdena vid 
Galteröleran och Kragenäs i Ta
nums kommun, är de största av 
de områden som nu har blivit 
naturreservat. Delar av området 
har också blivit fågelskyddsom
råde, eftersom det med sitt rika 
växt- och djurliv har stor be
tydelse för fågellivet, främst fö'r 
finn- och vadarefåglar. I södra 
delen av området finns den 
nordligaste bokskogen i Bohus
län, en bokskog som dessutom 
håller på att föryngras. Ekha
garna och ängsmarkerna vid 
Kragenäs gård, ingår också i na
turreservatet. 

Till grund för beslut,et, som har 
tillstyrkts av såväl Tanums kom
mun som statens naturvårdsverk, 
ligger två utredningaa som gjorts 
om områden i länet som är be
tydelsefulla för fåge llivet och 
om länets bokskogar. 

Vacker tallskog 

Tanums kommun har också till
styrkt att en del av Rastön och 
sydspetsen av h alvön Hamne
tången blir n aturreservat. Fö·r 

Rastöns del gäller det den södra 
spetsen av halvön, som har en 
vacker tallskog som bitvis växer 
alldeles intill strandlinjen. 
Stränderna utnyttjas redan nu 
för friluftsliv och sportfiske och 
området har dessu tom obestrid·
ligt värde ur landskapsbildssyn
punkt, säger länsstyrelsen i sitt 
beslut. 

Också för Svenneby mellangård 
på halvön Hamnetången, en bit 
nordväst om Bovallstrand, h ar 
områdets betydelse för fri lufts
livet varit av avgörande bety
delse. 

För båda områdena var det när 
länsstyrelsen gav tillstånd t ill 
ett fritidshusbygge, som en över
enskommelse träffades med fas 
tighetsägarna att områdena skul
le förklaras som naturreservat. 

Ett naturreservat innebär för 
allmänhetens del, förbud mot att 
tälta, göra upp eld, ta med sig 
löshund, skräpa ned eller plocka 
blommor och gräva upp växter. 
Det är skogsvårdsstyrelsen i Gö
teborgs och Bohus län som kom
mer att förvalta områdena. 

De öar i Fjällbacka-skärgården 
som länsstyrelsen skall försöka 
köpa ingår i det kustområde som 
i regeringens proposition om fy
sisk riksplanering föreslås bli 
fritidsområde. Det är Ulön i 
S'venneby socken och Hjärterö 
i Fjällbacka beslutet gäller. Le
der förhandlingarna till köp 
kommer öarna troligen att för
klaras som naturreservat , 

fRHIH DSIOM·lJER 

III 

III 

med vackert läge och utsikt över 
FJ ÄLLBACKA GOLFBAN A till för

månliga priser. 

FÖR INFORMATION 

KONTAKTA 

AB BIRACKIE fIRKIKDSBY 
45071 FJALLBACKA 

Telefon 0'525-31296, 31074 

• o 

Redovisning av pennmggavor ti II 
sommarens bryggdans 
Föreningen Fjällbacka Havsbad 
vill härmed till samtliga givare 
framföra ett varmt tack för 
summan 1.750: - kr. vilken in
flutit under tiden fr. o·. m. 15 no
vember t. o. m. 30 maj. Kostna
derna för bryggdarnsen var un
der 1972 kr. 13.031 : 79. 

Biggan Nordberg, Tanumshede, 
Wilhelm Hansson, Grebbestad, 
Britta Larsson, Stockholm, fa
miljen Paul Marklund, Falkö
ping, Inger och Torsten Grill, 
Stockholm, Annie Aronsson, 
Kville, Allie Larsson, Bräcke, 
Fjällbacka, K. E. Johansson, 
örebro, L. Lind rnarkel', Halm
stad, Bertil Johansson, Uddeval
la, K. A. Herlogsson, Fjällbacka, 
Anna Bräck, Fjällbacka, A. Pi
neus, Göteborg, B. Johansson, 
Partille, ej namngiven givare, S. 
B. Björkström, Göteborg, Nils 
Svensson, Husqvarna, Hugo 
Stenbäck, Stockholm, Vanja och 
Ernst Karlsson, Skene, B. Jans
son, Gävle, H. Ahlzen, Fjäll
backa, Axel Ahlmark , Stock
holm, Lennart Berg, Täby, G. 
Nystrand, Göteborg" Curt Wal-

Fiskeristyrelsen kröver 

böttre utredning 
F iskeristyrelsen avstyrker två 
lån som S'VC:s lokalavdelning i 
Fjällbacka sökt ur fond för åter
betalning av bensinskatt till fis
kerinäringen , Lantbruksnämn
den i Uddevalla hade tillstyrkt 
två lån om 25.000 kr. Fiskeristy
relsen kräver bättre utredning. 

Ärendena bör därför vila i av
vaktan på sådan utredning. 

Beaktade ej de nya 
reglerna för fiskredskap 
Ett av de största redskapsbeslag 
som förekommit på västkusten 
under våren gjorde fiskeritillsy
ningsmännen Evert och Sigvard 
Ekström på skärtorsdagen inne 
i Joredsfjorden mellan Ham
burgsund och Fjällbacka. Inte 
mindre än 22 ålryssjor plocka
des upp ur vattnet av tillsy
ningsmännen. Sedan de konsta
terat att redskapen saknade ve
derbörliga märken gick de till 
aktion. Gällande bestämmelser 
säger att redskapsflötena, det 
vill säga korkar, flöten och vä
len skall vara åsatta äg,arens 
namn och adress. Om inte äga
ren anmäler sig kommer redska
pen att försäljas genom Kronans 
försorg. 

denström, Norrköping, Wimar o. 
Annette Axelsson, ö verlida, 01-
terman, Röd, Hamburgsund, fa
miljen Lennart Svensson, Fjäll
backa, Harry Wallin, Falköping, 
Elsie Olsson, Göteborg, familjen 
J. Renner, Täby, familjen Ove 
Krok, Uddevalla Östen Bengts
son, Göteborg, Bengt Nygren, 
Långsjö, Fjällbacka, familjen 
Emil H 3.eger, Stocksund, E. M. 
Broström, Uddevalla, familjen 
Sten Hellgren, Uddevalla, John 
Sandersson, Partille, familjen 
Sven Carlen, Falköping, famil
jen Hylin, Danderyd, familjen 
P elle Lundberg, Göteborg, Sture 
Engström, Bankeryd, Claes 
ö berg Rödhammar, Fjällbacka, 
Gunvor Ekebergh, Stockholm, 
A. Lindberg, Stockholm, Walde
mar Bengtson, Kalvö, Fjällbacka, 
familjen Lars Granfelt, Djurs
holm, Göran Uden, Stockholm, 
Asa Hellberg, Fjällbacka, Herta 
Bengtsson, Ängelholm, Bengt 
Skantze, Jönköping, B, Uden, 
Stockholm, Folke Blomgren, 
Stockholm, Stig Källberg, Töre
boda, Bo Nilsson, Malmö. 

Stiftelsen Fjällbacka 
pensionärshem 
höll under våren årsmöte i Al
dersros lokal. Sammanträdet 
var välbesökt och deltagarna 
hälsades välkomna av ordföran
den Arne Fredlund. Styrelse- o. 
revisionsberättelserna föredrogs 
och godkändes. Av desamma 
framgick att stiftelsens ekono
miska förhållande var gott vil
ket rönte uppskattning av med
lemmarna. I tur att avgå ur sty
relsen voro: Gö,ta Slubelius, Inga 
Strömberg och s.yster K ahlman 
vilka återvaldes. Övriga ledamö
ter i styrelsen äro: Torsten Ha
keröd, Marita Granqvist och 
Wicke Widelius. Arne Fredlund 
avsade sig ordförandeskapet vil
ket enhälligt beviljades. Stiftel
sens tack till Fredlund för hans 
mångåriga arbete tolkades av v . 
ordf. Torsten Hakeröd. 

Bland inkomsterna ingick föl
jande: pensionärernas inbetal
ningar 51.135, gåvor 1.060, lot
terier 2.229, auktion 2.587, från 
Kville och Fjällbacka kyrkor 
496: 50, syföreningen 67, med
lemsavgifter 8631

, resterande bi
drag från kommunen för år 1971 
11.625. Bland de större utgifter
na var lönerna 126.495: 80. 

Revisorerna Evert Waldner och 
Östen Hedenfjell återvaldes. 
Efter förhandlingarna samlades 
deltagarna kring det dukade 
kaffebordet där det bjöds på 
förplägnad och extra god tårta. 
Sedvanligt lotteri förekom un
der kaffeserveringen med små
nätta och trevliga vinster. 



14 ______________________ . ________________________________________ __ 
Fjällbacka-Bladet 

t 
o 

(!;bbu dlkeultö-m 

Seminarielärare Ebba Åker
ström, född Bruce, maka till se
minarielärare Erik Åkerström, 
Skara, har avlidit. Fru Åker
ström föddes 1895 i Fjällbacka 
och var dotter till sjökapten 
Carl H. Bruce och hans maka 
Helmina, född Norlen. Med fru 
Åkerströms bortgång har en 
m ycket uppskattad' och välkänd 
skarabo gått ur tiden. Hon har 
varje år sedan 19-29 tillbringat 
somrarna i Fjällbacka - en 
trakt som hon älskade - och 
som hon gjort mycket känd ge
nom sina målningar. 

Fru Åkerström avlade folkskol
lärarex amen i Skara 1917, och 
redan 'samma höst anställdes hon 
som ord. ämneslärare vid små
skoleseminariet i staden. Sedan 
var hon verksam vid Skarase
minarierna i 41 år fram till 1958, 
då hon pensionerades. 

Fru Åkerström var en av ele
verna högt uppskattad lärar e. 

Själv var hon en arbetsmyra, 
som ständigt tänkte på att för
djupa sina kunskaper, främst 
inom litteraturens och konsthis
toriens områden. För sentida 
skarabor är fru Åkerström mest 
känd som konstnär. Hon börja
de måla redan som m ycket ung, 
och så tidigt som 1910 - 15, år 
gammal - gick hon igenom 
Kongl. Norsk Kust- og Haand
verksskole. Hon deltog senare i 
sommarkurser vid Gerlesborgs
skolan och en vid Börge Howed
skous målarskola. 1948 blev hon 
juryuttagen till Konsthallen i 
Göteborg, och hon har också 
deltagit i Skaraborgssalonger i 
Skövde, Lidköping och Falkö
ping samt utställningar i Ma
riestad, Tidaholm och Vara, 
vandringsutställning i Dalarna 
m. m. 1969 blev samtliga hennes 
insända målningar antagna vid 
Lilj evalchs vårsalong. Fru Åker
ström har också haft separatut
ställningar bl. a. hos Skara 
Konstförening. 

För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 

kontakta S T I Q II N O fl 

Billighetspris å elektroniskt överfyllningsskydd 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

FJÄLLBACKA - Tel. 0525 - 312 70 

Konstnärssamling Fjällbacka 
Den g.amla fastigheten "Nya Ho
tellet" vid gatan, Långbacken, 
strax intill Stora Hotellet, blir 
under sommaren platsen för en 
konstutställning. Ett stort antal 
konstnärer från hela landet h ar 
hyrt lokalen av källarmästare 
Carl Clementzon, för att där u t
ställa sina arbeten. Den gamla 
byggnaden har stora utrymmen 

vilka nu kommer till god an
vändning, och vilka har snyg
gats upp för ändamålet. Det är 
för västkusten en ny ide att an
ordna kollektiv utställning men 
torde vara ändamålsenlig för så
väl konstnärerna som för den 
konstälskande och intresserade 
allmänheten. 

En vilopaus arbetet med samling på verandan i solskenet. 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525 /31057 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

BERG BIL VERKSTADS 
EFTR. 

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

Telefon 0525-31096 

FJÄLLBACKA MEK. VERKSTAD 
LENNART ANDERSSON T.I . 0525 - 31187 

TILLVERKAR: 

OLJECISTERNER FARMAGGREGAT 
SPANNMÅLSCONTAINER BYGGNADSSMIDE M. M. 
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Fjällbacka bromsas upp 

av vägverkets dröjsmål 
Folkmängdsökningen i Fjäll
backa kommer att stagnera om 
man inte kan skaffa fram mer 
tomtmark är man medveten om 
i kustsamhället. I och med att 
Inventing och det nyetablerade 
fö>:etaget Netab ökade arbets
möjligheterna räknade man ock
så med en befolkningsökning. 

Men det visade sig snart att 
så inte blev fallet och orsaken 
till detta visade sig vara att 
många ville bygga eget hem 
men då det inte fanns byggbara 
tomter så stannade det hela en
dast vid en tanke. Samhälls
föreningen har debatterat detta 
problem många gånger och man 
är helt på det klara med att 
s3.mhället befinner sig i en pre
kär situation. 

För närvarande finns det 25 il 
30-talet familjer som vill byg
ga. Men frågan är alltid den
samma: var finns byggbara tom
ter. Samhällsföreningen har ock
så varit i kontakt med kommu
nens styrande i frågan och det 
kan konstateras att de kommu
nala myndigheterna har full för
ståelse för samhällets problem. 

Men det är en sak som ligger 
som spärr. Det är den planera
de omändringen av länsväg 163, 
vilket är en fråga som vägmyn
digheterna skall avgöra men 
som man ännu inte har gjort. 

Det är flera år sedan denna frå
ga blev aktuell men man vän
tar ännu på svaret om hur väg
sträckningen kommer att bli. 

Pendlare 
Under tiden man väntar på sva
ret blir samhällets problem ba
ra större och större. De indu
strier som finns på orten har 
planer på ytterligare utökningar 
av driften men då det vare sig 
finns bostäder eller byggklara 
tomter måste man vänta och se 
vad som kommer att hända. 

Detta väntande är en mycket 
svår nackdel för såväl samhäl
let som industrierna och man 
hoppas att det inte skall dröja 
allt för länge innan vägmyndig
heterna tänkt färdigt. 

Det kan i sammanhanget näm
nas att nyanställd personal som 
inte kunnat beredas bostad i 
samhället har tvingats hyra på 
annan ort och nu måste pendla 
mellan bostadsorten och Fjäll
backa. Gamla Kville kommun 
inköpte för flera år sedan ett 
par gårdar invid samhället i den 
riktning detta skall växa ut. 

Men man har inte kunnat ord
na med vare sig vatten och av
lopp eller vägar så länge man 
inte vet var länsväg 163 en gång 
kommer att dragas fram. En 
forcering av detta ärende är av 
allra största betydelse för sam
hället om inte den gynnsamma 
utvecklingen skall hämmas. 

Har seglat jorden · runt 
men nu lärare i T anum 

Läraren Jem Boman med sina klasser 3-4 vid Håkebackens 
skola i Fjällbacka. 

Jag tror att det är en fördel aM 
ha prövat på arbetslivet och fått 
se sig om lite i världen, säger 
folkskollärare Jem Boman, Hå
kebackens skola i Fjällbacka som 
är lärare för årskurs ' 3'--4 i Fjäll
backa, och började som spring
pojke, stamanställd och underbe
fäl vid flottan. När det blivit 
lugn3.re på haven mönstrade 
Jem Boman på s/s Formosa och 
under några år hade han Japan, 
Kina och Hongkong som mest 
besökta platser. Under resorna 
studer2de den blivande magis
tern olika ting som han räkna
de med att få nytta av i fram
tiden. Men sjömanslivet tog slut 
och nästa yrke wm stod i tur 
var arbetet på Götaverken, och 
hamnarbetare och kranmaski
nist. Under tiden där blev Jem 
Boman en aktiv fackförenings
medlem och arbetade inom ABF 
där han blev studieorganisatör. 

Fackföreningsa,rbetet tyckte jag 
var tilldragande, berättar Bo
man, jag fick erbjudande från 
ISKA om att få resa till Nige
ria men kom inte längre än till 
London där han och hans kam
rater samlades för att ställa om 
sig till nya förhållanden. 

När jag kom hem till Göteborg 
var jag lite vilsen, omtalar ma
gistern, jag hade avsagt mig alla 
mina uppdrag då jag skulle 
stanna i Nigeria några år och 
hade med ens mycket gott om 
tid. J em Boman hade emeller-

({)äLka-mmcJIl. åtet 

tid under he!a sitt liv haft lust 
att läs3. och han återfanns snart 
på Viskadalens folkhögskola och 
efter tre år där kom han in på 
Lärarhögskolan i Jönköping. 

Min första plats fick jag vid Ta
numsskolan, omtalar Boman. 

Känslan som mötte mig där var 
det goda kamratskapet men 
framför allt var det barnen å 
Håkebackens skola som visade 
sig duktiga även cm det finns 
bra elever i städerna. 

- Vi har världens bästa magis
ter, är den spontana yttringen 
från klassens 23 elever. Många 
skulle kanske tycka att det är 
sent att bli lärare när man är 48 
år men den känslan har inte Bo
man. Under lektionerna kan han 
ge ur sina många minnesbilder 
från fjärran länder och om folk 
som har det annorlunda såsom 
i städerna i Indien där man 
kunde få se en elefant trängas 
med stora dollargrin eller om 
japanesernas hårda idrotter med 
tillhörande tävlingar är något 
som fängslar barnen. J em Bo
man har fortfarande sin fasta 
bostad i Göteborg men bor un
der veckan i Tanum. Han som 
sett så mycket och genomgått 
en någon annorlunda skola än 
många andra magistrar vet än
nu inte riktigt var han skall slå 
ned sina bopålar. 

V.H. 

till en ny sommar! 
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Sommarö ytterskärgården med 

Landets mest attraktiva fritids
stugor har säkerligen de f. d. 
lotsar på Väder öarna som får 
hyra de forna lotshemmen här 
bortrationaliserade som perma
nentbostäder vid Sjöfartsverkets 
stora omläggning av säkerhets
tjänsten till sjöss på 1960-talet. 

Utanför utbreder sig vyerna vy
kortsvackert över de otaliga 
holmarna och skären, inramade 
aven vattenspegel där det i so
liga semesterdagar nästan ser ut 
som om himlen kramat ut en 
jättetub marinblått med stänk 
av smaragdgrönt här och var. 

Ur sceneriernas skimmer lyfts 
de bolmande fartygen över syn
randen och tycks sväva nästan 
tyngdlöst och fritt mellan him
mel och hav. Solglittret stänker 
över segelbåtar och motorkrys
sare som trängs nästan reling 
vid reling i de fina hamnarna 
på Storön. Vid vårt besök där 
kan vi räkna till inte mindre än 
ett 50-tal fritidsbåtar. Båtfol
kets färder vid bohussemester 
riktas alltid förr eller senare in 
mot denna fascinerande ögrupp 
i skärgårdens yttersta utpost -
suget känns i soliga sommar
dagar ända upp till stockholms
trakten att döma av besättning
arnas dialekter och om det star
ka inslaget från Norge vittnar 
farkosternas flaggprak.t. 

En sådan turistström till ett 
uppskattat utflyktsmål medför 
naturligtvis problem. Man mär
ker det vid strövtågen av ned
skräpningen - märkligt nog 
tycks öarna helt ha blivit bort
glömda med "papperspellar" och 
toaletter, när skärgårdens ren
hållning skulle uppordnas. Van
daler hade säkerligen också 
följt med i släptåget - i likhet 
med på Väderöbod - om inte 
blomstergrupper kring husknu
tar och i fönster antytt att åt
minstone några av byggnaderna 
är bebodda. Ytterkusten är i 
många avseenden ett enda stort 
problem. När det gäller de ens
liga och vintertid helt ödsliga 
Väder öarna är emellertid de 
forna lotsarnas tillsyn av den 
gamla arbetsplatsen en ovärder
lig tillgång. De pysslar om hem
trevnaden inte bara inne i stu
gorna utan även utanför. 

Stormhål vid kusten. 

Saltmättade dofter ute från 
havsvidderna sveper in bland de 
fem bostadshusen, av vilka tre 
är från mitten av förra århund
radet. Den milda sydvästbrisen 
märks knappast i skrevornas 
vildvuxna snår och vindmätaren 
uppe i den forna lotsutkiken 
skickar automatiskt ut sina kla
ra och koncisa väderleksuppgif
ter, som sedan i radions utsänd
ningar översätts till begripligt 

dramatiska lotsminnen 
språk om ljuvlig värme i kust
bandet. Det stämmer perfekt. 

Den lockande och tjusiga övärl
den kan emellertid visa upp ett 
helt annat och bistrare ansikte, 
när sydvästen om höstarna kom
mer med sina grå och kalla dim
sjok och orkanerna piskar upp 
vattnet till en kokande häxkit
tel kring detta stormhål, ett av 
de värsta på hela Bohuskusten. 

Då karlsrnod och sjömanskun
skap av lotsarna när dessa i 
gamla tider skulle ge sig ut i en 
liten öppen eller halvdäckad se
gelbåt för att ta hand om vind
drivna fartyg som förirrat sig 
in bland de farliga brotten. Lots
traditionerna såväl på Väder
öarna som på Dyngö i Fjäll
backas inre skärgård har också 
mycket gamla traditioner. Pehr 
Kalm omnämner dem visserli
gen inte från sitt besök på Vä
deröarna 1772 men kyrkböcker 
från slutet av samma århund
rade antyder att fiskarna åt
minstone privat ryckte in vid 
behov - på Dyngö fanns det 
dock tydligen yrkeslotsar r edan 
på 1200-talet. 

Spösh'aff och dödshot. 

Först på Gustaf Vasas tid fick 
emellertid yrket en mer offi
ciell sanktion och 1667 kom 
stadgan att alla sjöfarande inom
skärs m åste ha lots ombord och 
därmed också ersätta "ledsagar
na", som 10tsaTna ursprungligen 
kallades för deras arbete. Men 
med lön'en var det si och så och 
enligt 1669 års sjölag kunde en 
lots som vållat haveri eller 
grundstötning "få löpa gatlopp 
mellan 50 par spön men bliver 
Kungl. Majt:s fartyg alldeles 
försatt mista livet". Ända in på 
1800-talet hängde detta bestraff
ningshot över lotsarna när des
sa i storm och mörker gick ut 
för att med fara för eget liv ta 
hand om människor i sjönöd och 
miljonvärden. 

Ur de primitiva förhållandena 
vid kusten växte emellertid på 
1800-talet fram inte bara en 
välordnad fyrbelysning utan 
även en lotstjänst, uppdelad i 
speciella områden. På 1830-talet 
tillkom lotsstationen på Storön 
eller Norra Väderön, som ön då 
kallades. De privata ägarna här : 
Andreas Märhålt på Kalvö, Carl 
J onsson och Olof Andersson på 
F läskö, Per Ander,ssons änka på 
Dyngö samt dykeribolaget Vest
back som hade ensamrätt till 
strandvrak inom området, sålde 
då ön till kronan för 375 riks
daler och gränsen sattes vid 
Midskär. Lotspengarna låg länge 
under existensminimum och det 
dröjde in på 1900-talet innan 
skäliga krav blev tillgodosedda. 

Särskild skola på ön. 

Ändå fanns det folk som frivil
ligt ägnade sig åt detta yrke. 

Mot slutet av 1800-talet uppgick 
styrkan på Väderöarna till sju 
lotsar, och familjerna räknade 
sammanlagt 32 personer. Då 
sprängdes emellertid en kanal till 
östra h amnen så att man inte 
vid frisk sydlig vind behövde 
släpa och dra ut lotsbåten. Följ
den blev att två lotstjänster in
drogs. Men ännu i början av 
1900-talet uppgick de övervint
rande till ett 20-tal personer. 

Det fanns får samt kor och get
ter och man hade sålunda till
gång till färsk mjölk när stor
marna och isarna stängde vä
garna över vattnen in till fast 
landet - och det blev emeller
tid besvärligt med fodret vinter
tid, djuren slaktades och uthu
sen revs. Där var också en sär
skild skola, inrymd i en bostads
lägenhet, med en av lotsverket 
anställd lärarinna som fick sva
ra för alla klasserna på samma 
gång. Undervisningen blev na
turligtvis därefter. 

Undervisningen var daglig men 
varade blott en termin om året 
- lärarinnan alternerade mellan 
de olika lotsplatserna, bl. a . då 
på Dyngö. 1922 hade ungdoms
skaran sjunkit så att skolan in
drogs och barnen inackorderades 
i Fjällbacka under skoltiden. 

Ny tid bröt isoler ingen. 

Kring 1920-talet sträckte sig den 
nya tidens följdverkningar ända 
ut till dessa ensliga öar. Tidiga
re hade man vid isolering en
dast kunnat stå i kontakt med 
fyrfolket på Väderöbod genom 
semaforering - 1921 kom tele
fonen. 1924 installerades motor 
i lotsbåten. Samma år skaffade 
man sig även radio. Naturligt
vis var detta en stor händelse. 

I de lotsutkikens dagböcker, som 
förvaras av lotsen Sylve Bräck, 
Lysekil, står antecknat härom: 
"demonstration av radioapparat. 
Mycket intressant." 

För de kärva kustborna behöv
des det inte mer ordas härom. 

Och dock medförde alla dessa 
nyheter i snabb följd en full
komlig revolution i det tidigare 
så ensliga livet ute på dessa 
stormpiskade öar. Isoleringen 
kändes inte längre så tryckande 
även om man kanske vid hårda 
isvintrar och stormväde::- var av
skuren från direkt fö~ bindelse 
med land i veckotal. Lotsfolket 
var f. ö. S9m en enda stor familj, 
man delade lika både glädje och 
sorgeämnen. 

Men en gång kom det smolk: i 
mjölken. Sylve Bräck berättar 
härom enligt hörsägner från 
gamla tider: 

SNITTBLOMMOR 
DEKORATIONER 

KRUKVÄXTER BORDS· 
BLOMSTERARRA NGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

KARRABY HANDELSTRADGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523 - 5 31 55 
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Grisslakt med osämja. 

Under oktoberorkanen 1863 
- när brotten reste sig jättelikt, 
vräkte bort dubbar och massor 
av fartyg drev omkring vind för 
våg - krossades en finsk sko
nert mot Väderöarnas klippor. 

Skepparen och sju man omkom. 
Men en skeppsgosse, som tidi
gare kastats overbord, lyckades 
rädda sig över till drivande 
vrakspillror och fick här säll
skap m ed skeppsgrisen, som 
också kravlade sig upp. De ham
nade så småningom på ett skär 
och observerades av lotsutkiken 
som skickade ut folk. Skepps
pojken, · omtöcknad efter alla 
strapatserna, hade då gömt sig 
undan räddningsmanskapet men 
påträffades och vidarebefordra
des så småningom land. 

Skeppsgrisen behölls emellertid 
av lotsarna. Så kom julen och 
den väl gödda grisen slaktades. 
Nu var det emellertid slut med 
friden och sämjan. Ty lotsålder
mannen betraktade sig som kung 
på ön och gjorde anspråk på allt 
fläsket. Det dröjde innan sviter
na efter det bråket lagt sig. 

Hårda nappatag med sjön går 
som en röd tråd genom lotssta
tionens historia. 1863 års ovä
der, då hela kusten fy lldes av 
vrakrester och hundratals far
tyg mer eller mindre skadades, 
hade ·emellertid det goda med 
sig att säkerh etstjänsten vid 
kusten aktualiserades på allvar. 

Tragisk sjömansbragd. 

Men det har varit många blås
väder sedan dess som satt lots
arnas sjömansskap på verkliga 
prov. Ett sådant busväder var 
orkanen 30 nov. 1911. Den ryska 
skonerten Charlotta drev då red
lös mot de farliga grunden mel
lan Soten och Väder öarna, en 
händelse som efterlämnat ett 
tragiskt minne då en av Dyngö
lotsarna omkom och hela lots
styrkan var nära att förolyckas. 
Skonertens nödställdhet obser
verades såväl från Dyngö som 
Väderöarna. På båda lotsstatio
nerna tvekade man inte. Man 
sprang till båtarna, seglade ut 
och kämpade sig förtvivlat ge
nom brottsjöarna Väderölotsar
na kom först fram, kretsade 
kring haveristen och vid varje 
runda hoppade en man över i 
lotsbåten. På så sätt räddades 
hela besättningen och även 
skepparens fru, som också var 
ombord. 

Detta visste emellertid inte de 
fyra Dyngölotsarna om, när bå
ten krängde sig fram genom 
bränningarna. Av vågorna kas
tades farkosten upp på ett grund. 

En av männen ombord, Frans 
Fredberg, Fläskö, försvann i 
stormhavet. De övriga kunde 
hålla .sig fast och båten reste sig 
igen. Nu kom emellertid den 

obemannade skonerten drivande 
redlös rakt mot dem, likt en 
flygande holländare, var nära 
ramma lotsbåten men sköt förb i 
på endast ett par meters av
stånd. Med knäckta revben och 
blessyrer över h ela kroppen ef
ter alla strapatserna lyckades de 
tre Dyngö-lotsarna rida ut stor
men och ta sig i lan d för läkar
vård. De hade givit sig ut i det 
fruktansvärda ovädret för att 
rädda en drivande båt utan be
sättning och en av deras kamra
ter fick därvid sätta till livet i 
det fradgande vågspelet. 

Skonerten rutschade rakt mot 
Malö huvud och slogs fullkom
ligt i spillror . Väderölotsarna 
fick för sin räddningsbragd me
dalj inte bara från ryska tsaren 
utan även från svenska staten. 

Minskade lotsningar. 

Duster med vädrets makter var 
inte ovanliga för lotsarna. I stor 
utsträckning gällde lotsningarn a 
vinddrivna båtar. Det lokala 
lotsningsområdet avgränsades på 
senare år i söder av Heestrand 
och i norr av Grebbestad, men 
det blev i alla fa ll ofta lo·tsningar 
till både Lysekil och norska 
gränsen. Första världskrigets 
dagar var speciellt h ektiska. Då 
måste man ofta vara i selen da
garna i ända utan att kanske få 
varken ett ordentligt mål mat 
eller sova ut. I detta uttröttade 
tillstånd skulle man lotsa far
tyg. förbi drivande minor. När 
stenindustrin stod i sitt flor var 
det turer även till Belgien och 
Holland. Stenfrakterna gick 
emellertid tillbaka k atastrofalt 
och därmed också lotsningarna. 

Indragningshotet för hela lots
tjänsten i Fjällbackaskärgården 
blev aktuell redan på 1930-talet. 
Dyngö eller Väderöarna? Lots
styrelsen valde att dra in 
Dyngö lotsplats 1937 och över
förde folket h äJ:- till Väderöar
na, reparerade och modernise
rade kring 1950-talet och flyt
tade även ett av husen samt för
djupade och sprängde hamnbas
sängen till 10 fots djup - ett 
arbete som bara å hamnen gick 
löst på 100.000 kr. P ersonalen på 
Väderöarna var då en lotsför
man, en ordinarie lots, två extra 
biträden och en motorskötare. 

Som för Hemsöborna. 

Men lotsningarna fo·rtsatte att 
sjunka, år 1950 höll de sig kring 
ett 15- tal på hela året. Och vid 
omläggningarna inom lotstjäns
ten ett lO- tal år senare kom tu
ren även till Väderöarna, där 
stationen indrogs vid årsskiftet 
1967. Bostadsbyggnaderna över
fördes i fortifikationsförvaltning
ens ägo och h yrdes sedan delvis 
ut, bl. a. då till en dykarklubb 
i Göteborg, marken hade redan 
1922 övergått till Domänverket. 

Före 1960 fanns det vid ytter
kusten lotsplatser på Nordkos
ter, Havstensund, Väderöarna, 
Smögen, Lysekil och Käringön. 

Kvar av dessa är nu endast 
N ordkoster och L ysekil. Bland 
dem som under dessa omvälv
ningar sökte sig vidare va.r Vä
derölotsen Karl-Ivar Nordblom, 
nu i Uddevalla, vars släkt varit 
lotsar i fyra generationer. 

- Visst var livet hårt många 
gånger på denna utpost i havet, 
säger han vid ett samtal, spe
ciellt då ' under 1940-talets 
stränga vintrar. När folket skul
le ta sig i land var det precis 
som på Hemsöbornas tid. Man 
använde ·ekan, när isen inte bar, 
sedan fick man fortsätta till fots 
över de frusna vattenlederna -
på senare år med sparkstötting. 

En gång var vi totalt isolerade i 
4.0 dygn. Men även ensanlheten 
hade sin tjusning. 

Attraktivt sommarland. 

dag är Stor ön - en av de få 
öar i Norra Väderöarna som in
te är fridlyst, alldeles nedlusad 
av turister sommartid. Ön bär 
inga spår a·v att under den mör
ka årstiden ständigt pinas av 
kuling, stormar och orkaner. Se-'
mesterfolket tänker f. Ö. inte 
härpå när man i gassiga sol
skensdagar njuter av scenerier
na. Allt verkar då så lockande 
och trivsamt. De vindpiskade 
hällarna livas upp av färgglada 
buketter: av öns praktväxter 
strandkvanne och strandkål ne
re bland de sandstränder där 
strandskatorna springer omkring 
och plockar med sina långa n äbb 
efter snäckor och maskar, av 
den vita fetknoppen och andra 
sedumarter som biter sig fast på 
klipporna med kråkvicker i 
skrevornas fördjupningar. Sti
garna inåt ön kantas av krokiga 
vridna aplar samt buskage av 
slån, jolster och taggig hagtorn 
medan ligustern sticker fram 
mellan doftande kaprifol med 
långa slingor och skogslöken 
sträcker meterhögt sina mörk-
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violetta blommor. I floran blan
dar sig även medicinalväxten 
vänderot i rödvit skiftning. 

I stilla eftermiddagar sitter båt
folket kring uppdukade mid
dagsbord: i östra hamnen där 
det finns gott om tilläggsplatser, 
i västra hamnen där lotsarna 
förr hade sina privata båtar och 
det är bara lä, eller vid kajerna 
i sundet mellan Storön och den 
långsmala Hejen. Det är inga 
glammande feststunder. Man 
njuter intensivt av stillheten, 
som endast bryts av havsfåglar
nas skrik och skrän och sn abba 
raider i sitt kungarike, av som
mardagens skönhet i färgspelets 
glitter. Den dröm som varje 
människa väl längtar efter har 
blivit verklighet, även om man 
nu inte fått se en glimt av den 
förtrollade trädgård med sina 
underbara äpplen som Pehr 
Kalm talar om. När hav och 
himmel går över i rosa och 
mörkviolett skiftar skådespelet 
till en stämning av nästan an
daktsfull tystnad. 

Det är högsommar vid ytterkus
ten och Väderöarna avtecknar 
sin relief som det mest lockande 
smycke i all prakten. 

Wilhelm Hansson. 

WALDNERS 
FÄRGHANDEL EFTR. 
MONA-LISA HEDSTROM 

(jf.iitfjet '7Jar{uter:. 

'Y-IJ.JJI/utika 
m.m. 

Tel. 0525/31085 

Cislernrengöring 
Just nu är rätta tiden att rengöra och besiktiga 
Eder oljecistern . Vi utför cisternrengöring och be
siktning, elektroniska Overfyllnadsskydd, provtryck-

ning samt brännarservice. 

RING MATTSSONS TANKSERVICE 
TELEFON 0525 - 31024 45071 FJÄLLBACKA 

AUKTORISERADE FOR CISTERNBESIKTNINGAR 

ANNA=MAJAS 
TeJ. 0525/31371 

FJÄLLBACI\A 
JfLaYllLl-aktut 

VALSORTERAD MAI\.JUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 
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Minneslista 1973 
Friluftsbad 

Campingplats 

Badholmen 

Badkontor 

Bibliotek 

Postexpedition 

Apotek 

Fjällbacka kyrka 

Läkare 

Bryggdans 

Bio 

Porsholmsbadet 

Fotoatelje 

Telestation 

Dans 

Tennisbanan 

Sälvikoch Mörhult. 

Sälvik. Gillis Sahlberg, tel.0525/ 
31490. 

Varmbadhuset öppet måndag 
t . o. m . torsdag 9.00-18.00. 
Fredag 9.00-19.00, lördag 9.00-
13.00. 
Bastu måndag t. o. m. torsdag, 
damer 13.00-15.00" h€rrar 15.00 
-18.00. Fredag damer 13.00'--
16.00, herrar 16.00'--19.00. 
Tel. 0,525 / 31047. 
Kallbad öppet alla dagar 8.00-
18.00. 

Badkontoret hålles öppet mån
dag t. o. m. lördag kl. 9.00'--12.00 
och 16.00-18.30. 
Söndag stängt. Tel. 0525/3,1060,. 

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

Öppen vardagar måndag-fredag 
9.00'--11.30, 14.·30~17.00, lördag 
9:00'--13.00. 

Vardagar 9-13, 14-18. Lördag 
9-13. 

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

Mottagning fram till midsommar 
tisdag och torsdag kl. 8.0,0-
16.00 efter tidsbeställning. Jour
tjänst: Strömstad efter kl. 16.00. 
Efter midsommar mottagning 
varje dag. 

Onsdag och söndag 21.00-23.00. 

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

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

Sonnys Foto. Tel. 0525/31550. 

Sorilinartid ' måndag t. o. m. lör
dag 0,9.00-12.30, 14.30-20.00. 
Söndagar 17.00-20,.00. 

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

- Stora Hotellet: tisd<;lg, onsdag, 
torsdag, fredag och lördag. Tel. 
0?25/3:10 03 , 

Strandrestaurangen Fjällbacka 
Havsbad: fredag, lördag'. Tel. 
0525/ 312 08. 

öppnas för säsongen fredagen d. 
8 juni och hålles öppen alla da
gar kl. 7.00-21.HO. ' Tennistider 
kan förbeställas via tel. 0525/ 
31124. 

Miniaty.rgolfbanan 

Banker 

Källvik öppnas den 15 juni. Hål
les öppen kl. 17.00'--22.00. Under 
midsommarafton och midsom
mardagen från kl. 12.00-22.00. 

Kville Sparbank. Tel. 0525/31018. 
Öppen vardagar utom lördagar 
9,30'--15.00. Fredag kvällsöppet 
17 .00-18.00. 

Götabanken. Tel. kamrer och 
utlåning 0525/31027, kassa och 
inlåning 31427. Exp.tid vardagar 
utom lördagar 9.30-15.00. 

Kommunal minneslista 
Kommunstyrelsens ordf. 

Raymond Hansson vx 204 60 

Kanslichef Allan Hag~ 
berg vx 204 60 

Kommunalingenjör Bo 
Mossberg 
träffas säkrast 8.00---9.30 

Hälsovårdsnämndens ordf. 
Erik Hakeröd 11.00-13.00 

Hälsovårdsinspektör 
Rolf Johansson 11.00-13.00 

Fritidskonsulent 
Sten Larsson tel. 20527, 20460 

Fritidsa ktiviteter 
Upplysningar Fritidsnämnden, 
tel. 0525/20527, 20460. 

Simskola i Fjällbacka 
Badhus tel. 0525/ 31047 

Seglarskola tel. 0525/31560 

Golfbana, Anrås, tel. 0525/ 311 50 

Fotbollsplaner 

Sommarmotion Fjällbacka 
gymnastiksal 

Minigolfbana 

Tennisbana 

By ggnadsnämndens 
ordf. Claes Hultman 
telefon, tisdag 10.00-13.00 
besök, torsdag 10.00"-13.00 

Socialnämndens ordf. 
Erling Andersson 
bostadstel. 22150 

Socialchef Leif Svegås vx 204 60 

Hemhjälpsledare 
Barbro Ohlson 9.00---11.00 

Expeditionstid 
Kommunalkontoret 10.00-14.00 
Måndag även 10.00---18.00. 

Natul'l'eservat 
Väddö, en halvö norr om Fjäll
backa. 

Goda bad och fiskemöjligheter. 

Intressant kalkflora. 

Fiske 
Upplysningar om fisketurer läm
nas av Badkontoret, Fjällbacka, 
tel. 0525/ 310 60. 

Allt i fiskredskap finns i Olofs
sons Järnhandel. Tel. 0525/31040. 
Fjällbacka Fiskaffär tillhanda
håller agn råräka. Tel. 0525/ 
31222. 

S lrclf1dreslalAYaMgeM 0jällbacka f.Jaosbad 

J När det ska ll dukas upp t i ll fest fö r så

väl små som stora sällskap (upp ti ll 200 

gäster) tala med hovmästare n fö r nyreno

verade och moderna 

Sim Mdresla LA m f1geM 

Jjällbacka Haosbad 
TELEFON 0525/10008 

och Grebbestads Gästgivaregård 

D A N S 
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Legala notiser 

80 år 

31/ 7 Fru Clara Lundberg, 
Fjällbacka 

19/ 11 Fru Sigrid Richardsson, 
F jällbacka 

27/12 Fiskaren Harald Holm
berg, Dyngö, Fjällbacka 

75 ro: 
20/7 F. arrendator Georg 

Carlsson, Fjällbacka 

29/ 9 Herr Herbert Andersson, 
Fjällbacka 

70 ål' 

18/ 7 Fru Anna Larsson, Ler
sten, Fjällbacka 

24/7 F. stenhuggaren Johan 
Sterner, Stämmen, Fjäll
backa 

15/ 8 F . kyrkovaktmästare John 
Axelsson, Fjällbacka 

1/9 F. telegrafist Aina An
dreasson, Fjällbacka 

10/ 9 Fru Allie J ohansson, Mör
hult, Fjällbacka 

15/10 Konservarbetare Helmy 
Carlsson, Fjällbacka 

28/ 8 Snickarmästare Ture 
Krantz, Fjällbacka 

65 ål' 

5/7 Vaktmästare Tora Karls
son, Fjällbacka 

8/7 Snickare Erik Granqvist, 
Fjällbacka 

23/8 Fru Olga Ericsson, Fjäll
backa 

8/ 9 Fabriksarbetare Sigvard 
Polson, Fjällbacka 

20/ 12 Konservarbetare Jlke 
Bergqvist, Miir"hult, 
Fjällbacka 

60 år 

9/7 Fru Greta Ahlzen, Fjäll
backa 

5/ 8 Fru Signe Gustava Olsson, 
Kalvö, F jällbacka 

7/ 8 Hemmansäg. Eric Chris
tensson, Nordby, Fjäll
backa 

31/10 Fru Alva Karlsson, Fjäll
backa 

5/11 Fru Dagmar Larsson, Ler
sten, Fjällbacka 

17/11 Fru Elsa Hellberg, Fjäll
backa 

50 år 

15/10 Fru Signe Persson, Fjäll
backa 

30/10 Fru Gunvor Svensson, 
Fjällbacka 

10/12 Konservarbetare Gunvor 
Persson, Fjällbacka 

Födda 

7/ 12 Linda Margareta d. t. Stig 
Göran Samre o. h. h. Inger 
Margareta f . Abrahamsson 

22/12 Karl Olof Fredrik s. t. Sten 
Karl-Axel Granqvist o. h. 
h. Nancy Marita f. Påls
son 

19/1 Bege Josefine d. t. Bengt 
Jlke Olof Granqvist o. h. 
h. Laila Josefine f. Mar
tinsen 

26/ 2 Sven Martin s. t. Roger 
Ingemar Aronsson o. h. h . 
Gerd Rosita Margareta f. 
Eliasson 

5/ 4 Birgitta Elisabeth d. t . 
Karl- Einar Johansson o. h. 
h . Kerstin Margareta f . 
Hansson 

Döda 

29/ 12 Lilly Miranda Karlsson, f. 
Wenander från L ersten 
Uppegård 2:5, f. 6/12 1894 

22/1 Alice Sofia Johansson från 
öasmål Innergård 1:53, f. 
16/ 9 1895 

1/ 2 Gustaf Adolf Karlsson från 
Ödsmål Norgård 2:8, f. 
27 / 8 1882 

4/ 3 Gerda Gustava Augusts
son från Mörhult 1:1, född 
6/7 1889 

4/ 4 Olga Gustava Samuelsson 
från Mörhult 1:1, f . 16/7 
1883. 

21/ 5 Axel Ivar K arlsson från 
Bräcke Nedre 2:4, född 
29/ 9 1904 

Jflinnel tm n (f.jällbaeka 
KOMPLETTERAS MED EN VACKER SAK I 

dVrrnJ.l ijrjd rLLa ~{'}-n.tthat1.l[J-ak 

FRÅN 

PRESENTBODEN 
INGA HANSSON TEL. 0525 .. 31026 

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

Jäkta inte! 
"Sänder nedanstående dikt, som jag skrivit för mammor m ed 
städdille, som sällan ger sig tid med sin familj" , skriver Maj 
Gustafson, Belo Horizonte, Rua Sagaranda 57, Brasilien. "Nog 
är det väl viktigare att ens livspartner och ens små barn kän
ner sig lyckliga, än att jaga damm och polera och putsa till över 
drift, eller vad tycks? " 

Här nedan följe r dikten, som onekligen rymmer en h el del av 
sans och förnuft. 

Livet är alltför dyrbart och kort 
att städas, tvättas och diskas bort. 
Gå du ut och njut av luft och sol, 
ingen stjäl dammet från bord och stol. 
Disken står alldeles säkert kvar, 
medan du en vilopaus tar. 

Jäkta inte -- stanna upp ett tag! 
Gläd dig åt val' vacker solskensdag. 
Tillfredsställ så gärna barnens krav, 
vuxna innan du vet ordet av. 
Läs sagor för dem mitt på dagen 
Säg aldrig, att du är upptagen. 

Havregröt och välling är nog bra, 
men glöm ej -- glass vill de också h a. 
Tag ej död på hemtrevnad och frid 
med tjat och gnat i tid och otid. 
Gör varje dag till en liten fest, 
där glädj en och ömheten är gäst. 

Päls och juveler ger ej lycka. 
Det hjälper icke att sig smycka, 
om själen fattig och svältfödd är, 
och h elt annan rikedom begär . 
Man lever ej enbart utav bröd. 
Bliv för de dina ett andligt stöd. 

Till låns har du blott dina kära. 
Kanske är stunden redan nära, 
då du skall förlo.ra en av dem. 
Därför ge dem nu ett lyckligt hem. 
Lä.r dem att glädjas över livet. 
Tacka för allt, som är dem givet. 

Håll ej på din värdighet så hårt. 
L e åt dig själv. Säg gärna förlåt. 
Deltag såväl i skratt som tårar. 
Val' noga att du inte sårar. 
När du så ditt sista avsked tar, 
enbart vackra minnen stanna kvar. 

Maj Gustafson 

FJÄLLBACKA BOKHANDEL 
BÖCKER -- PAPPERSVAROR -- SOUVENIRER 

TIDNINGAR -- KONFEKTYRER 

GRAMMOFONSKIVOR 

Tel. 0525-31019 

b;!1 kuvrdervtas Ijävrsl! 

BAGEIR~ = CHAIRKUTEIRI ~ SIPECEIRI 
GLAS och PORSLIN m. m. 

Välkomna! EVA:s 
Tel. 0525/31014, 31252 
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IDROTT 
Fotboll 
A - laget. 

Fjällbackas A-lag i fotboll spe
lar som tidgare år i Norra Bo
husserien. I år har laget börjat 
bra och när detta skrivs beläg
ger grabbarna en hedrande 
tredje plats i serien. Spelet går 
stundtals riktigt bra och avslut
ningarna är hyfsade om än lite 
för "tama". En klar förstärk
ning har laget fått i Gunnar 
Olsson från Kungshamn liksom 
tränaren Rloy Larsson från Smö
gen. En annan smögenspelare 
som representerar FIK är ut
märkte målvakten Kurt Len
nart Hermansson. Juniorspelaren 
Leif Isacsson är en stor tillgång 
i de bakre leden och spelar re
dan nu en driven fotboll. En 
spelare som kan gå långt vad 
det lider. 

Vi har tidigare "snackat" om att 
det inte är så värst mycket att 
sia om vid denna tidpunkt utan 
att vi återkommer desto mer i 
nästa nummer av Fjällbacka
Bladet. Då vet vi hur serien slu
tat och hur Fjällbacka IK pla
cerade sig. Vi kan också gå in 
på mer ingående spelarkritik. 
Nog om detta alltså och på åter
hörande i nästa nummer. Vi får 
hoppas att laget spelar lika bra 
höstsäsong som de har inlett vå
ren. Då blir det hårt om topp
placeringen i Norra Bohusserien. 

B-laget 

Vad det gäller B- laget hänvisar 
vi till ovanstående. Vi vet i skri
vande stund att laget har två 
vinster, en oavgjord och en för
lust. Placeringen trea i serien. 
Vad som kommer att hända kan 
inte förutses men vi tror att B
laget liksom A- laget har det re
lativt bra förspänt i år och att 
en god placering även här är att 
vänta. Vi får hoppas det och ber 
att få återkomma till hösten. 

Juniorlaget 

Juniorlaget överraskar även i år. 
Föregående år vann laget sin 
serie stort och blev finalist i 
JDM för Bohuslän. En enormt 
stark prestation. När d essa ra
der präntas har laget spelat en 
match i serien och vunnit 3-1 
mot starka Rabbalshede borta. 
I JDM är laget just nu i semi
final. Den troligaste motstånda
ren är HäIlevadsholm. De två 
återstående lagen är förutom 
Fjällbacka och Hällevadsholm, 
IFK Uddevalla och IK Oddevold. 

Fina lag således med bra kun
nande. Vi kan inte mer tillägga 
här utan avvaktar med spänning 
matcherna framöver och åter
kommer i nästa nummer med 
fullständig rapport. 

-Jin-

Hyr ett bankfack! 
Det kostar 

tnindre än ni tror. 
I bankfacket har ni alla era värdefulla 
papper i säkert förvar. Antingen ni har 
aktier, betyg eller några andra viktiga 
papper som ni är rädd om. Ni behöver 
aldrig leta i onödan, om ni tar för vana 
att alltid lägga era värdehandlingar i 
bankfacket. 

Välkommen 1ll till oss och bankfacket. 

~GÖTABANKEN 

Intensiv seglingssäsong 
i Fjällbacka 
När detta läses har de flesta seg
larna redan fått sina båtar i sjön 
och är som bäst igång med trim
ningen inför SS Norderviks kan
ske mest intensiva segHngssä
song. Ja, den mest intensiva seg
lingssäsongen hittills är det kan
ske bäst att tillägga med tanke 
på den explosiva utveckling 
som segelsporten har haft i 
Fjällbacka under senare år. 

Soling-SM 
Sommarens verkliga godbit är 
givetvis svenska mästerskapen i 
Soling, den olympiska klass som 
svenska seglare haft så stora in
ternationella framgångar i under 
senare år. Soling-SIM, som går 
av stapeln den 17~22 augusti, 
omfattar sju stycken delsegling
ar vilka äger rum på en s. k. 
olympisk bana. Banan kommer 
att förläggas till Väderöfjordens 
norra del. Vinnaren av SM får 
man sedan genom att räkna fram 
den sammanlagda poängsumman 
enligt den s. k. olympiska poäng
beräkningsmetodem Den båt som 
erhållit den lägsta poängsum
man, då dess sämsta placering 
är borträknad, har sedan vunnit. 
Information om hur ställningen 
är mellan båtarna kommer ef
ter varje dags seglingar att läm
nas på en anslagstavla uppsatt 

för detta ändamål på Stora tor
get i Fjällbacka. 

Till Soling-SM väntar vi hit c:a 
40 båtar vilket innebär att över 
120 seglare kommer att komma 
hit och sätta färg på samhället. 

Seglarna kommer i huvudsak 
att förläggas i privathem här i 
Fjällbacka och för båtarna kom
mer plats att reserveras inne i 
hamnen. 

Program för Soling-SM 
i Fjällbacka 1973 

17 aug. Sjösättning samt inmät
ning av segel. Tanums 
kommun hälsar SM-del
tagarna välkomna. 

18 aug. Två delseglingar. 

19 aug. Två delseglingar. 

20 aug. Två delseglingar. 

21 aug. En del segling. SM- fest 
på Restaurant Fjällbacka 
Havsbad samt prisutdel
ning. 

22 aug. Reservdag. 

Sommarens SSN-pro
gram 
Det är emellertid inte endast 
Soling-SM som går av stapeln 
här i sommar. Även för oss van
liga seglare kan SSN erbjuda ett 
massivt seglingsprogram med en 
del nyheter. Bl. a . kommer trä
ningsseglingarna i år även att 
kompletteras med teoretiska ge
nomgångar av t. ex. kappseg
lingsreglerna samt av lite kapp
seglingstaktik. 

För seglarjuniorerna kommer tre 
junior seglingar att anordnas med 
första segling redan den 21 juni. 
I månadsskiftet juni-juli anord
nas klubbmästerskapen för and
ra året i följd och då gäller det 
att fjolårets mästare kan för
svara sina titlar. En verklig ny
het är att högsommarregattan i 
år har utökats till två dagar då 
det gäller jolleklasserna och 
sammanlagda resultatet efter 
båda dagarnas seglingar kom
mer således att vara avgörande. 
SSN:s traditionsenliga seglarfest 
kommer i år att gå av stapeln 
den 4 augusti i samband med 
augustiregattan. 

for/s. å sid. 2 1 
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Sommarens SSN-pro

gram 
forts från sid. 20 

Den kanske mest glädjande hän
delsen har varit bildandet aven 
OK-jollesektion inom SSN. Med
lemmarna i denna sektion, un
der ledning av Klas Lundblad, 
har varit mycket aktiva med 
förberedelsearbetet inför den 
kommande säsongen. Bl. a. har 
man kollektivt skaffat utrust
ning till sina båtar vilket inne
burit höga inköpsrabatter. OK
sektionen ligger dessutom bak
om allt förberedelsearbete inför 
"Saga- cup" en OK-regatta som 
för första gången kommer att 
anordnas den 25-25 augusti. 

Sommarens 

SSN-seglingar 

18 juni SSN:s måndagsseglingar 
börjar. 

21 juni Juniorsegling. 

30 juni- 1 juli Klubbrnästerskap. 

5 juli Juniorsegling. 

14-15 juli Högsommarregattan. 

19-20 juli Juniorsegling. 

4 aug. Augustiregatta. Seglarfest. 

11 aug. Väder öarna runt. 

17-22 aug. Soling- SM (se ovan) 

25-26 aug. Saga- cup Ok-jollar. 

Seglarföräldrar m. fl. 
SSN har haft som målsättning 
att popularisera seglingssporten, 
och då främst bland ungdomen. 

Ovanstående digra S'SN-program 
är i mycket en indikation på det 
stora seglingsintresse som finns 
i Fjällbacka idag. SSN har un
der senare år haft tillgån g till 
~n liten kä rntrupp som i stort 
sett har haft hand om samtliga 
SSN-seglingar. Efter h and som 
verksamheten har utvidgats har 
också arbetet för denna kärn
trupp blivit alltmer betungan
de. Jag vädjar därför till alla 
seglings intresserade och kanske 
då främst till föräldrarna till 
våra seglarjuniorer att i större 
utsträckning än tidigare ställa 
upp som funktionärer, och då 
inte bara när solen skiner utan 
även n är det är lite regn och 
r usk. _ Kan Du ingenting om 
kappsegling? Det gör nu inte så 
m ycket, det finns alltid en 
mängd uppgifter i samband med 
kappseglingar där ingen kapp
seglingserfarenhet erfordras . 
Kanske kan Du hjälpa till med 
uLöpisning av varm dryck till 
fr usna juniorseglare. - Har Du 
inte tid ? Kom ihåg att de som 
idag arbetar med S:SN avsätter 
större delen av sin semester och 
fritid för att kanske just Din 
son eller dotter skall få en in
n ehållsrik seglingssommar. Om 
Du så bara har möjligh et att 
ställa upp vid en eller två seg
lingar så är det till stor hjälp. 

Friluftsdag med segling 
Vid friluftsdagen den 26 maj vid 
Tanums skolor hade även anord
nats seglingar. Dessa hade fö,r
lagts till Fjällbacka med Alf Jo
nasson som ledare och med folk
skollär are Jan Ekborg som r'e
p: esentant för skolan. Sju båtar 
från Fjällbacka och Grebbestad 
deltog. 

Båtarna representerade båtty-

perna Gasell, Gavott, Mirror, 
Triss och Lilltriss. Ungdomarna 
sEghde en triangelbana med 
start och mål vid Mörhult. Snab
bast runt banan var Tomas Nils
son med sin gasell. Seglingen 
gynnades av frisk vind men de 
ungdomliga seglarna klarade det 
hela u tan några tillbud eller 
kantringar. Alla var välförsedda 
med flytvästar . 

Friluftsdagens seglare vid bryggan i Fjällbacka. 
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Tag därför snarast kontakt med 
SSN:s ordförande eller någon 
annan SSN-funktionär och tala 
om vilka seglingar Du vill med
verka i som funktionär. SSN:s 
ordförande kan Du nå på tele
fon 05,25/ 31314 eller 0311/ 207105. 

Med seglarhälsning 

Olle Paulson 

SSN-ordf. 

PROGRAM 1973 
Nybörjarkurser 
"ladies week" 

Fortsättningskurser 
Båtuthyrning 

Båtshop 

FJÄllBACKA SEGLARSKOLA 
TEL. 0525-31560 

KURSER SOMMAREN 1973 
Segling, navigation, båtvett. 

Samtliga kurser börjar månda
gar k l. 09.0D och pågår dagligen 
till kl. 15. På lördagarna hålls 
avslutning för resp. veckokurs. 

För nybörjarkurserna och "La
dies week", krävs inga som helst 
förkunskaper. 

Varje elev skall dock vara sim
kunnig samt inneha flytväst som 
uthyres genom oss. 

Kurs 1 börjar söndagen 17/ 6 och 
avslutas fredagen 22/6. 

Bär 
FFF·Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 

Vecka 117/ 6-22/ 6 Nybörjarkurs 

Vecka 2 25/ 6-3D/ 6 Nybörjarkurs 

Vecka 3 2/7-7/7 Nyb.+Forts.-
kurs 

Vecka 4 9/7-14/7 Nyb.+forts. 
kurs+Ladies We ek 

Vecka 5 16/7-21/7 Nyb.+forts. 
kurs 

Vecka 6 23 / 7- 28/ 7 Nyb.+forts. 
kurs 

Vecka 7 30/7-4/8 Nyb.+forts. 
kurs 

Vecka 8 6/8---11/ 8 Nyb.+forts. -
kurs. 

Eleverna bör varje dag till seg
larskolan medbringa fullt om
byte kläder och vid regn nödiga 
regnkläder. 

Kursavgiften är 220 kr. , vilket 
ink!. kursmaterial. Vid anmälan 
skall anmälningsavgift 50 kr. in
sändas medan restavgiften 170 
kr. betalas vid kursstarten. 

Fjällbacka Seglarskola 
Box 28, 45071 Fjällbacka 
Tel. 0525/ 315 60 

Bank: Götabanken, bankgiro 
181-9499 

Postgiro: 872760-4 
Välkommen! 

Tobak - Cigaretter - Tidningar - Konfektyrer - Frukt 

Läskedrycker - Trollhät/eglass - Mjukglass - Varm korv 

Souvenirer m. m . 

.f:Da och !3engl f-<icl,ardsson 
Telefon 0525 /3 1327 

f:A ROGERS IEK~JPIERliNG 

l-lenf (Dam och 1Barn 

Bad och Fritidskläder i stor sortering. 

FJALLBACKA TEL. 0525 - 31007 
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Forntida fartyg 
Om dessa berättar skepparen 
Gustav Johansson Grönlid och 
minnes dem alla' vilka :ru'nruts 
i Bohusläns segelfartygsdistrikt. 
Ur hans berättelse har vi note
rat följande fartyg och data om 
dessa. 

Fartygen i Fjällbacka var föl
jande: Barken Karl-Johan 609 
ton, kapt. H. Karlsson va; det 
största fartyg som Bohuslän äg
de vid denna tid. Skeppet Ka
rolina, kapt. Arnold Andersson 
236 ton, barken AI:na, 354 ton: 
kapt. A. O. Johansson, briggen 
Ellen, 355 ton, kapt. Olle Bruce 
briggen Svalan, 236 ton, kapt: 
Karl Petter Paulsson skonaren 
Gerda, 130 ton, kapt.' Larsson. 

I fortsättningen talar Gustaf Jo
hansson i Grönlid om det stör
sta av de här uppräknade far
tygen barken Karl-Johan av 
Fjällbacka på 609 ton. Ar 1904 
förliste fartyget i Finska viken 
med man och allt. 

Det fartyg som så att säga gått 
längst till eftervärlden är bar
ken Anna från Fjällbacka som 
hade överlotsen och författaren 
Charles Palmqvist ombord som 
jungman till en hyra av 18 kr. 
i månaden. I sin bok Hamn och 
Hav har Blomqvist utförligt 
skildrat sitt liv som ung sjöman 
ombord på Anna och här får 
man veta att den var byggd i 
Hamburg 1860 och en dålig seg
lare men styrde bra. Kapten 
Olle Johansson från Fjällbacka, 
som sedan han slutat på sjön 
ägnade sig åt skepps- och 
spanrunålshandel samt var kas
sör i Kville Sparbank. Johans
son var mycket vidskeplig och 
kunde bli alldeles ifrån sig om 
någon visslade vid ratten om 
d~t var god vind, för då skulle 
vmden snart vara emot. Vidare 
var det förbjudet att tala om 
hästar och om präster de sist
nämnda skulle alltid benämnas 
"de svarte". (Ännu tror många 
att präster för olycka med sig 
på sjön, här i mellersta Bohus
län.) 

Styrman ombord på Anna var 
fjällbackapojken Per Johan An
dren, senare förste skeppare i 
Broströmkoncernen i Göteborg. 
Trots att Andren var i befäls
ställning var han alltid förste 
man då det gällde segelbärgning 
och annat tungt arbete och han 
var stark som en björn och vig 
som en katt. Som sjöman var 
han endast överträffad av kap
ten Bergström på göteborgsbar
ken Prins Carl. 

Fjällbacka hade sin storhetstid 
som re~aresamhälle omkring år 
1870, da man bl. a. hade Sveri
g~s fö"sta iärn-segelfartyg, full
nggaren Matias byggd i Genua 
och med Fjällbacka som hem
mahamn åren 1873-1885. Full
riggaren Matias, uppkallad ef
ter konsul Backelin på Edsten, 
blev en dyr historia för sina re-

dare. Förluster på många tusen 
riksdaler (ev. kronor) fick de 
största delägarna vidkännas. 

Den första engelskbyggda kut
ter som kom till Sverige var 
Gabriel, byggd i Frassborg 1867. 
Den inköptes till Hamburgsund 
på 1870-talet och såldes senare 
till Bornholm i Danmark. Se
nast jag såg den var i Halmstad 
1954 och då hörde den hemma 
i Hadsund, Danmark. 

Södra Grundsund fick sin för
sta kutter 1884 och den såldes 
samma år till Ryssland. 1887 
köpte skepparen Ferdinand Pet
tersson en engelsk kutter från 
Forsund och därefter spred sig 
kutter-köpen över hela Bohus
län. 

Av de större fartygen i slutet 
av 180{}- talet var barkskeppet 
Olga av Göteborg vårt lands 
b~s.ta seglare. Hon var byggd i 
BJOIneborg 1873' och hade 
vär ldsry kte för sina seglings
egenskaper. En annan berömd 
skuta var barken Gurli som 
skulle varit det vackraste av 
Göteborgs träfartyg, byggt vid 
gamla varvet av skeppsbyggmäs
tare Hilbe 1879. Barken Prins 
Carl var känd för sin stora ma
növerduglighet och gick "över 
stag" i näs tan alla slags väder. 
Skeppare på detta fartyg var 
den tidigare nämnde Bergström 
född på Valön vid Fjällbacka och 
titulerad, en av de bästa sjö
män som någonsin trampat ett 
däck. 

Så kom ångan och oljan och 
slog ut dessa havets svanar just 
när de nått sin fulländning vad 
skrov och rigg beträffar. Man 
överdriver nog inte om man ut
nämner den fyrmastade fullrig
garen Lancing till 1800-talets 
bästa seglare. Den byggdes i 
Glasgow 18&6 och var hemma
hörande i Sandefjord i Norge 
Båten blev nedskrotad år 1924: 
P. S. Skonaren Gerda av Fjäll
backa hade som kapten Carl 
Svensson i Hornlycke. Hamburg
sundsskeppare. Amor, kpt. O. 
Karlsson, Ceylon, Johan Elias
son, Sp, ingare, Aron Johansson 
Vikingen, Aron Damme, Carl: 
Pihl, Anders Eliasson, Aron An
dersson, Carl-Oskar, Johan An
dreasson. 

En dramatisk förlisning 
i Stora Bält 
I Svenska Västkustfiskaren ju
len 1967, skriver Gustaf Johans
son i G rönli om ett besök hos 
Bertil Davidsson i Sjöviken, 
Hamburgö, som därvid berätta
de om skonaren Polanas förlis 
ning den 23 okt. 1933 på resa 
från Lybeck till Oslo med koks
last. Klockan 6,30 på morgonen 
hände olyckan. Det blåste hård 
storm. 

"Vi hade motorn igång och gaf
felfocken bottenrevad. Polana 

var lastad med 150 ton i rum
met oen 100 ton på däck. Vind
styrkan var vid tillfället drygt 
24 meter per sekund. Manska
pet bestod av skepparen Nestor 
Olsson, Jakobsö, styrman Sven 
,Eliasson, Grebbestad, matros och 
motorskötare Bertil Davidsson 
Sjöviken, samt jungmänner:: 
Smitt, Lössgård, och Johan 
Olofsson, Udden. Kock vai' Karl
Ivar Nordblom, Väderöarna, som 
senare blev lotsförman därstä
des." 

Kl. .6.30 låg frivakten Nestor, 
Bertll och Karl-Ivar till kojs, 
vinden var nästan rakt akter
lig. Kantringen skedde på ett 
ögonblick. Bertil, som låg i lo
varts koj i skansen, ramlade 
rakt ned på Karl-Ivar, som låg 
i kojen mitt emot och slog sig 
därvid hårt bl. a. i ansiktet. 

Dessa två blev innestängda i 
skansen då kabyssen slets loss 
och fastnade mellan masten och 
skanskappen. De lyckades ta sig 
ut först när fartyget började 
sjunka och kabyssen flöt bort. 

Ragnar hade kommit under gaf
felnocken när han rusat till för 
att lossa fallet, för att därige
nom ge skutan en chans att rä
ta upp sig. Han lyckades emel
lertid slå sig fri och när han 
simmat upp till vattenytan fick 
han syn på lådan med livbälte
na som kom flytande. Denna 
tog han på släp till fartygssi
dan. Samtidigt arbetade den öv
riga besättningen febrilt på att 
få loss livbåten, men taljan låg 
så långt under vattenytan att 
detta var omöjligt. 

Under detta arbete var Bertil 
och Karl-Ivar fortfarande inne
stängda i skansen, men de kom 
ur sitt fängelse när byssan som 
spärrat skanskappen flöt bort. 
Någon av männen fick se ekan 
som flöt med botten i vädret ute 
i den kringflytande kokslasten. 

Ragnar fick tag i fånglinan där 
han höll sig fast i den lilla del 
av Polana som ännu låg över 
vattenytan. Ekan drogs upp på 
fartygssidan där den tömdes på 
koks och vatten varef ter den 
sjösattes på haveristens andre 
sida. Vilken sida som var lovart 
e~.ler lä kommer jag inte ihåg, 
sager Bertil. När ekan sjösatto 
hoppade fyra man över till den
na, men skepparen och Bertil 
stannade på fartyget då de för
stod att ekan ej kunde bära dem 
alla. 

När Polana sjönk, gick den med 
stäven före och när den för
svann i djupet stod Bertil på 
namnbrädan på akterspegeln. 
Nestor själv stod på båtdäver
ten. Ekan var då ett bra stycke 
från haveristen. Det blev en 
lång simtur, i all synnerhet för 
Nestor, som var över 68 år, och 
nätt och jämt orkade' fram. 

En tom margarinlåda som flöt 
omkring lyckades männen få 
tag i och med denna östes ekan 
läns. Ekan var liten och bara 
två man vågade ta sig upp i den-

na. De andra fyra höll sig fast 
I essmgen (relingen). Det fanns 
bara en åra ombord och med 
denna höll man ekan upp mot 
vmden medan en man öste. Al
las liv hängde på hur länge ekan 
skulle flyta och hur länge de 
fyra skulle orka att hålla sig 
fast. 

Johan, som inte var av samma 
sega tåga som de övriga, måste 
surras fast VId sidan för att inte 
tappa taget och sjunka. - Det 
värsta var, säger Bertil, när Jo
han tog farväl av oss. Han var 
då blå på armar och ben och 
orkade varken hålla åran eller 
ösa. Allt berodde ju på att ekan 
fl.öt. "Man för sökte att hålla sig 
sa nara den flytande koksen som 
m.öjligt då denna dämpade sjö
gangen så att sjöarna ej bröt. 

En som inte tappade modet val' 
Ragnar Smitt. Han ropade stän
digt till oss, berättade Bertil att 
kan vi bara hålla oss fast så 
blir vi bärgade. 

I samma ögonblick som haveriet 
ägde rum, kl. halv sju på mor
gonen, stod en dansk fiskare 
utanför sitt hus på ostsidan av 
Langeiand och tittade ut över 
vattnet. Han hade stått där tu
sentals gånger förr och blickat 
ut över Stora Bält och sett ota
liga fartyg passera förbi. Den
na dag hindrade stormen honom 
att gå ut på fiske som vanligt. 

Men just som han stod där och 
stirrade ut i halvdunklet såg 
han ett segel på ett fartyg som 
styrde nordlig kurs, det var in
te. dagsljus men han såg det än
da tydligt. Plötsligt var det bor
ta. Stora Bält var lika tomt och 
öde som om det aldrig funnits 
ett skepp på detta hav. Han stod 
en stund villrådig hade han 
n:öjli.l?en sett fel? N~j, sade han 
sIg sJ alv. Det var ett fartyg där 
ute för en stund sedan och nu 
var det borta. Han ' skyndade 
sig till sin kamrat och talade 
om vad han sett. De beslöt ge
nast att gå ut med sin stora fis
kebåt för att se vad som inträf
fat. Båten låg emE:llertid för
ankrad ett stycke ut från den 
långgrunda stranden och lillbå
ten låg uppdragen på land. Män
nen tog lillbåten, släpade den 
till vattnet och fick sedan vada 
genom bränningarna innan den 
flöt så att man kunde ro ut till 
den större motorbåten. Tänd
kulemotorn fick eldas varm in
nan den kunde dras igång och 
detta tog sin tid. Det var dess
utom en mil ut till den förmo
dade haveriplatsen. 

Några av männen i ekan och i 
vatt~et hade kläder på sig, men 
BertIl var helt 'naken och liv
bältet skavde obarmhärtigt på 
den såriga kroppen. '- Vad vi 
kände när vi såg en motorbåt 
komma emot oss kan inte be
skrivas, säger Bertil, det måste 
upplevas. Vi blev i hast både 
varma och starka och även den 
nästan halvdöde Johan levde 
upp. Räddarna plockade upp oss 

forts . å sid. 23 
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En dramatisk 
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en efter en och väl ombord fick 
vi alla de klädesplagg männen 
kunde avvara. Själv fick jag ett 
par blåbyxor och det var jag 
otroligt tacksam för, säger han 
skämtsamt, för det var yndigt 
söde piger som hjälpte mig 
iland. 

När de skeppsbrutna kommit i 
land fick de komma inomhus i 
tre små stugor där de kom i 
säng och senare fick läkarvård. 

Mottagandet i de danska hem
men var storartat och alla täv
lade att göra det så bra som 
möjligt för de u tmattade sven
skarna. 

Det var tydligen lika fattigt 
bland fiskarna på Langeiand 
som det var hos de svenska ' kol 
legerna .under denna tid och när 
de skeppsbrutna fått de kläder 
de behövde så var det nästan 
tom t i den enda affär som fanns 
i byn. 

Sjöförklaringen hölls i Rudkjö
bing och räddarna erhöll belö
ning från Sverige. Även Ragnar 
Smitt fick m edalj för sitt r ådi
ga handlande och blev även be
lönad med pengar. Det var näm
ligen tack vare hans goda sim
förmåga och stora sinnesnärvaro 
som de skeppsbrutnas liv kun
de räddas. 

Överallt i Danmark, både på 
färjor och tåg, blev de skepps.
brutna mycket vänligt bemötta 
men när de kom till Hälsing
borg höll de på att få gå brand
vakt. I sina billiga kläder an
sågs de ej fina nog att få rum 
på hotell eller pensionat. 

Lagfarter inom Fjällbacka närliggande område 
Vid Iingsrätten i Strömstad h ar 
följande lagfarter beviljats un
der 1973. 

Maud Nilsson och Leif Schelan
der, Gråbo, på 1/3 av Lersten 
Uppegården 2:21 i K ville, som 
de för 15·.000 kr. köpt av K arl
Erik Thuresson. 

Tord Harrysson, Brilliantgatan 
20, Västra Frölunda, och Ma
rianne Hedin, Hunnebostrand, 
på Edsten 8:4 i Kville, som de 
för 63.000 kr. köpt av Klas 
Hardfalk. 

AB Pripps Bryggerier, Bromma, 
på Lersten Nedergården 1:9 i 
Kville, som det för 41.000 k r . 
köpt av Pripp Bryggeriernas 
AB. 

Nordlunds Elektroniska AB, 
FjällbackOl , pa Bräcke Nedre 
2:11 i Kville, som det fö r 75.000 
kr. köpt av Tanums kommun. 

Torbjö n J ärund, Akergatan 6, 
Vingåker, på Ödsmål Inn =rgår
den 1:169 i Kville, som han för 
67.000 kr. köpt av Stefan J ärund. 

Tanums kommun, Tanrumshede, 
på Bräcke Nedre 2:4 och 2:30 
i Kville, som den för 190.000 kr. 
köpt av Einar Harry Dahlqvist. 

Bernt och Sivan Hansson, Fjäll
backa, på Granliden 1:3 i Kville, 
som de för 145.000 kr. köpt av 
Sven och Ella Persson. 

John Albinsson, Fjällbacka, på 
Vidingen Björnsgården 2:6, 2:7 
och 2:8 i Kville, som han för 
27.000 kr. köpt av Augusta Löv
strand. 

Torbjörn Eldh, Kyrkogatan 12, 
Vara, på Jore 7:41 i Kville, som 
han för 21.000 kr. köpt av Fri
tidsland AB. 

Ingemar Ahrei, Frövi, på 1/16 
. av Fläskön 1:1 i Kville, som han 
för 11.000 kr. köpt av Sigvard 
och Gunhild Ekström. 

Lars Forster, Skärvallsgatan 14 
B, Västra Frölunda, på Anrås 
Lilla Nedergården 3:32 i Tanum, 
som han för 27.500 kr. köpt av 
AB Fjällbacka Golfbana. 

Folke Blomdahl, Roskiide, Dan
mark, på Anrås Lilla Nedergår
den 3:27 i Kville, som han för 
21.500 kr. köpt av AB Fjällbacka 
Golfbana. 

Einar och Rut Dahlqvist, Bräcke, 
Fjällbacka, på Bräcke Nedre 
2:20 i Kville, som de för 25.000 
kr. köpt av Tanums kommun. 

Kerstin Karlsson, Visvägen 24, 
Uddevalla, på Edsten Nedergår
den 3:65 i Kville, som hon för 
25.500 kr. köpt av Maj-Britt 
Karlsson. 

Gunnar Sven sson, Ringvägen 32, 
Molkom, på 1/2 av Jore 7:92 i 
Kville, som han för 33.000 kr. 
köpt av Per Tedborn. 

Fastighets Aktiebolaget Arealen, 
på Edsten Nedergården 3:41, 
3:52, 3:69 och 3:89 i Kville, som 
de för 65.000 kr. köpt av Fjäll
backatomter AB. 

Oälk0l1111Q 1;1/ 

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

Ny festvåning. Nytt konferensrum för 50 personer 

Sillbord varje söndag 

Modern Barsenering i nygammal stil. 

Telefon 0525/31003 

HNVENTHNG 

AKIHEBOLAG 
fJALL BACKA 

Telefon 0525/31022 
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23 /6 Midsommardagen 

24/ 6 1 sönd. e. Tref. 

30 /6 Lördag 

1/7 Missionsdagen 

7/7 Lördag 

8/7 3 sönd. e. Tref. 

14/7 Lördag 

15/7 4 sönd. e. Tref. 

21/7 Lördag 

22/7 5 sönd. e. Tref. 

28/7 Lördag 

29/ 7 6 sönd. e. Tref. 

4/ 8 Lördag 

5/ 8 Kristi Förklarings dag 

12/ 8 8 sönd. e. Tref. 

19/8 9 sönd. e. Tref. 

26 / 8 10 sönd. e. Tref. 

2/ 9 11 sönd. e. Tref. 

Högmässa kl. 9.30 
Samling av årets konfirmander 

Högmässa kl. 9.30 

Helgmålsbön kl. 19.00 

Högmässa med nattvard kl. 9.30 

Helgmålsbön kl. 19.00 

Högmässa kl. 9.30 

Helgmålsbön kl. 19.00 

Högmässa kl. 9.30 

Helgmålsbön kl. 19.00 

Högmässa kl. 9.30 

Helgmålsbön kl. 19.00 

Högmässa kl. 9.30 

Konfirmation kl. 16.00 

Högmässa m . nattvard kl. 11.00. 
Obs. tiden! 

Högmässa kl. 9.30 

Högmässa kl. 9.30 

Högmässa kl. 11.00 
Obs. tiden! 

Högmässa kl. 11.00 

~CHEWENIUS' TR MUNKEDAL 1973 

Fjällbacka-Bladet 


