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Här ses segraren i SM i Saling, Stig Wennerström, efter en hård kamp i 1973 års tävling på Väderö
fjarden utanför Fjällbacka, där han hade bröderna Sundelin ach Arved van Grlinewald sam närmaste 

kankurrenter. 

Wennerström vann SM 
Mycket arrangörsberöm 

Det blev sam väntat Stig Wen
nerström i Blatt sam vann SM 
i Saling sam för första gången 
avverkades i Fjällbacka. På 
grund av det hårda vädret sam 
var rådande under lördag ach 
söndag fick man segla två seg
lingar såväl på måndagen sam 
tisdagen ach lyckades genam 
detta undvika att tillg,ripa re
servdagen för vilken ansdagen 
var reserverad. För att SM skall 
räknas erfardrades fyra segling
ar. Deltagarna var mycket nöjda 
med de arrangemang sam bjöds 
ach man prisade arrangerande 
SS Nardeviken i alla tanlägen 
ach det kan även utifrån sett 
kanstateras att tävlingskammit
ten verkligen skötte sitt uppdrag 
med heder. Det fanns faktiskt 

bland de tävlande sam jämställ
de Fjällbackas sätt att arrange
ra seglingen med vad sam bjöds 
exempelvis på Kielregattan. 

Förberedelserna för SM-seg
lingen 1973 i saling vilken seg
ling anförtrOotts SS Narderviken 
var slutförda till den 17 augusti 
då allt var klappat ach klart för 
seglingen vilken skulle pågå till 
den 22 augusti. Kvällen innan 
den utsatta dagen för start an
Oordnades på Badhalmen, där 
samtliga seglares båtar var för
töjda, ett välkamstparty för täv
lande ach deras besättningar. 
Det var kammunens fritids
nämnd med kansulent Sten 
Larssan i spetsen sam svarade 
för kvällens trevnad. Det blåste 

dack en kraftig sydlig vind vil
ket inte bådade gatt för den 
kammande dagens seglingsstart. 
Frånsett detta var kvällen 
lyckad, ach vid skenet aven 
vacker stackbrasa serverades 
gästerna av Fjällbackas flickar 
välsmakande räkar med läskan
de drycker. Seglarna hälsades 
välkamna av SS Nardervikens 
ardförande, Olle Paulsan, sam 
uttryckte segelsällskapets glädje 
över deras närvara,. Kammun
styrelsens ordförande Raymand 
Hanssan talade å kammunens 
vägnar ach hälsade seglarna 
välkamna till västkusten ach 
Fjällbacka samt förklarade SM
seglingen öppnad. Vidare före
kam en stunds underhållning 
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Egnahemsbyggare 

får möjlighet 
Fjällbacka samhälle har under 
en lång följd av år varit i av
saknad av byggnadsklara tamter 
för villar ach egnahem. Orsaken 
härtill har vid flera tillfällen 
varit föremål till överläggningar 
ach uttalanden. Även i denna 
tidning har detta berörts. Nu 
har emellertid en plan utarbetats 
fram, vilken av byggnadsnämn
den förelagts fullmäktige. Dessa 
ha antagit planen, vilken nu är 
föremål för länsstyrelsens fast
ställelse. 

Det är med tillfredsställelse vi 
kunna konstatera, att byggnads
nämnden på markamrådet söder 
am Karlsgatan ach i anslutning 
till befintlig villabebyggelse in
om "sumpanamrådet" kunnat 
utarbeta ett planförslag sam 
vunnit samhällsföreningens gil
lande. Det är en plan sam i sin 
areella begränsning ändock ger 
nybyggare tillfälle att sätta sina 
U'Dder många år närda önskan 
i reell verklighet. Det har ska
pats möjligheter a·tt uppföra ett 
30-tal egnahem s am med hän
syn till befintliga kommunika
tioner ger ett intryck av väl ge
nomtänkt planlösning. 
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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 band bland 
före detta Fjällbackabor och 
bland sommargäster i sam
hället och den närmaste 

byeden. 

Små 
o 

sma ord 
Jiag vill med ovans·tående rubrik 
skriva lite om våd kära Fjäll
backa både historiskt och all
mänt. 

Bohuslän torde vara den pLats 
inom Sveriges gränser, som ef
ter istiden förs t blev tillgänglig 
för ett givande fiskafänge. Det 
går inte att komma ifrån, att 
Fjällbacka är starkt förknippat 
med hav,et. Som .så många andra 
bohuslänska kustorter, har det
ta samhälle fisket att tacka för 
sin tillkomst. Det är inte exakt 
känt viclJ vilken tidpunkt man 
började bebygga trakten, men 
det torde varit på 1600-talet. 
Först under 1700-talets mitt tog 
bebyggelsen fart i samband med 
sillfisket och dien andra sillpe
r10den på 1870-talet medförde 
för Fjällbacka ett ytterligare 
uppsving. D et är inte för intet 
som samhälLet på 1800-talet jäm
ställdes med en mindre stad. 
Vad är samhället nu? Inte är 
det en liten stad. 

De nu befintliga vattenmärken, 
som under årslånga observatio
ner anbringats på Bohusläns 
klippor, kan ej göra anspråk på 
fullkomlig noggrannhet om vat
tennivån, ty det är mycket möj
ligt att t.ex. vattnets medelhöjd 
vid Marstrand uppmätts två tum 
högre än vid Fjällbacka o. s. v. 
Ändå är de så pass tillförlitliga, 
att man därav kan bevisa att 
Bohusläns höjning ö'ver vatten
ytan Fortgår med olika hastig
het på olika ställen i länet. Så 
t. ex. Gudmundsskäret höjer sig 
omkring två fot på ett århund
rade medan andra delar intet. 
När jag nämner Gudmundsskä-
1'et är diet kanske av intresse att 
höra hur namnet uppkommit. 

A. E. Ho,lmberg be'rättar följan
de i sin bohuslänska historia. 
Om de händelser, som tilldrog 
sig i Bohuslän i början av 1500-
talet i anledning av Lutherska 
lärans införande har åtskilliga 
minnen blivit bevarade. Bland 
dåvarande präster var det flera, 
som med iV1er förfäktade sin 
gamla Imtolska tro. Ibland des
sa var det enligt sägnen pastorn 
i Kville, prästen Gudmund, som 
fick lämna sin tjänst. När han 
avreste följde en del av Kvilles 
församling sin herde till Fjäll
backa, där en båt väntade ho
nom. På stranden tog han av
sked av sina församlingsbor, 
uppmanande dem att förbli vid 
sina fäders lära, såsom den en
da saliggörande och gick i sin 
iver så långt, att han önskade 
att han måtte förgås vid nästa 
skär, om icke den läm han pre
dikade, var den sanna och rätta. 

Därpå steg han ombord fö,ljd av 
sina åhörar'es tårar och väl
gångsönskningar. Knappt hade 
han lämnat stranden förrän bå
ten aven häftig kastvind kant
mde och prästen drunknade >"id 
ett litet skär, som då låg under 

av kädek 
vattenytan. Därm- _. 
net Gudmundss.kärei.. ~ 
de bestörta åsKa=:r....a -:: s: ~ 
detta såsom e, Guds 
falskheten av Gurin:: 
och emottog med ::'-::":.:. -
lutherske predikan:EI:! . 
tro han förkunnade.. Je.;;;:
Gudmundsskäret. 
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från K ville till Fj~ .:. 
med häst och kärra. _' =e:. 
färdas vi i bil eller b..l= OC:. =2 

frågar hur kan en -mg. =- ~ 
mellan Dingle och Fj~ ~ 
vara i det skick den na ~ _ 
der vintermånadeTIJa. \' - e::. 
nyligen företagen resa ~ : .:: 
verkligen känna på ,-äg eI:.i; ~ 
skaffenhet. Går de iIh.c -
skrapa och sanda deruca .-2.:: 
Även länsväg 163 geno .?~z-
backa borde skötas bär.re.. 
den nu är kan den vara l! ~
lig för speciellt gående. SO!!: ~
te uppskattar isgator. Här k2:::::::
par vi med alla medel IDr = 
nedbringa hastigheten u:m_ 
sommarmånaderna till 30 ic:::. 
tim. för att förhindra 0.= 
och så kommer man ~ 
med 50 km/ tim. På den= 
sträcka genom Fjällbacka År 
denna väg fullständigt bortgiömd 
av myndigheterna? Varför der:
na styvmoderliga behandling? 

Flera gånger har jag i den.n.c. 
spalt påtalat, att något borci..e 
göras för ungdomen i samhällei.. 
Någon ungdomsgård t . ex. \Je. 
direkt fråga till ungdomarna 
vad de hittar på under långa 
vinterkvällar, får jag det nega 
tivaste svar någon kan få . ' 'Inte 
finns det någon stans att ta ...-ä 
gen här. Vi går hem till varand
ra i mån av plats." Har de sty 
rande inom samhället tagit upp 
detta ungdomsproblem? Framti
den hör ju ungdomen till. 

Fjällbacka har V1arit med i tid
ningar, radio och inte minst i 
TV. Detta förpliktar för sam
hället. J ag personligen tror att 
Fjällbacka både till industrier 
och invånarantal kommer att 
expandera avsevärt. Tendensen 
på en ny uppgång för orten bör
jar skönjas. Våra barn k anske 
kan få uppleva orden som sades 
på 1800-ta1et, då Fjällbacka 
jämfördes med en mindre stad. 
Med dessa små, små ord av kär
lek ber jag till slut få önska vå
ra kära läsar'e en GOD JUL och 
ETT GOTT NYTT ÅR. 

Alf Edvardsson. 

Statsförslaget för T anum 
Tanums kommunfullmäktige har 
vid sammanträde godkänt bud
getberedndngens och kommun
styrelsens förslag till utgift- och 
inkomststat för 1974. Det inne
bär en oförändrad kommunal 
utdebitering på 14: - kr. Totalt 
blir skatten för Tanum 23: 50 och 
för Kville 23: 55. 

:uka-Bladet 

ae 
• -:::ä::- och fj ärran, 

-=,,"=:1~~~ -=-- d enna tid-

~':~S~;~~-=~cnom text-
.:-.:.-.,::. m . m. vill 
::: ':';E!'-Jiga tack. 

&::m!'=p::i::;~- 'Je:. ett fortsatt 
- mkits, utan 

. denna ska
är det vä
!r:te sakna 

=-..!i:E. man kan 
är på gång. 
Z!' ju att 
S:Z i tiden 

-~;en upp
"'-'"""-"-=0'" -- ~ erkliga. 

Pos a e 
Fjäll .. ,.. .. .... .... 

om 
r åde be:jE'--"- _~ _=-c.=:' varav 
13 li=eCe x~ 3 kontor 
(grupper:. , - --'=-=- "- kontor, 
advoka bn-'-c.E:". ~- och 
offentlig'; ~.' : !åka-
re (äyen sa,';-- a -
da på sj .'-~ -'> • :-==~E5 in) , 
1 tand äi.-a"'!E:.. _ - __ g inom 
gruppen no---=-. r:s;a:::'c.nger, 
pensionat och 'e??r- : dam
frisering och : :"::.a:.":"3ering. 

S iffrorna ba.serc= ..:.. '" ::E. a:l räk
ning som utföJ"Ga< :-~=ri 1973 
men hä=n har "~ -=-- de för 
ändrin~ = :ci"""'?ces in
träffa under ' -e:: :EOroari-
september ::'9'13, 



..:z-B.adet 

tillönskas Fjällbacka.Bladets läsare, FFF: s med· 

lemmar, medarbetare, annonsörer och övriga vän· 

ner runt om hemlandet och ute i världen 

Det lider m ot slutet av år 1973 
och vart arbete kommer snart 
att inrymmas i ett nytt ar. Vår 
förhoppning är, amt vi alla skall 
fortsätta vara uppgiiiter till öm
sesidigt gagn och välfärd. Lik
som under föregaende ar ser vi 
fram emot den tid då. vi alla ges 
tillfälle att g'enom avkoppling 

fran det vardagliga arbetet ater
uppta personliga kontakter. 
Sommaren är den tid vi alla ser 
fram emot och vi hoppas. att 
den skall bli liksom den fö'rra, 
en verklig uplevelse med till
fäHe till bad, segling, sport och 
andra aktiviteter i en solig skär
gard. 

Styrelsen 

Skydd krävs Bohuslän För kuster och skärgård 
Den bohuslänska skärgården 
behöver skyddas. Det säger en 
nordisk arbetsgrupp för skydd 
av milj ötyper av gemensamt 
nordiskt intr esse. Det är grup
pens första rapport som nu över
lämnats till naturvardsverket 
och till miljövardsmyndigheter
na i Danmark , Norge och F in
land. 

Gruppen är överens med den 
fysiska riksplanen vad gäller 
Bohuslän även beträffande indu
strietableringar. 

- Man far inte fatta rapporten 
sa att vi vill hindra industri
etableringar, men speciella hän
syn maste tas, säger byddirek
tör Lennart Vilborg pa natur
vårdsverket. Man kan inte av
sätta hela Bohuslän som skyd
dat omrade. Det är främst de 
viktigare delarna vi värnar om. 
Viktigare delar anser arbets
gruppen 10-12 omraden i varje 
land vara, I Sverige är det för
utom den bohuslänska skärgar
den, bl. a. Brösarps backar, 
Sandhammaren och Söderasen i 

Skane, alvaret och lövskogen pa 
Öland, Karlsöarna, Gotska Sand
ön, Farö och barrskogarna pa 
Gotland, Store Mosse-Kävsjön 
och Komosse iSmaland, Valle 
härad, Hornborgasjön och Bil
lingen i Västergötland, vild
marksomradena vid norrlands
gränsen och delar av Dalälven i 
Gästrikland, Haparandaskärgar
den, Sarek, Sj aunj a, Muddus 
och Torneälvdalen i Norrbotten. 
Initiativet till den här nordiska 
arbetsgruppen togs 1971 av Nor
ge vid en internordisk natur
vardskonferens i Stockholm. Det 
är en uppföljning av FN:s och 
Europaradets propåer om prak
tiskt miljövardssamarbete. 

Utgangspunkt har varit det be
hov som finns att säkra värde
fulla delar av den nordiska na
turen. Rapporten skall efter det 
att miljövardsmyndigheterna i 
de nordiska länderna granskat 
den läggas fram vid Nordiska 
radets höstsession . Medlemmar
na skall därefter enas om vilka 
skyddsatgärder som skall vid-

tas, sa att rapporten kan återga 
till respektive lands naturvards
myndighet för praktiska atgär
der. 

En lang och slingrande väg som 
säkert kommer att ta lang tid. 
Kanske ödesdigert lang tid om 
det inte var sa att de flesta om
raden redan nu är uppmärk
sammade och skyddade. F ör 
exempelvis Bohuslän har den 
fysiska riksplanen bestämt vilka 
omraden som skall skyddas, och 
naturvardsverket tillsammans 
med länsstyrelsen har utfärdat 
strandskydd för särskilt känsli
ga öar och k ustremsor och land
skapsskydd för omdden viktiga 
att bevaka. I dag finns också c:a 
30 naturreservat i länet. Fler 
skulle behövas, men det tar lang 
tid och kostar stora pengar a,tt 
skapa sadana. 

Arbetsgruppen pekar alltsa pa 
vissa omraden i varje land som 
skall skyddas och preciserar 
ocksa vilka delar av dessa man 
anser speciellt viktiga. För Bo
husläns del gäller det kust-
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sträckorna Hallö-Smögen-Ham
burgsund och Hamburgsund
Fjällbacka-Dynekilen, Gullrnars
fjorden, Saltkällefjorden, Fär
levsfjorden och Bottnafjorden 
samt terrängen kring Tosteröds
vatten, Kosterrännan och Kos
teröarna med omgivande öa·r och 
vattenomraden samt slutligen 
Älgön, Brattön, Lövön och Rörö. 

Vi 
L!örsäljer 

I installerar 
-I reparerar 

A L L T E LE K T R I S K T 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 
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Ytterbelysn i ng på Kalvö brygga 
Mest nytta för sommargäster 

En vy över fiskehamnen vid den natursköna ön Kalvö. 

Äntligen, säger innevånarna på 
Kalvö utanför Fjällbacka, när de 
ser hur ytterbelysningen tänds 
på bryggo,rna i deras egen hamn. 
Alltså har det nu blivit klart 
med den sedan länge planerade 
ytterbelysningen på Kalvö, där 
man i alla tider fått treva sig 
fram när man under den mörka
re delen av dygnet skulle ut
rätta något arbete på brygga el
ler i sjöbod. 

- Detta är ett gammalt projekt 
som vi planerade redan på gam
la Kville kommuns tid, säger 
kommunstyrelsen ordf. Raymond 
Hansson. Att det dröjt så 
länge innan det hela blev för
verkligat beror på att inte minst 
el-verket har haft, och har, så 
många järn i elden att man ty
värr inte hunnit förut. 

Det är synd, säger invånarna på 
Kalvö, att inte detta hänt tidi-

gare, nu är det många av de 
äldre här på ön som redan hun
nit flytta härifrån och in till 
fastlandet. Om man går tillbaka 
ett antal år i tiden så visar det 
sig att Kalvö på 20-30-talet ha
de omkring 50-talet årerunt
boende. Denna siffra har krympt 
samman för att i dag vara ID 
stycken. 

Däremot har det blivit en hel 
del sommargäster som köpt upp 
fiskarestugorna. Den tasta be
folkningen som förr bodde på 
Kalvö utgjordes av fiskare, men 
de flesta av dessa hade dessutom 
en eller annan ko, man hade 
också höns och grisar, det fa'nlls 
t. o. m. de som höll sig med get
ter. Av dessa djur syns numera 
inte något till, de enda tamdjur 
som finns på ön än 4 kattor, och 
så på sommlaren förstås när 
sommargästerna kommer med 
sina hundar. 

Tre räddades från sjunkande segelbåt 
utanför Fjällbacka 
Tack vare rådigt ingripande 
räddades den 21 juli tre norska 
seglare ur en mycket hotande 
situation, sedan deras båt sjun
kit utanför Fjällbacka, av mo
torbåten Hamnerö från Udde
valla. Hamnerös ägare Tage 
Svensson satt på en häll på ön 
Vedholmen utanför Hamburg
sund, när han plötsligt såg en 
segelbåt försvinna i vågorna. 

Genom radio larmade han tull
kryssaren i Grebbestad. När han 
sedan kom fram till platsen där 
olyckan hänt hade två 'av seg
larna tagit sig upp å ett skär, 

medan den tredje ännu befann 
sig i vattnet. Strax efter att 
denne tagits upp på Hamnerö, 
kom TV 248 till platsen och för
de seglarna in till Fjällbacka. 

Samtliga var från Oslo och var 
i åldern 23-30' år och hade star
tat från Fjällbacka mot Smögen 
när olyckan skedde. Sedan de 
fått torra kläder och vilat sig, 
fick de skjuts till Svinesund. 

Båten ligger på 50-60' meters 
djup. Vad som orsakade have
riet kunde inte med säkerhet 
bestämmas. 

. Av öns nuvarande befolkning 
som bor där året om, är den 
yngsta 50' år och av det li,liga 
ungdomsliv som man för ett an
tal år sedan kunde finna på den 
vackra ön finns numera inte ett 
spår. - Det är klart, _äger öin
nevånarna, att vi är glada för 
att vi fått ljus, men så gamla 
som vi är nu, är det snart på 
tiden att även vi flyttar härifrån. 
så i stort sett blir det bara som
margästerna som får nytta av 
belysningen. 

Det är ännu så länge 6 ljuspunk
ter som satts upp, men det kom
mer att bli ytterligare en så 
snart el- gubbarna hinner med. 

Det har nämligen visat sig att 
en plats vid ett av de bebodda 
husen har hamnat på "skugg
sidan" och detta skall avhjälpas. 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 6741 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525 /31141 

MODERNT SNABBKÖP TIll 

EDER TJÄNST 

Gynna 

annonsörerna! 
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Fjällbackakrabbor 
togs vid Göteborg 
Den märkning 'av krabbtaskor 
man gjort i Fjällbacka har nu 
börjat visa resultat. Några av 
de krabbor som släpptes ut har 
nu fångats i göteborgsskärgår
den . Vi finner det underligt att 
krabborna fångats utanför Gö
teborg åtta dagar efter det de 
släpptes utanför Fjällbacka, sä
ger Sigvard Ekström. Vi har 
även fått rapporter om att 
märkta krabbor fångats utanför 
Lysekil. 

Utställningen "Mot
eld" samlade 7000 
besökare 
Under sommaren har under 
många år ett flertal konstnärer 
öppnat utställningar här och var 
i samhällets fastigheter där man 
fått skåda mycket vackra arbe
ten och vilka utställningar fort
farande äger rum. En nyhet för 
sommaren har lancerats här, då 
ett stort antal konstnärer från 
olika delar av landet gjort en 
gemensam utställning. "Galej
backen" blev centrum för denna 
verksamhet då utställningen in
rymdes i det förutvarande Nya 
Hotellet vars gamla lokaler pas
sade väl för ändamålet. Ur nam
net "Moteld" kunde man ju ut
läsa syftet - nämligen att visa 
erkända konstnärers verk. 

Utställningen öppnades den 21 
juni av konstnären Birger Mörk 
och ett stort antal intresserade 
deltog i öppningsceremonin där 
de fick se åtskilliga verk i olika 
stilar. Hr Mörk framförde del
tagarnas tack till initiativtagaren 
konstnärinnan Anna Lisa Rube 
som tillsammans med ett antal 
konstnärer följde upp iden se
dan byggmästare Sven Berglund, 
Fjällbacka, ställt sig bakom det 
hela. Det visade sig snart, att 
utställningen kom att samla 
långt större intresse än vad ar
rangörerna räknat med. Under 
kvällarna passerade en ström av 
människor på gatan och loka
lerna var ständigt fyllda av be
sökare. Mr Mörk erinrade även 
om konstnärernas stora intresse 
för Bohuslän och västkusten. 

När utställningen stängdes i slu
tet av augusti kunde utställ
ningskommissarie Chris Hellsing, 
Göteborgs Konstmuseum, sum
mera ihop det hela. Antalet be
sökare uppgick till 7.000, ett re
lativt gott resultat med försälj
ning.en av tavlor hade åstadkom
mits och de utställande konst
närerna hade nått sitt syfte, att 
få visa ett stort urval för all
mänheten. 



Krigskyrkogården 
Stensholmen 

o 
pa 
restaureras 

Här pagar restaureringsarbetet på krigskyrkagården. De nya 
gravvårdarna reses ach fö-r övrigt får hela kyrkagården en väl

behövlig översyn. 

På denna kyrkagård söder am 
F jällbacka vid Jaredsfjarden be
gravdes 12 tyskar samt ett antal 
engelsmän fallna i Skageracks
_laget den 31 maj år 1916 under 
fö rsta världskriget 1914-1918. 

Tyska natianen har under alla 
år visat star vördnad för sina 
landsmän bland vilka den tyske 
författaren ach skalden Garch 
Fack, amkam. Minnesstenar res
tes över gravarna ach matrasen 
Garch Fack fick särskild utmär
kelse på grund av att man kun
de identifiera hanam. Hans 
gravsten fick följande inskrip
t ian: Hier ruht Garch Fack (Ja
hann Kinau). Der deutsche 
Dichter der See 22/ 8 1880 auf 
F interwarder. 31/5> 1916 Als 
Matrase der Wiesbaden in der 
Skagerackschlacht. Seefahrt ist 

at. Förutam gravstenen prydes 
gravkullen med ett ankare. Till 
hans minne döptes det nya tre
mastade barkskeppet till Garch 
Fack. Detta stalta skepp tillhör 
västtyska marinen sam skal
skepp. 

Under åren har ett flertal besök 
gjarts av tyska natianens repre
sentanter vid dessa krigsgravar. 
År 1962 den 19/ 9 anlände till 

Fjällbacka barkskeppet Garch 
Fack på sin hemresa till Kiel 
efter att ha deltagit i "Wind
jammersseglingarna" sam segra
re, ach ett start antal manskap 
ach afficerare besökte då kyrka
gården på Stenshalmen till en 
högtidsstund där Karvettkapitän 
van Witzendarff höll tal till den 
tyska hjältens minne ach uni
sant sjöngs Ich hatte einen ~am
rat (Jag hade en kamrat). 

Under hösten har medlemmar ur 
förbundet för de tyska krigs
gravarnas skötsel besökt grav
platsen ach utfört ett genam
gående arbete med vården av 
såväl gravarna sam kyrkagår
den. Ledare för arbetet har va
rit R. Faerster från Kassel. I 
arbetet har även deltagit Ilse 
Krippner ach Reinhardt Krain
sie m. fl. Samtliga gravar har 
fått nya vårdar i bahuslänsgra
nit. Dessutam har gravplatsen 
snyggats upp genam bl. a . am
läggning, planering ach befriats 
från gammal inhägnad. 

Allt ger ett värdigt intryck och 
frammanar minnesbilden från 
den natt då man hörde krigets 
åskor från havet. 

T-wi. 

tJ~ö.m ej 
fotoutrusta Dig med en bra kamera till Jul 

• 

r;tLLm rJ3Li;:etat m.m. 

Utför avfotograferingar av gamla bilder 
till låga priser 

SONNYS FOTO 
TANUMSHEDE TEl. 0525-20815 • 

Skärpta straff nödvändiga 
för tjuvfiske 
Straffen är tydligen inte till
räckligt stränga när det gäller 
tjuvfiske. Detta framhåller fis
keritillsyningsman Sigvard Ek
ström, Fjällbacka, sam så gott 
sam dagligen sammartid kam
mer i kantakt med falk sam 
nanchalerar fiskeribestämmel
serna. 

Ekström beslagtag en dag skäd
degarn, sam satts ut inam total
skyddat område vid Sandryggen 
ach Hästvam utanför Fjällbacka. 
Ett av garnen, sam för övrigt 
innehöll tre stara humrar, var 
märkt med ägarens namn, en 
man från götebargstrakten. 

Hummern är tydligen mycket 
eftertraktad av sammargästerna. 
Ärligen griper bröderna Sigvard 
ach Evert Ekström ett IS-tal 
persaner, sam gjart sig skyldiga 
till detta slag av tjuvfiske. 

Studiebesök på läkar
mottagning 
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En delegation från landstinget 
besökte i börj,an av nov. Fjäll
backa, där läkarmottagningen 
besågs. Denna skall tillbyggas 
för i runt tal 600.000 kronar och 
det var dispasitianen av laka
lerna sam föranledde besöket. 
I delegationen ingick landstings
rådet Sven Ahlberg, driftchef 
Bertil Oltnäs, direktörsassistent 
Tamas Höfde och sjukhusdirek
tör Per Boman. Tanums kom
mun företräddes av kommun
styrelsens ordförande Raymond 
Hansson och centrala byggnads
kommittens ardförande Harry 
Bernbra. 
Frågan am läk'armottagningens 
i Fjällbacka vara eller icke vara 
har följts med stort intresse i 
bygden ach när nu fastigheten 
blir föremål för tillbyggnad och 
madernisering kan det antas att 
det blir stadigvarande läkarmat
tagning i Fjällbacka. 

Fjällbackapensionärer 
på utflykt 

Från vänster Hildur Dahlqvist, husmor Syster Kahlman, Alma 
Akerström, Anna Johanssan, Gerda GÖ'ranssan. Bakam Algot 
Larssan, Callin Ek, J ahan Olofssan samt hemmets persanal Gun 

Kristensson ach Majken Norin. 

Pensionärerna på hemmet ål
dersro företag under sensomma
ren en utflykt med buss till de
ras hemarter inam kammunen. 
Färdledare var hemmets persa
nal, fruarna Syster Kahlman, 
Gun Kristenssan ach Majken 
N aren. Färden gick bl. a över 
Amdal, Fagerbacka, Rabbalshe
de ach Kämpersvik. Vid Rab
balshede blev sällskapet inbjud
na has makarna Greta och Gus
tav Jönsson vilka bjöd på för
plägnad. Under resan över 
Kämpersvik gjardes uppehåll i 
pensionär Collin Eks hem, där 

han visade sin unika samling av 
slöjdarbeten. Innan man var 
hemma gjordes uppehåll i Mör
hult, där husmar Syster Kahl
man bjöd pensianärerna på kaf
fe i sitt hem. Vackert väder 
präglade resan ach alla var nöj
da vid hemkamsten med denna 
utfärd. Äldst i gruppen sam be
stad av sju persaner var Gerda 
Göranssan ach Algat Larssan, 92 
år, Hiildur Dahlqvist, Alma 
Akerström ach J ahan Olafssan 
82 år, Anna Jahanssan 80 år och 
Callin Ek 66 år. 



6 ____________ ~ ____________________________________________ ------------- F jällbacka-Bladet 

Kära läsare av Fjällbacka-Bla
det! J ag önskar Er alla ett Gott 
Nytt Ar och en God Jul! 

Nej, Ni läste inte fel. Och or
den har inte kommit i fel ord
ning. Den vanliga jul_ och ny
årshälsningen är omkastad med 
flit : Gott Nytt Ar och God Jul! 
Varför denna 'ordföljd? Jo, med 
hälsningen "Gott Nytt Ar" av
ser jag inte det kommande 1974 
utan det nya kyrkoår som nyss 
har börjat. Det är ju så, att kyr
kans år bö,rjar inte den fö'rsta 
januari utan den första sönda
gen i advent. De människor som 
går i kyrkan regelbundet, får 
alltså förmånen att fira nyår två 
gånger om år'et och får uppleva 
två årsrytmer: ,en som bestäms 
av de fyra årstiderna och en som 
regleras av kyrkans stora hög
tider, jul, påsk och pingst. Och 
omväxlingen här är minst lika 
stor som ute i naturen. Tänk bara 
de olika högtiderIllas skiftande 
budskap, tänk på de olika li
turgiska färgerna, tänk på skill
naden mellan t. ex. passions- och 
påskpsalm! Det är verkligen 
skada att det är så få människor 
som får uppleva denna omväx
ling. 

Men ändå så är det så, att inte 
ens den mest förvärldsligade 
och gudsfrånvända människa 
kan låta: bli att fira kyrkoårets 
stora högtider. Jul, påsk och 
pingst firar de flesta, även om 
man inte lägger in några krist
na aspekter på helgerna. 

Så är det också med första sön
dagen i Advent, kyrkoårets ny
årsdag. Denna söndag fylls näs
tan a lla landets kyrko'r med 
människor som annars sällan el
ler aldrig går i kyrkan. I nästan 
alla hem tänds då det första ad
ventsljuset. Och i nästan varje 
hus lyser något fönster med en 
adventsstjärna ut i vintermörk
ret. Varför? Jo, ordet advent 
förknippas med väntan (orden 

låter ju så lika) - väntan på 
den kommande julen. Därför går 
man till kyrkan första advent 
och lyssnar till de glada välkän
da psalmerna. Därför tänder man 
adventsljus och sätter upp stjär
nor i fönstren. Allt detta ger en 
föraning om julen med alla dess 
ljus och fröjder . 

Visst innebär adventstiden en 
väntan. Men för den kristna 
människan är deI1ll1a iIllte bara 
en väntan på julledighet, -mat, 
-klappar och - kalas. Nej, den 
kristna adventstiden är en vän
tan på Frälsarens ankomst i ge
stalt av Barnet i krubban. Or
dagrant betyder ordet advent 
just "ankomst". Och det är för
stås Jesu ankomst som avses. 
Det är denna ankomst som de 
fyra adventsljusen vill symboH
sera. Jesus är Världens Ljus. 
Den första söndagen i Ad\>"ent 
ser vi Honom nalkas. Då tänder 
vi ett ljus. Hans lyskraft växer 
ju närmare vi kommer julen -
Hans ankomst till oss. Därför 
tänder vi allt fler ljus under 
adventstiden, tillSl vi slutligen 
tänder alla våra juleljus och fi
rar Frälsarens 'ankomst - Jesu 
födelse. Detta är den rätta in
nebörden i det kristna advents
firandet. 

Låt oss därför, när vi nu tänder 
våra adventsljus, tänka på var
för vi gör det! Och låt oss ta 
emot Jesus i våra hjärtan och 
hem, när Han nu vill göra sin 
ankomst hos oss! Och inte bara 
nu i advent! Inte bara i jul! Nej, 
låt oss ta emot vår Frälsare och 
behålla Honom i tro, både un
der hela detta nya kyrkoår och 
i all vår återstående tid! 

Öppna ditt hjärta i bön och bot, 
Upplåt vart hemligt rum. 

Red dig att taga Guds Son emot, 
Tro evangelium: 

Himmelriket är nära. 
Sv. Ps. 48: 3. 

Anders Wenehult 

Slral1dreslauraVlgel1 Jjällbacka Haosbad 

När det skall dukas upp till fest för så
väl små sam sloro sällskap (upp till 200 
gäster) lala med hovmäsloren för nyreno
verade och moderna 

Sira Mdresla LA ra MlJeM 

Jjällbacka Haosbad 
TELEFON 0525 / 10008 

och Grebbestads Gästgivaregård 

D A N S 

Wennerström vann SM 
jorls. från sid. I 

där Claes Mullberg sjöng och 
spelade gitarr samt ledde all
sång. 

De följande dagarna såväl lör
dag som, söndag blev det start
förbud då vindstyrkan låg på 
16 till 17 sekundmeter, och seg
larna såväl som pu bliken avvak
tade på Badholmen varje rap
port från sekretariatet. Under 
söndagseftermiddagen bröts still
heten med att omkring hälften 
av de 17 båtarna ställde upp för 

tvenne tävlingar inne i Fjäll
backafjorden vilken segling rön
te stor uppskattning av befolk
ningen. Man fick verkligen se 
hur de stora "essen" lekte sig 
fram med sina suveräna farkos
ter och där den fö ljande täv
lingens mästare, Stig Wenner
ström, med god ledning belade 
båda första platserna. För den
na uppvisning tackar vi Fjäll
backas representant i seglingar
na Lasse Lundberg, vilken låg 
bakom det hela. 

Redovisning av medel till bryggdansen 
Sten Jungmark, Borås, Uno y 
qvist, Göteborg, familjen Bertil 
Stjernfelt, Täby, K. E. Johans
son, örebro, Göte Fahlin, Stock
holm, Lennart Berg, Täby, Astri 
Morales, Stockholm, Folke 
Blomgren, Stockholm, Sten ils
son, Lund, herr o. fru K Pi
neus, Göteborg, Harry Wahlin, 
Falköping, Arne ö vergaard, Hö
ganäs, talong med inget namn, 
G. Bundsen, Fjällbacka, Ulla o. 
Jan Sten, Gö,teborg, Fritz Jo
hansson, Rabbalshede, L och S_ 
Bundsen, Bromma, R. K , Bengt 
Nygren, Långsjö, O. E. Johans-
son, Stockhohn, L Melin. Göte
borg, Gunvo'r Ekebergh, Stock
holm, Peter Egnell, P artille, 
Thorsten Norin, Fjällbacka, Eva
Lisa Sandberg, Huddinge S. 
Thulin, Täby, G. Amewid, Kål-

lered, A. Lindberg, Stockholm, 
familjen Sande, Fjällbacka, Nils 
Göte Lundblad, Paul Marklund, 
Skövde Gerhard von Hofsten, 
Lidingö, familjen Hans Link, 
Lund, May och Torsten Måns
SOR Lidingö, K. Wingren, Sköv
de_ familjen Lars Granfelt, 
Djursholm, Sven Gösta Björk
ström, Göteborg, familjen Olle 
Wallin, Falköping, Karl-Erik 
Karlsson, Bor, och Långsjö 
Camping, F jällbacka. 
Till samtliga givare vill För
eningen Fjällbacka Havsbad 
framföra ett varmt tack för den 
välkomna summan av kronor 
1.420: - , vilken influtit under 
tiden 1 juni t. o. m . . den 10 no
vember. Kostnaderna för brygg
dansen har under 19,73 uppgått 
till kronor 12.218: 09. 

Föreningen för Fjällbacka 
höll sitt årsmöte i Församlings
hemmet den 19 juli där ordfö
randen Alf Edvardsson hälsade 
deltagarna välkomna. Styrelsens 
och revisorernas berättelser fö
redrogs och ansvarsfrihet beviL
jades styrelsen. I tur att avgå 
ur styrelsen voro hrr John L 
Johansson och Algot Torem ru
ka återvaldes . Vidare å erval
des revisorerna kamrer Stig 
Samre och fru K erstin Kroona. 

Tidskriften F jällbacka-Bladet 
diskuterades och olika förslag 
framkom, bl. a. beträffande pri
set, även framkom förfrågningar 
beträffande redigeringen. När 
det gäller medlemsavgiften be
slöts denna till oförändrat 20 kr. 
medan lösnummerförsäljningen 
av tidningen höjdes till 7 kr. 
Framfördes även önskemål om 
en mera spridd försäljning av 
densamma. Fjällbacka samhälle 
kom även att stå i blickpunkten. 

Det 'ansågs, att i vissa fall n ed
skräpning förekom vid sommar
hus vilket gav ett tråkigt ut
seende. Vidare undrades det om 
det var nödv ändigt att rulla ner 
alla gardinerna vid säsongens 

slut då samhället härigenom ser 
väldigt "dött" ut. 

Föreningens aktion för en has
tighetsbegränsning genom Käll
\>ik- Mörhult fortsatte, och gan
ska stora förutsättningar före
låg för en sänkning till 30 km. 
Trafikfrågorna är ständigt ak
tuella under sommartid inom 
samhället, och genom enkla åt
gärder torde en bättre ordning 
kunna åstadkommas ansåg flera 
talare. En enkelriktad trafik av 
vissa gator skulle öka folkets 
trivsel. På grund av den "vilda" 
campingen i samhällets omgiv
ning under midsommar störs 
sommarfriden på gatorna genom 
deras spritpåverkade uppträdan
de, och ett värdigare h elgfiran
de vore önskvärt. 

J a, detta var några av de vä
sentligaste frågor rörande Fjäll
backa samhälle under sommar
tid, och som ägnades samman
trädets uppmärksamhet. Beträf
fande föreningens medlemsmär
ke FFF så finnes detta fortfa
rande men i begränsat antal vil
ket kan erhållas hos kassören 
för ett pris av nem kronor. 
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yH industriföretag Fjällbacka 

:3'öretagarna Sven Persson och Gösta Karlsson visar här prov 
på de bobiner som skall tillverkas. 

Formplast AB är det senaste in
dustriföretaget i Fjällbacka och 
inrymmes i förutvarande Pripps 
nederlags lokal, vilken förvär
vats av kommunen. Lokalen är 
belägen vid södra sidan av V'et-
eberget intill allmänna vägen. 

Innehavarna av Fmmplast AB 
är hrr Sven Persson och Gösta 
K arlsson, förut 'anställda i In
,-en ting AB. Det nya företag.et 
kommer att tillverka plastartik
lar bl. a . bobiner för leve'l'ans 
till Järund- Inventing AB. Mel-

lan båda företagen har ingåtts 
ett flerårig.t kontrakt om leve
rans av denna artikel. Genom 
denna överflyttning av bobin
tillverkningen till det nya före 
taget befrias Inventing AB:s ut
rymmen. Formplast AB är ett 
företag med stora utvecklings
möjligheter framhålles det och 
kan då ge fler arbetstillfällen. 
Dessa bobiner användes till att 
spola upp ett plastband på, vil
ket är en av Inventings AB:s 
första framställda produkter. 

Kommunstyrelsen på skärgårdsturne 
Tanums kommunstyrelse som 
under förra året besökte norra 
delen av kommunens skärgård, 
gjorde nu i sommar en resa sö
derut. Sjöturen företogs med 
livräddningskryssaren Lion och 
började i Fjällbacka. Här gjor
des ett besök i Fjällbackafiskar
nas andelsförening där förestån
daren Karl Erik Mattsson de
monstrerade företagets nya is
m askinsanläggning vilken fun
gerade perfekt och svalkande i 
sommarvärmen. Därefter fort
satte man ut i skärgården till 
bl. a. öarna Valö, Dyngö och 

Florö till målet Gerlesborg. 
Under hemresan besöktes Hee
strand och Hamburgsund. På 
den sistnämnda platsen tog man 
del av bl. a. den nya lekplatsen 
vilken skänkts till samhället och 
iordningställts med kommunala 
medel av Samhällsföreningen_ I 
Fjällbacka besågs Sälviksbadet, 
en under sommaTen attraktiv 
plats där kommunen medverkat 
till att samtliga 'aktiviteter blivit 
väl tillgodosedda. Förutom en 
modern camping finnes här så
väl simskola som seglarskola, 
båda väl frekventerade . 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

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

Här ser vi grabbarna som skall "görat", att skaffa Fjällbacka 
en modern miniatyrgolfbana. Här är de i fullt arbete med pla
nering och konstruktionsarbetet. Lasse Sjölund, Jan Richardt 

och Harald Sjölund. 

För att på bästa sätt kunna bju
da de golfintresserade en bana 
av modernt snitt och god service 
till kommande säsong har För
eningen Fjällbacka Havsbad lå
tit utarrendera platsen för golf
banan till hr Lasse Sjölund, 
Borås, som åtagit sig att bygga 
banan och driva den i egen regi. 

Arbetet med banan påbörjades 
under hösten och skall vara fär 
dig till kommande säsong. Hr 
Lasse Sjölund ingår i ett bolag 

som har just minigolfbanor som 
specialite. Att denna sport är 
populär framgår av att bolaget 
bygger ett 3H-tal banor per år, 
dessa är av hög kvalite, och den 
anläggning som nu utföres i 
Fjällbacka har bara ett par lik
värdiga inom länet. 

Föreningen Fjällbacka Havsbad 
kommer att uppföra en dusch 
och omklädningslokal i omedel
bar anslutning till tennis_ och 
golfbanorna. 

Sylvia Wrethammar 
gästade Fjällbacka vid somma
rens badortsfestligheter där hon 
under lördagskvällen gjorde ett 
bejublat scenuppträdande och 
hyllades av publiken. På sön
dagen var det Tr,e Profiler som 
svarade för scenunderhållningen. 
2.50.0 personer besökte under bå
da dagarna festligheterna där 
ordningen var god. Det ekonomi_ 
ska resultatet b lev ungefär som 
det brukar bli, och torde inte 
kunna ökas_ 

Bryggdansen har varit somma
rens stora och uppskattade un
derhållning med besökare från 
när 'Och fjärran. Det gamla re
kordet med 30.0.00 besökare för
ra säsongen öv,erskreds: vilket 
betyder att bryggdansen ökar 

sin popularitet. Sommarens 
vackra väder bidrog positivt till 
goda resultat inom olika områ
den. 

Föreningen Fjällbacka Havsbad 
(badortsföreningen) arbetar in
tensivt trots sina små tillgångar, 
att upprätthålla och förbättra 
olika aktiviteter inom samhället. 

Sålunda kommer minigolfbanan 
till nästa säs'Ong att vara om
byggd och en omklädningspavil
jong gemensam för såväl ten
nisbanan som minigolfbanan va
ra uppförd. Utan kommunalt 
stöd hade inte omklädningspa
viljongen kunnat realiseras, men 
trots kommunalt bidrag blir det 
dryga kostnader för föreningen_ 

Besök Herrfriseringen i FjällbackaI 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 315 26 
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FjäLLbacka behåLLer egen 
badkamrer 
Föreningen Fjällbacka Havsbad 
u. p. a. har i Gröna Lid hållit sitt 
ordina'rie höstmö1ie under god 
tillslutning. Huvudfrågan var 
huruvida föreningen skulle be
driva rums- och lägenhetsut
hyrning i fOortsättningen, med 
andra ord anställa badkamrer i 
vanlig ordning som tidigare år, 
eller om det hela skulle över
föras till Tanums Turistcentrum 
och därifrån bedriva uthyrning. 
Herr Knut Björk från Turist
centrum var på mötet och redo
gjorde för den uppläggning han 
ansåg bäst. Han skulle h:a kvar 
kontoret i Fjällbacka och där 
anställa två damer SOom kände 
Fjällbacka och som var kompe
tenta att sköta i första hand ut
hyrningen och i andra hand tu
ristinformationen. Kontoret skul
le enligt hr Björk vara öppet 
från midsommar t. o. m. den 20 
augusti. Före och efter denna 
tid skulle qe som ringer till bad
kontoret bli medelst telefonsva
rare hänvisade till Tanums Tu
ristcentrum och därifrån få sina 
rum eller lägenheter i samhället. 
Frågan ventilerades och diskute
rades en lång stund och efter 
noga övervägning och tre ställda 
olika försLag kom så mötet fram 
till att man i fortsättningen 
skulle bedriva uthyrningen på 
samma villkor och samma sätt 
som tidigare år. 

Information gavs om den pågå
ende nyanläggningen av mini
golfbanan i Källvik liksom om 
det påbörjade omklädningshuset 
vid tennisbanan. Detta är en stor 
investering som både kommunen 
och Föreningen Fjällbacka Havs
bad gör. Man hoppas ·inom för
eningen att de som spelar tennis 

nu skall få det efterlängtade 
omklädningshuset med tillhöran
de dusch. Förr om åren har det 
varit mycket dåligt med om
kläclningsmöjligheter och ingen 
som helst chans till dusch efter
åt. Nu blir det således "tip top" 
vid både tennis- och golfbanan. 
Tilläggas kan att omklädnings
huset inrymmer två klosetter 
och tillgodoser i någon mån det 
ideligen ställda kravet om nya 
och fler klosetter inom Fjäll
backa. 

Mötet godkände även det av sty
relsen fr;amlagda förslaget att 
tennisklubben skall omhänder
ha driften och skötseln av ten
nisbanan. Kontrakt kommer att 
tecknas parterna em!ellan. 

Föreningens ekonomiska läge 
ventilerades och kassören redo
gjorde för den aktuella ställ
ningen. Av detta framgick att 
föreningen f. n. förfogar ö'ver 
6,251: 41 kr. fördelade på kassa, 
postgiro, check och bankkonton. 
Det ekonomiska läget framstod 
som relativt gott. 

Styrelsen blev på ett par poster 
ändrad. Bengt Richardsson av
gick som ordf. inom föreningen 
och till hans efterträdare utsåg 
mötet Torsten Hakeröd. Pelle 
Karlsson kommer att avflytta 
från platsen och i hans ställe 
valdes Algot Torewi. I övrigt 
har styrelsen samma utseende: 
John Johansson, sekr., Bengt 
Olofsson, v. ordf. samt Inga Lind 
och Bengt Axelsson. 

Styrelsen fick även fria händer 
att på bästa sätt sköta anställ
ningen av bryggdansmusiker, 
tombolor och försäljare. 

-Jin-

FRITIDSKLÄDER FÖR STORA OCH SMÅ 

VI HAR JULKLAPPEN NI VÄNTAT PÅ 

f:A ROGERS EKHIPERHNG 
TEL. 0525 - 31007 FJÄLLBACKA 

För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 
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Billighetspris å elektroniskt överfyllningsskydd 
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Bohustalangens Fjällbacka
etapp den 24 juli 

Duon Åsa Hellberg, Fjällbacka, och Madeleine Wistrand, Karl
stad, vilka skördade applåder för sin sång. 

Så var det åter dags för GP:s 
Talangjakt i Fjällbacka. Detta 
publikarrangemang börjar nu bli 
en tradition med en alltmer ökad 
publik. Hela hamnområdet vid 
kajen var till trängsel fyllt med 
folk och timmer, och alla fann 
nöje i våra unga förmågors upp
visning i sång. Ingen synes vara 
för liten för att prova sina an
lag och deltagarna synes bli 
yngre för varje år. Det är ung
domen som skall bygga upp 
samhället även inom sångens och 
musikens område. 

Det blev Sjuntorpsflickan Git
Marie Sjöberg som sjöng sig till 
seger med Hava Nageela. Vins
ten ledde till finalen på Öckerö 
senare i veckan och blev en fin 
födelsedagspresent för den röst
begåvade Git-Mar ie Sjöberg 
som passade på att fylla 16 år 
den 25 juli. 

- Det var en av de jämnaste 
och bästa etapptävlingarna i Bo
hus-Talangen 1973, sade Lasse 
Dahlquist när han inför den 
trivsamma fjällbackapubliken, 
närmare 2.000. personer, pr esen
terade segrarinnan. 

Hon hade att kämpa med åtta 
andra nummer, i tur och ord
ning duon Åsa Hellberg och Ma
deleine Wistrand, H-åringar 
från Fjällbacka, Elisabeth Nils
son och Tinsie Adolfsson, 12-
åringar från Partille, fjällbacka
grabbarna Bert J ohansson och 
Torbjörn Kristiansson, Gö,ran 
Persson, Fristad, Inge Järbyn, 
Borås, Susanne Persson, Ham
bungsund och trion Up and 
Down, Fjällbacka (uttytt Maria 
och Lisbeth Karlsson tillsam
mans med Kent Svensson) samt 

tioåriga fjällbackagrabben Lars 
Hallberg, som driftigt till kam
raters hejarop gav sig på "Hallå, 
du gamle indian ". 

Brödrakvartetten hade som van
ligt denna Talang- sommarkryss
Ding i Bohuslän inledningstru
deluttat, J an- Magnus Rosengren, 
G-P, hälsat välkommen och pre
senterat juryn, Lasse Dahlqvist, 
ordförande, och operasångare 
Ralf Asklund, Storan, Göteborg, 
gästkritiker i juryn, och GP:s 
Leif J . Andersson, innan de ta
langprövande fick pröva sig in
för publik och noggrann jury. 
Jan-Magnus Rosengren fick 
hjälp av Ralf Asklund med mu
sikgissning där Inge Jönsson, 
Göteborg, Monica Sandesson, 
också Göteborg, och Karin Ha
gefors, Karlskoga, gissade sig 
upp på ångaren Bohusläns back. 
Inge Jönsson var bäst och gick 
till Öckerö-finalen. 

Lasse Dahlquist avslutade den 
trivsamma Talang-etappen i 
Fjällbacka med sin Brännö 
brygga och fick hela den stora 
publiken att gunga med i den 
populära valsen. 

WICKE WIDELlUS 
CYKEl- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 
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~imskolan Fjällbacka 
. nar allt fler elever för var

- ~ och man har under inne
~cllde år gynnats av rekord

...... '-en väder vilket verkat 
s::-=samt på elevernas utbild
~-g i simskolan. Lärare har va
::-;: förutvarande fröken Katarina 
::= en samt nyanställda frö
L=:::: Karina Åberg från Västerås. 
~= 21 j uli var skolan redo för 
c.~utning och promotionen blev 
__ ekad trots att regnet hängde 
: 2uften. Många samlades för att 
;aga del av denna för simspor
:El! utmärkande dag. Före pro
::::::otionen samlades elever och 
.:ärare vid badstranden där det 

uppgjorda programmet för av
slutningen genomgicks. Så var 
man framme vid tidpunkten då 
hr John L Johansson, verkstäl
lande promotor, började be
kransningen från den långa 
bryggan av eleverna sedan de 
under lärarnas ledning utfört 
sina prov elegant och med stor 
skicklighet. Sedan lärare och 
promotor utväxlat skolans, måls
männens och lärarnas tack för 
det givande arbetet och elever
nas aktiva deltagande var man 
redo för avslutning i hopp om 
att fortsättning följer under 
1974. 

Eleverna är samlade för att ta del av programmet fö·r sim
promotionen vilket föredrages av lärarna, Katarina Franzen och 

Karina Åberg. 

_ l ärkestagare 

Livräddarmärken: 
silver Ann-Katrin Hansson, Åsa 
Hellberg, Madelene Wistrand, 
Thomas Christiansson; guld: Su
sanne J ormeus. 

Guldemaljmärket: Eiler Mag
nusson. 

Guldmagister: Yvonne Bohlin, 
Charlotte Hulin, Christina J 0-

hansson, Susanne Jormeus, Lars 
Gustavsson. 

Kandidater: Eva Andren, Char
lotte Arnewid, Margareta Berg
qvist, Carina Eriksson, Christina 
Granqvist, Ann-Katrin Hansson, 
Lena Johansson, Annika Jons
son, Katarina Jonsson, Ann-Ka
trin Juliusson, Pierre Breiden
sjö, Thomas Christiansson, Con
ny Claesson, Claes Engberg, Pe
ter Engberg, Mats Hugosson, 
Thomas Jonsson, Thomas Ny
man, Jan Svensson, Johan Pers
son. 

Silver: Rolf Ohlsson, Peter Eng
berg Pia Brahm, Eva Wilsson, 
Thomas Jonsson, Christer Palm, 
Claes Engberg, Christina Hans
son, Per Strömbeck, Mats J 0-

hansson, Peder Sandelin, Anders 
Karlsson, Margaretha Bergqvist, 
Lennart Aronsson, Anette Nils
son, Conny Andersson, Pia 
Mattsson, Johan Christensson, 
Jonas Säther, Conny Claesson, 

Gabrielle Berglund, Birgitta 
J onsson, Christer Andersson. 
Brons: Anders Karlsson, Pia 
Mattsson, Camilla Franzen, J an 
Tegnander, Mats Johansson, 
Christina Johansson, Ann-Carin 
Sahlberg, Monica Röstman, Bir
gitta Jonsson, Krister Anders
son, Annika Warje, Peder San
del in, Monica Eriksson, Marika 
Andersson, Anna Blidner, Ulri
ka Davidsson, Johan Christens
son, Annika Svensson, Elino,r 
Gustavsson, Margaretha Berg
qvist, Lena Johansson, Tommy 
Persson, Gunilla Dahlqvist, Ann 
Eliasson, Eva Schub, Stefan 
Palm, Johan Ripa, Irene Lars
son, Anders Sävervall, Helene 
Karlsson, Anders Hansson, Con
ny Claesson, Bo Freden, Thomas 
Hugosson, Agneta Palm. 

Järn: Dan Karlsson, Karin 
Bengtsson, Anneli Edgren, Nick
las Johansson, Christina Munk 
af Roscnschöld, Eva Schub, Eva 
Johansson, Tommy Persson, 
Hans Larsson, Lychell, Carol a 
Andersson, Eva Johansson, Ga
ry Lychell, Kåre Berggren, J o
nas Egnell, Pontus Lundegren, 
Anna Stark, Elisabeth Sand
qvist, Nicklas Ahlström, Sten 
Wallin, Anders Larsson, Cecilia 
Davidsson, Nicklas Johansson, 
Nicklas Lundberg, Dennis Gs
karsson, Susanne Juliusson, Gu
nilla Johansson, Gunnar Norder
by, Åsa Stolt, Ann-Katrin Fri
berg, Dennis Gskarsson, Richard 

Engberg, Bosse Eriksson, Gunil
la Gustavsson, Magnus Lemark, 
Helene Persson, Conny Claes
son, Bo Freden. 

Fisken: Lena Sjövall, Anneli 
Edgren, Kåre Berggren, Hans 
Larsson, Nicklas Ahlström, Åsa 
Stolt, Linda Lychell, Carola An
dersson, Gary Lychell, Anna 
Tegnander, Ulfa-Britt Kjells
torp, Cecilia Davidsson, Karin 
Hansson, Ulrika Andersson, Ma
ria Eriksson, Jörgen Karlsson, 
Susanne Juliusson, Ann Eriks
son, Mikael Karlsson, Anders 
Andersson, Ann-Katrin Friberg, 
Irene Pehrsson, Magnus Lemark, 
Sten Wallin, Anders Larsson, 
Nicklas Johansson, Richard 
Wrene, Johannes Rudberg, Lars 
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Hansson, Anders Larsson, Ange
la Hansson, Gunilla Gustavsson, 
Ulf Karlsson, Mats Karlsson, 
Dennis Oskarsson, Lena Eriks
son, Richard Engberg, Agneta 
Engberg, Fredrik Linck, Mikael 
Torstensson, Bosse Eriksson, Pe
ter Jonsson, Kristoffer Grate, 
Elisabeth Breck, Katarina Ahl
gren. 

Baddarmärl,et: Mikael Tors
tensson, Dan Karlsson, Eva Jo
hansson, Tommy Persson, Lars 
Eriksson, Magnus Lemark, Mats 
Carlsson, Åsa Stolt, Fredrik 
Eriksson, Stefan Börjesson, Ca
milla Andersson, Glle Svensson, 
Ulla-Britt Kjellstorp, Lars 
Hansson, Anna Sturk, Cristina 
Munk af Rosenschöid. 

Många lär 
Fjällbacka 

sig segla i 
seglarskola 

Lasse Lundberg och deltagare i seglarskolan framför seglar
skolans område. 

I strålande sol startade Fjäll
backa Seglarskola sitt femte år 
under seglarskolans chef Lasse 
Lundbe.rgs ledning. Han kom di
rekt från Västinc.1ien där han 
vistats större delen av året och 
där han undervisar i segelspocr
tens utövande. Med en gammal 
bohuslänsskuta som skollokal 
har han undervisat i Karibiska 
sjön. John Mossl,ey är skutans 
namn, förut hemmahörande i 
Hamburgsund och som fordom 
fiskade på Nordsjön, äges nu av 
svensken Per ETik Hintell som 
använder skutan för kryssningar 
bland öarna i Västindien. Efter 
avslutad segelsäsong i Fjällbacka 
återvände långseglaren Lasse 
Lundberg åter till Västindien för 
nya bedrifter. Seglarskolans 
verksamhet i Fjällbacka blev 
mycket lyckad på grund av det 
vackra vädret vilket starkt bi
drog till att 'så många intresse
rade sig för att lära sig segla . 
Varje kurs omfattade en vecka. 

I huvudsak är det ungdomar 
som deltar i seglarskolans kur
ser, men även damerna har sin 
givna tid. En vecka har tradi
tionsenligt reserverats för deras 
deltagande vilken på program
met kallas "Ladies week". Seg
larskolans materiella tillgång 
har utökats, och tio båtar stod 
i år till förfogande. Förutom 
Lasse Lundberg själv är Lasse 
GIsson, Göteborg, även han känd 
långseglar e, samt ungdomarna 
Klas och J an Hellgren de vilka 
håller i trådarna när det gäller 
undervisningen i skolan. När det 
gäller att använda båtar får inte 
detta ske förrän eleverna har in
hämtat de elementära kunska
perna så att de behärskar en 
båts skötse l på sjön meddelar 
skolans ledare. Slutresultatet av 
seglarskolans verksamhet är gott 
och många både äldre och yngre 
har fördjupat sitt intresse och 
kunskaper för fortsättning inom 
segelsporten. 
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Ur en 14-årings dagbok, sommaren 1973 

En resa med skolskeppet S/V GRATIA 

Kryssarklubbens fartyg Gratia vid ankomsten till Rönnäng strax 
före avmönstringen. 

J ag blev glad när meddelandet 
kom att jag blivit antagen i 
Svenska Kryssarklubbens seg
larskola. Vi skulle åka till Rönn
äng på Tjörn och där mönstra 
på kryssarklubbens skolskepp 
Gratia. Påmönstringen ägde rum 
söndagen den 24 juni kl. 13.00. 

Det fö·rsta vi fick göra var att 
genom vårt befäl bli tilldelade 
kojplatser och vid dessa packa 
upp alla våra kläder och tillbe
hör som vi haft med oss i sjö
manssäcken. J ag var ensam från 
Fjällbacka och kände ingen ti
digare. Det kändes litet kymigt 
när mamma och pappa for hem
åt igen i bilen. Men ganska 
snart hade jag en fin kontakt 
med alla ombord. Vi v·ar 18 ele
ver och 5 befäl. Befälhavare 
ombord var kapten Kjell For
nander från Göteborg. Styrman 
var Bengt Marklund från On
sala. Vidare två instruktörer och 
en kock. Grabbarna var från 
skilda håll i Sverige. En. kom 
till och med från grannlandet 
Norge . Mina två bästa kompisar 
ombord var Svante Linden och 
J ohan Steen. Den förste från 
Falkenberg och Johan från 
Skärhamn. 

På söndagen hände inget spe
ciellt mer än att vi blev mer 
och mer hemmastadd~ ombord. 

Måndag den 25 juni: Purrning 
kl. 7.30. Uppställning på däck kl. 
8.00. Flaggan hissades och åtta 
~las slogs. Dagen ägnades mest 

åt småbåtssjösättning. Dessa bå
tar seglade vi varje dag fram 
till torsdagen den 28:e. På mån
dag kväll började vi genom
gången av skrovet och instruk
törerna visade oss de olika de
taljerna. Tystnad efter kl. 22.00. 

Tisdag den 26 juni: Purrning 
som "anligt och uppställning på 
däck. På förmiddagen seglade vi 
småbåtarna, på eftermiddagen 
började vi med genomgång av 
fartygets rigg. (Master med alla 
dess tillbehör). Varje kväll ha
de vi ledigt melLan kl. 20.00 och 
21.30. Då gick vi i land och tit
tade på Rönnäng och missade 
inte kiosken vid kajen. 

Onsdag den 27 juni: Långseg
ling med småbåtarna. Fint vä
der med sol och värme. Vinden 
svag från sydväst. Alla trivdes 
fint. På kvällen gick vi igenom 
olika slag av knopar och resten 
av den stora riggen med alla 
dess tusentals detaljer. Kvälls
permis som vanligt och kiosken 
besöktes. 

Torsdag den 28 juni: Förmidda
gen skulle det kappseglas men 
vinden svek. Vid middagstid 
hade vi prov där vi skulle kun
na riggen och skrovet. J ag hade 
tur och klarade alla frågorna. 
På eftermiddagen gick vi för 
första gången från kajen i Rönn
äng. Seglingen hade börjat. 
To.rsdag kväll anlände vi till 
Marstrand där vi låg över nat
ten. 

Fredag den 29 juni: Kl. 4.00 seg
lade vi från Marstrand med kurs 
mot Danmark. Vinden var frisk , 
stundtals hård och vindstyrkan 
uppmätt es till n ärmare 20 met. 
per sek. Sjögången m ycket kraf
tig så fören stundtals gick un
der vatten. Mitt avgjort värsta 
väder på sjön. Seglen som vi 
från börj an hissat var storsegel, 
gaffelfock, stagfock, klyvare och 
jagare. Jagaren och stagfocken 
fick vi senare ta ner på grund 
av alltför hårt väder. Kräng
ningsbarometern visade på 45 
grader. Vakten var uppdelad i 
4-timmarspass, vilken avlästes 
av andra vakten vid 8 glas, d.v.s. 
O,GO, 4,00, 8,00, 12,00, 16 00 och 
20.00. Vakten bestod av halva 
manskapet plus tre alt. två befäl 

Jag var med och hade "hund
vakten" d.v.s. 0.00-4.00. 

Lördag den 30 juni: Kl. 6.00 an
lände vi till Ebeltoft, en liten 
stad på östra J ylland. i låg vid 
kaj. Ledigt fr ån kl. 10.00 till 
12.00. Kl. 12 var det lunch. Kl. 
13.00 började den första lektio
nen i navigationskunskap. Vi 
fick ledigt från kl . 16 och pas
sade då på att se fregatten "Jyl
land", en gammal båt som nu
mera är ett museiföremål Be
sökte båtmässan och tittade spe
ciellt på de mindre båtarna Kl. 
22.00 kojdags. 

Söndag den 1 juli: Kl. 11.00 av
seg1ade vi från Ebeltoft med 
kurs på Grenå, en stad norr om 
Ebeltoft. Vi anlände till Grenå 
vid 20-tiden samma kväll Svag 
vind: därav den långa seglings
tiden. Avståndet var c:a 10 sjö
mil. Vi gick i land och letade 
upp närmaste kiosk och köpte 
QSS ;lite 19.!Qdis. Inget speciellt 
den kvällen utan kojade i van
lig ordning kl. 22.00. 

Måndag den 2 juli: P å morgonen 
ställdes kursen mot Anholt, en 
ö mitt i Kattegatt mellan Grenå 
och Falkenberg. Ankomst kl. 
16.00. Svag vind och för övrigt 
vackert väder. Badade vid en 
strand med kristallklart vatten. 

Gick över 3 km . för att komma 
till själva byn. Värme och sol
sken och glassen smakade här
ligt. Avseglade från ön kl. 20.00. 
Nattsegling mot Fredrikshamn. 

Tisdag den 3 juli: Ankomst till 
Fredrikshamn kl. 14.00. L ämna
de några felsydda segel hos en 
segelmakare. Jobbade på båtens 
underhåll. Avgång kl. 18.00 med 
kurs Havstenssund i norra Bo
huslän. Nattsegling, men en dast 
befälen seglade, vi andra fick 
sova. 

Onsdag den 4 juli: Kl. 6.00 pur
r ade befälen mig (endast mig) 
och frågade mig om jag visste 
var vi var. Framfö·r mig såg jag 
Väderöarna utanför min hemort 
Fjällbacka. Jag kände igen mig 
och blev glad. Tre timmar se
nare upptäckte vi Gratitude, det 
tredj e skeppet från SXK (skol
skepp för flickor ) som låg fö·r 
ankar vid infarten till Havstens
sund. Vi seglade förbi och ank
rade upp innanför Havstenssund. 

Där fick vi kokt krabba till 
lunch, som vi köpt från en fis
kare. J ättegott. Kl. 16.001 börja
de färden mot Fjällbacka där vi 
skulle ligga vid kaj en och var a 
med om bryggdansen. Vi segla
de tillsammans m ed Gratitude 
och var i Fjällbacka kl. 19.00. 

Fick vara guide för eleverna. 
Befälen had e varit här tidigare . 
Kul att komma hem . Kojning 
efter dansens slut kl. 23.00. 

Torsdag den 5 juli: Purrning kl. 
9.30. Handlade för båten. Av
gång med k urs mot Smögen kl. 
11.00. Vädr et det bästa tänkba 
ra. Gick igenom Soienkanalen 
för motor och anlände Smögen 
kl. 19.GO. Vi gick i land på Smö
gen och handlade i sjöbodarna 
vid kajen . 

Fredag den 6 juni: Seglade ut 
till Hållö och badade i mar
morbassängen . Fint väde r och 
ett underbart bad. Seglade från 
Smögen med kurs Käringön och 
var framme kl. 22.00. Låg vid 
kaj över natten. 

Lördag den 7 juli: Avmönst
ringsdag. P urrning kl. 8.00 och 
seglade från Käringön mot 
Rönnäng. Städade och gjorde fin 
hela båten från kö·l till däck. 
Den blev verkligen fin. Anlände 
Rönnäng k l. 12.00> och lade till 
\id kajen . Då å t vi vår sista 
lunch ombord. Korv och mos . 
Vi hade packat alla våra ägo
delar tidigare så allt var klar t 
för hemfärd pr bil. Innan dess 
hade vi h aft uppställning om
bord och befälen tagit adjö och 
önskat oss lycka tilL En rolig 
och läror ik tid var till ända. 

Anders Johansson. 
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~otivet är lätt att känna igen 
med Magnussonska huset t. v. 
i förgrunden och bortom torget 
El- affären och Ho,tellet, som det 
såg ut där när det ännu var 
gästgivaregård, en vanlig en
vånings byggnad' av präktig 
Fjällbacka- typ. Kullerstenen 
känner man nog också igen. 
!\ kvarellen, signerad T.S-s, må
lades av Torsten Stubelius nå
gon gång i slutet av 1890-talet. 

Det är inte utan tvekan jag sät
ter denna bild och dessa rader 
om dess upphovsman under 
denna rubrik. Bilden är ett als
ter aven pojke, som en gång 
gick på Fjällbacka gator med 
ritpenna och färg och drömde 
om att en gång bli en "riktig 
artist". Pojken hette Torsten 
Stubelius och han var den äld
ste i den stora barnaskaran i 
Fjällbacka skolhus. Han kom in
te att bli målare, men han kom 
att ägna sig åt ett annat yrke, 
där också konstnärlig begåvning 
kom till pass. Han blev arkitekt. 

Men då fick han sin verksamhet 
förlagd till andra platser, långt 
hemifrån. Så Torstens hem
bygdsbilder kom till mes,t un
der pojkåren. Samtidigt med den 
här återgivna bilden av Torget 
målade han en tavla, som var 
beställd av apotekare Wester
berg i Tanum. Avoteket i Ta
num hade den tiden en filial -
eller som då hette ett me dika
mentförråd - i Fjällbacka. Det
ta vårt föl1s,ta :apotek var inhyst 
i W ounsch's hus i Långbacken, 

Vår bygd 
, , konsten 

Torsten Stubelius, 1883-1963. 

nu Widelius. Så Torsten målade 
Långbacken sett uppifrån med 
"Prinse-Calles" lilla grå stuga, 
där "Sko-John" har sin affär. 
Var denna tavla nu finns, har 
jag inte lyckats fastställa. 

Anm. När Fjällbacka samhälle 
härom året satte upp gatuskyl
tar fick Långbacken heta "Ga
lärbacken". Att anknyta till äld
re namn är en ,riktig princip. 
Men då borde man tagit "Ga
lejebacken", en form som var 
levande i tal och skrift. I köpe
brev från omkring 1830 står det, 
att kyrkoherde Berggren i Kvil
le köpte en tomt vid Galeje
backen i Fjällbacka för att be
bygga den åt sin son. Huset b lev 
det präktiga hus som ännu står 
mitt emot skoaffären. 

Den blivande arkitekten lade ti
digt i dagen sitt intresse för 
F jällbackas hustyper och hur väl 
de varit anpassade till de olika 
behoven. När han gick på Chal
mers använde han ferierna till 
studier av husen och till att 
teckna och fotografera. "Ser du 
det är bråttom", brukade han 
säga, "det ser du nu, hur de 
norska "landestäderna" brinner". 

Ja det var på tiden att det blev 
gj~rt. Så en liten småsak på tal 
om arkitekturen och de gamla 
husen där hemma. Jag hade bett 
honom rita en sommarstuga åt 
mig där uppe i berget vid kyrkan. 
Och det gjorde han, och nöjd 
är jag inte mins,t där jag sitter 
vid middagsbordet och ser him
mel och hav gå samman ute 
bortom Sandhagen. "Men varför 
har du satt runda fönster i gav
larna en trappa upp?" - "Det 
hör Fjällbacka till. Det var nå
got som sjöfararna tog med sig 
i land och gärna omsatte, när 
de byggde hus på landbacken. 
De runda fönsterna på kajutan". 
- Förklarade arkitekten. 

En gång slog Torsten sig ned 
på Väderöarna för att teckna o~h 
måla. Mest fick han bo hos sm 
vän Ragnar H valström ute på 
Väderöbod, där Ragnar då var 
anställd vid fy;ren. J ag minns 
hur vi ungdomar i familjen be
undrade de färggraJIDa akvarel
lerna av solnedgångarna - och 
soluppgångarna med förresten. 
Vi fick se, när de vid storm 
hissade upp den stora båten i 
lyftkranen och se bilder från 
dagligt liv därute. Tyvärr har 
dessa bilder nu kommit bort. De 
har antagligen blivit skingrade 
under Torstens fleråriga ut
landsvistelse. 

Så några data. T'Ol'sten hade tu
ren att få sin grundläggande 
skolund:ervisning i Gustafsbergs
skolan - då närmast av läro
verkstyp - och där far varit 
lärare åren 1874--76. Så följde, 
med tanke på utbildning till in
genjör, praktik på ritkontoret 

vid lokomotivverken i Trollhät
tan. Genomgick Chalmers lägre 
och övre avdelningar och tog 
ingenjörsexamen i väg_ och vat
ten- och husbyggnadsfacken år 
1903. Följde tre år vid Konst
akademin, där han vid av
gången för pris- och examens
uppgiften i arkitektur fick 
Kungl. guldmedaljen och stora 
statliga stipendiet om nio tusen 
kronor för tre års vistelse i ut
landet för studier. Hemkommen 
fick han som arkitekt anställ" 
ning vid bygget av Kungl. Dra
matiska Teatern för att sedan ha 
eget arkitektkontor i Stockholm, 
några år i kompanjonskap med 
arkitekt Sigurd Lewerentz. Vid 
sidan av arbeten med nybyggen 
åtog han sig även restaurerings
arbeten. Så vid kyrkor, som 
exempelvis Bro kyrka i Upp
land och vid herrgårdar och slott 
som Penningby och Järla Herr
gård. Han ritade nybyggen för 
familjen Göransson i Sandviken. 
För konstnären John Bauer ha
de han just fått färdig en villa 
på Lidingö, när familjen Bauer 
omkom vid fartygskatastrofen 
på Vättern. 

En gång hade han det för en 
arkitekt ovanliga uppdraget att 
göra ritningar till ett observa
torium. Det fick han av artisten 
och amatörastmITomen Nils 
Tamm, som lät bygga sitt pri
vatobservatorium på sitt gods 
Kvistaberg vid Mälaren, och vil
ket han sedan skänkte till Upp
s,ala universitet. Det lilla obser
vatoriet är avbildat i Nordisk 
Familjebok. Detta är några av 
Torstens arbeten, som jag just 
nu har i minnet. - Om den 
Gyldene Freden se nedan. 

Torsten hade en del uppdrag i 
arkitekternas sammanslutningar. 
Han var även ledamot av sty
relsen för Svenska Slöjdför
eningen, och han deltog aktivt 
i denna förenings propaganda i 
syfte att få konstnärernas med
verkan i svensk konstindustri. I 
flera landskap ledde han kurser 
för byggmästare som hade sin 
verksamhet förlagd till lands
bygden. Det må också nämnas 
att man i Nordisk Familjebok 
finner ett antal artiklar med 
signaturen "T. Stbls,". Det mest 
kända av Torstens arbeten är 
restaul'eringen av den gamla 
Bellmanskällmen Den Gy ldene 
Freden i Gamla stan i Stock
holm. Det blev ett omfattande 
arbete som inte gällde bara hu
set. Arkitekten fick rita också 
hela källarens utrustning med 
serviser och bestick, ja, t. o. m . 
serveringsflickm'nas skrudar. Se
nast jag besökte Källaren Fre
den lyckades jag få köpa ett 
dricksglas, gjort efter Torstens 
originella ritning! 

Byst av Torsten Stubelius, mo
dellerad av bildhuggaren Adolf 

J onsson i Rom år 1910. 

Hemma i F jällbacka står denna 
byst av To,ysten. Den modellera
des av bildhuggaren Adolf Jons
son i Rom år 1910. Till Torstens 
60- årsdag lät vänn,erna gjuta 
bysten i brons och ställa upp den 
i Den Gyldene Freden. 

en tidning hette det så här: 
Fredens Renovator 

Arkitekt Torsten Stubelius 
(Stubben) 

60 år 27 juli 1943 
Utav denna Stubben 
har man gjort en byst, 
bronsavgjuten gubben 
står här glansbelyst: 
~redens Renovator, 
tillsatt av Donator 
- ej hans lov blir tyst! 
Fjällbacksfödd bland fiskar, 
visdomsord han viskar 
om en mild meny. 
Nu i Bellmans källare 
till en tankeställare 
skall han stå staty. 

Donator var Anders Zorn, och 
han gav Torsten uppdraget att 
utföra restaureringen. 

Sverker Stubelius. 

Ring 
052411 0017 eller112 92 

När Ni behöver 
någon trycksak 

SCH EWEN lUS' 
TRYCKERI AB 

MUN KEDAL 
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Mitt Fjällbacka 
EMIL CLAHR 

har studerat för Otte SköM och 
Isaac Griinewald i Stackhalm 
samt på Academie Julian i Paris. 
Genamfört studieresar till de 
flesta eurapeiska länder samt till 
Nardafrika (Tunisien ach Ma
racka). 

Deltagit i ett flerlal länsutsrtäll
ningar i Gävle, i Vårsalangen 
ach Stackhalmssalangerna, i Lil
jevalchs kansthall, Stackhalm, 
och i flera andra juryuttagna 

samlingsutställningar i Uppsala, 
östersund, Hudiksvall, Falun, 
Hälsingbarg, Stackholm o. s. v. 
Egna utställningru- i de flesta av 
avanstående jämte andra platser. 
Utfört deka,rativa uppdrag i 10'
kaler i Edshyn, Mittådalen ach 
Ballnäs. 

Representerad i bl. a. Hudiks
valls Museum, Sandvikens 
Kanstnämnds samlingar ach 
Gävle Museum. 

Konstnären Emil Clahr från Hälsingland har liksam många 
andra kanstnärer vid sin vistelse i Fjällbacka fångat vackra 

scener sam blivit attraktiva i hans arbete. 

Jag är en koru;tnär från Häl
singland sam kammit att fatta 
tycke för Västkusten - ach med 
Västkusten menar vi hälsingar 
i för sta hand Bohuslän. Och av 
Bahusläns många fiskelägen har 
under senare tid just Fjällbacka 
kommit att betyda mycket för 
mig. 

Visst älskar även en konstnär, 
sam så många andra, det egna 
landskapet. Men kanstnärer har 
j u i alla tider rest till andra 
miljöer, såväl inam sam utam 
landet, därför att det helt en
kelt är berikande, såväl för den 
kanstnärliga utvecklingen sam 
för m änniskm! persanligen. 

Och när det gäller miljöer inom
lands, trar jag Bohuslän appel
lerar till ass hälsingekanstnä
rer , därför att vi där finner den 
kuperade landskapstypen , sam 
vi älskar , av födsel ach ahejdad 
vana som man säger, i motsats 
till slättlandet. Men Bahuslän är 
kuperat på ett annat sätt än 
Hälsingland - och har framför
allt helt andva färger, ett h elt 
annat ljus. Hä1s.ingland är m ö'r
kare, tyngre, har någat av ro
mantik. Och våra få fiskelägen, 
vid Ostkusten - sam numera 
börjar dö ut ach får tjänstgö,ra 
sam sammartillhåll - har aftast 
ensidigt r ödfärgade stugor ach 

badar, och en tung, mörk gran
skag går änd:a ut mat vatten
brynet. 

Och visst kan en kanstnär få ut 
saker även av detta, likaså av 
inlandet (där jag bar) sam har 
stara, vida dalru- med rik be
byggelse ach däremellan höga, 
skogklädda berg sam på avstånd 
stiger fram i ljuvliga blåa taner. 
Inlandet är skönt att se på ach 
trevligt att bo i - men svårt 
att måla (på högsammaren) . Det 
finns ett uttryck b~and oss kal
leger "här är ju bara spenat på 
sommaren". Därmed menas att 
alltför mycket går i grönt i 
grönt - och grönt anses ju sam 
en svår färg 'att måla. Däremot 
skänker våren ach hösten här
uppe rikliga arbetstillfällen. 

Detta förklarar varför många av 
ass inla,ndskanstnärer söker oss 
till andra landsändar just under 
högsammaren. F örutsatt att vi 
inte åker utomlands, där vi ack
så finner helt andra färger ach 
ett helt 'annat ljus. För min del 
har jag funnit star inspiration 
i de alika länderna runt Medel
havet, sam har de just nämnda 
egensk aperna. 

Men eftersam man inte orkar 
r esa till dessa länder varje år 
- varken ekanamiskt eller fy-

siskt - har Bohuslän under 
sammaren kammit att betyda en 
fullgad ersättning för mig. Där 
finns de annorlunda färger och 
det annarlunda ljus, sam åt
minstane jag sök er. 

Jag har under målarsejaurer 
vistats vid Bahusläns alla fiske
lägen, från Gö,tebarg i söder till 
Strömstad: i narr, sedan å tmins
tane 25 år t illbaka. Och just 
Fjällbacka har jag även tidigare 
besökt under dagsutflyter, för 
att skissa ach få stoff till mål
ningar, t . ex. under längre vis
telser i Havenäset, Kungshamn 
eller Smögen. 

Och därför att jag fann mig tri 
vas i just Fjällbacka, önskade 
jag mig en chans att få bo där 
under hela målarsejauren . Den 
chansen öppnade sig för en del 
år sedan, när vännen Arne, som 
tillsammans med sin familj lärt 
sig älska Västkusten , skaffade 
sig ett sammru-hus i Fjällbacka. 
"Arne" det är dir. Arne Carls
san, chef för Edsbyns Industri 
AB, ett av de större företagen 
i vårt livaktiga fabrikssamhälle 
Edsbyn, Eftersam han visste att 
jag brukade måla Västkusten, 
erbjöd han mig ach min fru att 
bO' i hans hus t . ex. i augusti 
(vilket är en bra tid för en må
lare eftersam "den värsta aron" 
då har lagt sig). Därför tog vi 
emat erbjudandet m ed största 
tacksamhet. 

Hans hus ligger i omedelbar 
närhet till kyrkan, ach därmed 
hög,t ach me d m agnifik utsikt 
över hamnen ach det centrala 
Fjällbacka. Vi bar därmed ack-

så grann'e till ach har blivit be
kanta med de underbara syst
rarna Stuhelius, sam har berät
tat om den övriga, av aUt att 
döma dugliga ach livskraftiga 
släkten. 

Vi har ackså utsikten mot den 
ariginella Kungsklyftan, som ju 
Fjällbacka är ensam om, jämte 
blickpunkten mot det impane 
rande Vet teberget, vars höjd 
skänkt mig flera inspirerande 
mativ över de i alika taner skif
tande klipparna och med salen 
gli ttrande i havet. 
Fjällback a har ju också sedan 
långt t illbaka varit ett kärt till
håll för just kanstnärer. Redan 
på 1880- talet upptäcktes det av 
så kända namn sam Alfred 
Wahl berg ach Vilhelm van Ge
gerfelt, för att bara nämna ett 
par ur den långa rad sam sedan 
kammit. 

Trevnaden i Fjällbacka hänger 
nag ihap m ed att samhället är 
tillräckligt litet och intimt för 
att man snabbt kan bli bekant 
med såväl samhället i start sam 
med dess innevånare, men sam
tidigt start nag så att man kan 
finna service av alla de slag på 
platsen . 

Jag sitter nu här ach tänker på 
vår vistelse i Fjällbacka inne
varande år. Och jag minns, när 
vi vände kylaren mat vårt mel
lansvenska landskap och jag då 
såg F jällbacka mäktiga granit
kyrka uppenbara sig i backspe
geln, jag då bad en stilla bön:: 
Må jag förunnas att återse Fjäll
backa. 

Emil Clahr. 

fRHI HDSIOMIEIR 

II 

II 

med vackert läge och utsikt över 

FJ ÄLLBACKA GOLFBANA till för

månliga priser . 

FÖR IN FORMATION 

KONTAKTA 

AB BIR AC K[ f IR iT iDSBY 
4 5071 FJÄLLBACKA 

Telefon 0525-31296, 3 1074 
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För Fjällbacka-Bladets yngsta läsare 
~ ag berätta om en li
-. ,- som heter Efigenia. 

;o =ågon rycker, att det är 
- -g:. namn, men det är 

. ~ yanligt där den här 

.- nämligen i utkanten av 
_ -~ stad, som ligger långt 

: 3 rasilien. 

~~ är sju år gammal och 
.ser inte alls ut som våra 

:= jushåriga lintot tar här 
J:e:::::::.a : • -orden. 

_:: ~ är svart , hela hon. 

-~ :i",;; ser nästan ut, som om 
- -r-arje dag putsade sig med 
• ä!:n istället för att tvätta 

->-;; ='00 tvål och vatten. Det en
~ 3m:: yser i hennes lilla lusti
~ =sikte är vitorna, då hon 
-~ med sina pigga, mörka 

_ som precis ser ut 
;;yå blänkande, svarta bi

~c...~er och två rader kritvita 
- er. då hon skrattar _ och 
~: gör hon ofta. 

-:- -genias hår är svart och tjockt 
ociJ. småkrulligt, som pälsen är 
:;lä ett får. Hennes mamma bru
kar fläta det i tolv små korta, 
:;-ela flätor, som spretar ut åt 
a:la håll. 

Har ni förresten sett en horn
!Uina någon gång? En sådan där 
otäck sak ni vet, som används 

der krig för att sänka fien
dernas båtar. Har ni gjort det, 
så ,-et ni också precis hur lilla 
Lfigenias huvudknopp tar sig ut. 
Det är bara den skillnaden, att 
hon ser ut som en snäll och 
trevlig hornmina, för hennes 
mamma brukar knyta en liten 
röd bandstump i toppen på var
je fläta . 

Efigenia älskar rött, som ju de 
flesta barn gör. För det mesta 
går hon klädd bara i en kort, 
röd bomullsklänning och ett par 
små byxor, för där hon bor är 
det så gott som alltid solsken 
och varmt. 

Skor använder hon 'aldrig. Hon 
har aldrig ens ägt några sådana, 
men hennes mamma har lovat 
att köpa ett par åt henne, då hon 
skall börja skolan. 

Efigenia bor med sin mamma 
och pappa i ett litet, litet hus 
av soltorkad lera. Huset har 
jordgolv och bara ett enda rum. 

I ett hörn finns en härd med en 
sprakande öppen eld, där hennes 
mamma lagar mat åt sin familj. 
Tro nu bara inte, att hon steker 
köttbullar och kokar potatis, som 
våra mammor gör här hemma. 

Nej då, i de tjocka, tunga tälj
stensgrytorna på den öppna el
den puttrar det ris och bönor 
och kanske ibland om söndagar
na en liten köttbit . 

Mitt i rummet finns ett rankigt 
träbord och två stolar med fär
gen avskavd på sitsarna. Utefter 
ena väggen står EIigenias säng 
och på motsatta sidan står en 
större. I den sover hennes mam
ma och pappa och hennes lille
bror J onas. Han är bara tre år 
och precis lika svart som sin 
storasyster. 

Som ni nog förstår, är familjen 
ganska fattig, men ni behöver 
därför inte alls tycka synd om 
lilla Efigenia. Hon är lika glad 
och lycklig som andra barn och 
hoppar och dansar omkring som 
ett litet yrväder från morgon till 
kväll. 

Till huset hör en liten trädgård, 
där det växer bananplantor och 
apelsinträd och till och med ett 
par sockerrör. 

Tänk bara, att kunna gå ut och 
plocka bananer och apelsiner då 
man får lust. Något sådant kan 
det ju inte bli tal om i vårt kalla 
land, men vi har ju iställe t äpp
len och päron och andra goda 
frukter, som inte växer där Efi
geni a bor. 

Allra mest tycker hon om 
sockerrören. Man bara hugger 
aven liten bit och skalar den 
och sedan k,an man tugga och 
suga i sig den söta saften. Det 
smakar som att slicka på den 
allra godaste klubba, som finns 
att köpa i en gottaffär. 

I trädgården finns också en 
svartfläckig gris, som går om
kring och nöffar och bökar för
nöjt, medan några magra och 
ruggiga hönor pickar i sig allt 
ätbart de kan komma över. 

Familj en h ar också en liten brun 
hund, som heter Veludo. Det be
tyder sammet och Veludos päls 
liknar verkligen mjuk, brun sil
kessammet, så det namnet gör 
han sannerligen skäl för . 

ANNA=MAJAS 
Tel. 0525/31371 

FJÄLLBAC I\A 
JJlafllLLtak.tLLt 

VALSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 

På hundutställning skulle han 
knappast vinna något skönhets
pris, är jag rädd för. Därtill lik
nar han alltför många raser. 
Framtill skulle man gissa på, att 
han är av bulldoggsras. Tittar 
man där bak, så upptäcker man 
att han har pekinessvans, medan 
benen ser ut som om han fått 
dem i arv efter en tax. 

Efigenia tycker i alla fall, att 
Veludo är världens bästa och 
sötaste hund och hon älskar ho
nom. Kärleken är ömsesidig, det 
förstår man av att Veludo följer 
sin lilla, svarta matte som en 
skugga. Dit Efigenia går, dit går 
också Veludo - om man inte 
binder fast honom förstås. 

Nu skall jag berätta, hur det 
kom sig att Veludo hamnade i 
familjen. 

En morgon, då Efigenia och 
hennes mamma var ute i något 
ärende, hörde de hur det gnyd
de så ynkligt i en soptunna, som 
de just gick förbi. Och där satt 
den stackars Veludo bland av
skräde och sopor. Bara en tvär
hand stor var han och smutsig 
var han och illa luktade han, 
men Efigenia tog naturligtvis 
ändå honom med sig hem. 

Först ville inte hennes pappa 
låta Veludo stanna kvar. Han 
sa, att de inte hade råd att hålla 
sig med hund. Maten ville ju 
aldrig räcka till åt dem själva, 
så hur skulle de då kunna räcka 
även å t Veludo? 

Men Efigenia bad så vackert för 
den lilla valpen. Då h ennes pap
pa såg att hon hade tårar i si
na stora, mörka ögon gav han 
efter för hennes böner och lo
vade, att Veludo i alla fall skul
le få stanna. Alltid blir det väl 
någon råd med maten, tillade 
han och suckade. 

Efigenias pappa arbetar i en 
gruva djupt, djupt nere i jorden. 
Hennes mamma är alltid väldigt 
orolig, att det skall hända ho
nom något, men han bara skrat
tar åt henne och säger, att där 
nere får man i varje fall inte 
solsting och inte heller blir man 
överkörd av bilar. 

För att förtjäna litet extra 
pengar till familjens uppehälle 
bakar Efigenias mamma varje 

dag pastejer, som hon sedan 
säljer. Det roligaste Efigenia 
vet, är att få gå med sin mam
ma ut på gatorna och göra af
färer. Hon får då bära den sto
ra korgen med bakverken, me
dan hennes mamma tar hand 
om kassan och lille J onas. De 
går från villa till v illa och bju
derut sina pastejer och natur
ligtvis är också Veludo, med och 
snor omkring runt benen på 
dem. 

En del av fruarna i villorna är 
deras stamkunder och köper 
pastejer varenda dag. Ofta får 
Efigenia ett köttben åt Veludo 
och ibland även en egen liten 
slant, som hon gömmer i en ask, 
då hon kommer hem. 

Och vet ni vad hon håller på 
att spara till? 

Nej, det kan ni nog aldrig gissa, 
hur ni än gnuggar era geniknö
lar. 

Jo, hon sparar till en skoluni
form. Hon hoppas nämligen att 
ha tur att komma in i en skola, 
då nästa läsår börjar i februari. 

I Efigenias land kan inte alla 
barn få gå i skola, för det finns 
alldeles för få sådana, förstår 
ni. 

Ni kanske tycker, att det låter 
underbart att slippa gå i skolan 
och inte ha några läxor att tän
ka på om eftermiddagarna, men 
jag tror säkert, att ni rätt snart 
skulle ledsna på det. 

Tänk, att aldrig i hela ert liv 
kunna läsa eller skriva och kan
ske bara kunna räkna på fing
rarna. 

Tycker ni inte det skulle vara 
rysligt? 

Efige,nia, som är en liten intelli
gent flicka, vill väldigt gärna 
börja skolan och inte som många 
av hennes kamrater bara springa 
på gatorna och tigga och till och 
med stjäla, då de får ett till
fälle. 

Hennes mamma brukar säga, att 
det är ingen sKJam att vara fat
tig, men att inte vilja arbeta och 
att stjäla, det är förfärligt skam
ligt. 

Maj Gustafson. 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. '0525/3 1'057 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 
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Valöns barnkoloni rekreations

plats . För handikappade 

De yngsta gästerna på Valö barnkoloni, Marina S år, Wanja 7 år, 
Åsa S år samt kolonins "husmor" och ungdomsledare 

Bosse Essen. 

Tanums kommuns barnkoloni på 
Valö utanför Fjällbacka kommer 
att förutom den traditionella 
verksamheten med mottagande 
av barn fö,r sommarvistelse där 
några sommarveckor, att utöka 
sin verksamhet med rekreation 
för handikappade. Efter förda 
underhandlingar med landstinget 
har det ordnats så, att ett mind
re antal handikappade barn skall 
kunna tas om hand härute och 
få njuta av sol och salta bad. 

Utökad verksamhet vid kolonin 
har länge diskuterats inom den 
sociala centralnämnden. Man 
har ansett, att på grund av dry
ga investeringskostnader i kolo
nin, bör denna kunna utnyttjas 
för andra ändamål än mottagan
det av de ordinarie barnen. 

Denna nya verksamhet tog sin 
början redan under sensomma
ren då ett mindre antal barn 
med respektive föräldrar anlän
de när sommarbarnen lämnade 
kolonin under mitten av augusti 
månad. Premiären blev mycket 
lyckad enligt uppgift från ar
betskommitten. Såväl barnen 

som föräldrarna fick uppleva 
någon vecka av det underbaras
te väder man kunde önska vil
ket noterades av dessa med stor 
tacksamhet. 

Styrelsen beslutade att även i 
år skulle kolonin ledas aven 
manlig husmor och säsongen in
leddes med hr Stig Dahlgren 
som föreståndare. Han fick dock 
övergå till annan verksamhet 
och hr Bo Essen, Tanumshede, 
blev chef för kolonin. Såväl som 
hr Dahlgren bLev även hr Essen 
uppskattad för sina kunskaper 
att leda och hålla kontakt med 
barnen. 

Inom kolonins fastigheter har 
man förbättrat och renoverat. 
Sålunda har i huvud'fastigheten 
utförts målning, tapetsering 
m. m . I den mindre fastigheten 
har dragits fram elljus, el. vär
me m. m. Denna användes fö,r 
spel av barnen. För lekplats till 
barnen under otjänlig väderlek 
ute har även ett mindre uthus 
iordningställts med ljus och 
värme och lekmaterial. 

t-wi. 

Oälkoml1a lifI 

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

Ny festvåning. Nytt konferensrum för 50 personer 

Sillbord varje söndag 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Tele/on 0525/31003 

lagfarter Inom fjällbackaområdet 
Vid tingsrätten i Strömstad har följande lagfarter beviljats: 

John Wahren, Skiftesvägen, Tä
by, och Jacob Wamen, Frithiofs
vägen, Djursholm, på Ödsmål 
Innergården 1:ISD i Kville, som 
de för 3,g.ODO' kr. köpt av Östen 
Hedenfjäll och dödsboet efter 
Sylve Larsson. 

Clas Fredriksson, Vänersborg, 
på Långan 7 i Fjällbacka, som 
han för 79.500 kr. köpt av läns
styrelsen i Göteborgs och Bohus 
län. 

Yngve Olsson, Kalvön, F jäll
backa, på ödsmål Innergården 
1:46 i Kville, som han för ISO'.ODD 
kr. köpt av dödsboet efter Sven 
Magnus Strömberg. 

Sixten och Anna-Greta Moberg, 
Västra Frölunda, på Skeppet 2 
i Fjällbacka, som de för 147.000 
kr. köpt av Alma Åkerström. 

John W'ahren, Täby, Robert 
Wahren, Lidingö, och Patrik 
Wahren, Djursholm, på Ödsmål 
Innergården 1:149 i Kville, som 
de för 8D.GO'O kr. köpt av Maj 
Wahren. 

Siv Sjöstrand, Box 85, Grebbe
stad, på Hjärterön 1:2, 1:3 och 
1:6 i Kville, som hon för 335.0'00 
kr. köpt av Karin Hadders och 
Erik Engberg. 

Paul Högsund, Box 91, Ham
burgsund, på Torp 1:5 i Kville, 
som han för 55.00'0 kr. köpt av 
Per Samuelsson. 

Gunnar Andersson, Apoteksga
tan, Vara, på Edsten Nedergår
den 3:36 i Kville, som han för 
28.0'00' kr. köpt av Åke Sunde
qvist. 

Per Eriksson, Långan 7, Fjäll
backa, på Anrås 8:S i Tanum, 
som han för 80.0'0'0' kr. köpt av 
Ulf Crona. 

Britt-Lis Ringström, Förenings
gatan 27, Trollhättan, på Jored 
7:33 i Kville, som hon för SD.ooo 
kr. köpt av Dan Borglin. 

Ralf J ,ohansson, Storgatan SI, 
Smögen, på Edsten Nederg,ården 
3:38 i Kville, som han för 25.0'0'0' 
kr. köpt av Fjällbackatomter 
AB. 

Erik Falk Ellioth, Klåva, Hovås, 
på Lersten 8:1 i K ville, som han 

för 81.60'0, kr. köpt av Wilhelm 
Kallin. 

Karl och G=r Weberg, Lerum 
på Edsten Nedergården 3:44 i 
Kville, som de fö,r 29.0'0.0, kr. köpt 
av Fjällbackatomter AB. 

Björn Olsson, Hasslesundsvägen 
7, Smögen, på Edsten Nedergår
den 3:46 i Kville som han för 
25.50'0' kr. köpt av Fjällbacka
tomter AB. 

Ann-Christine Fors, Stockholm , 
Ingela Lindblad, Karlskrona, 
Carl-Fredrik Schele och Swen
Ingvar Schele, Stockholm, på 
Fjällbacka strandområde 3:12 i 
Kville, som de för 80,.0'0'0' kr. köpt 
av Fredrik Schele. 

Bertil Antonsson, Zug, Schweiz, 
på Kalvön 1:8 och 1:19 i Kville, 
som han för 99.0'0'0, kr. köpt av 
Helge Norle. 

Sten Rune Borgqvist, Gungvala
vägen l, Mörrum, på Edsten Ne
dergård 3:S1 i Kville, som han 
för 28.0.0'0' kr. köpt av Fjäll
backatomter AB. 

Monica Juniors, Rinkebysvägen 
83, Spånga, på Edsten Neder
gården 3:4S i Kville, som hon 
för 29.0'0'0, kr. köpt av Fjällhacka
tomter AB. 

Sigurd Schoerner, på Edsten 
Nedergården 3:43 i Kville, som 
han för 27.50'0, kr. köpt av Fjäll
backatomter AB. 

Ann-Marie Löfgren, Sörgårds
vägen 92, Askim, på Edsten Ne
dergården 3:89 i Kville, som hon 
för 27.SDo, kr. köpt av Fjäll
backatomter AB. 

Fjällbackatomter AB, Skövde, 
på Edsten Nedergården 3:89 i 
Kville, som det fö·r 27.SO'o, kr. 
köpt av Fastighets AB Arealen. 

Lis-Beth Carlsson, Nordostpas
sagen 38, Göteborg, på Edsten 
Nedergården 3:56 i Kville, som 
hon för 26.50.0. kr. köpt av Fjäll
backatomter AB. 

Lars-Olof Ryrfors, Hökvägen 61, 
Perstorp, på Ed'sten Nedergården 
3:42 i Kville, som han för 27.0.0.0' 
kr. köpt av Fjällbackatomter 
AB. 

SNITTBLOMMOR 
DEKORATIONER 

KRUKVAxTER ~ BORDS· 
BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

KAlRlRABY HANDElSTlRADGÅlRD 
HAMBURGSUND Telefon 0,523 -53 155 
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agen Från Kville 

o 

pa Askeröd 
- rna om huldrorna tillhör 

- -:;ägner som först dö'r ut, men 
är nog inte så många som 

- om andra sägner heller nu 
":den. Den här sägnen, som 

eclrnad signatur uppteck
-.- efter en nu avliden kville

berättar om "Huldran på 
-~eröd" . Hur länge det är se-

co- denna händelse timade är 
rr-'c:t att få någon klarhet i. Så 
:;a;:erligen hände det åtskilliga 
- - !:!man kronan blev ägare till 
- ogen på Askeröd i K ville 

'-en, Bohuslän. Så till säg
.:::...3:J: 

:::::.:: man var en vacker söndags
rgon ute i skogen mellan nu

c.!""'aIlde Askeröds kronopark i 
~nne socken och kronoparken 
- ersäter i Svarteborg. Plöts

_ fick mannen syn på ett 
.,.ckert fruntimmer, som på en 

=al gångstig kom gående rakt 
:mot honom. Mannen var ogift 

och det var en betagande syn 
han såg. Hade han hållit tyst, 
så Nanske han hade klarat sitt 
fortsatta ungkarlsliv, men det 
förmådde han ej inför den vack
ra anblicken, utan han ropade 
hastigt och högljutt t ill medan 
de ännu var ett stycke ifrån var
andra, så det ekade i bergen och 
skogarna runt omkring. 

- Du skall bli min du, min 
skörra! 

- Håll ord med det, svarade 
hon. 
Och det var nu inget som hind
rade att de gifte sig med var
andra, och de levde lyckligt som 
äkta par skall göra. Men en 
vacker dag, säger sägnen, fick 
mannen se att kvinnan inte ha
de någon r ygg, utan en lång 
svans, som yvig och silvergläns
ande låg upp efter hennes bak 
ända upp till huvudets bakre 
del. Han förstod då att det var 

egnahemsbyggare får möjlighet 

--a-I •• från sid. I 

För kommunen gäller nu att 
omgående föranstalta om byg
gande av gator och va-ledningar 
samt tomtern as avstyckning. 

Dessa arbeten planeras nu in och 
om allt går efter beräkningarna 
skall tomterna kunna stå till 

byggnations förfogande efter se
mestersäsongen 1974. I samband 
med dessa arbete skapas även 
parkeringsmöjligh eter för ett 
70-tal personbilar i trevägskorset 
nedanför sparbanken. Dessa par
keringsmöjligheter är ej i sin 
helhet behövhga för planområ-

en huldra. Och efter den dagen 
blev han elak och hård mot hen
ne, men hon var tålig och ytt
r ade inget om det svåra hon 
blev utsatt för av honom utan 
de levde ihop som om allt var 
gott och väl dem emellan. 

En vinter, något eller några år 
efteråt skulle mannen köra ved 
över Örevattnet. (Denna sjö, 
som har varit belägen på Rör
kärrsägor cirka 2 km. öster om 
Rabbalshede stationssamhälle, är 
uttorkad sedan slutet av 194()
talet). Inför denna vedkörning 
skulle mannen sko hästarna, men 
skorna passade inte utan var 
betydligt vidare än vad de skul
le vara. Huldran tog då en av 
hästskorna och böjde ihop den 
så att den passade. 

- Är du verkligen så stark, sa
de mannen, det hade jag aldrig 
trott. 

Hon tog då med sig mannen in 
i huset och pekade på en stor 
spann, som till brädden var fylld 
med vatten. 

- Så många tårar har jag gråtit 
för din skull, sade hon. 

dets krav utan i lika hög~ ut
sträckning erforderliga fö·r den 
kommande läkarstationen som 
för samhället i sin h elhet. Vi 
väntar bara på att kunna "sätta 
spaden i marken ". 
Med hälsningar! 

Raymond. 

Det visade att mannens e-":-~
mot henne hade bri.ru:!--c.:: ~..--'" 
till gråt mer än en ~ =:;;: 
att hon aldrig visat de: ~ 
hans ögon. När mannen :;;åg -n 
ta blev han rädd och ör~-"cc~ 
bli kvitt h enne, men hur ~ 
han förfara, det grubblade ~ 
länge på. 

Men en vacker dag, säger säg
nen, gick ett ljus upp ror h0-
nom. Han sade då till henne a
han skulle ut och jaga och frå
gade om hon ville ladda ~ 
åt honom. Detta gjorde hon. ocl::. 
n är detta var gjort r äckte hoJ:;. 
honom geväret och sade: 

- Allt vad du nu skju er på 
det dör. 

Då siktade mannen på ~ 
och sköt, och hon föll döci ::eC 
tätt vid hans fötter. 

Platsen där detta drama u ~
des har ej blivit bekamroCL-c.. 
men att det var i skogarna ös= 
eller sydöst om nuyarande .::.S

keröds gård, påstår i alla ~ 
sägnen. 

Det finns vidare otaliga ,ar'-=
ter aven sådan sägen = -E:.

na i olika trakter ay s-å- 02: 
mellansverige, så den . - -r så
ledes de s. k. "vandringssägrrEr-
na". 

Frits-Georg 

WALDNERS 
FÄRGHM·WEl EF TR. 
MONA-LISA HEDSTRO 

!f.dtcJet 'UafUlt.t 

MU/lLeti.ka. 
m.w!... 

Tel . 0525/31085 

BYGGMÄSTARE 

JOH N GRANQVIST 
FJÄLLBACKA 

Allt arbete inom bygg
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

FRUKT och 
GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJ ALLBACKA TEL. 0525-31074 
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Kville hembygdsarkiv 
höll sitt årsmöte i Församlings
hemmet i Fjällbacka den 5 ok
tober. De närvarande hälsades 
välkomna av ordföranden Arne 
Fredlund. Styrelsens och revi
sorern as berättelser föredrogs 
och godkändes. Ur verksamhets
berättelsen framgick att hem
bygdsarbetet bedrivits som för
ut med stor vikt vid, att ur så
väl personliga som arkivets eg
na fotografiska samlingar fram
ställa bilder. Under året hade 
arkivet tillförts ett hundratal 
monterade 'bilder. Dessutom ha
de bandupptagning gjorts vid 
lämpliga tillfällen. Genom att 
till arkivet donerats ett bety
dande antal fotografiska plåtar 
ur framlidne bygdefotografen 
J ohan Johanssons, Skistad, 
samling, omfattande tiden år 
1919-1929 erhåller man en in
tressant översiktsbild över folk 
och bygd. Ett värdefullt bidrag 
hade kommit arkivet till del ge
nom att framlidne Jonas Anders
sons tidningsklipp och kataloger 
införlivats med samlingarna. Vid 
sammanträdet diskuterades det 
framtida arbetet vad det gällde 
katalogisering av tidningsklipp 
som arkiverats samt om utökad 
bandupptagning. Något beslut 
fattades ej, men det ansågs vär
defullt om personer vilka kunde 
åtaga sig dylikt arbete ville 
ställa sig till förfogande. Värde
fullt vore om personer vilka för
foga över bandspelare gjorde 
upptagningar vid lämpliga till
fällen och sedan överlämnade 
upptagningarna till arkivet. 

Från arkivets grundare semina
rielärare Sverker Stubeliu s fö
relåg en anhållan om befrielse 
från ledamotskapet i styrelsen. 

Begäran bifölls och valdes Stu
belius enhälligt till hedersleda
mot av styrelsen. Till ledamöter 
i styrelsen valdes: hrr Arne 
Fredlund, Fjällbacka, ordf., Ös
ten Hedenfjell, F jällbacka, k as
sör, Nils Nilsson, Vidingen, sekr., 
övriga ledamöter: hrr Johan 
Mjölner, Fjällbacka, Zander 
Blad, Tyfta, Sven Johansson, 
Valeby, och Einar Johansson, 
Södra Röd. Suppleanter: hrr Ar
tur Johansson, Karlslund, Erik 
Gustavsson, Dahle, och Folke 
Johansson, Lycke. 

Till revisorer valdes: hrr Tors
ten Hakeröd och Johan Carlsson, 
Fjällbacka. Suppleanter: Roger 
J arenfors, K ville, och Erik Ha
keröd, Hamburgsund. Till leda
möter i arbetsutskottet valdes: 
hrr Arne Fredlund, Östen He
denfjell och Nils Nilsson. 

Som underhållning visades bil
der från gamla Fjällbacka ur 
Anders Brobergs donation. Bild
materialet upptog gamla bygg
nader vilka de flesta är ur ti
den såväl som de personer som 
fordom verkat inom samhället. 
En intressant återblick på det 
som var både före och efter se
kelskiftet. 

Hembygdsarkivet fick mottaga 
en oljemålning över gamla 
Fjällbacka skänkt av hr David 
Hintel som utvandrade till Ame
rika år 1929. Tavlan överläm
nades av Algot Torewi enligt 
uppdrag från givaren som ett 
minne av min hembygd och för 
Edert aktiva och värdefulla ar
bete för fIembygdsarkivet. Ord
föranden Arne Fredlund fram
förde arkivets tack till givaren 
för den vackra gåvan. 

Hembygdsarkivets ordf. Arne Fredlund klubbfäster beslutet att 
med tacksamhet mottaga oljemålningen. 

BERG BILVERKSTADS 
EFTR. 

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

Telefon 0525-31096 

Kville Hembygds

nesFörenings resa 

och Fornmin-

1973 
Den 19 augusti företogs den sed
vanliga bussfärden för för
eningens m edlemmar m. fl. 

Färden gick över Dingle, Udde
valla och Falköping till första 
resmålet Karleby gravfält. 

Det är fyra jättelika anläggning
ar där de fyra gårdarnas inne
byggare för 4.000 år sedan och 
troligen även därefter begravde 
sina döda. Måhända bor ännu 
ättlingar av dessa kvar i byg
den. När Israels barn första 
gången tågade ut ur Egypten 
fanns redan här på Falan en 
bofast bondebefolkning sedan 
c:a 500 år. 

Tyvärr gjorde en snål sydväst
lig vind att vårt medförda kaffe 
med smörgåsar ej kunde njutas 
så som skulle skett vid en lug
nare väderlek. 

Så bar det snabbt iväg till Åsle 
"tå" där fattigt folk från 17- och 
1800-talet framlevt sitt sträv
samma liv. Man blir imponerad 
av den organisation som har 
hand om detta minnesmärke. 
Man kunde se hur besökarna 
gick omkring och trivdes bland 
de små stugorna. 

Klockan tickade lvag och vi 
måste i hast ge oss av för att 
i rätt tid nå dagens viktigaste 
uppgift, att beskåda Habo för
näma timmerkyrka. Nog blev 
man imponerad av målerierna 
inne i kyrkan. Imponerad blev 
man också av guiden som på ett 
strålande sätt berättade om al
lehanda episoder i samband med 
kyrkans byggande. Även om det 
kyrkliga livet i fortsättningen 
gav han oss en inblick. Allt 
framfört med den stillsamma 
humor som är en krydda på be
rättarkonsten. 

Från Habo gick färden norrut 
på västra Vätterstranden m ed 
dess vackra utblickar över de
lar av Vättern. Bråttom var det 
för att nå Tidaholm till kl. 16.00 
där måltid var beställd på Stora 
Hotellet. Vi kom fram i rätt tid 
och huvuddelen av resenärerna 
intog en god måltid på hotellet 
medan återstoden njö't sin mål
tid i parken framför Tidaholms 
kyrka. 

Om resan hemåt till Kvillebyg
den är ej annat att säga än a tt 
den gick fort och bra. Det tyck
tes som om deltagarna var nöj
da m ed utflykten. 

A. Fredlund. 

1J!f9deh-d e9eh; 8a,n,1t 

Kville Sparbank 

~.--- ;;~ 

I aHa bankärenJ en vänJ BJer 
ti [[ sparbanken 

FJÄLLBACKA Tel. 0525 - 31018, 31380 

Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 
Rabbalshede och Kville. 

Tankrengöringar, besiktningar, 

elektriskt överfyllnadsskydd, 

provtryckningar, oljeskadesan

ering. 

(j)eua atiJf.lm ut/iftu a lJ-

MATTSSONS TANKSERVICE 
FJÄLLBACKA TEL. 0525 - 31 o 24 

.rtiJdkänd (JJJ. Jta1efu duanlnakmut. 
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·ppskattad skolteater 
o 

besökte hemmet Aldersro 

Klasserna 3-4 vid Håkebackens 
ola gästade pensionärshemmet 

och uppförde på ett brilj,ant sätt 
teaterstycket Jeppe på Berget. 
Aktörerna har utbildat sig på 
fritid och ledare har varit sko
lans lärare Jim Bohman. Pen
sionärerna och öVlTiga deltagare 
hade samlats i hemmets trev
liga dagrum när teatersällskapet 
anlände. Lokalen var mycket 

lämplig för uppfömnde av tea
ter då man hade tillgång till 
ridå. Aktörerna halr under hös
ten besökt olika föreningar och 
uppfört teaterstycken och sket
cher. Framförandet rönte stor 
uppskattning, och hemmets fö
reståndarinna, Syster Kahlman, 
framförde publikens tack till 
elever och lärare och till sist 
bjöds samtligJa på glass. 

Låt pensionen gå 
genom oss! 

Vår pensionärsservice innebär att ni låter 
pensionen gå direkt in på ett konto hos oss. 
Sedan tar ni ut pengar efter hand som ni behöver 
dem. Ni får bra ränta på pengarna den tid de 
står inne. Som ni förstår är det både enkelt och 
bekvämt att låta pengarna gå inpå ett konto i 
banken. Speciellt bra är det för er som får 
pension från flera olika ställen - i och med 
pensionärsservicen samlas pengarna på ett konto. 
Välkommen in så hjälper vi er. 

• GÖTABANKEN 

• lf 

•

0 

Allt i blall/mall 

fJALLBACKA 
BLOMSI/ERAff AIR 

TEL 052)-31049 

Väderöarnas båt· 
en av de 

i landet 
klubb 
stora 
Namnanropet för de båtar längst 
Tanum-Kville-kusten som har 
anläggning för trådlös telefon 
blir Väderö båt och inte Greb
bestads båt. Sällskapet Väderö
arnas båtklubb har haft möte 
i Fjällbacka IK:s klubbhus där 
ordföranden Rolf Lövgren kun
de rapportera att båtsällskapet 
höll på att utvecklas till att bli 
en av de stora. Medlemmarna är 
spridda över stora delar av Sve
rige. Styrelsen är lokalt bunden 
till bygden. Väderöarnas båt
sällskap är även numera anslu
tet till Västkustens båtförbund 
och Sveriges motorbåtsunion. 

Ordföranden lämnade även en 
rapport om samarbetet med 
Nordervikens segelsällskap un
der SM-seglingarna i Fjällbacka, 
vilket hade va,rit till ömsesidig 
nytta. Den konvoj som planerats 
ut till Väderöarna hade måst in
ställas men tio båtar deltog trots 
det hårda vädret i färden till 
Gluppö. Båtpoängpromenaden 
blev en stor framgång med 36 
startande. 

önskemålet inför 1974 är ett 
klubbhus någonstans vid sjön, 
och med tiden siktar sällskapet 
på en egen hamn eller brygga. 

Sammankomsten som fått titeln 
Skepparnas afton hade fått en 
tillslutning som helt fyllde 10-
ka1en, och medlemmarna själva 
svarade för ett fritt program 
med historieberättande och sång. 
Ett anslag på 200 kr. hade er
hållits av hamnstyrelsen vilket 
sällskapet skulle begagna just 
till förberedande av anskaffning 
till klubbhus eller liknande. 

Ordföranden Rolf Lövgren 
i Väderöarnas Båtsällskap 

~ 

@röna Jj 
Stället med den g ::> 

maten och he bo 

kaffebröd. 

PUB och Barserve g 
i trivsam miljö. 

HÄRLIGT FATOL 

Bio: onsdag, ach sö c :; 

~röna I:i S 
1""nsionat <:le • k;:-;::':: 

FJÄll BACKA TEl . 05 ,-, 

Välkommen ! 

Siwan o. Bernl Ha s: 

SKOR 
- för alla åJdra:r 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 

§JlETTJlERIL il> 
BAGJlERJ][ 

Egen tillverkning 

BAGERI och 
KONDITORIVAROR 

TEL. 0525- 31029 

Bär 
FFF-Nålen 

Kan rekvireras 

från kassören 



18 ________________________________________________________________ ___ 
F iällbacka-Bladet 

Efter tre års 
Fjällbacka 

utredningar får 
nu sin landisbana 

Äntligen, efter tre års utred
ningar, har man kommit i gång 
med arbetena med anläggandet 
aven isbana i Fjällbacka. Enligt 
vad ordf. i hockeyklubben, Bengt 
Olofsson omtalar, så har Tanums 
fritidsnämnd och fritidskonsu
lent Sten Larsson gjort ett gott 
arbete och lagt ned mycket tid 
och arbete för att få rotation i 
det hela. 

Frågan om en isbana togs upp 
till behandling redan 1970, a.a 
man ansåg att något måste gö
ras dels för de hockeyintresse
rade och dels för de allra yng
sta. 

Genom att en land bana ordnas 
slipper man ifrån bekymmer och 
orosmoment, samtidigt som m.an 
ger de vuxna tillfäl1e att utöva 
sina intressen med hockeyspel 
eller skridskoåkning. 

Under den tid som gått sedan 
frågan första gången debattera
des har man från kommunalt 
håll haft flera förslag på var is
banan skulle placeras. Det ena 
förslaget efter det andr a lrar 
dock måst kasseraS', då de om
råden som man tänkt sig har 
legat i vägen för andra ändamål. 

Nu har man dock fastnat fö'r ett 
område vid gården Liden, ett 
område som ägs av kommunen. 

Folkökning i Fjällbocko 
Om inte alla tecken slår fel ver
k ar det som om folkmängden i 
Fjällbacka äv,en i år kommer att 
u tvisa en liten ökning]. För när
varande finns det inom Fjäll
backa kyrkobokföringsområde 
817 personer vilket är en ökning 
med en. 

Samhället gick sedan stenindu
strin lagts ner mycket tillbaka. 

En nedgång som höll sig i gan
ska många år, närmare bestämt 
t. o. m. 1969 då man vid års
skiftet redovisade den lägsta 
folkmängden, nämligen 764 per
soner. 

Sedan dess har trenden vänt sig 
och man hoppas nu givetvis att 
den lilla ökning som f. n . finns 
inte skall försvinna innan årets 
slut. 

En starkt bidragande, orsak till 
befolkningsökningen får tillskri
vas tillkomsten av hyreshusen, 
vilka medfört att ganska många 
flyttat till samhället. En annan 
orsak är dels att det bHvit flera 
arbetstillfällen, dels genom Ne
tabs tillkomst och dels genom 
utökning på lnventing. 

Man har här fördelen av att ha 
ett i det närmaste plant område 
att arbeta på, likaså är det cen
tralt beläget, med nära anslut
ning såväl till vatten som elled
ningar. Detta är ju en S'tor för
del med tanke på att såväl vat
ten för banans spo,lning som el
ström för belysningen är livs
viktigt för en dylik anläggning. 

Kostnaden för anläggningen plus 
belysningen är beräknad till kr. 
51.419. I kostnadsberäkningen 
ingår dock inte kostnaden för 
r inken, men med god vilja och 
samarbete kommer man med sä
kerhet att klara även detta 
problem. Betr. belysningen av 
banan kan vi omtala att man 
inte kommer att använda sig av 
häIl!gande belysning utan i stäl
let av bländfri sidobelysning 
från 12 lampo,r vilket lär vara 
det modernaste man ha,r i den 
vägen. 

Telestationerna 
Till telestationerna i Fjällbacka 
var 1 januari i år anslutna 60,3 
telefonabonnenter omtalar en i 
Televerkets Författningssamling 
framlagd statistik. Siffran inne
bär en ökning med 32: i jämfö
relse med antalet ett år tidigare. 
Antalet telefonapparater var 661, 
vilket är 36 mera än motsva
rande antal ett år tidigare. 

Eva Axelsson Fjäll. 
bakas Lucia 1973 

I samband med Fjällbacka Idrotts
klubbs Skyltpromenad söndagen 2 
dec. i vilken deltog 445 personer, 
gavs även tillfälle att rösta på Lucia
kandidaterna. Det var kvinnosekti
onen inom FIK som var arrangör, 
och väljarna hade ingen lärt upp
gift art bland de sex vackra flickorna 
kora årets Lucia. 

Bålsjöprojektet överst 

pa Tanums önskelista 
En förutsättniIl!g fö'r att Tanums 
kommun skall kunna utvecklas 
i positiv riktning är att vi inom 
den närmaste tiden kommer 
igång med Bålsjöprojektet som 
handlar om vattenförsörjningen 
inom kommunen samt ombygg
naden av E 6 och länsväg 163 
genom våra samhällen. Båda 
projekten har anknytning till 
sommaren och den eno,rrna be
folkningsutvecklingen som kom
munen utsätts för under denna 
årstid. Detta fr,amhåller kom
munstyrelsens ordförande i T'a
num, Raymond Hansson, som 
sätter Bålsjöprojektet (kostnads
beräknat till 14 mkr) i topp på 
komm.unens önskelista över an
gelägna investeringar. 

Tanums kommun utsätts som
martid för ett ono,rmalt tryck 
genom turism och fritidsaktivi
teter. Därför måste vi satsa på 
Bålsjöprojektet som kommer att 
säkerställa vattenbehovet för 
såväl Tanumshede som för våra 
kustsamhällen. 

Vägproblem. 
En annan stor fråga som måste 
lösas är vägarnas planerade 
sträckningar förbi våra samhäl
len. Idag går E 6:an genom så
väl Rabbalshede som Tanums
hede medan länsväg 163 berör 
Hamburgsund, F'jällbacka och 
Grebbestad. Det uppstår enor
ma probLem under sommaren 
på den förhållandevis smala 
länsvägen för att inte tala om 
de risker som uppstår på E 6,:an 
genom den för varje år utökade 
långtradartrafiken. Vi hade ett 
belysande exempel för en tid 
sedan då en bil lastad med gift 
gick av vägen norr om Tanums
hede. En dylik olycka kan m yc
ket väl inträffa inom något av 
de samhällen som passeras av de 
tunga fordonen. 

Förbi samhällena 
- Vi väntar nu på att beslutan
de myndigheter skall fastställa 
markkorridor,er för samhällena. 
Så snart dessa är färdiga kan vi 
sätta igång med planeringen av 
dessa s . k. förbileder. Vi är på 
det klara med att byggandet av 
de aktuella vägarna kan dra ut 
på tiden men med tanke på den 
allt mer utökade trafiken måste 
helt enk.elt fordonen slussas för
bi samhällena. 

Bra utveckling 
Industriutvecklingen inom kom
munen är f. 'il. bm, ro,rtsätter hr 
Hansson. Extra-Film som har 
ett 80- tal ,anställda ämnar byg
ga ut och dessutom har Volvo 
till fullo infriat de löften som 
gavs när företaget etablerade sig 
i Tanum. Man räknade med att 
ha ett 50-tal personer anställda 
våren 1974. Idag är 48 personer 
anställda inom fö,retaget. Dess
utom kommer Gustavssons 
Snickerifabrik i Rabbalshede, 
som sysselsätter 16 man, att ut
vidga verksamheten. 

- Vi planerar för ännu en in
dustribyggnad här i Tanumshe
de, säger Raymond Hansson. 
Denna kommer att omfatta 1.500 
kvadratmeter. En av lokalerna 
är för övrigt redan uthyrd. 

Dessutom har vi en mindre fa
brikslokal ledig i Bullaren lik
som Abbas lokaler i Grebbestad. 
Här pågår det förhandlingar om 
försäljning av fabriken. 

- Vi har f. n . en sned befo,lk
ningsfördelning inom Tanums 
kommun. Grundorsakerna ä,r 
helt enkel att vi inte kunnat er
bjuda de unga arbete. Vårt mål 
är därför att söka få fram indu
strier som passar ungdomen. 

HNVENTHNG 

AKIKEBOLAG 
fJAl lBACKA 

Tdefun 0525/31022 
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IDROTT 

Fin SM-start • 
I Fjällbacka 

Från vänster 101 Oh Calcutta, Arved von Griinewald, 85 Sun
dance, Lars Swahn, 55 Aguarius, Lasse Lundberg, 105 Debutant, 

Bröderna Sundelin och 88 Jo-Jo XI, Tom Nyström. 

Äntligen, sa man i Fjällbacka på 
måndagsmorgonen då man såg 
att den hårda vinden mojnat och 
man förstod att nu skulle i alla 
fall bli soling-SM och VM-ut-
agning utav. Det var livligt 

vär re i hamnen där tävlingsbå
tarna låg förtöjda . Det filades 
och bor stades så att båtarna 
skulle vara helt rena under, så 
att det skulle bli minsta möjliga 
vattenrnotstånd, men det var 
även full fart på andra kanter. 
På sekretariatet låg man också 
i för högtryck och ute på Vä
deröfjorden, där seglingarna 
skulle gå, var man i flera tim
mar i arbete med att placera ut 
rundningsmärkena och kolla 
upp så att dessa stod exakt där 
de skulle. 

På utsatt tid kl. 11 gick också 
starten och den stora kampen 
började. Stig Wennerström var 
som väntat det starkaste kortet 
och han tog också hem den för
sta seglingen men hade Arved 
Grunewald tätt i hälarna, och 
inte heller bröderna Sundelin 
var långt efter. 

Den andra seglingen för dagen 
blev egentligen en upprepning 
av den första, men Wennerström 
fick då se sig slagen av Sunde
linarna, medan Grunewald för
v isades till tredjeplatsen. Seg
lingarna följdes av ganska myc
ket folk såväl på livräddnings
kryssaren Lion som från andra 

åskådar båtar. Bl. a . var ett man
stark t team från TV på plats och 
följde seglingarna. 

Seglingarna kom nu att fortsätta 
på tisdagen. 

Av de tre bohusläningar som 
deltog i seglingen klarade sig 
Anders Gunnarsson, Lysekil, 
bäst och belade efter två seg
lingar en hedrande niondeplats. 
Lasse Lundberg, hemmasonen, 
låg på 14:e plats och Strömstads 
Curt Duckman på 17:e och sista 
plats. 

Resultat: 
Första seglingen: 1) Blott, Stig 
Wennerström, 2) Oh Calcutta, 
Arved von Grunewald, 3) Debu
tant, bröderna Sundeiin, 4) Jo
Jo XI, Tom Nyström, 5) So Long 
Calle Piehl, 6) Sundance, Lars 
Swahn, 7) Acqua Perla, Viggo 
Lison-Almkvist, 8) Skunk, Per 
Selden, 9) Salting, Anders Gun
narsson, 10) Aeolus, Anders Ny
ström. 

Andra seglingen: 1) Bröderna 
Sundelin, 2) Stig Wennerström, 
3)Arved von Griinewald, 4) Cal
le Piehl, 5) Tom Nyström, 6) 
Viggo Lison-Almkvist, 7) Mats 
Nyström, 8) Lars Swahn, 9) Per 
Selden, 10) Anders Gunnarsson. 
Sammanlagt efter två seglingar: 
1) Stig Wennerström, 3 poäng, 
2) Bröderna Sundelin 5,7, 3) Ar
ved von Grunewald 8,7, 4) Tom 

Nyström 18, 5) Calle Piehl 18, _ 
6) Viggo Lison-Almkvist 24,7, 7) 
Lars Swahn 25,7, 8) Per Selden 
29, 9) Anders Gunnarsson 3.1, 10) 
Dan-Sten Olsson 35. 

Tisdagens seglingar gynnades 
av ett strålande väder, men man 
hade en nordlig vind som upp
mättes till mellan nio och tio 
sekundmeter och därtill ganska 
gropigt under båda seglingarna. 
Allt gick dock perfekt och inga 
missöden av något slag inträf
fade. De båda bohuslänska re
presentanterna, And. Gunnars
son, Lysekil, och Lasse Lund
berg, Fjällbacka, skötte sig 
mycket bra i det fina sällskapet 
och belade 10:e resp. l3:e plats 
sammanlagt. 

Resultat av tredje seglingen: 1) 
Stig Wennerström, 2) Bröderna 
Sunde lin, 3) Viggo Lison-Alm
kvist, 4) Lars Swahn, 5) Per 
Selden, 6) Tom Nyström, 7) Kal
le Pihl, 8) Mats Nyström, 9) Ar
ved von Grunewald, 10) Anders 
Nyström. 

Fjärde seglingen: 1) Arved von 
Grunewald, 2) Stig Nyström, 3) 
Bröderna Sundelin, 4) Viggo Li
son-Almkvist, 5) Tom Nyström, 
6) Mats Nyström, 7) Lars Swahn, 
8) Anders Gunnarsson, Lysekil, 
9) Dan Sten Olsson, 10) Per Sel
den. 

Slutställning efter fyra seg
lingar: 1) Stig Wennerström 6,0, 
2) Bröderna Sundelin 14,4, 3) A. 
von Grunewald 23,7, 4) Viggo 
Lisen-Almkvist 39,4, 5) Tom 
Nyström 39,7, 6,) Lars Swahn 
48,0, 7) Mats Nyström 48,7, 8) 
Kalle Pihl 55,7, 9) Per Selden 
56,0, 10) Anders Gunnarsson, 
Lysekil 63,0, 13) Lasse Lundberg, 
Fjällbacka 77,0. 

Sedan seglarna kommit i hamn 
under eftermiddagen efter den 
uppskattade seglingen riggades 
båtarna av och allt var efter nå
gon timma klart för avresa. 
Dessförinnan gavs det möjlighet 
till bad, dusch eller bastu vid 
badhuset på Badholmen dit alla 
anlände för ett avsked med ar
rangörerna. Till sist förrättades 
prisutdelning av ordföranden i 
SS Norderviken, Olle Paulsson, 
som hälsade seglarna välkom
na efter den avslutade SM- seg
lingen och frarnfördesegelsäll
skapets tack för att de velat 
komma till Fjällbacka. Ordfö
randen i Svenska Solingförbun
det, Tom Nyström, framförde 
förbundets tack till tävlingsar
rangörerna för den fint upplag
da tävlingen, mottagning och 
övriga arrangemang. Som av
slutning utbringades leven för 
seglingsdeltagarna vilket besva
rades med leven för Segelsäll
skapet Norderviken i Fjällbacka. 

l samhällets centrum vid Torget fanns denna tavla genom vilken 
allmänheten kunde följa seglingarnas resultat. 

Gynna annonsörerna! 
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Fjällbacka ny seglingsrnetropol 

SM-sekretariatets arbetsplats där man just tar en paus i arbetet. 
Från vänster Anle Sandelin, Josef Manus och John r. JQhansson. 

Vem trodde att Fjällbacka och 
SS N orderviken skulle stå som 
värd för ett Svenskt Mästerskap 
i Soling, världens kanske hår
daste kappseglingsklass. Men så 
blev det, och allt klarades till 
seglarnas stora beundran. Grat
tis. På annan plats i denna tid
ning har vi redogjort för seg
lingen i stora drag, nu skall vi 
treva oss fram till de personer 
vilka under det historiska ske
det höll i trådarna när det hela 
höll på att blåsa bort. Det var 
spänning i luften och storm över 
havet. Skulle detta katastrofhot 
arbeta bort den tid som stod till 
fö rfogande för seglingen, eller 
skulle det lyckas. J a, allt klara
des ju. Såväl förberedelserna 
för seglingen som segling.ens ut-

förande omhänderhades aven 
av SSN tillsatt SM-kommitte 
bestående av hrr Helge Carl
qvist, ordf., Arne Sandelin, sekr., 
J ozef Manus för radiokommuni
kationerna från tävlingsbanan 
till sekretariatet i land, John L 
Johansson, press och PR-man, 
samt Nils Christensson, kassör. 

Ute till havs vid startplatsen 
Väderöfjorden, förbidade Liv
räddningskryssaren Lian som 
start- och målfartyg. Ombmd 
var h rr Bengt Kahlman, befäl
havare, Olle P aulsson, Alf J.o
nasson, Kjell Jonasson, Ragnar 
Lundblad och Kjell Andersson. 

SQm masterfartyg tjänstgjorde 
Marsarete, besättning hrr Ro-

Syskonen Bohlin återigen snabbast runt Dannholmen 

Från vänster teaterdirektör Lars Schmidt och bankmannen 
Steven Weiss. 

Teaterdirektören och förläggaren 
Lars Schmidt hade på söndagen 
den 12/ 8 sin årliga inbjudnings
segling runt sin sommarö utan
för Fjällbacka. Seglingen gick 
sam vanligt runt Dannholmen, 
men banan kan vilrieras beroen-

de på vind och seglingsförhål
landen i övrigt. Bland gäst erna 
på Dannholmen märktes den 
amerikanske bankmannen Ste
ven Weiss som från San Fran
cisco rest till Bohuslän för att 
vara gäst hos Lasse Schmidt 

bert Polsson och Rune Torstens
son, som märkesbåt 1 Rune, be
sättning Rune Andersson och 
Jan-Erik Wassen , som märkes
båt 2 Gunnar, med Gunnar SÖ
rensson, Stig Albinsson och Stig 
Torstensson, märkesbåt 3 Karl
Emil med Karl-Emil BQhlin, 
Gunnar Seden och Håkan Karls
son. 

Sekretariatet var förlagt till 
Idrottens klubblokal där förnäm
liga lokaliteter stod till förfo
g.ande. Trots detta så lägrade sig 
till en början orons skimmer 
över arrangörernas anleten och 
modstulna blickar kretsade 
fram och tillbaka allt under 
dystra rapporters avsändande 
till Badholmen där dessa avlyss
nades och lästes av de segel
hungriga deltagarna. 

Under den mest kritiska tiden 
hade rapporterna från havet 
dessa lydelser: "Situationen på 
tävlingsbanan kl. 9.45. Vindstyr
kan 15 sek.m., grov sjö. Första 
starten uppskjuten. Nytt med
delande kl. 12.00." 

Nästa rapport: "Tävlingsplatsen 
kl. noo. Grov sjö. 15-16 sek.
meter. Seglingarna inställes i 
dag." Under måndag och tisdag 
hade vinden bedarrat och över
steg ej 10 sek.meter varför de 
fyra seglingarna utfördes i tjän
ligt väder. Under seglingarna 
hade Väderöarnas båtklubb sam
arbete med SS Norderviken i 
konvojarbetet till Väderöarna. 
På grund av det otjänliga väd
ret hade viss del av arbetet måst 
inställas, men man ansåg likväl 

några dagar. 

Direktör Schmidt, som varje år 
kopplar av härute i yttersta 
havsbandet, är verksam i P aris. 
Inbjudningsseglingen , som i år 
gick för fjärde gången, blev en 
ny framgång för Fjällbackaung
domarna Kenneth och Yvonne 
Bohlin som med sin nya mirror 
"Justus" lämnade alla bakom 
sig. Banan gick två varv runt 
Dannholmen, ett i vardera rikt
ningen. 19 seglare hade infunnit 
sig. 

Resultat. Juniorer : 1) Kenneth
Yvonne Bohlin, 2) Urban Jans
son-Johan Fågelklou, 3) P eter 
och Ann Sandersson, 4) Ingemar 
Grankvist-Olle Lundberg, 5) 
Conny Lind-Catrin K ahlman, 6) 
Roger Waenerlund-Per Wall
mark, 7) Lennart Juliusson- Ar-

att det utförda varit till ömse
sidig nytta. Inne i samhället hyl
lades såväl arrangörer som seg
lare med flaggning och på Bad
holmen såväl som i 1and vajade 
SM-Solings fana för friska vin
dar. 

Vid en eftertanke på vad som 
varit under dessa dagar kan 
man glädjas åt det alltigenom 
lyckliga förlopp som präglade 
SM-segling.en. Alla medverkan
de utförde sina uppgifter på ett 
ansvarsfullt och hedrande sätt. 

Sveriges Radio TV:s personal, 
vilka även deltog i det hårda 
arbetet när den grova sjöns på
frestningar satte in fick inte visa 
allmänheten vad de framskapat 
i återgivning av SM i Soling 
1973. När landets, intresserade 
folk satt under kvällen vid TV
apparaterna för att se på den 
vackra och spännande seglingen 
med glimtar från denna del av 
Bohuslän kom m eddelandet att 
'?Kvällens sportnytt om SM-seg
lingen utgår". Hade det inte 
funnits någon möjlighet att vid 
senare tillfälle visa detta av
snitt! 

FJÄLL8ACKA 

ne Fjällström, 8) Karl-Axel Jo
hansson- J okke Fransson, 9) Gö
ran-Krister Blom, 10) syskonen 
Wilson. 

Seniorseglin gen vanns av seglar
skolans chef Lasse Lundberg 
som hade P eter Sandersson som 
gast, 2) Bengt Kahlman-Kenneth 
Bohlin, 3) Gösta Sandersson
Thorbjörn Wilson. Fjärde man 
i mål var seglingens arrangör, 
Lasse Smith. 

Efter seglingen bjöds seglarna på 
förfriskningar varefter värden 
förrättade prisutdelningen och 
tackade alla som kommit till ön 
som hans gäster. Sedan Lasse 
Lundberg framfört samtligas 
tack till direktör Schmidt spreds 
seglarna åt olika håll. Största 
antalet kom från Fjällbacka- och 
Ham burgsundsområdet. 

FJÄLLBACKA MEK. VERKSTAD 
LENNART ANDERSSON Tel . '0525-31187 

TILLVERKAR: 

OLJECISTERNER FARMAGGREGAT 
SPANNMÄLSCONTAINER BYGGNADSSMIDE M. M. 
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Bengt Johansson vann Nordervikens regatta 

Här ses OK-jollarn a strax efter starten i en vacker gruppering 
sydost om Valö. 

Det blev nytt deltag,arrekord i 
Högsommarregattan, SS Norder
vikens kappsegling i samband 
med Badortsfesten. Man hade 
inte mindre än 140 startande bå
tar, fö rdelade på 14 klasser, 
dessutom deltog för första gång 
dock utom tävlan en Soling, 
mest för att visa upp den för 
fj ällbackapubliken. 

Årets segling gick i två dagar, 
såväl lördag som söndag vad det 
gäller de mindre båttyperna m e
dan de större båtarna fick nöja 
sig med att segla en dast på sön
dagen. Man kunde glädja sig åt 
att hela tiden ha ganska bra 
\ind, på söndagen låg vindstyr
kan i medio på S. sekm, men det 
var en smula byigt, vilket gjor
de att seglarna h ela tiden fick 
vara på alerten. Det fanns dock 
de som inte "hann med i sväng
arna" ordentligt, med påfölj d 
att några smäre haverier inträf
fade. 

Olle Paulsson, som fick ställa 
upp som favorit i folkbåtklassen, 
lyckades inte infria förväntning-

"Väderöarna runt" 
SS Nordervikens distanskapp
segling, Väderöarna runt, av
verkades den 11 au g. i ett all
deles ypperligt väder. Det blås
te 6 a 7 sekundmeter, vilket får 
anses som en m yck et lämplig 
vind. Visserligen var det en gan
ska kraftig sjöhävning ute på 
Väderöfjorden efter den h årda 
vinden tidigare under veckan, 
men det hindrade inte seglarna 
något nämnvärt. 

För första gången deltog Soling 
i en tävling i Fjällbacka och det 
visade sig också att detta var en 
mycket snabb båt, varför det 
inte förvånar att det just blev 
en Soling som fick den snabbas
te seglingstiden, 

Väderöarna runt är en segling 
med handikap, där man beräk
nar efter OSCR mätregel, vilket 
innebär att det blev 2 klasser, 
Klass A under 20 fot och klass 
B över 20 fot. Sedan hadikapet 
blivit uträknat fick prislistorna 
föl jande utseende: 

arna, utan fick se sig slagen av 
Bengt Johansson. Olle kom "på 
sladden" redan i starten på 
grund av krångel med spinakern 
men seglade up sig t ill andra 
platsen, vilken han behöll i mål. 
Största klassen var som vanligt 
på senare år Mirror med 30 star
tande båtar, tätt följd 'av Opti
mister med 29 startande. Arran
gemangen var som vanligt per
fekta, och det kan också tilläg
gas att endast en protest inläm
nades, vilken snabbt avklarades 
av protestnämnden. 

Resultat: 
Folkbåtar: l) Bengt Johansson, 
SSN, 2) Olle P aulsson, SSN, 3) 
Nils- Erik Karlsson, BJK. 
0 -2: l) Roger Karlsson, SSN, 2) 
Gunnar Olsson , Arendals SS. 
D- kanot: l) Bertil Hugosson, 
SSN, 2) Alf Jonasson, SSN, 3) 
Stefan Strömberg, SSN, 
J 14: Ove Krok, SSN, 2) Yngve 
Hugosson, SSN, 
Mustang jun,: l) Lennart Ols
son , SSF, 2) Roland Bergström, 
SSN. 

avgjord fint väder 
Klass A: l) 606 251 L. Sundberg, 
BJK, 2) Mustang junior, 113, O. 
Gustavsson, SSN, 3) Mustang ju
nior 145, U. Billow, SSN, 4) Mi
sil, 166, E. Lindström, SSN, 5) 
J 14, B. Sundberg, SSN. 

Klass B: l) Soling 106" K. Duck
man, Strömstads SS, 2) Soling 
55, L. Lundberg, SSN, 3) K-25 
2508, K. Johansson , SSN, 4) Nor 
disk folkbåt S.95 Olle Pålsson, 
SSN, 5) Nordisk folkbåt 820 
Bengt Johansson, SSN. 

NISSE CARLSSONS 

(j)aml-ti~ainfJ 
Årets nya permanent 

Allt i modern hålvård 

Tel. 0525/31125 

606: l) Lars Sundberg, SSÄ V, 
2) Arne Pineus, SSN. 

Andunge: l) Stig-Arne Fred
lund, SSN, 2) Stefan Werner, 
SSN. 

OK-julle: l) Sven-Olof Johans
son , SSG, 2) Bo Karlsson, SFS, 
3) Sture Kahlm:an, SSN, 4) Klas 
Lundblad, SSN, 5) Ingemar 
Kahlman, SSN, 

Trissjulle: l) Anders Malm
ström, SSN, 2) Hans Bäckström, 
SSV, 3) Klas Hellgren, SSN, 4) 
Tomas Svensson, SSV. 

Mirror: l) Kenneth Bohlin, SSN, 
2) P er Norman, SSV, 3) Lennart 

Juliusson, SSN, 4) Ingemar 
Granqvist, SSN, 5) Lenn'art Sjö
ström, SSN, 6) Karin Sandberg, 
SSV, 7) Mikael Bäckström, 
SSV, 8) Urban Jansson, SSN. 

Optimist: l) Martin Pålsson, 
Långedrags SS, 2) Roland Frö
sing, SFS, 3) Klas Mattsson, 
SFS, 4) Ulf Henriksson, SFS, 7) 
Mats Westholm, SSV. 

Jolly Skott: l) Per Anders Tall
berg, SSN. 

Lill-Tr iss: l) Arvid Svanborg, 
SSN, 2) Maria Steg, SS'N. 

Kolibr i: l) Krister Ljungefeldt, 
SSN, 2) Mats Holmberg, SSN. 

Vinnarna i högsommarregattan av Mirror-klassen, syskonen 
Yvonne och Kenneth Bohlin, Fjällbacka, lämnar prispallen. 

lacltd,(unFna Ju~lttafZ.fZ.alt, 
HITTAR NI HOS 

PERCY'S FOTO 
TEL. 0525-31690 

Ko Vl lekt y r-KioskeVl CeVltru Wl 

VI LÖSER PROBLEMEN MED PRESENTER 

Stor sortering i 

Chokladkartonger, cigarrlådor och övriga rökverk. 

Böcker, tidningar m. m. 

{;oa och j3el1g I IQ ichardssol1 
Telefon 0525 /3 l3 27 
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Fjällbacka IK vann 
Norra Bohusserien 

Bakre raden fr. v.: Roy Larsson, Gunnar Olsson, Dan Karlsson, 
Mats Karlsson, Leif Eriksson, Tomas Aronsson, Johnny Spindel 

och lagledaren Stig Berg. 
Främre raden fr. v.: Lars Engberg (lagkapten), Leif Isac,s,son, 
Karl-Axel Granqvist, Kurt Lennart Hermansson, Lennart Krantz 

och Hans Welander. 

I tidning efter tidning har vi 
pratat om att någ~m gång måste 
det slå för gamla anrika Fjäll
backa IK. Någon gång måste 
man lämna Norra Bohusserien 
för att få chansen att spela i 
Bohusserien och visa att laget 
verkligen tillhör denna serie. Vi 
tänker då närmast på det av
gjort fina materiel som laget 
f. n . förfogar över. En blandning 
av ungt och gammalt har i år 
1ett fram till serieseger. Spelet 
har gått riktigt bra och det ser 
ut som om grabbarna verkligen 
trivs. Andan i laget är fin och 
klubben är att varmt gratulera 
och tillönska en god fortsätt
ning i Bohusserien. Vi får ock
så hoppas att krafter som Lars 
Engberg och Roy Larsson i la
get och Stig Berg på ledarplats 
kvarstår och lägger ned lika 
mycket arbete på laget som hel-

het nästkommande säsong. Då 
kan det hända vad som helst i 
Bohusserien. Det var som en 
äldre spelare uttryckte sig för 
en tid sedan: - Det är lättare 
att "hänga" kvar i B'Ohusserien 
än att vinna Norra Bohus. Det 
ligger mycket i detta. Grattis 
än en gång Fjällbacka IK och 
här nedan presenterar vi serien 
sådan den såg ut efter sista 
matchen. Njut av synen. 

Nona Bohussel'ien. 
Fjällbacka 18 13 4 1 65-20 30 
Rabbalsh. 18 13 2 3 47-22 28 
Lysekil 18 9 4 5 42~34 22 
Överby 18 8 3 7 32-40 19 
Hamburgs. 18 7 4 7 33-37 18 
Hedekas 18 6 5 7 48~36, 17 
Tanum 18 6 3 9 39-44 15 
Ryl' 18 4 6, 8 40-36 14 
Rössö 18 4 3 11 29-509 11 
Skee 18 1 4 13 26--71 6 

~ofl'1' 
om 

SPORT 
B-laget. 
Fjällbackas B-lag i fotboll gjor
de som vanligt bra ifrån sig. De 
belade en hedrande andra plats 
i årets serie efter Rabbalshede 
IK. 21 poäng skrapade man ihop 
och det efter 14 spelade matcher 
varav 10 vunnits, en spelats 
oavgjord och tre förlorats. Mål
skillnaden blev så god som 61-
30. Bra gjort grabbar. 

Juniorlaget. 
Juniorlaget fortsätter att impo
nera. I år kanske inte lika klart 
som föregående år men ändock 
med beröm godkänt. För vad 

sägs om följande resultat: 

Finalspel i JDM för Bohuslän. 
IFK Uddevalla val):n finalen i 
Fjällbacka med hela 8-1, men 
före dess hade laget slagit bl. a. 
Valla, Smögen, Stenungsund och 
Hällevadsholm. Stenungsund så 
klart som 11-2, Valla med 10-1 
och Hällevadsholm i s·emifinalen 
med 3-2. 

I serien belade grabbarna en 
hedrande andra plats efter 
Hällevadsholm på samma poäng 
men med 2 mål sämre kvot. 
I västsvenska cupen fick FIK 
"på nöten" av IFK Uddevalla 

(samma lag som vann JDM) med 
1-0. 

Fjällbackas junior·er har i år 
spelat 19 matcher. Endast 3 av 
dessa har förlorats. Detta tycker 
vi är ett mycket gott resultat 
och klubben kan se med tillför
sikt på framtiden. Det ger ju
niorlaget belägg för. 

16-årslaget hade en mellansä
song. Det kommer ju sådana li
te emellanåt med tanke på ge
nerationsväxlingen. I år kom 
laget 3:a från slutet i sin serie. 
Man spelade ihop 10 poäng. 
Klart bäste spelare : Billy Jöns
son. Bäste poängpJ.ockare: Len
nart Juliusson med 14 poäng. 

14-årslaget. Även här kändes 
det betydligt när många spelare 
inte fick vara med på grund av 
för hög ålder. Kanske värre i 
14-årslaget än de andra lagen. 
Näst sista platsen i serien med 
7 "pinnar" kan inte ge godkänt 
men med tanke på den svåra 
åldersväxlingen laget är inne i 
måste vi säga att grabbarna 
gjorde bra ifrån sig. Stefan Palm 
var bäst och samlade ihop hela 
16 poäng. 

13-årslaget spelade sina matcher 
i Kämpersvik och gjorde detta 
med besked. Kom på andra 
plats efter Tanum och spelade 
verkligt trevlig fotboll. Bra med 
tanke på juniorlaget om några 
år. Det är just i dessa led grab
barna skall tas om hand. Detta 
gör Bertil Hellberg, Sven Uno 

Berggren (som även svarar fö'r 
juniorlagen), Tomas Aronsson 
och Lars Engberg med verklig 
glöd. S'Qm Ni märker ger även 
detta fint utbyte. Klubben skall 
vara och är för övrigt tacksam 
för dessa ledare. 

Stefan Palm var bäst även i det
ta lag och samlade ihop 13 poäng 
vilket var den högsta poängsum
man i 13-årslaget. 

12-10-ål'slaget har spelat 10 
matcher varav 5 vunnits. Mikael 
Karlsson utsågs till bäste man 
och svarade även för en högsta 
poängsumma i detta lag: 6 poäng. 

Knattese{ien. 
Förlåt 'Q~s alla seniorspelare, ju
niorspelare och pojklagsspelare, 
men knatteserien tar priset. Den 
kämpaglöd dessa speIare visar 
går inte att beskriva. Publiken 
skrattar, applåderar och ut
trycker sin beundran på ett 
flertal sätt. Pojkarna lägger ner 
hela sin själ i detta spel och är 
totalt slut när domaren blåser 
för full tid. Fjällbackas knatte
serie är uppbyggd efter all
svenskt mönster. Sålunda spelar 
Norrköping, Öster, AIK, GAlS 
och Atvidaberg. I år vann Norr
köping serien med en poäng till
godo på Öster. Mikael Karlsson 
vann skytteligan på 15 mål. Tvåa 
kom Fredrik Ericson med 9 mål. 
Ulf Nyman gjorde 8 och Olle 
Svensson 6 mål. 

foris. sid 24 

Fjällbacka IK damlag 
har under säsongen spelat 6 
matcher varav 4 vunnits. Bästa 
poängplockare Eva Mattsson 3 
poäng. Lagets bästa spelare har 
lagledningen utsett: Kerstin 
Karlsson. Flickorna spelade för-

match till badgästmatchen i 
sommar och vann då över FIB
Aktuellts flickor med 3-0. Stör
sta förlus ten kom mot Munkedal 
som f. ö. spelar i s,ede. Siffrorna 
skrevs till ~10. 

Fjällbacka IK:s damlag som gjort bra ifrån sig under säsongen 
och som bl. a. slog Fib-Aktuellts utvikningsflickor. 

Bakre raden fr. v.: Annette Olsson, Maria Karlsson, Annelie 
Mellström, EVia Mattsson, Runa Andreasson, Kerstin Karlsson 

och Kristina Richardsson.. 
Främre raden fr. v.: Gunilla Dahlqvist, Ann-Charlot1Je Jonasson, 

Anneli Kahlman, Katrin Kahlman, Yvonne Bohlin och 
Madeleine Arvidsson. 
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ordbohuslän vann Fjällbacka 

Det förstärkta Fjällbackalaget som mötte TV -laget och fick se 
sig slaget med 3-1. 

Bakre raden fr. v.: Lennart Krantz, Karl Axel Granqvist, Fred 
Nyman, Gunnar Olsson, Dan Karlsson och Roy Larsson. 

Främre raden fr . v.: Lars Engberg, Tomas Aronsson, Kurt Len
nart Hermansson, Hans Welander, Leif Eriksson, Leif Isacsson 

och proffsspelaren Kurt Ax-elsson. 

Över 300 personer tittade på när 
Nordbohuslän gav Fjällbacka 
(förstärkt med Kurt Axelsson, 
Gunnar Gren, Arne Hegerfors 
och Kenta Olsson) en hård och 
intensiv match där utgången i 
det längsta var oviss. Nordbo
huslän vann till slut med 3-2 
efter 2-1 i halvtid. 

Den nordbohuslänska kombina
tionen bestod av spelare från 
Tanum, Grebbestad, Hamburg
sund, Hällevadsholm, Bullaren 
och Hedekas. 

De som tittade på fick se en 
välspelad och hård match där 
ingen gav vika och faktiskt var 
spelet ett bland de bästa som 
visats i Fjällbacka under året. 
r det förstärkta hemmalaget 
framträdde isynnerhet K enta 
Olsson med ett utmärkt spel. 
Han var utan tvekan planens 
bäste aktör. Andra, som också 
gjorde bra ifrån sig var "gamle" 

Kort om sport 

Knatteserien 

fo r/s. från sid. 23 

Ni som har läst detta om fot
bollslagen förstår vilken stor 
aktivitet detta är inom klubben. 
A-lag, B-lag, jun,iorlag, 16-års
lag, 14-årslag, 13-årslag, 10-12-
årslag + damlag och 5 lag i 
knattesien. Inte illa av ett sam
hälle på drygt 800 "själar". Som 
Ni även förstår kostaT detta 
stora pengar varje år för FIK. 
Gynna klubben så gott Ni kan, 
med en slant e ller något pris i 
någon form. Ni gö-r både Er själv 
och klubben liksom även vårt 
samhälle en mycket stor tjänst. 

-Jin-

il professoren Gunnar Gren. 
Trots "de 50" är han mycket rör
lig och har en underbar pass
ningsförmåga. Rätt adress alltid. 
Fjällbackas egen Dan Karlsson 
och Lasse Engberg var också 
mycket bra, speciellt Lasse som 
nog gjo-rde en av sina bättre 
matcher i FIK. Han var tillsam
mans med K enta Olsson klart 
bäst i Fjällbacka. 
I kombinationen framträdde på 
ett förtjänstfullt sätt målvakten 
Bosse Ek, Hällevadsholm. Han 
gjorde en rad s . k. fantomrädd
ningar och utan honom i målet 
vet ingen hur det hade gått. 
Ingemar Ung från Rabbalshede 
och Mats Hedström från Grebbe
stad var också mycket till sin 
fördel under hela matchen. 
Målens rad: 1-0 Karl Erik Jo
hansson Nordb. 1-1 Gunnar 
Olsson, FIK 2:-1, Mats Hed
ström, Nordb. 2---2 K enta Ols
son, FIK och till slut 3-2 Inge
mar Ung, Nordb. 

OLOFSSONS 
JÄRNHANDEL 

FJÄLLBACKA TEl. 0525-310 40 

Gasol Sport 
Husgeråd 

Båttillbehör 
Fiske 

Flytvästar 

TVl1raml1 i'l1gar av 

tavlolf utföres! 
MATERIAL I LAGER -

ALQOT TOREWI 
FJÄLL BACKA 

TElEFON 0525/31071 

TV-laget slog Fjällbacka 
i årets badgästmatch 

TV -laget som kom, sågs och segrade. 
Bland de mera kända syns i bakre raden: Arne Haege rfors, 

Lasse Aberg, Gunnar Gren, Lars Gunnar Björklund och 
Bengt Bedrup. 

I främre raden Ardy Striiwer och Erik "Kvar i sängen" Sand
ström, Per Grever och Kjell "Hammaren" Johansson. 

Omkring 1.5001 personer kantade 
Fjällbacka Idrottsplats fredagen 
den 13 juli för att se på det 
kända TV -laget med idel namn
kunniga herrar. I laget fanns 
exproffs, världsmästare och 
kändisar från TV - sporten. Även 
FIK hade fö,r dagen en förstärk
ning i Kurt Axelsson från bel
giska Briigge, vilken som van
ligt gjorde mycket bra ifrån sig. 
Badgästerna, d. v. s. TV -laget, 
vann den alltigenom trevliga 
matchen med 3-1. Fullt rättvist 
för övrigt. Laget spexade och 
spelade så gott som hela andra 
halvlek med 12 man. Bengt Bed
rup, som fungerade som småro
lig speaker, ansåg dock att det 
endast var 11 fotbollsspelare plus 
Lars-Gunnar Björklund som 
endast var målskytt. Om man 
skulle försöka plocka ut de bäs
ta bland dem som spelade fot
boll, vill vi nog gärna sätta ett 
plus för Kurre Andersson f . d. 
ArK och pingisvärldsmästaren 
Kjell "Hammaren" Johansson. 
Kjell visade vid flera tillfällen 
att han faktiskt kan spela både 
fotboll och pingis mycket bra. 
En -angenäm bekantskap. En fin 
insats gjo-rde också TV-sportens 
Arne Hägerfors för att inte 
glömma planens bolltrixare n :r 
ett Ardy Striiwer. TV -lagets 
målvakt, landslagets Frank 

Ström hade en lugn dag men 
fick vid ett pa,r tillfällen visa 
att han "pallar" lika bra i ett 
fothollsmål som i ett handbolls
mål. Vi måste också ge en blom
ma till planens äldste aktör, 
Erik "kvar i sängen" Sandström, 
f.d. Hammarby, som enligt B~d
rup skulle ha varit något över 
80 år, men sanning.en torde lig
ga på något omkring de 60. 

I hemmalaget var Karl Axel 
Granqvist, Fred Nyman och L ars 
Engberg de bättre. Laget gjorde 
en svag insats speciellt under 
den första perioden . Hade man 
spelat lika dåligt i serien hade 
laget avgjort hamnat på den 
nedre h alvan. Nu vann FIK sin 
serie vilket framgår av ett an
nat referat i detta nummer. 

Fredrik Belfrage gav TV -laget 
ledningen varefter Lars- Gunnar 
Björklund spädde på till 2-0. 
Fjällbacka reducerade till 2- 1 
genom Roy Larsson, men Lars
Gunnar var snabbt framme igen 
och kunde öka till 3-1 vilket 
även blev slutresultatet i en 
som nämnts tidigare trevlig och 
underhållande match, men där 
taktiken och effektiviteten fick 
ge vika för individuella humo
ristiska inslag, vilket publiken 
hade mycket roligt åt. 

-Jin-

finner Ni 

FJÄllBACKA BOK· OCH PAPPERSHANDEL 
([)äLlaJWLfLa 

GUNNAR HELLBERG 
TEL. 0525-31544 
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Kallt men succe För 
hummertävling 

Monica Olsson och Gösta Järund överlärnn.ar priset till C-klas
sens vinnare Arne Lindström och Björn Hugosson. 

Hununertävlingen, Fjällbacka 
Golfklubbs stora hösttävling, 
blev det stora dragplåstret som 
man räknat med och spelare från 
hela landet hade sökt sig till 
Fjällbacka. 

Antalet spelare hade dock maxi
merats och endast 200, kunde få 
deltaga i tävlingen och spela om 
de 109 humrarna. Eftersom det 
var frost tidigt på morgonen och 
ledningen inte ville riskera grä
set, ci.röjde det någo,t innan spe
let kom igång och detta kom att 
medföra att de sista matcherna 
slutade i mörker. 

Samtliga klassegrar utom en 
gick till utombysspelare, men 
Fjällbackas Björn Hugosson och 
Arne Lindström lyckades vinna 
C-klassen mycket betryggande, 
medan de övriga klasserna vanns 
av spelare som är stamgäster på 
Anrås. Förutom kla:s:;; open, A- , 
B- och C-klass delades ut pris 
för minsta antal puttar och fö'r 
längsta utslag. I samtliga klas
ser fick första pristagarna 6 
humrar, tvåan 5, trean 4, fyran 
3 och femman 2 humrar. 

Längsta utslaget hade norrman
nen P. Aarum som skickade i 
väg bollen 248 meter och minsta 
antal puttar hade paret Linder
Yngvesson med 27 stycken. 
Resultat: 

Klass open: 1) P. Källberg - Åke 
Grunditz 81, 2) C. Ericsson -
P. Ericsson 82, 3) R. Heyman -
J. Heyman 83, 4) Holmqvist -
Claeson 85, 5) Sedström - Karls
son 83 slag. 

Klass A: 1) C. Ericsson - P. 
Ericsson 74,5, 2) Linder - Yng
vesson 75, 3) T. Sedström- I. 
Karlsson 75,5, 4) L. Mossberg -
K. Pihl 75,5, 5) P . Aarum - J. 
E. Olsen 75,5. 

Klass B: 1) B. Haglund _ B. 
Falk 70,0, 2) L . Olausson - M. 
Olausson 74,5, 3) S. Ulfheden -
A. Ulfheden 75,5, 4) Ingela Pers
son - P. Grunditz 76, 5) B. Frick 
- C. Järund 76,5. 

Klass C: 1) Arne Lindström -
Björn Hugosson 55,5, 2) Johans
son-Johansson 59, 3) Hensner -
Sandelin 59,5, 4) Furhall - Fur
hall 61, 5) Nilsson _ IDfheden 
62,5. 

Prisutdelningen förrättades ome
delbart efter tävlingen och Gös
ta Järund samt Monica Olsson 
överlämnade under deltagarnas 
applåder de mycket högt upp
skattade priserna till åTets del-

Björn Gremner 
blev den förste som slog 
"Hole in one" i Fjällbacka, 
125 meter rakt i hålet. 

För första gången på AnTåsba
nan i F jällbacka har en spelare 
svarat för ett s. k. hole in one
slag. Premiärskytten lystrar till 
namnet Björn Gremner och full
träffen kom på tr1edje hålet. Med 
ett s}ag på 125 meter träffade 
Björn mitt i prick. 

- Anråsbanan är den bästa ba
na jag prövat på, berömmer 
Björn Gremner. 

Björn använde sig av järnklubba 
nummer nio när han utförde 
bedriften. 

Hole in one-slaget kom i Fjäll
backa golfklubbs "Flaggpokalen" 
som vanns av Hans Ericsson. 

Tvåa blev Gottfrid Tjärnfors och 
trea lyckoskytten själv, Björn 
Gremner. På fjärde platsen pla
cerade sig C. B. Thorell och 
femma blev Lars Ericsson. Ett 
40-tal spelare ställde upp. 

tagare i hummertävlingen. 

Samtliga spelare var även myc
ket nöjda med banan vilken de 
tyckte fyllde mycket högt ställ
da krav. 

Disponent Gunnar Hinde· 

mark vann Anråspokalen 
Disponent Gunnar Hindemark, 
Säffle, vann överlägset årets 
tävling om AnråspokaIen och 
de 18 hålen på fina 72 slag. Gun
nar Hindemark, som förra året 
blev mästare i Fjällbacka golf
klubb, gav golfbanan mycket 
högt betyg. En av de bästa som 
jag spelat på, ansåg han. 
Det goda resultatet trodde dis
ponent Hindemark berodde på 
att han fått tid till några dagars 
träning, men han avslöj'ar även 
att han varje dag tillbringar nå
gon tid på golfbanan. Som kam
rat runt banan har han ofta fru 
Karin Hindemark. 
Familjen bor sedan många år 
tillbaka i Fjällbacka, där de nu
mera har egen villa. 
Tävlingen leddes av tävlings
kommitten Barbro Heller, Lars
Erik Persson, Gösta Järund och 
Stig Carlqvist. 
Resultat Arn-åspokalen: 1) Gun
nar Hindmark 72 slag, 2) Per 
Grunditz 80, 4) Åke Grunditz 81, 
5) Olle Järund 81, 6) L. E. 
Grankvist 81, 7) J onas Lind 82, 
Roy Hilmersson 83, Klaes Erics
son 83, Per Ericsson 85, Lars 
Thörnblom 87 slag. 45 spelare 
deltog i tävlingen. 

Sommarcupen slutade under andra veckan 

50·tal i damtävling 

augusti 

Hole in one av l3-åTige Björn 
Hugosson, var kanske en hög 

önskedröm men blev dock 
verklighet. 

På AnTås golfbanan har spelats 
final i sommarcupen. Till denna 
hade Björn Hugosson och Kjell 
Andersson kvalificerat sig, och 
i finalen segrade Björn Hugos
son med 2-0. Denne hade för 
övrigt en dag när allt lyckades, 
vid 16 hålet slog han t. ex. från 
90 meter en Hole in one. När 
l3-årige Björn kom fram till 
sista hålet, placerade han bollen 
direkt från 20 meters håll och 
vann klart. 

Kerstin Järund, Fjällbacka, 
vann A-klassen när Fjällbacka 
golfklubb hade sin stora dam
tävling med deItag,ande från 
Torreby, Lyckorna, och Troll
hättan. B-klassen vann Britt Lis 
Furst, Torreby, och C-klassen 
vanns också aven Torrebydam. 
Anna Lisa Pettersson ordnade 
tävlingens bästa resultat, 3,1 p. 
50 damer deltog i tävlingen som 
gick på mycket bra ba:na, men 
i blåst och ställde till med myc
ket besvär för spelarna. 
Resultat: A-klass: 1) Kerstin 
Järund, F. 28 poäng, 2) Mary 
Berg, F . 24, 3) Alice Gillberg, 
T- y 23, 4) Kerstin Darling, T-y 
23, 5) Gunvor Enetsson, T-y 23, 
6) Lizzie Nydeus, L-y 22, 7) Eva 
Emilsson T-y 22. 
Klass B: 1) Britt Lis Furst, T-y 
27, 2) Ulla Nilsson, F 27, 3) Evy 
Sundin, Tr 26, 4) Gulli Gran
qvist, F . 26, 5) A.-M. Walden
ström, F 26, 6) Walborg Eriks, 
7) Gunne Nylander, L-y 21, 9) 
Irma Nyström, T-y 21, lO,) Kers
tin Nedlech, T-y 21. 
Klass C: 1) Anna Lisa Petters
son, T-y 31, 2) Ingrid Foster, F. 
29, 3) Kristina Wejrot, F . 28, 4) 
Eva Hammarstrand, F. 20, 5) 
Birgit Norrby, T-y 17 poäng. 
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Sommarens tennisspel 
a,slutades under sista veckan i 
:uli. Efter tävlingarnas slut med 
finalerna förrä,uades prisutdel
ningen. A- klassen vanns av R. 
Pedersen medan Siv Martinsson 
vann damsingeln och C. M. Bror
ström vann veteranklassen . 

Rall Pedersen segrade i Fjäll
Lacka Tennisveck as A- klass. Ef
ter hårt förstaset, där tiebreak 
fick tillgripas, vann Ralf över 
J an Gunnar Johansson. Siv 
:\fagnusson slog dottern Eva i 
damfinalen. 

Resultat: 
Klass A final: Ralf Pedersen
Jan Gunnar J ohansson 7-6, 
6-1. 

Damfinal: Siv Martinsson-Eva 
:\Iartinsson, 6-0, 7-5. 

Juniorfinal: Bengt Ekström-A. 
Lind 6-0, 6-0. 

Veteranfinal: C- M. Brorström
Nils Löfström 6-1, 6-l. 

B-final: A. Lind-G. Hellberg 
6-3, 2-6, 6-3. 

Semifinal: Klass B: Hellberg/ 
Lindskog_ J ohansson/ Johansson 
6-2, 6-1. Final mixed dubbel: 
Siv Martinsson / Kurt P ettersson 
segrade över Anna Lind och E. 
G. Johansson med 6-1, 6-2. Fi
n al dubbel B: Hellberg/Lind
skog segrade över Bengtsson / 
Lindesvärd med siffrorna 7-5, 
3-6, 6-2. Fin al dubbel A: Rolf 
Andersson /Kurt Pettersson seg
rade över Anders Eriksson/ An
ders Jakobsson med siffrorna 
6-1, 6-3. 

Fjällbacka - Kville - Hamburgsund - Kämpersvik 
Taxistationer 

har gemensam dygnet runt bevakad telefon 

Tel. 0525 - 331 02 

NY SJUKBIL MED SYRGAS 

BUSS FOR SÄLLSKAPSRESOR 
Innehavare : ERNST JOHANSSON, EILERT PALMHAGEN 

och MAL TE JOELSSON 

I n"9a [oka[er 
PÅ SÖDRA HAMNGATAN 

FINNER NI 
FJALLBACKA 

STUVBODEN 
Där kan Ni göra verkCiga f~nJ! 

ETT BESÖK LÖNAR SIG 

TEL. 05 25-31350 INGBRITT ENGBERG 

a ill klAMdemQs Ijä MSI! 

BAGIEIRK = CHAIRKUllElRK = srIECIE]~J 
GLAS och PORSLIN m. ill. 

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

Storfarmarens dotter på besök 
Fjällbacka 

Mrs. Hertha J"aeger, född Larsson, samt hennes kusin fru Inga 
Strömberg, Fjällhacka. 

- Min far Lars Larsson h ade 
en farm som omfattade i svenskt 
mått 1.500 tunnland, och innan 
det blev vanligt med traktorer 
körde vi med hästar, sju-åtta 
stycken för varje redskap, utom 
räfsan som vi hade två hästar 
för. Hertha J aeger, född L ars
son, besöker efter 54 år i Mon
tana åter sitt hemland som hon 
lämnade som tioåring i sällskap 
med mor och syskon för att an
sluta sig till fadern, Lars Lars
son, som rest ut 1912, sju år ti
digare. 

- Att köra hästar fick jag lära 
mig tidigt, berättar H€rtha Jae
ger. Hur många vi had€ minns 
jag inte nu, men det var många. 

Antalet kor var runt tvåhundra, 
men det rörde sig bara om 
köttdjur. Alla som kom till USA 
fick arbeta hårt, och det var 
inget undantag för mig, fort
sätter miss Jaeger. Vi skötte det 
mesta själva, och då får man 
komma ihåg att det inte fanns 
några skördetröskor, utan vi 
körde in skörden och tröskade 
som i det gamla landet. 

Farmen i Montana har nu över
lämnats till en dotter och hen
nes man. 

Under tiden som Hertha Jaeger 
är på besök i hemland€t, bor 
hon i Fjällbacka hos Inga och 
Östen Strömberg. Fru Ström
berg är kusin till den långväga 
gästen som trots de 54 åren där
ute talar en nästan perfekt 
svenska. 

- Annars talar vi alltid engel
ska, och jag tror att jag är en
Sqm i familjen nu om att kunna 

tala svenska, säger hon. 

Hon är ensam på färden som 
ofta varit påtänkt men inte bli
vit av. Redan som 18-åring gif
te hon sig med Arthur Jaeger, 
men han liksom tre barn och 16 
barnbarn är kvar därborta. Av 
syskonen lever bara en syster, 
och föräldrarna har gått ur ti
den. 

Fadern, den legendariske Lars 
Larsson levde till förm året och 
blev 101 år gammal. Han var 
född i Kville men bodde många 
år i Tanum där Hertha även har 
många släktingar. Vid Tanums 
station finns ännu huset kvar 
som liars Larsson byggde. 1912 
reste han t ill USA och blev en 
framträdande person i sitt nya 
h emland. 

Hertha J aeger kännert ill mycket 
om det stora landet som hon 
växt sig in i. Bara Montana är 
lika stort som Sverige. 

- Vi har vår egen regering och 
guvernör, och fortfamnde finns 
det utrymme för den som vill 
arbeta sig fram. I Montana finns 
heller inga rasmotsättningar. Där 
är inte särskilt varmt, men jor
den ger, riktigt skött, goda skör
dar. 

Det är inte mycket som är sig 
likt från 1919 i dagens Sverige, 
men miss Jaeger tycker att allt 
ser bra ut här . 

- Det har varit underbart att 
komma hit. Alla lIar varit så 
glada, och jag har träffat släkt 
som jag nästan glömt hur de såg 
ut, säger hon. 
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Hä[sninfj från kaffebusken ti[[ 
a[[a kaffemostrar 

Som litet frö jag myllas ner i söderns jord 
att producera bönor till ert kaffebord. 
Solens strålar bränna. Svalka ger knappt natten 
Feberhet jag kvider efter livets vatten. 
Så faller regnet ner i tropiskt överflöd 
och räddar mig från torkans bittra död. 

Trevande en grodd jag mot ljuset skjuter fram, 
som hårdna skall så småningom och bli till stam. 
Daggdroppa'r glittra, som dyra ädelstenar, 
från glänsande blad på graciösa grenar. 
Helt plötsligt står jag översållad utav knopp 
från allra understa grenen och ända opp. 

Till brud jag klädes i oskuldens färg så vit. 
Fjäril och kolibri komma strax på visit. 
De dricka girigt nektar från kalkar bleka, 
och underbar doft skimrande vingar smeka. 
Men ack! Min blomstertid är bara alltför kort. 
En lekfull vindil stjäl den sista doften bort. 

Snart mina blommor likt vita iskristaller, 
som snö, sakta dalande mot marken faller. 
Allting blir åter taget från mig - skönhet, charm. 
På nytt jag står där ensam, utblommad och arm. 
Men se! J ag är ju full av frukt, små gröna bär. 
I hundratal de finns - se här och här och här! 

De svälla för var dag och rodna mer och mer, 
tills så en dag jag dem åt skördemännen ger 
att plockas av svarta och valkiga händer, 
lastas på båta,r, skeppas till fjärran länder. 
Där bli de rostade sedan malda i kvarn, 
mina tusentals, sydländskt exotiska barn. 

Nog är de väl nöjda med lotten de fått 
att sprida trevnad i såväl stuga som slott. 
De njutas i trist vardag och även till fest. 
De bjudes generöst åt varje kärkommen gäst. 
Aromen, musik och full av söderns mystik, 
gör grådagen ljusare, varm och löftesrik. 

Maj Gustafson 

FFF-Nålen 
som årsmötet 1961 med stor acklamation beslöt att styrelsen skulle 
låta prägla, har sedan ej rönt den efterfrågan bland medlemmarna 
som man skulle ha kunnat förmoda vid beslutet. 
En ändring härvidlag hoppas vi skall komma till stånd! Det är en 
mycket snygg nål enligt nedanstående kliche i silver och blått i 
storlek 14X 9 mm, alltså lagom stor att sätta på dräktslaget för 
damerna och på kavajslaget för herrarna. Priset på nålen är mycket 
överkomligt, kr. 3: 75. 

Klipp ur nedanstående kupong och rekvirera nålen nu! 

Bliv medlem i FFF 

Till 

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

V. g. sänd per postförskott omgående 

Namn 

st. FFF-nålen il 3: 75. 

Adress... ............................... . .. ...... ............ ..... ........... ........ . 

Legala 
90 år 

18/ 2 Hemmansägare Artur Vic
tor, Bräcke, Fjällbacka. 

85 år 

24/ 3 Fru Blenda Richardsson, 
Oxnäs, Fjällbacka. 

1/6 F. hemmansägaren Per 
Thon!n, Backa, Fjällbacka. 

80 år 

12/ 1 Siffergranskaren Johan 
Carlsson, Fjällbacka. 

17/ 2 Fiskaren John Juliusson, 
Hästvam, Fjällbacka. 

75 år 

4/ 1 F. pensionatsägare Agnes 
Carlsson, Fjällbacka. 

7/1 F. husför,est. Elsa I. Alex
andersson, Fjällbacka. 

5/ 5 Köpman IVaT Dorthe, 
Fjällbacka. 

2/6, Byggmäst. Hugo Andrea
son, Fjällbacka. 

29/ 6 F . bankkassören Clary 
Svahn, Fjällbacka. 

70 år 

3/1 MålaTmästare Harald Ahl
zen, Fjällbacka. 

4/ 1 F. bryggeriägaren Folke 
Hagberg, Fjällbacka. 

17/1 Fru Svea Fredlund, Fjäll
backa. 

20/1 Fru Allie Norderby, Nord
by, Fjällbacka. 

4/ 2 Fru Elsa Eriksson, Fjäll
backa. 

7/5 Lektor Bror Erik Odelius, 
Fjällbacka. 

9/ 6 Plåtslagaremäsmre Arne 
Fredlund, Fjällbacka. 

65 ål' 

9/1 Lagerbitr. Gunnar Isaks
son, Fjällbacka. 

29/ 1 Fru Clary Hakeröd, Mör
hult, Fjällbacka. 

15/2 Fru Nancy Bergqvist, 
Mörhult, Fjällbacka. 

3/3 Fru Gunbo,rg Ekström, 
Håk'ebacken, Fjällbacka. 

14/ 3 Fiskeritillsyningsman 
Evert Ekström, Håke
backen, Fjällbacka. 

17/3 Fru Axelina Andersson, 
Håkebacken, Fjällbacka 

16/ 3, Fru Astrid TernstTöm, 
Håkebacken, Fjällbacka. 

25/3 Fru Svea Andersson, Ler
sten, Fjällbacka. 

notiser 
5/4 Fru Ingrid Malm, 

Fjällbacka 

7/ 4 Fru Karin Carlsson, öds
mål, Fjällbacka. 

11/ 4 Fru Norine Bram, Råröd, 
Fjällbacka. 

20/ 4 Linjearbetare Karl-Axel 
Karlsson, Ödsmål, Fjäll
backa. 

2/ 6 Fröken Ethel Persson, 
Kalvö, Fjällbacka. 

24/ 6 F . brevbäraren Rune 
Strömberg, Fjällbacka. 

60 år 

18/ 2 Fru Anna-Stina Olsson, 
Sälvik, Fjällbacka,. 

22 / 2 Hushållsf. Ester Johans
son, Fjällbacka. 

50 år 

29/ 3 Fru Rut Dahlqvist, Bräcke, 
Fjällbacka. 

Födda 

28/7 Jessica Kristina Cecilia, d. 
t. Sven Sture Novenius Q. 

h. h. Lilian Inger Birgitta, 
f. Johansson. 

29/7 Oecilia Yvette, d. t. Ron
ney Lennart Matsson o. h . 
h . Vigdis f. Stenv'ard. 

19/ 10 Ulrika Susanna, Il. t. Rey
mond Gösta Lennart Fred
lund o. h. h. Inga-Lill Bir
gitta f. Olsson. 

23/ 11 Ej namngiven podke, son 
till Bengt Roger Hansson 
och hans hustru Si"an Ma
riann f. Mattsson. 

Döda 

20/7 Rut Valborg Andre-asson 
f. Johansson från Ödsmål 
Innergård 1:148 f. 28/ 6 
1907. 

27/7 Martin Georg Aronsson 
från Skonaren 2!, f. 6/4 
1904. 

30/ 9 Hulda Maria Axelsson f. 
Hansson från Ödsmål Nor
gård 2:21, f. 9/ 1 1893,. 

3/10 Karl Oskar Andersson 
från Lersten 4:1, f. 1/9 
1904. 

6/10 Angelica Linea Ingeborg 
Fredlund från Ödsmål In
nergård 1:199, f. 15/ 3 1971. 

5/11 Gerda Larsson f. Johans
son från Ödsmål Innergård 
1:115, f. 30/ 6 1884. 

24/ 11 Ester Viola Johansson från 
Ödsmål inneg, 148, född 
22/ 2 1914. 
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2/12 1 i Ad'V€int 

9/ 12 2 i Advent 

16/12 3 i Advent 

23/12 4 i Advent 

24/12 Julafiton 

25/12 Juldagen 

26/12 Annandag Jul 

30/ 12 Sönd. e. Jul 

1/1 Nyårsdagen 

6/1 Trettondedag Jul 

13 /1 1 sönd. e. Trett. 

20/ 1 2 sönd. e. Trett. 

27/1 3 sönd. e. Trett. 

3/ 2 Kyndelsmässodagen 

Högmässa kl. 13 

Barngudstjänst kl. lO 
Högmässa kl. 11 

Högmässa kl. 11 

Högmässa kl. 13 

Julbön kl. 17 

Julotta kl. 7 

Högmässa m. nattv. kl. 11 

Högmässa kl. 11 

Högmässa kl. 13 

Högmässa kl. 11, missionsoffer 

Barngudstjänst kl. 10 
Högmässa kl. 11 

Högmässa kl. 13 

Barngudstjänst kl. 10 
Högmässa m. nattv. kl. 11 

Barngudstjänst kl. 10 
Högmässa kl. 11 
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