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Till höger kommunstyrelsens ordf. Raymond Hansson och på vänster sida verkmästare Lundmark 
tillsammans med ledamöter av kommunstyrelsen under besöket inne i tunneln. 
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Tunnelprojektet genom Vetteberget snart ett fullbordat faktum 
Inom Fjällbacka samhälle torde 
det inte varit någon fråga förut 
som varit så angelägen för be
folkningen. Eller om vi säger 
för den vidare utvecklingen av 
bostadsområden österut, som jusi 
anläggningen av den tunnel som 
skall torrlägga markområdena 
vilka alltid stått under vatten. 
Vid normalt vattenflöde har ju 
Alebäcken avlett detta till sjön, 
men vid häftig nederbörd med 
stigande vattennivå har ju mar
ken fått absorbera vattnet med 
påföljd att det stigit upp i fas
tigheterna inom området. Prob
lemen hur svåra de än är, fin
ner alltid sin lösning. Så gjorde 
även detta. Diskussion omkring 
denna fråga har inte saknats, ej 
heller förslag för att genomföra 

densamma. Ar 1970 var frågan 
klar och arbetet med tunneln i 
mark påbörjades vid Liden där 
gatan skars av, och tunneln 
grävdes ned på ett ansenligt 
djup med riktning norrut mot 
den befintliga bäcken. Men när 
sprängningen genom berget 
skulle påbörjas uppstod det far
hågor för dess verkställande och 
det hela tonades bort. Rasrisken 
hade blivit överhängande för de 
under berget boende framgick 
det. 

För att fortsätta arbetet sökte 
kommunen bidrag från AMS. 
Under våren fick kommunen 
meddelande att sådant bidrag ej 
kunde utgå. Kommunen beslöt 
då att dels utannonsera tunnel-

bygget på nytt, för att se om 
intresse för arbetet förelåg, och 
om priset kunde vara intressant. 
Samtidigt beslöts att man under 
anbudstiden skulle utreda två 
andra alternativ nämligen dels 
fördjupning av Alebäcken och 
dels ett alternativ som avsåg 
pumpning samt dels uppfylInad 
av mark. Det kunde dock vid 
en senare gjord granskning och 
jämförelse konstateras, att såväl 
tekniskt som ekonomiskt i både 
anläggning som drift var tunnel
alternativet odiskutabelt det bäs
ta. Fj ällbacka samhällsförening 
hade samma uppfattning vilket 
meddelades kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen föreslog där
för kommunfullmäktige utföra 
tunnelbygget med början den 15 

augusti. Så beslutades även vid 
kommunfullmäktiges samman
träde den 28 juni 1974. 

I vårt senaste Fjällbacka-Blad 
behandlades tunnelfrågan under 
rubriken "Vi hoppas". Nu kan 
vi slå fast, att detta enorma ar
ete står under sin fullbordan. 

Det anförtroddes Svenska Indu
stribyggen AB att utföra arbe
tet vilket påbörjades den 15 au
gusti. Det förberedande arbetet 
för sprängningen genom Vette
berget undanstökades på n ågon 
vecka varefter ingången till 
tunneln sprängdes ut. Så små
ningom hade man från mark
nivån kommit ned till det verk-
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Föreningen för Fjällbacka 
har till syfte att verka för 
Fjällbackas utveckling fram
förallt på näringslivets om
råde. Föreningen vill därför 
stärka intresset för Fjäll
backa i första hand bland 
före detta Fjällbackabor och 
bland sommargäster i sam
hället och den närmaste 
bygden. 

Några små ord 
Denna gång återkommer jag 
med några tankar om Fjällbacka 
och vår förening för att om möj
ligt få igång en diskussion. 

Som bekant är jag sedan några 
år tillbaka ordförande i För
eningen För Fjällbacka, som är 
ansvarig för denna tidning. Där
för anser jag att det är min 
skyldighet att inför medlemmar
na deklarera vad som passerar 
inom styrelsen. Våra möten är 
glest besökta av medlemmarna, 
vi är dock c:a 450 stycken, och 
därför vill jag på detta sätt 
komma till tals. 

Först påminner jag om syftet 
med vår förening: 

"Föreningen för Fjällbacka har 
till syfte att verka för Fjäll
backas utveckling, framför allt 
på näringslivets område. För
eningen vill därför stärka in
tresset för Fjällbacka i första 
hand bland före detta fjällbacka
bor och bland sommargäster i 
samhället och den närmaste 
bygden." 

Om vi ej lyckas på näringslivets 
område får vi försöka andra vä
gar. Därför har vi efter ett par 
års arbete lyckats med att få 
hastighetsbegränsning till 30 km. 
tim. på länsväg 163 genom Mör
hult, gällande sommarmånader
na juni, juli och augusti. Denna 
vägsträcka saknar hela gångba
nor. Ortsbefolkningen har ock
så framhållit att detta gagnat 
framför allt gångtrafikanterna. 
Vi är dock inte helt nöjda med 
vad det gäller begränsnings
sträckan utan vill förlänga den
samma, vilket vi också arbetar 
på. 

Vi försöker även få till stånd ett 
stopp- eller lämna företrädes
tecken vid vägskälet Skistads
vägen-163:an Fjällbacka. Skri
velse till länsstyrelsen är avsänd 
och utredning pågår . 

Posten i Fjällbacka 
Via postanstalten i Fjällbacka 
får 772 hushåll sin post har post
styrelsen räknat ut. Av dessa 
hushåll är 412 villaägarhushåll 
och 181 självständiga jordbruk. 
Inom postanstaltens område be
tjänas 2,5 butiker (varav 13 livs
medelsaffärer), 9 kontor (grup
pen innefattar bl. a . större af
färskontor, fabrikskontor, advo
katbyråer, bankkontor och of
fentliga myndigheter), 1 läkare 
(även sådana som är anställda 
på sjukhus o. d. räknas in) , 1 
tandläkare, 2, företag inom grup
pen "hotell, restauranger, pen
sionat, och kafeer", 1 damfrise
ring och 1 herrfrisering. Siffror
na baserar sig på en räkning 
som utfördes i januari 1974 men 
hänsyn har tagits till de för
ändringar som kunnat förutses 
inträffa under tiden februari
september 1974. 

Likaså bearbetas SJ -styrelsen 
om förbindelser från och till 
Fjällbacka. Om man inte är bil
trafikant finns det ju numera 
endast möjlighet att komma till 
och från Fjällbacka på fredag 
och söndag. Det anser vi vara 
helt otillfredsställande "allmän
na kommunikationer". 

Har våra medlemmar och läsare 
några synpunkter på dessa och 
andra frågor som rör samhället, 
vore vi glada, om Ni själva i 
tidningen ville framlägga önske
mål och komma med uppslag. Vi 
har likaså flera gånger sökt 
samarbete med Samhällsför
eningen men ej funnit gensvar. 
Jag vill citera ett litet utdrag av 
en artikel från 1960-talet i Fjäll
backa-Bladet som är beteck
nande: 

En vis man i Fjällbacka har en 
gång sagt om oss sommargäster. 
"De äro egentligen fjällbackabor 
som på grund av ett oblitt öde 
tvingas bo på annan ort under 
vintern". Ja så känner väl de 
flesta av oss, och våra tankar går 
ofta under vinterhalvåret till 
vårt kära Fjällbacka. När för c:a 
15 år sedan ett av Göteborgs 
nyare bostadsområden skulle 
planeras, blev gatorna där döp
ta efter municipalsamhällen i 
Bohuslän, och självfallet var då, 
att en av gatorna - skulle heta 
Fjällbackagatan. Om till även
tyrs någon av Eder i Fjällbacka 
skulle tvingas till rikets andra 
stad, så behöver Ni ej känna Er 
helt hemlösa. Ni kan känna Eder 
som på Eder mammas gata - 
på Fjällbackagatan. 

Med dessa små ord ber j ag till 
slut få önska våra kära med
lemmar och läsare en 

GOD JUL och ETT GOTT NYTT 
AR. 

Alf Edvardsson 

Flera öar i Fjällbacka 
förvärvade för naturvård 
Genom beslut av regeringen kan 
fem större öar inom Fjällbacka 
skärgård förvärvas för natur
vårdsändamål. Öarna, som lig
ger inom Tanums kommun, är 
Hj ärterön, Bringebärsholmen, 
Korsön, Norra och Södra Fot
stillen. Därtill kommer ett antal 
mindre kobbar och skär. Kost
naden för förvärvet, från vilket 
viss bebyggelse undantas, beräk
nas till 190.000 kronor. 

I en skrivelse till jordbruksde
partementet karakteriserar na
turvårdsverket förvärvet som ett 
väsentligt led i strävanden att 
säkerställa norra Bohusläns 
skärgård. Länsstyrelsen i Göte
borgs och Bohus län har fram
hållit att öarna är av stort värde 
för det rörliga friluftslivet. 

Fjällbacka-Bladet 

Medlemskap 
eningen för 

Fjällbacka 

För-

Det gläder oss mycket inom re
daktionen för tidskriften Fjäll
backa-Bladet att intresset för 
denna skrift växer för varje år. 
Innevarande år har gett oss stor 
medlemsökning och vi hoppas att 
fortsättning följer. Målet är att 
vi skall kunna notera 500 med
lemmar inom den närmaste ti
den. Och vi bygger vidare. Dag
ligen är det någon som genom 
anförvanter fått höra om denna 
lilla förbindelse länk som Fjäll
backa-Bladet är och "Bladet" 
får på så sätt kontakt med nya 
Fjällbackavänner. Ni behöver 
endast sända några rader under 
adress Föreningen för Fjäll
backa, med anvisning på ev. nya 
medlemmar. 

Så några rader till våra gamla 
medlemmar. Om Ni planerar att 
flytta meddela oss den nya 
adressen så att vi i god tid kan 
omregistrera denna. 

Redaktionen. 

Tack 
Till alla Er, både när och fjärran, 
som medverkar till denna tid
nings framställning, genom text
material och uppgifter m. m. vill 
vi framföra vårt hjärtliga tack. 
Vår förhoppning om ett fortsatt 
samarbete har inte svikits, utan 
allt fler inneslutes i denna ska
ra. Det är detta som är det vä
sentliga i arbetet, att inte sakna 
kontakter till vilka man kan 
knyta nya när något är på gång. 
Tidningens uppgift är ju att 
skildra vad som rör sig i tiden 
inom vårt område vilken upp
gift vi försöker att förverkliga. 
Vad vi lyckas härmed är till stor 
del Eder förtjänst . Vi har förut 
framhållit det önskvärda i att i 
god tid erhålla materialet för 
vilket vi är tacksamma. Det bör 
vara senast 1 maj och 1 novem
ber. Det samlade materialet kan 
ibland bli mera än vad vi kan 
använda på grund av platsbrist 
varför vi få låta sådant som ej 
har aktuell karaktär stå över till 
nästa gång. Vi beklagar denna 
åtgärd, men kan tyvärr inte göra 
något mot detta ingrepp. 

Redaktionen. 

§ E T T E R EJ!I:N]])§ 
BAGE:RJ[[ EJlFTR~ 

Egen tillverkning av 

BAGERI och 
KONDITORIVAROR 

TEL 0525 - 31029 



Fjällbacka-Bladet 

tillönskas Fjä IIbacka-Bladets läsare, 

medlemmar 

medarbetare 

och annonsörer, FFF:s 
vänner hemlandet 

Ar 1974, som vi snart skall läm
na, skilj er sig i stora drag från 
tidigare år. För Fjällbacka sam
hälle har det varit ett fram
gångsrikt år. Bekymren för den 
stagnation i samhällets utveck
ling som varit rådande under 
många år har börjat ge vika, 
och man kan se med tillförsikt 
på framtiden. Anledningen till 
denna optimism är den under 
byggnad varande avloppstun
neln genom Vetteberget vilken 
kommer att lösa såväl avlopps
som bräddavloppsproblemen för 
framtiden. Härigenom kommer 
nu tomtområdet i den östra de-

och övriga 

och övriga 

länder. 

len att bli klart för bostadsbyg
gande. Inom detta område pågår 
nu förarbeten för ledningars 
framdragande och anläggning av 
vägar och parkeringsplats m. m. 
Dessutom har Järund Inventing 
AB lämnat det glädjande nyårs
budskapet att ett nytt kontors
bygge samt ombyggnad av vissa 
utrymmen i fabriken skall på
börjas i början av året. 
På grund av kommunens stora 
satsning och Järund Inventing 
AB:s investeringar ser vi fram 
emot en lyckosam utveckling för 
Fjällbacka. 

Styrelsen. 

ARKITEKTRITADE FRITIDSHUS I SKEPPSTAD 
vid Fjällbackas underbara skärgård 

Naturskönt läge vid havet. Husen har hög standard 

bl. a. med 

villkor. 

vintervattenledning och wc. Goda 

telefonöverenskommelse. 

låne-

Visning efter 

Vägbeskrivning : 

burgsund. Skylt 

Kör väg 163 fr. Fjällbacka mot Ham

märkt: "Skeppstad" anvisar. 

FJÄLLBACKATOtv1TER AB 
Vårfrugatan 1, 541 00 SKOVDE 
TELEFON 0500-85200, 85220 
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Kontorsbygge hos Järund Inventning 

Direktör i J ärund DEVELLO AB, Fjällbacka, är civilekonom 
Erik Järund. 

I början av nästa år sätter man 
spaden i jorden på Järund In
ven tings industritomt för att upp
föra en helt ny kontorsbyggnad. 
Kontoret på 310 m 2 blir en fri 
stående byggnad, som skall lig
ga öster om industrifastigheten. 
Samtidigt skall det gamla kon
toret byggas om och helt inrym
ma utrymmen för personalen i 
form av matsal, klubblokal, om-
klädnings- och tvättutrymmen. 
Verksamhetens tillväxt har un
der senare år varit ganska be
tydande. För närvarande syssel
sätter företaget mer än 70 man. 

Sedan företaget startades har in
vesteringar i produktionslokaler, 
maskiner och utveckling priori
terats. Detta har medfört en ef
tersläpning av investeringar i 
kon tor och personalutrymmen . 

För att skapa utrymme för en 
for tsatt expansion av verksam
heten i Fjällbacka är det n öd
vändigt att genomföra betydan
de investeringar i kontor och 
personalutrymmen. Den plane
rade investeringen är i storleks
ordningen 500.000 kr. 

I samband med expansionen un
der 70-talet har verksamheten 
renodlats och en inriktning på 
vissa produktområden har ge
nomförts. Samtidigt har en upp
delning av verksamheten på 3 
olika företag genomförts, näm
ligen Järund Inventing AB, Jär
und Devello AB och Anero AB. 

Jäl'und Inventings tillverkning 
domineras av polyetenremsor för 
Tetra Paks räkning. Dessa rem
sor distribueras genom Tetra 

Paks olika bolag i världen till 
mejerier i c :a SS länder. Remsan 
är en nödvändig komponent i 
mj Silkförpackningen och appli
ceras på förpackningen direkt i 
mj ölkpackningsmaskinerna. Den 
övriga tillverkningen består av 
andra specialremsor av plast, 
säkerhetstråd för sedlar, förslut
ningsband och etikettband. 

Järund Devello star tades 1973. 
Företaget tillverkar olika för
brukningsartiklar för sjukvår
den. Tillverkningsprogrammet 
omfattar olika typer av termo
meterskydd, urinflaskor och 
blodlancetter. Ett samarbete med 
AB Kabi, Stockholm, har med
fört en legotillverkning i Fjäll
backa. Denna tillverkning be
står av inpackning av en rea
gensremsa enligt en patenterad 
metod i specialmaskiner. För 
detta ändamål har en sterilan
läggning byggts upp i företaget. 

Kabis reagensremsa med varu
märket "Uriglox" användes vid 
screening av patienter med av
seende på bakteriuri. 

Anero AB är företagsgruppens 
utvecklingsbolag. Företaget är 
lokaliserat till Lund och ansva
rar för all produktutveckling. 

Med hänsyn till verksamhetens 
omfattning har det blivit nöd
vändigt att samordna utveck
lingen med övriga enheter i fö
retagen. Man har därför beslu
tat att Anero skall flyttas till 
Fjällbacka inom de närmaste 
åren, vilket också kommer att 
innebära en väsentlig förstärk
ning av organisationen. 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

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

F jällbacka-Bladet 

Internationellt studiebesök Fjällbacka 

Kursdeltagarna samlade framför Inventing i Fjällback a. 

Inventing AB:s fabrik hade i 
sommar besök av kursdeltagare 
från Grebbestads folkhögskola . 
Det var deltagare från ett stort 
antal europeiska länder som del
tog i en internationell språk
kurs. Kursen ingick i Svenska 
Institutets verksamhet, och det 
var första gången som en kurs 
av detta slag placerades utanför 
Uppsala. Ledare för kursen var 
fil. mag. Göran Hartman och in
spector Bengt Åkerren. Förutom 
den språkliga undervisningen 
gavs undervisning i svenska för
hållanden både kommunalt och 
i hemmiljö. Meningen var att 

deltagarna skulle få en inblick 
i det moderna Sveriges politik, 
ekonomi, kultur och samhälls
liv. Eleverna har även fått göra 
studiebesök i industrier inom 
Tanum, bland annat besöktes 
Inventing i Fjällbacka samt 
Extra Film i Tanumshede. Ta
nums kommun var värd för 
gruppen vid en sammankomst 
på Tanumshede gästgivaregård 
där inspector Bengt Åkerren ta
lade för gästerna och kommun
styrelsens ordförande Raymond 
Hansson presenterade kommu
nen, skolor coh kommunala in
rättningar och industrier. 

Ater bussFörbindelse Från skärgården 
tilL RabbaLshede. 
Den myck et diskuterade buss
förbindelsen mellan kustsamhäl
lena Heestrand, Hamburgsund 
och järnvägen i Rabbalshede, 
vilken lades ned den sista juli 
i år , har nu åter kommit i gång. 
Trafikutredningskommitten i 
Tanums kommun utarbetade ett 
förslag till lösning av detta vi
tala problem, ett förslag som 
också godkändes av kommunen s 
styrande. 

Tidigare hade bussen gått från 
Heestrand över Hamburgsund, 
Kville och Öhn till Rabbalshe
de. Den nya linjen går nu i stäl
let från Övertun, Heestrand, 
Hamburgsund, Fjällbacka, Kvil
le och ähn till Rabbalshede. 

Alltså har även Fjällbacka kom
mit med i bilden och vad det 
kommer att betyda även för 
denna plats sedan SJ inskränkt 
sin trafik inom området är lätt 
att förstå . Att nu få daglig för
bindelse till Rabbalshede är ju 
vad människorna behöver. En 
klar förbättring är ju denna lin
je för de som bor längst söderut 
och vilka behöver besöka Fjäll
backa n ågon angelägenhet. 

Trafikutredningen har sökt i sitt 
förslag att sammanföra så många 
fördelar som möjligt i linj ens 
sträckning och det synes som 
om man lyckats mycket bra. Det 
är inte bara personbefordran det 
gäller utam även en godstrans
port vilket är en väsentlig ser
vicesak för samhällenas köp
män. Det råder ett samstämmigt 
erkännande från allmänheten 
längs hela busslinjen att en vik
t ig servicesak nu har blivit ord
nad för vilken de hyser stor 
tacksamhet till kommunen och 
trafikutredningen. 

Affärsmännen i Fjällbacka ser 
detta som en väsentlig service
förmån och skohandlare John 
Johansson är myck et positiv till 
detta. Han uppskattar livligt 
trafikutredningens arbete och 
tror att affärsmännen här skall 
lägga varutransporterna över 
Rabbalshede järnvägsstation och 
på så sätt stödja trafiken. Pre
miärturen gjordes den 4 no
vember och det fanns resenärer 
för såväl kortare resor som de 
vilka sökte kontakt med järn
vägen . Alla hoppas att denna 
trafik skall omfattas av många 
så att den kan äga fortbestånd. 
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När Kungen Carl XVI Gustav kom ti II byn 

Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande Raymond Hansson 
håller hälsningstalet till Konung Carl XVI Gustav. Vidare ses 
kommunfullmäktiges ordförande Sune Karlsson, lilla Helen med 
pappa Bjarne Larsson, direktör Harry Järund, konungen samt 

disponent Erland Järund. 

Tisdagen den 3 september skulle 
gå till historien för bygden. 
Kungen skulle komma. Folket 
väntade på denna dag och ett 
kungabesök hände ju inte när 
som helst. D et var ju 87 år se
dan k ung Oscar II landsteg den 
23 juli 1887 från den kungliga 
båten Drott nere vid Torget. P å 
morgonen den 3 september hade 
vädergudarna inte tänkt på det 
vackra väder folket önskat, utan 
himlens ansikte visade sin stör
sta grånad man kunde tänka. 
Men man hoppades på en bättre 
dag och snart vaj ade flaggorna 
runt om i samhället. Nere vid 
hamnen just där Oscar II land
steg ville samhällets framstegs
vänliga föreningar hy Ila ktmgen 
med Nordens internationella 
flaggparad av de fem kors
flaggorna. Man hade ju hoppats 
att kungen kunnat ges tillfälle 
att färdas genom den stora 
bergsklyftan (Kungsklyftan) i 
sin farfars farfar fotspår, samt 
där rista sitt namn liksom Os
car II gjorde. Men därav blev 
intet. Men då samhället under 
dagen vid kungens besök fick 
hans autograf hoppas vi att även 
hans namn skall pryda bergmas
sivet. 

Förmiddagens storm och regn 
bedarrade under dagen och på 
eftermiddagen sken solen från 
en klar himmel. Det blev för 
alla ett önsk eväder . Vid den ut
satta tiden för kungakortegens 
ankomst hade mycket folk sam
lats vilka paraderade på båda 
sidor om infarten ända från vä 
gen och fram till fabriksporten 
vid Inventings fabriker. 
Barn med flaggor i händerna och 
vuxna med fotografiskt material, 
för man skulle ju fotografera 
kungen. Fattas bara annat. Och 
om inte alla lyckades - så dock 

de flesta. Så kom då kungakor
tegen, kanske litet tidigare än 
man väntat, men alla var dock 
beredda att ta emot hans hög
h et konung Carl XVI Gustav. 
Vid framkomsten hit till Järund 
Inventing AB, v ilket var målet 
vid besöket i Fjällbacka, mot
togs konungen av kommunsty
relsens ordförande Raymond 
Hansson när han steg ur bilen 
och treåriga flickan Helen Lars
son överlämnade en bukett ro
sor till kungen vilka han emot
tog med st.or hjärtlighet med 
några varma ord till flickan. Un
der fården fram till fabriken 
hyllades kungen av den talrika 
publiken med sång och leven. 
Vid framkomsten till fabriks
porten hälsades kungen av di
rektör Harry Järund och dispo
nent Erland J ärund samt kom
munstyrelsens ordförande vilken 
höll välkomsttalet så lydande: 
Ers Majestät! 
Tanums kommun hälsar Ers 
Maj estät varmt välkommen till 
vår bygd. Uppskattningen över 
besöket är stor, det kan jag för 
säkra Ers Majestät. Resan upp 
genom Bohuslän hoppas vi har 
varit givande. Då Ers Majestät 
nu n ått län ets nordkalott är det 
vår förhoppning, att intrycken 
blir goda även uppe i dessa byg
der mellan bergen. 
Tanums kommun har liksom re
gionen i sin helhet under lång 
tid präglats av vikande befolk
ningsunderlag beroende på bris
ten av arbetstillfällen. Bilden är 
en något annorlunda i dag, dock 
ej tillfredsställande. Vi har ändå 
dugliga och framsynta företaga
re, vilka genom sin röelse och 
med stöd av ansvarskännande 
arbetare visar, att man med 
framgång kan bedriva industriell 
verksamhet även i denna del av 

landskapet. 

Ett talande bevis härpå är det 
företag som Ers Maj estät nu 
kommer att bese. Bräderna J är
und har här bevisat, att det går 
att göra en bygd levande. 

Vi hoppas innerligt att detta 
skall smitta av sig i olika delar 
av kommunen för att därmed 
ge våra ungdomar m öjligh et 
stanna kvar i sin bygd och kom
mun - den kommun som vi 

själva tror på, hal' ansvaret föl' 
och arbetar fiir. 

Fjällbacka Samhällsför ening har 
vid detta tillfälle utbett sig om 
Eders Majestäts namnteckn ing. 
Jag framfö r härmed deras öns
kan och hoppas att namnteck
ningen sedermera får överföras 
till bergväggen i samhällets 
Kungsklyfta som år 1887 fått sitt 
namn efter Eders Majestäts far
fars farfar vid dennes besök här 
samma år. 

Från väster ing. Sten Nilsson, konungen, som med stort intresse 
lyssnar på ing. Nilsson, samt dir. Harry Järund och 

disp. Erland Järund. 

Inne i fabriken fick kungen ta 
del av den pågående produktio
nen. Här gick arbetet för fullt. 
Maskinernas rassel och de an
ställdas insatser i de olika ar
betsmomenten gav bevis för en 
fulländad industri. Redan från 
början av gästernas vandring till 
de olika avdelningarna visade 
kungen ett stort intresse för fa
brikationen. Bland de maskiner 
han syntes vara mest intresse
rad av var den förpacknings
maskin vilken ingenjör Sten 
Nilsson demonstrerade. Ingenjör 
Nilsson är sedan många år starkt 
knuten till företaget. 
Direktör Harry Järund och dis
ponent Erland Järund var gäs
ternas ciceroner genom fabriken 
för övrigt och demonstrerade 

maskinparken i sin helhet. För
utom kungen och hans följesla
gare deltog i sällskapet kom
munstyrelsen s ordförande Ray
mond Hansson, kommunfullmäk_ 
tiges ordförande Sune Karlsson, 
landstingets ordförande Lennart 
Mattsson, landshövding Erik 
Huss m . fl. Tiden fersvann raskt 
undan och snart var det tid för 
uppbrott. Medan kungen färda
des fram till sin bil hyllades han 
med sång och åskådarmassan av 
folk från när och fjärran sking
r ades. Vägen från Inventing
fabriken och ner till samhället 
var ett myllrande folkhav. Kon
tentan av det hela var ju att 
alla, såväl stora som små, hade 
fått se kungen. 

T-wi. 

Med flaggor i händerna av egen tillverkning inväntar de yngsta 
konungen när han skall lämna fabriken. 
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"Och detta skall för eder vara 
tecknet: I skolan finna ett nyfött 
barn, som ligger lindat i en 
krubba". Luk. 2: 12. 

Dessa ängelns ord till herdarna 
den första julnatten skall vi nu 
låta bli riktade till oss sj älva. Vi 
skall mana fram bilden av det 
nyfödda barnet i krubban. Och 
det gör vi ju så gärna! I många 
hem och kyrkor kan man i jule
tid finna barnet i krubban som 
en vacker, omtyckt dekoration. 
Varj e år plockar man fram de 
älskade krubbfigurerna och stäl
ler upp dem till en stämnings
full grupp: Där står några her
dar på avstånd med sina får. Där 
i stallet står de oroligt vakande 
Josef och Maria. Och där, i 
centrum, ligger det nyfödda 
barnet på en bädd av halm och 
strå, i själva krubban. 

Känner ni igen bilden? Kanske 
är det några läsare som själva 
har en sådan grupp någonstans 
därhemma. Visst älskar vi den: 
Bilden av barnet i krubban med 
de olika figUrerna runt omkring. 
Visst älskar vi den! 

Den bilden vill jag nu mana 
fram för er inre syn. Men inte 
som en vacker, stämningsfull 
juldekoration. Nej, vi skall nu 
noga betrakta julkrubbans olika 
välkända gestalter en efter en. 
Och så skall vi tänka på vad de 
har att lära oss, moderna jul
firare . 

Låt oss börja med den bekym
rade JOSEF. Han knäböjer där 
i stallet, lite grand i bakgrun
den. Josef har sannerligen inte 
haft det för lätt. Hans fästmö 
har blivit med barn utan hans 
medverkan. Vem fadern var 
visste han inte. Och eftersom 
han var en rättsinnig man och 
inte ville utsätta henne för van
ära, beslöt han att hemligen 
skilja sig från henne. Men en 
Herrens ängel visade sig för ho
nom i drömmen och sade till 
honom: "Josef, Davids son, fruk
ta icke att taga till dig Maria, 
din hustru; ty det som är avlat 
i henne är av helig Ande. Och 
hon skall föda en son, och ho
nom skall du giva namnet Je
sus, ty han skall frälsa sitt folk 
ifrån deras synder." Josef trod
de på ängelns budskap. Han li
tade på att det var Gud som ta
lade till honom genom ängeln 

i drömmen. Och han lydde. Han 
tog till sig Maria. Trots att hon 
var havande. Trots att barnet 
inte var hans. Trots alla de be
kymmer som detta skulle med
föra för honom. Och när han 
nu oroligt knäböjer i vördnad 
inför barnet i krubban, så vet 
han, att i detta barns tillkom
melse har han ingen del. Josef 
vet, att det är endast Marias son 
som ligger där. Men inte Ma
rias son med någon annan man, 
utan Guds Son! Avlad av Den 
Helige Ande, född av jungfrun 
Maria. Detta tror Josef, för Gud 
har talat om det för honom. Där
för kan han skänka barnet sin 
tillbedjan, giva det namnet Jesus 
och ta emot det. Och det är det
ta som vi kan lära oss av Josef: 
att ta emot Jesus som Guds Son, 
att lita på Guds Ord som säger 
oss, att barnet i krubban är mer 
än en människa, nämligen Guds 
Son och världens Frälsare. 

Den andra gestalten kring krub
ban som vi skall betrakta är 
barnets moder, JUNGFRUN 
MARIA. Hon knäböjer något 
framför Josef, något närmare 
barnet, ty henne blev det för
unnat att bli Frälsarens moder. 
I den egenskapen är hon unik 
och kan inte efterliknas. 

Men vad kan vi då lära oss av 
Maria? Jo, det står i julens 
evangelium, att hon gömde o~h 
begrundade ängelns budskap till 
herdarna i sitt hjärta. Låt oss 
göra detsamma! Låt oss göm;na 
julens glada budskap l vara 
hjärtan, d. v . s. låt oss ta emot 
det tro på det, låta det bli och 
förbli ett budskap som gäller 
oss. Men det är viktigt att vi 
inte bara gömmer frälsnings
budskapet i vårt hjärta, utan att 
vi också begrundar det, tar fram 
bilden av barnet för vår inre 
syn, tänker på dess betydelse och 
behåller den. 

Och så vänder vi då våra blickar 
till BARNET I KRUBBAN. Vi 
ser det lilla Jesusbarnet som 
ligger där i en foderkrubba, på 
en bädd av halm. 

Vad kan vi lära oss av den bil
den? Jo, den vill ge oss rätt 
gudabild! Gud är inte den upp
höjde, avlägsne guden som sit
ter långt borta i sin himmel och 
tar ringa eller liten del i män
niskornas bekymmer. Gud är 
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inte ett avlägset samlingsord för 
allt gåtfullt och oförklarligt i 
tillvaron. Bilden av barnet i 
krubban vill lära oss något helt 
annat, ge oss en rätt bild av 
Gud. Bilden av barnet i krub
ban vill tala om för oss, att Gud 
så till den grad bryr sig om oss 
människor, att han sände sin 
egen Son till oss, för att födas 
som människa och bli vår Fräl
sare. I staden Betlehem, mitt 
ibland oss, mitt i vår vardag steg 
Gud ned till jorden och blev 
människa. För att vi skulle få 
bli Guds barn blev Gud ett 
människobarn. Han förlade sitt 
möte med oss människor till nå
got så jordnära som en stall
krubba. Och det är detta hans 
möte med oss som är den egent
liga anledningen till vårt jul
firande. 

Men det finns ytterligare några 
gestalter kring krubban. Några 
gråa män som står där liksom 
vid sidan om. Det är HERDAR
NA. Låt oss för allt i världen 
inte glömma herdarna, som först 
av alla fick lyssna till julens 
glada budskap: "I dag har en 
Frälsare blivit född åt eder i 
Davids stad, och han är Messias, 
Herren." 

Det som vi kan lära av herdar
na är, att när de fick höra bu
det om Messias, så lämnade de 
allt vad de hade för händer för 
att söka upp honom. Ingenting 
var viktigare för herdarna än att 
bege sig till Betlehem och se det 
som där hade skett och som 
Herren kungjort för dem. P å 
samma sätt får ingenting i vårt 
julfirande bli viktigare .än ~tt 
gå för att se julens egenthga flr
ningsämne: Barnet i krubban. 

Men det är ytterligare en sak 
som vi kan lära oss av herdarna. 

Det står i julevangeliet, att de 
vände tillbaka och prisade och 
lovade Gud för allt vad de hade 
fått höra och se. Låt oss göra 
detsamma! Låt oss prisa och lo
va Gud för allt vad vi fått höra 
och se! Låt oss prisa och lova 
Gud för att vi fått höra och se 
vår frälsning, genom Hans Son, 
Jesus Kristus - Barnet i krub
ban. 

Sv. Ps. 61: 1. 

Anders Wenehult 

Fjällbacka-Bladet 

Tanum höjer med en krona 
Tanums kommun höjer nästa år 
skatten till den borgerliga kom
munen med 1 kr. till IS kr. 
Skatten till pastorat och försam
ling uppgår till l kr. och med 
landstingsskatten 10 kr., höjning 
1.50, blir den totala utdebite
ringen i Tanum nästa år 26 kr. 
Orsakerna till den kommunala 
skattehöjningen är bl. a. ökade 
kostnader på den sociala sidan, 
löneökningar samt täckande av 
vissa skulder till stiftelsen Ta
numsbostäder. Dessa, som upp
går till 347.009 k r., regleras via 
budgeten för att man inte skall 
vara tvungen att tillgripa ytter
ligare h yreshöjningar. 
Från driftsbudgeten kan näm
nas i övrigt att partistöd utgår 
med 1.000 kr. per mandat, att 
hundskatten ökar från St} kr. till 
50 kr., att skottpengar utgår med 
15 kr. för räv och 40 kr. för vild
mink samt att båtplatsavgifterna 
ökar från 125 till 150 kr. Vidare 
kommer tomtpriserna att höjas 
avsevärt liksom serviceavgifter
na i kommunens gästhamnar. 
Totalt omsluter driftbudgeten på 
utgiftssidan 45,8 mkr och av 
dessa tar den sociala sektorn 
14,5' mkr eller 3-5-,50 procent. 

K ville pastorats 
församlingsdelegerade har hål
lit sammanträde varvid man 
bland annat fastställde utgifts
och inkomststaten för nästkom
mande år. Denna balanserade på 
442.5017 kr. Utdebiteringen fast
ställdes till 30 öre per skatte
krona, vilket är en höjning med 
10 öre jämfört med förra året. 
Vid sammanträdet hälsades en 
ny ledamot, Evald Dahlbom, väl
kommen av ordf. Eric Gustafs
son. Herr Dahlbom efterträder 
framlidne ledamoten Torsten 
Karlsson. 

Kville kyrkofullmäktige 
godkände vid sitt senaste sam
manträde det uppgjorda statför
slaget vilket balanserade på kr. 
391.066. Utdebiteringen besluta
des oförändrad eller 85 öre per 
skattekrona. Kyrkofullmäktige 
beslutade också på kyrkorådets 
rekommendation att överta or
gelfonden för Hamburgsunds 
kyrka, som just nu uppgår till 
cirka 13.000 kr., samt att upp
dra åt kyrkorådet att beställa 
ny orgel. Denna har dock en le
veranstid av tre år. 

För Värme-, OIja- och Sanitetsinstallationer 
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F jällbacka-Bladet 

Föreningen för FjälLbacka ökar 
sitt medlemsantal 

Föreningens styrelse är: från vänster Algot Torewi, fru Anna
Greta Krook, John Johansson, Alf Eavardsson och 

Ingemar Engström. 

FFF höll sitt år smöte traditions
enligt i Församlingshemmet un
der närvaro av ett flertal intres
serade medlemmar. Ordf., hr Alf 
Edvardsson, hälsade deltagarna 
välkomna och föredrog dagord
ningen för sammanträdet. Den
na upptog såväl frågor rörande 
föreningens inre angelägenheter 
som samhällsfrågor. Föreningens 
verksamhet under räkenskaps
året redovisades i verksamhets
berättelsen och r evisorernas be
rättelse, vilka samtliga godkän
des och styrelsen beviljades an
svarsfrihet för det gångna årets 
verksamhet. Om föreningens fi
nansiella läge redogjorde kassö
ren hr John Johansson, för. 

Trots den goda balansen i verk
samheten måste vi dock, sade 
han, företaga en höjning av med_ 
lemsavgiften, då ökade kostna
der för tidningens framställning 
har inträtt. Arsmötet beslöt en
h älligt att höja avgiften med fem 
kronor. Då avgiften för lösnum
merförsäljningen n yligen under
gått en justering blev denna av
gift oförändrad. Att medlems
antalet var i stigande noterades 
med glädje och utgjorde nu 445. 

Man var så framme att se på 
samhällets problem. Det sedan 
lång tid och ett krävande arbe
te nu beviljade hastighetsbe
gränsn ingen av 30 km. genom 
Källvik-Mörhult mottogs med 
tacksamhet. Det ansågs även att 
en förlängning av sträckan 30 
km. söderut var önskvärd. 

Då kommunikationerna genom 
SJ:s indragning av turerna till 
att omfatta endast fredag och 
söndag ansågs detta vara botten 
för de icke bilburna. Det beslöts 
att tillskriva SJ om ökad trafik 
på denna linj e. 

Det påpekades från personer 
vilka är boende l omglVnmgen 
vid Reningsverket, att det spri-

des en odör från dess avgaser 
ut över området. För att avhjäl
pa detta förhållande beslöts 
kontakta vederbörande myndig
het. I anledning av en till FFF 
ställd skrivelse vari ansågs att 
mellanölsförsäljning i Fjällbacka 
bör stoppas dagarna före och 
under midsommar och badorts
festen upptogs frågan till be
handling. Frågan diskuterades 
ingående och olika åtgäFder 
ventilerades. Det framhölls att 
den största boven i detta drama 
är den "vilda" campingen vil
ken får ostörd florera i samhäl
lets omgivningar då berörda 
myndigheter ej åtgärder dessa 
missförhållanden utan låter be
folkningen terroriseras under 
flera dagar av fylleristerna vil
ka utför en systematisk förstö
relseverksamhet på enskild 
egendom och mark, medan de 
boende är i avsaknad av skydd 
eller hjälp ur rättssäkerhets
synpunkt. Huvudmassan av des
sa marodöer synes vara hemma
hörande i västsverige. Styrelsen 
fick i uppdrag att i samarbete 
med Samhällsförenin!;(en söka 
stävja detta busliv vilket Fjäll
backa har upplevt under fram
förallt den senaste midsommar
helgen. 

Styrelsen fick ägen i uppdrag 
att undersöka möjligheten av att 
vid Skistadsvägen, 163:an, an
bringa en skylt om stopp- eller 
lämna företrädestecken vid detta 
vägskäl. Till ledamöter i styrel
sen återvaldes hrr Alf Edvards
son, Göteborg, Ingemar Eng
ström, Skara, samt nyvaldes fru 
Anna-Greta Krook , Djursholm. 

Övriga ledamöter äro John r. 
Johansson och Algot Torewi. Vi
dare återvaldes r evisorerna fru 
Kerstin Kroona och Stig Samre, 
Fjällbacka. Till sist tackade ord
föranden för visat intresse och 
för alla värdefulla inlägg i de
batten. 

7 

FjälLbacka hoppas pa god 
sommarsasong 1975 
Föreningen Fjällbacka Havsbad 
kan nu summera sommaren 1974. 
Den har ur ekonomisk synpunkt 
varit relativt god. F öreningen 
håller sina "ställningar" och allt 
pekar på fortsatt aktivitet under 
kommande säsong. När detta 
skrives har man inte hållit or
dinarie höstmöte där val av le
damöter i bl. a. styrelsen ingår. 

Vi v~t sedan gammalt att det 
just vid val till styrelseledamJter 
har uppstått problem. Ytterst få 
vill vara med i detta ideella ar
bete, de anser att tiden inte 
räcker till. Tyvärr. Det är det 
gamla beprövade "gardet" som 
år efter år får rycka in. Det kan 
vara en tidsfråga när dessa vill 
avgå efter decennium av år i 
styrelse och utskott. Då är re
krytering av yngre krafter nöd
vändig, men när ingen vill hjäl
pa till uppstår stora problem 
med föreningens berättigande. 

Nog om detta. Vi hoppas på att 
höstrnötet (det är över nu) har 
varit positivt och föreningen har 
fått styrelse och utskott som är 
arbetsvilliga och som kan fort
sätta arbetet med bl. a. brygg
dansen, uthyrningen och dylikt. 

Föreningen Fjällbacka Havsbad 
har under året slutfört en rad 
stora och ur samhäl :ssynpunkt 
viktiga arbeten. Bl. a. har ett 
nytt omklädningshus vid tennis
banan i Källvik uppförts och ta
gits i bruk. Där finns förutom 
tvenne omklädningsrum även et t 
stort förrådsrum, två vatten
klosetter samt två duschar med 
varmt och kallt vatten. Vad som 
återstår här är invändig mål
ning i förråd och omklädnings
rum samt en del arbeten utan
för byggnaden. Till detta har 
föreningen anslagit medel som 
finns tillgängliga sedan föregå
ende års stat. Vattenklosetterna 
är av stort behov. De är faktiskt 
samhällets två enda wc. De åter
stående är torrklosetter. 

Föreningen har också tagit den 
nya minigolfbanan i bruk. Den 
ligger på samma plats som den 
gamla men är av toppklass. He
la denna anläggning med både 
tennisbana och golfbana i verk
ligt fin klass är stora tillgångar 
för samhället. 

Badplatsen i Mörhult har fått 
sin brygga reparerad. Nytt däck 
och en ny svikt har föreningen 
bekostat. Det skall även till 
nästkommande säsong forslas dit 
fin sand för att jämna botten vid 
badplatsen, så att den blir mera 
barnvänlig. 

Bryggdansen har pågått som 
vanligt. Cirka 25.000~30.000 be-

sök are även i år. Tyvärr går 
denna dans med stor förlust. Hur 
skall dessa siffror gå ihop? Vi 
är inom föreningen mottagliga 
för alla förslag. Någon entre 
k an vi tyvärr inte taga in. Då 
måste gatan avstängas och det 
får vi inte av länsstyrelsen och 
polismyndigheterna. Vi har hel
ler inte varit så mycket inne på 
den linjen. Hela atmosfären r unt 
bryggan är underbar med havet 
helt inne på de dansande. 

Folk kommer och går, tar en 
dans, pratar och verkligen kopp
lar av. Då skulle nog en entre
eller dansbilj ett vara mycket 
störande på hela omgivningen 
och den fria bryggdansen som 
under alla år varit mottot i för
eningen vara borta. Folk skulle 
ha betydligt större krav på mu
sik och förströelse av annat slag 
och på annan service. Men som 
sagt detta är en fråga om eko
nomi och trivsel i kombination. 

Den är svårlöst. Hjälp oss med 
detta Ni som vill ha bryggdan
sen kvar och som vill stödja den. 

Alla svar beaktas, heter det ju 
och vi lovar att ta upp alla som 
s. a. s. är realistiska och verkli
gen kan förbättra möjligheten 
av att ha denna tradition sdan s 
kvar och fortleva. Till att börj a 
med kan Ni ju (som så många 
gånger tidigare) ge Ert stöd med 
den inbetalningsavi som bifogas 
denna tidning. Sänd in Ert bi
drag till bryggdansen, litet som 
stort, och visa att Ni vill och 
kan hjälpa oss ytterligare ett år. 

Det är faktiskt Ert bidrag som 
har hjälpt oss hitintills. Många 
resonerar som så att kan man 
dansa gratis 15-16 gånger un
der en hel sommar med gratis 
entre så ka man ju ge ett litet 
stöd via denna tidskrift. Vi hop
pas att Ni resonerar lika. 

Vi vet också att mån ga förbätt
r ingar och investeringar måste 
göras de kommande säsongerna 
i Fj ällbacka inom alla områden. 

Vi har börjat och vi hoppas kun
na fortsätta. Är det n ågot eller 
någon förbättring Ni anser är 
av nöden så skriv till oss "Fjäll
backa-Bladet", Box 290, 45171 
Fjällbacka och tala om det Ni 
anser viktigast så skall vi för
söka medelst vår förening och 
även samhällsföreningen få det
ta till stånd. 

Till alla "Fjällbacka-älskare" . 

Välkommen tillbaka sommaren 
1975 och känn Er som hemma 
önskar 

Föreningen Fjällbacka Havsbad 
u . p . a . 
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Fjällbacka-flickor till final Bohus-Talangen 
Publiken mottogs även av Rune 
Holmbergs trio vilka med kläm
miga skärgårdstoner satte fart 
på det hela. Trots kylan och den 
molniga kvällen blev det en 
trivsam afton och stämningen 
var hög under tiden publiken 
avlyssnade de sju numren som 
framfördes av de tävlande. 

Tävlingen gav två finalister till 
Lisebergs stora scen lördagen 
den 3 augusti. Samtliga tävlan
de applåderades livligt av den 
jublande folkmassan. Mest bru
kar det bli sång i dylika sam
manhang. Men i Fjällbacka möt
te en rad instrumentalister upp. 

Man fick höra såväl dragspel 
som violin, flöjt och seriöst gi
tarrspel - för det svarade Bodil 
Hägg. 

Från vänster: Agneta Håkansson, Asa Hellberg, Carina Joe~sson 
och Anita Thoren. 

Efter tävlingens avslutning åter
stod det för juryn med Lasse 
Dahlqvist i spetsen ett svårt 
jobb. Det gällde ju att kora fi
nalister bland de jämna delta
garna. Vinnare blev Bodil Hägg, 
Bullaren, och de fyra flickorna 
i "Sex F", Asa Hellberg, Fjäll
backa, Anita Thoren, Carina 
Joelsson och Agneta Håkansson, 
samtliga från Tanum. Samtliga 
flickor tillhör den stora skol
orkestern inom kommunala mu
sikskolan i Tanum vars lärare är 
Sven Alfredsson. Flöjten är det 
instrument Anita, Agneta, Cari
na och Asa valt, medan Bodil 
valt gitarr. Bodil brukar ackom
panjera "Sex F" . Denna grupp 
har sjungit en längre tid och 
bl. a. hunnit med ett radiofram-

Den femte Bohus-talangen ägde 
rum den 22 juli i Fjällbacka. I 
rykande storm och under en 
regntung himmel anlände under 
eftermiddagen M/ S Westkust 

till Fjällbacka. Denna premlar 
inleddes med att konferencier 
Lasse Dahlqvist hälsade den tu
senhövdade publiken välkom
men till kvällens tävlingar. 

JAIRUND 

HNVENTHNG 

AKTHEBOlAG 
fJAlll3ACKA 

Telefon 0525/31022 

trädande i det regionala pro
grammet "I västfickan" när det 
sändes från Strömstad. 

Medan juryn sammanträdde led
de GP:s Jan MagnuS! Rosengren 
med hjälp av Rune Holmbergs 
trio en musikgissning vari hr 
Elon Engberg, Fiällbacka, gick 
till final. 

Premiären i Fjällbacka avsluta
des med ett extra festligt inslag 
då källarmästare Carl Clement
zon, tillsammans med GP bjöd 
till teatersupe med dans på Sto
ra Hotellet. Nettot av entren 
gick till Föreningen Fjällbacka 
Havsbads verksamhet som väl
villigt emottog gåvan. 

Som en avslutningsvinjett på 
1974 års GP:s Bohustalang i 
Fjällbacka saxar vi några rader 
av Lasse Dahlqvists eftermäle 
återgivet i M / S Westkusts logg
bok: Efter föreställning i Fjäll
backa besättningen inbjuden 
Fjällbacka hotell på räkor. Mu
sik, sång, dans och hög stäm
ning. Krögaren sjöng "Doris 
Marianne" med Jussi-stämma 
efter att ha engagerat sig själv. 

Natten kom med kraftigt regn 
och ökande vind. Besättning 
ombord och i Morfei armar om
kring kl. 2 p. n. Morgonen 23/7 
bjöd på uppklarnande himmel, 
men alltmer ökande vind. Efter 
närande frukost inköp av räkor, 
skor och rädisor. Lämnade kaj 
kl. 14.22 med kurs Hunnebo
strand. 
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Stort deltagande Fjällbacka simskola 

Simlärarna Agneta Svensson, Mölndal, och Fia M. Krensler, 
Malmö, flankerar biträdande promotor Klas Möllberg, medan en 

liten elev uppvaktar med en fråga. 

Simskoleverksamheten vid Säl
viksbadet hade god tillslutning 
med 182 deltagare därav 110' ny
börjare och 72 märkestagare. 

Väderleken hade inte varit den 
bästa, då låga vattentemperatu
rer ständigt n oterades. 

Promotionen gynnades av sol och 
vackert väder och många intres
serade var närvarande. Dagens 
promotor, Lasse Lundberg, häl-

sade välkommen och uttalade ett 
varmt tack till Tanums kommun, 
simskolans lärare, Agneta Svens
son och Pia M. Krensler, elever
na och dess målsmän för det 
stora intresse som visats för den
na undervisning. Simlärare Fia 
Krensler redogjorde för simsko
lans program och vad som under 
denna korta tid hade åstadkom
mits. Undervisningen hade be
drivits under helt nya former 
men under mindre gynnsam vä-

13Y.9defkl ~ ~ft 

Kville Sparbank 

-'6-' .. p;i~ 

I aHa bankären~en vänJ E~er 
tj{[ Sparbanken 

FJÄLL BACKA Tel. 0525 - 31018, 31380 
Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 

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

måndog 10,00-13.00 
fredag 14.00-18.00 

derlek. Trots detta hade elever
na visat stort tålamod och in
tresse för att fullfölja skolan. 

Agneta Svensson informerade 
om vad man hade att iakttaga 
vid olycksfall i vattnet och hur 
man skulle sätta in hjälpen i 
olika nödsituationer. Sedan ele
verna visat sina färdigheter i 
livräddning, olika simsätt m. m . 
promoverades märkestagarna och 
erhöll sedan sina förtjänst
tecken. 

Märkesdeltaaare: 
Brons: Linda -LyckelI, Gary 
Lyckell, Eva Johansson, E1isabet 
Johansson. 

Silver: Anders Hansson, Stefan 
Palm, Niklas Johansson, Agneta 
Palm, Anders Sävervall, Gary 
Lyck ell, !rene Larsson, Monika 
Eriksson, Marika Andersson, 
E1isabeth Johansson. 

Kandidaten: Conny Andersson, 
Elisabeth Johansson , Lennart 
Aronsson, Stefan Johansson, 
Gabrielle Berglund. 

Järnmagister: Mats Hugosson , 
Carina Eriksson, Pete'r Engberg, 
Claes Engberg, Conny Claesson, 
Lena Grönqvist, E,va Andren. 

Bronsmagister: Lena Johansson, 
Ann-Katrin Juliusson, Christina 
-Granqvist. 

Silvermagister: Birgitta Krok, 
Carina Claesson, Gösta Anders
son. 

Nybörjare: Pemilla Akerberg, 
Pontus Sjöström, Ann-Mari 
Nordström, Maria Back, Elisa
beth Karlsson, Michael Jacobs
son, Kerstin Odin, Henrik Bon
destam, Johan Johansson, Elisa
beth Ahlin, Kristina Bondestam, 
Jeanette Jacobsson, Jim Axels
son, Anders Hedlund, Urban 

P ålsson, Torbjörn Pålsson, Ro
ger Persson, Jörgen Ottosson, 
Helene Alexandersson, Jonas 
Malmberg, Tony Andersson, An
ders Nilsson, Anneli Palm, Ton
ny Danielsson, Roy Danielsson, 
Ramona Larsson, Aneli Arons
son, Patrik ädling, Annika Gus
tavsson, Jonas Strand, Yvonne 
Ekström, Annika Uttgren, Patrik 
Strand, Lotta Hugosson, Ingemar 
Johansson, Maria Lemark, Ulri
ka Ekström, Karin Hansson, He
len Gustavsson, Pedra Hansen, 
Stefan Börjesson, Mikael Blom
qvist, Camilla Arnewid, Elisa
beth Bräck, Mikael Torstensson, 
Cecilia Davidsson, Agneta Hans
son, Kåre Berggren, Helen Pers
son, Olle Svensson, Richard 
E'ngberg, Jonas E'gnell, Magnus 
Lemark, Ulf Karlsson, Helen Jo
hansson, Marie Andersson, Kent 
Blad, Peter Björkdal, Sofie Ju
liusson, Anna-Lena Larsson, Per 
Aronsson, Anders Karlsson, Ul
rika Andersson, Anders Anders
son, Maria Eriksson, Linda 
LyckelI, Susan Juliusson, Catha
rina Andersson, Carola Anders
son, Gary Lyckell, Ulla-Britt 
Kjellstorp, Eva Johansson, Mar
cus Rapp, Dick Högberg, Anders 
Högberg, Malin Karlsson, Ca
mille Eriksson, Christoffer Gra
te, Matthias Grate, Cecilia Eriks
son , Daniel Victor, Peter Lisney, 
Mats Forsberg, Andreas Johans
son, David Johansson, Agneta 
Engberg, Pemilla Karlsson, 
Ann-Karin Tillström, David Jo
hansson, Monika Hansson, An
ders Thoren, Hans Zwetsloot, 
Malin Wennberg, Camilla An
dersson, Monika Thoren, Jörgen 
Karlsson, Fredrik Eriksson, Mats 
Karlsson, Rolf Lundin, Mikaela 
Kensert, Catharina Almqvist, 
Cathrin Wigren, Ulf Karlsson, 
Niklas Ahlström, Catharina Ahl
gren, Helen Nilsson, Ann Eriks
son, Eva Schub, Ann-Karin 
Longnell och Sören Johansson. 

6;// kUMdefl//ClS IjäMSI! 

BAGERI = CHARKUTIERI = SIPIECIERI 
GLAS och PORSLIN m. m. 

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

.Allt i blommor 
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Stort intresse För den kulturella verksamheten 

Hembygdsarkivet var välbesökt, så även utställningen i Församlingshemmet. 

Kulturnämnden inom kommu
nen med nämndens ordförande 
Rolf Wallgren i spetsen arran
gerade under sista veckan i sep
tember en kulturvecka omfat
tande olika platser inom kom
munen. Medverkande var samt
liga hembygds- och fornmin
nesföreningar och hembygdsråd 
vilka arrangerade visning av 
museer, hembygdsarkiv, kultu
rella byggnader, underhållning 

med musik, uppförande av tea
ter, föreläsningar m. m ., m. m. 
Alla arrangemang väl genom
förda och besökta aven stor 
publik. 

I Fjällbacka var museet på 
"Nestorsgården" öppet lördagar
na den 21 och 28 med ett livligt 
deltagande. Verksamheten här 
drevs under parollen "Till gam
la tider återgår". Förutom att 

gästerna fick ta del av museets 
s~mlingar hade man organiserat 
fram arbeten från, kan man väl 
säga, "en gången" tid. I den 
trevliga gamla stugan från 1849 
med sin gamla interiör hade da
merna samlats för arbete. Me
dan besökarna vandrade runt 
gjorde intresserade uppehåll 
med början i köket, där tera
peutlärare Anita P ersson med 

fnr/s. sid. " 

I den nya förrådslok alen befinner sig de manliga hantverkarna. 

Kville Hembygdsarkiv 
höll sitt årsmöte i samband med 
den pågåen de visningen av ar
kivet under k ulturveck an den 25 
sept. i Församlingshemmet. Ord
föranden , hr Arne F redlund, 
Fjällback a, hälsade deltagarna 
välkomna. Ur verk samh etsberät
telsen framgick att ett ak t ivt ar
bete nedlagts under året. Den 
fotografiska avdelningen h ade 
tillförts ett stort antal n ya bil
der. Vidare hade inköpts böcker, 
därav Nau tiskt lexikon och K ul
turlexikon. Studiecirk lar i hem
bygdsverksanihet hade även ar
betat med gott resultat. Arki
vets lokal hade försetts med 
brandsäker dörr. Omsättningen 
balanserade på kronor 9,29,: 12 
med en behållning av kronor 
37: 27. I k ommunalt anslag hade 
erhållits 700 kr. Till styrelse val
des: hrr Arne Fredlund, Fjäll
backa, ordf., Nils Nilsson, Vi
dingen, sekr., Östen Hedenfjäll, 
Fjällback a, kassör. Nyvaldes ef
ter Johan Mjölner, F jällbacka, 
som avsade sig återval, Sven 
Pettersson, Solhem, Sven Jo
hansson, Valeby, Zander Blad, 
Tyfta, och Einar Johansson, 
Hamburgsund. Revisorerna, her
rar Johan Carlsson och Torsten 
Hakeröd, Fjällbacka, återvaldes. 
Till arkivföreståndare valdes hr 
Nils Nilsson, Vidingen, och till 
ledamöter i arbetsutskottet hrr 
Östen Hedenfjell, Nils Nilsson 
och Arne Fredlund, samt till er
sättare Artur Johansson, Karls
lund, Folke Johansson, Lycke, 
och Erik Gustavsson, Dahle. 

Beslöts uppmana innehavare av 
handlingar över gårdar m. m. att 
ej förstöra dessa utan överlämna 
dem till förvar i arkivet. 

~~ 

@röna Idd 
Ställ et med den godo 

maten och hembakat 

kaffebröd . 

PUB och Barservering 
i trivsam miljö. 

HÄRLIGT FATOl 

Biografen renoverad . 

Nytt ljud och ljus. 

Fr. o. m. jan uari utökas 

med fredagsföreställning 

1"ensionat och ~iograf 

FJÄLLBACKA TEL . 0525/31041 

'Välkommen! 

Siwan o. Bernt Hansson 
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Stort intresse för den kulturella verksamheten 
(oris. från sid. 10 

takt i slagen visade hur man 
bråkade, skäktade och häcklade 
lin under den tid som vi snart 
kan kalla forntid. I "bästrum
met" hade fru Linnea Lind
ström samlat sig vid ullkardor
na och spinnrocken under det 
man nog bland deltagarna min
des den gamla trevliga texten 
"Än i dag gamla spinnrocken 
spinner" medan garnet fyllde 
tenen. Fru Linnea Isaksson 
framtrollade med flinka händer 
något vilket kallades "näver
söm" . Sist i denna kvartett var 
fru Inga Strömberg, som verk
ligen kunde visa vad "pinnspets" 
var för något och vilket fann 
många beundrare. Stegen var ej 
många förrän man trampade in 
i den stora lokalen vilken med 
tiden skall ge plats för större 
föremål. Här finns det plats för 
alla frivilliga arbetskrafter, nu 
och under kommande tid. Före
mål strömmar in och allt behö
ver restaureras. Arbetet har på
börjats. Gamla kistor med pryd
liga ornament och årtal som 

1796, 1848 m. fl. behövde just en 
översyn, och finsnickaren Ture 
Krantz stod just i kretsen av 
dessa vilka han behandlade på 
sitt eget sätt. 

En annan av dessa omistliga 
hantverkare, finsnickaren 84-
årige Rudolf Gustavsson, hade 
som sin uppgift att göra hjul till 
den 200-åriga "hötromen", vilka 
göres aven rund stock en ' igt 
forntida sedvänjor. Det är alltid 
trevligt och intressant att se des
sa skapare. Det var inte m'n :lre 
intressant när plåtslagare Arne 
Fredlund hade etablerat sig i 
sitt fack och enligt gammal sed 
tillverkade bl. a. lock till ~amla 
kaffepannor av koppar. Sådana 
saker kan kallas hantverk. Vä ·· 
deröbods gamla fyr från 18067 
tillhör även museets inventarier. 
Därför finnes det kanske ett li
tet - men starkt intresse att få 
den uppförd. Några stycken har 
nu ansett tiden mogen för att 
börja arbetet och dessa i sam
råd med f. fyrvaktaren John H. 

Johansson hade nu börjat lägga 
grunden för detta. 

En annan stark gren på kultu
rens träd är Qville Hembygds
arkiv vilket finns i Fjällbacka. 
Här finnes mycket intressant 
material av vilket mycket har 
stark anknytning till just denna 
plats. 

Under kulturveckan arrangera
de Hembygdsarkivet en utställ
ning i Församlingshemmet där 
det visades bilder samt utställdes 
foton. Utställningen omfattade 
även arkivets lokaler där delta
garna informerades om olika 
saker. Ur arkivets ljudbands
samling kunde gästerna begära 
vissa upptagningar upp spelade. 
Det är många röster av de gam
la som på detta sätt skänkes till 
eftervärlden. En grupp lärare 
och elever från Chalmers i Gö
teborg besökte i studiesyfte ar
kivet och fann sig väl tillrätta 
bland det rikliga kartbeståndet 
från äldre tider. 

T-wi. 

Interiören av gamla stugan där damerna informerar om gamla hantverks utövande. 

Tunnelprojektet genom Vetfeberget ... 
(orl •. från sid. l 

liga djupet av tunneln genom 
lutningen 1 meter på 7 meter. 

Då dylika arbeten inte förekom
mer så ofta i bygden var det 
många som var intresserade i 
arbetets början. Man kunde ju 
under några dagar se hur ar
betare specialiserade för sin 
uppgift och med teknikens hjälp 
betvingade det stora bergmassi
vet. Vi låter sprängningsförman 

Bertil Koskinnen berätta lite 
om det förestående arbetet. Han 
synes ha allt uppgjort enligt sin 
plan och anser att sprängningen 
inte är något märkvärdigt. 

Tunnelns längd är 490 meter och 
den skall vi ha gått igenom till 
månadsskiftet januari-februari. 
Inga märkvärdigheter med det
ta! Tiden rullar vidare och tun
neln blir längre för varje dag. 

I början av oktober månad in
fann sig kommunstyrelsens le
damöter vilka mottogs av verk
mästare Lundmark som var ci
ceron under vandringen i den 
dåvarande 130 meter långa tun
neln. Vid månadsskiftet oktober 
-november hade 2S0'-meters
strecket överskridits. 

Sedan en längre tid tillbaka på
går tvåskiftsarbete och berg-

massorna som körs ut ur tun
neln lagras upp i omedelbar när
het till arbetsplatsen och det nya 
tomtområdet. Dessa stenmassor 
blir ett förträffligt material till 
vägbyggnad och fyllnadsarbeten. 

Genom tunneln kommer att dra
gas den sanitära avloppsled
ningen från bebyggelseområdet 
varigenom även denna viktiga 
fråga är löst för framtiden. Det 
är nästan ofattbart att samhäl
let genom detta väldiga projekt 
avlastas de förutvarande olösta 
bekymren om ett väl dimensio
nerat sanitärt avlopp samt 
bräddavlopp för bäcken. 

Rasrisken från det mäktiga Vet
teberget vid Torget där det reser 
sig 60 meter över havet har et
sat sig fast i folkets medvetande. 
Nu när sprängningen av tunneln 
pågår kan det lätt hända en 
olycka, säger man. Det har ju 
rasat ner stenblock förut utan 
att någon vidrört berget. Det 
största stenblocket som man 
minns rasat ned från rätt stor 
höjd var i början av detta sek
let. Man kan än i dag se varifrån 
det kom och om storleken råder 
olika bedömningar. Man tror sig 
komma ihåg att stenmaterialet 
räckte till två husgrunder. När 
man står och iakttager detta 
trasiga bergmassiv kan man in
te frigöra sig från den tanken 
att under framtiden kan det in
träffa ras. Under 19S0-talet in
träffade ju ett mindre ras då en 
större stenbumling lossnade från 
Bergväggen och spred stor oro 
med fridlysning av ett område 
samt bortförande av tvenne bo
stadsfastigheter. 

Som en säkerhetsåtgärd har det 
nu utförts förstärkningsarbeten 
inom området för bostadsbebyg
gelsen inunder berget. Det har 
borrats hål och man har plintat 
fast bergpartier vilka kunnat in
ge någon risk. Dessutom har vis
sa trasiga bergspartier sprutats 
och fyllts med betong. När det 
gällt större stenblock har man 
dränerat ut vattnet från desam
ma genom djupa hål i vilka 
plaströr anbringats för att av
leda vattnet och minska isens 
sprängverkan inom bergspartiet. 

Och i det slutliga skedet vid 
sprängningen av tunneln kom
mer den moderna teknikens oli
ka faser att borga för ett lyckligt 
slutförande av 'detta arbete. Än
da från arbetets börj an och in 
i november som vi kunnat följa 
detta har allt gått lyckligt och 
framgångsrikt vilket får tillskri
vas företaget och deras anställda. 
Till företaget Svenska Industri
byggen AB och dess anställda 
vid tunnelarbetet i Fjällbacka, 
framför vi härmed Fjällbacka 
samhälles tack för gjorda insat
ser under innevarande år. Vi 
tillönskar Eder Ett Gott Nytt Ar 
och ett lyckligt avslutande av 
Edert uppdrag. 

FFF 
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InternationeLL havsFisketävli ng 
utanFör FjäLLbacka 

Det var stronga och "saltade" killar som med största noggrannhet 
vägde även de minsta fiskar som fångats under noggrann kontroll. 

Göteborgs Havsfiskeklubb ar
rangerade den 16 och 17 augusti 
sin GHF -cup i vattnen runt Vä
deröarna. Vädret var blåsigt och 
under andra dagen rådde full 
storm. Deltagarna embarkerade 
fem fisketråiare och det var ett 
mäktigt uppbåd av internationell 
klass. Ett sextiotal personer del
tog varav damerna även var re
presenterade. Trots det hårda 
vädret fiskade man och fångs 
terna vilka första dagen uppgick 
till 900 kg. och under andra da
gen till blott 100 kg. bestod till 
stor del av haj . En gråhaj hör 
till de märkligaste av de 13 ar
ter som representerades. När 
fisketrålarna angjort bryggan 
vid fjällbackafiskarnas mottag
ningshall var det en brokig ska
ra av väl utrustade deltagare 
som gick i land. Förutom alla 
fiskedon av högsjötyp var dom 
väl utrustade med olika dekora
tionsmärken vilka bars såväl i 
huvudbonaden som på den öv
riga klädesutrustningen. Och 
även om det hela påminde om 
julgransbeklädnad vittnade det 
dock om att det inte var den 
första drabbningen som nu av
slutats utan den kommer med 
all säkerhet att upprepas under 
kommande år. Det rådde stor 
uppvaktning runt fiskevågen in
ne i hallen och de som skötte 
invägningen hade många upp
märksamma blickar riktade mot 
sig. Här gällde det att var och 
en kammade in varj e hekto så 
att goda resultat uppnåddes. 

De främsta resultaten bland de 
56 deltagarna i den individuella 
tävlingen blev: 

1) Fritiof Skalsky, GHFK, 57,3; 
2) Göran Norstedt, GHFK, 55,2; 
3) Tore Svensson, GHFK, 55,1; 
4) Arne Olsson, SVHK, 50',6; 5,) 
Christian Wedebrant, SVHK, 
38,4; 6) Pentti Talvia, Finland, 
36,8; 7) Rolf Falk, STH:s Havs
fiskare, 33,9; 8) Andreas Rom
metvedt, Tönsberg HFK, 31,3; 9) 

Rolf Ågren, GHFK 26',7, 10) Stig 
Strandman, GHFK, 23,2. 

GHFK-cupen, damseniorer: 1) 
Solveig Fjellman, GHFK, 17,2; 
2) Solveig Björnerstam, GHFK, 
11,6; 3) Martha Björnerstam, 
GHFK, 1,6. 

GHFK- cupen, damjuniorer: 1) 
Solveig Aronsson, GHFK W,2. 

GHFK- cupen, herrjuniorer: 1) 
Anders Friman, Trestads SFK, 
22,8; 2) Anders Kihlström, 
SVHK, 14,2; 3) Per Dahlström, 
SVHK, 10,4; 4) Michael Thorin, 
SVHK, 8,26; 5) Stig-Olof Mag
nusson, SVHK, 7,4; 6) Arne 
Hasselblad, SVHK, 6,0; 7) Dan 
Hedberg, SVHK, 4,9; 8) Peter 
Christoffersson, SVHK, 2,2. 

GHFK-cupen, lagtävlan: 1) Gö
teborgs Havsfiskeklubb lag 1, 
142,2; 2) Svenska Havsfiskeklub
ben, lag 1, 118,6,; 3) Göteborgs 
Havsfiskeklubb, lag 2, 72,7; 4) 
Göteborgs Havsfiskeklubb, lag 3, 
68,3; 5) HFK Måsen, 44,4; 6) 
Stockholm Deep Sea Anglers, 
42,95; 7) GG 63, 39',3; 8) Svenska 
Havsfiskeklubben, lag 3, 34,65; 
9) Göteborgs Havsfiskeklubb, lag 
4, 25,0; 10) Svenska Havsfiske
klubben, lag 2, 23,5. 

Bästa utlänning: Pentti Talvila, 
Finland, 36,8. 

Bästa skeppare: Kurt Sträng, 
Totalvikt 16-8 311,4. 

Individuellt: 1) Göran Norstedt, 
GHFK, torsk, 7,200'; 2') Evert Al
men, GFHK, pigghaj, 6.650'; 3) 
Rolf H . Nilsson, SDSA, pigghaj, 
5,700; 4) Rolf Ågren, GHFK, 
pigghaj, 5,650; 5) Bertil Yng
strand, GHFK, pigghaj, 4,600; 6) 
Arne Stenqvist, Mariestad, pigg
haj, 4,550; 7) Göran Gustavsson, 
Stenbiten, pigghaj, 4,450'; 8) 
Sven- Åke Persson, GHFK, pigg
haj, 4,350; 9) Arne Olsson, SVHK 
torsk, 4,200; 10) Per Dahlström, 
SVHK, pigghaj, 4,050. 

Insändaren 
Vatfenfrågan 
Hur skall sommarstugeägare, 
som frampå vårkanten kommer 
upp till Fjällbacka och vattnar 
sin trädgård, veta om det är för
bjudet på grund av vattenbrist. 
Visserligen står det i "Björklö
vet", enligt uppgift av ortsbe
folkningen, men hur skall som
marstugeägare från Stockholm, 
Göteborg eller andra platser få 
reda på vad som står i detta 
blad. 

En direkt fråga till kommun
styrelsen. Är detta inte en stor 
brist med informationen? Var
för inte lägga ett meddelande i 
bleviådan till samtliga stuge
ägare? 

"Undrande" 

Vraket 
I juninumret av Fjällbackatid
ningen beklagade sig en skribent 
över det fula, halvt nedbrända 
vraket mitt emot hamnen och 
ville ha det avlägsnat. 

Vraket kan dock ses på annat 
sätt också! Det är för alla barn 
en påminnelse om havets risker 
och farlighet. Det är något som 
stimulerar fantasin och lockar 
till ständigt nya besök. Vraket 
är något barnen gärna vill höra 
talas om på vintern när Fjäll
backa och sommaren bara är 
fjärran minnen. 

Kort sagt: Det gamla vraket är 
en sevärdhet som borde få vara 
kvar! 

Patrik Wahren 

I anledning av att artikeln i 
Fjällbacka-Bladet nr 36, under 
rubriken "Hur skötes naturvår
den i Fjällbackaskärgården?" 
har uppmärksammats genom 
ovanstående värdiga insändare, 
hoppas vi att de nu publicerade 
olika uppfattningarna skall leda 
till att frågan finner en lösning 
som kan omfattas av den stora 
allmänheten. 

Redaktionen. 

Tjuvfisket slår rekord 
Det har i sommar förekommit 
mycket tjuvfiske i fjällbacka
skärgården. Inom det område 
som fridlysts för garnfiske har 
fiskeri tillsyningsmän beslagtagit 
rekordmånga redskap. Åtskilliga 
kommer att vidkännas åtal. 

I sommar har vi så gott som dag
ligen plockat upp garn ur fjor
den. Det står tydliga anslag på 
holmarna runt omkring, varför 
man inte längre kan undskylla 
sig med att inte veta om förbu
det. Det händer att folk. sätter 
fast garnlinorna på holmarna för 
att undgå upptäckt, påpekar fis
keritillsyningsman Sigvard Ek
ström. Eftersom det inte syns 
några flöten på vattnet, blir det 
svårare att upptäcka tjuvfisket. 

Nödradion rädd
ning vid Fjällbacka 
Sjöräddningens nödradiostatio
ner som finnes på en rad hol
mar i bohuslänsskärgården har 
utnyttjats flitigt i sommar. En 
lördag fick en fritidsbåt med sju 
vuxna och ett barn motorhaveri 
utanför Fjällbacka. Båten lycka
des ta sig in till Vedholmen där 
man per radio kunde larma 
kustbevakningen . TV 225 gick ut 
och bärgade de sju som stod på 
holmen och tog den havererade 
båten under bogsering till Fjäll
backa. Vid tillfället blåste det 
c:a 10 meter per sekund. 

Staten köper öar i Kville 
Fastigheterna Hjärtön 1:2 och 
1:3 (med undantag för tomt med 
byggnader) samt Hjärtön 1:6 i 
Kville skall enligt beslut av re
geringen förvärvas för 190.000 
kronor. 

Fastigheterna omfattar fem stör
re öar inom Fjällbacka skärgård 
och arealen uppgår till c:a 110 
hektar. 

Förvärvet betecknas som ett vä
sentligt led i strävandena att sä
kerställa hela norra Bohusläns 
skärgård. 

Oälkol11l1a iii! 

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

[Sommartid D A N S fem kvällar i veckan 

Ny festvåning. Nytt konferensrum för 50 personer 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Telefon 0525/31003 
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Kville 
I början av 1840-talet kom kvil
leborna i så dåligt rykte för se 
defördärv och laglöshet, att för
hållandena i K ville vid denna 
tid observerades långt u tanför 
socknens gränser. I brottmåls
statistiken för år 1842 över straff 
som avkunnats vid K ville hä 
radsrätt, heter det i en kom
mentar: "Försåtligt överfallande 
på allmänna vägar, särdeles se
dan det blivit mörkt; verkställ
da rån, tjufvnader med och utan 
inbrott, i hus eller ute på mar
ken, hästkreaturs ihjälskärande 
i stall och på betet, äro nu ofta 
inträffade händelser, hvilka för 
några år sedan högst sällan af
hördes. Detta onda synes hafva 
tilltagit, sedan spöstraffet af
skaffades (detta skedde år 1841), 
ty vatten och bröd aktas icke. 
Olyckligt är, att man så sällan 
kan komma brottslingarna på 
spåren, tilltala och öfverbevisa 
dem." 

På några år hade de civila för 
hållandena radikalt förändrats i 
Kville socken. Vid biskopsvisi
tationen 1826 och 1830 nämns 
ingenting om en omfattande 
brottslighet. 1843 är däremot si
tuationen en annan. I protokol
let från biskopsvisitationen den 
24 juni 1843 framhålles, att lönn
krogar finns särskilt i Fjällbacka. 

"På detta fisk eläge säljes Bränn
vin supvis i varje stuga hvarige
nom också sedligheten alltmer 
undergräfves, laster och brott 
utbreder sig, rån, stölder och till 
och med mord förefalla . Ord
ningsmän voro visserligen till
satta, men dessa vågade knappt 
fullgöra sina åligganden af fruk
tan att bliva anfallna och illa 
handterade." 

I socknen fanns en stor skara 
människor u tan fast tillhåll. 
Mantalslängden för år 1842 upp
tar namn på inte mindre än 169 
sådana personer. Många av des
sa var organiserade i ligor, som 
terroriserade häradet. K r ono
länsman vid denna tid var A . 
Pettersson, som i en rapport av 
den 13 oktober 1843 till t . f. k ro 
nobefallningsmannen L. J. He
denskog dels r edogjorde för var 
tjuvligorna höll till i socknen, 
dels begärde att några husarer 
skickades till K ville för att hjäl
pa kronolänsmannen att få bukt 
med dessa ligor. Rapporten om 
ligamedlemmarna omfattade 62 
namn, varav 28 försetts med an
märkningen "våldsverkare och 
för allmänna säkerheten farliga" . 
Rapporten angav också, var des
sa personer vistades. Här n ämn
des i första hand Rabbalsh ede, 
som kronolänsman Pettersson 
kallade "ett röfwarenäste", vi 
dare Knaxeröd, Branstaby, 
Branneby och Jore. Mindre 
grupper fanns i Klef, Fjällbacka, 
Askeröd, Rörkärr, Långebäck, 
Tungene och Svandal i Tanum. 
Det verkliga problemet för kro
nolänsmannen var en hästtjuv, 

sockens 
Carl Johansson, son till gästgi
varen i Rabbalshede. Denne 
hästtjuv var ledare för en tjuv
liga och hade i april 1843 slup
pit ut från länshäktet, straffad 
för andra resans häststöld. Un
der sommaren stal han åter häs
tar och blev häktad av krono
länsmannan, som genomförde 
häktningen med fara för eget liv. 

Denna händelse förefaller vara 
den direkta orsaken till krono
länsmannens rapport och begä
ran om att några husarer sta
tionerades i Kville. Kronobefall
ningsman Hedenskog vidarebe
fordrade Petterssons rapport till 
landshövding Carl G. L9wen
hielm och anhöll att en militär
kommendering om 15-20 man 
med befäl, ur förslagsvis Kungl. 
Bohus Läns Regemente, sändes 
till Kville med uppdrag att bi
träda med att bovarna greps. 

Landshövdingen gick emellertid 
en helt annan väg. Han skrev 
till kyrkoherden i Kville, Carl 
Peter Jungberg, som tillträtt 
tjänsten som kyrkoherde 1840. I 
sin skrivelse framhöll landshöv
dingen, att en militärkommende
ring skulle bli mycket kostsamt 
för socknen. Han föreslog i stäl
let, att problemet med bovarna 
skulle handhas av socknen 
själv. Landshövdingen anmoda
de kyrkoherden att sammankal
la sockenstämman och låta stäm
man uppgöra ett förslag för åter
ställande av lugn och säkerhet. 

Den 29 oktober 1843 hölls den
na sockenstämma, då en stor del 
av församlingsmedelmmarna var 
närvarande. I sockenstämmopro
tokollet heter det: 

"Med anledning af Konungens 
Befallningshafvandes i Göthe
borgs skrifvelse af den 19 inne
varande October månad, var 
Qville församling kallad till den
na Sockenstämma, hvarvid såväl 
Kyrkoherden som KronoLänds
man A. Pettersson hvar för sig 
gjorde församlingsborna upp
märksamma på den olyckliga 
belägenhet, hvari denna ort sig 
befann genom de många vålds
verkare, som här vistades och 
den stora fara, både för lif och 
egendom, som deraf var en följd. 

Församlingen erkände ock med 
bekymmer, a tt tillståndet i sock
nen i denna del var högst be
dröfv ligt. KronoLändsmannen, 
som upsatt en upgift på per
soner, femtiosex i Qville socken, 
som dels skydda vanfrägdade 
personer, dels sjelfva äro 
vanfrägdade och illa kända, 
vilken upgift han till Ko
nungens Befallningshafvande 
skulle insända, upläste för 
de församlade en förteckning 
på ett mindre antal personer, 
som dels för allmän och enskild 
säkerhet vådliga och dels för de
ras böjelse för vanart och um-

ordningsstadga 
gänge med bofvar äro misstänk
te, och upgaf äfven namnen på 
dem, som skydda bofvar. Hvar
efter ock, sedan församlingen 
förklarat sig icke ha något att 
erinra mot riktigheten af hvad 
dessa bilagor innehålla, utan 
medgaf, att de voro med sanna 
förhållandet förenliga, försam
lingen fattade därefter följande 
beslut, hvilket såsom förslag 
skulle till Konungens Befall
ningshafvandes pröfning insän
das: 

"För allmänna och enskilda sä
kerheten såsom vådliga ansedda, 
äfven som misstänkta personer 
tillåtes det icke att utan laga 
skäl vistas utom deras bonings
ställen från solens nedgång till 
dess uppgång. De få icke heller 
företaga någon resa ur socknen 
utan föregående anmälan till 
KronoLändsmannen, som äger 
undersöka förhållandet och ef
ter sig företeende omständighe
ter medgifva eller förneka den
na resa. Allt vid ett vite af 32 
R :dr banco. Sådana personer få 
ej heller visa sig försedda med 
pistol, skojarepiska, knif eller 
järn för skada vid vete af 3 
R:dr 16 Skill. banco. Den, som 
sedan det blifvit mörkt, hyste 
osäkra och misstänkta personer 
på annat ställe än där de ha sin 
rätta hemvist, eller ock lämnar 
husrum åt annan vanfrägdad och 
misstänkt person från annan 
socken plikte 16 R:dr 32 Skill. 
banco." 

Ordningsstadgan insändes till 
landshövdingen och fick hans 
sanktion den 29 dec. 1843. Polis
makten och de kyrkliga myndig
heterna i socknen gjorde därmed 
en gemensam aktion mot brotts
ligheten. Att sockenstämman 
kunde fatta ett sådant beslut och 
fungera som ordningens upprätt
h ållare berodde på att förord
ningen om sockenstämmor och 
kyrkoråd föreskrev i § 6,: 

"Till Sockne-Stämmas handlägg
ning höra de mål, som röra Kyr
kans wård, samt Socknens eller 
Församlingens hushållning och 
allmänna angelägenheter, så
som: - - - 17:0 Öfwerens
kommeIser till befordrande af 

allmän ordning och sedlighet in
om Församlingen, för hwilkas 
noggranna efterlefnad Sockne
Stämman äger att på wederbör
lig ort anhålla om vites före
läggande, der sådant finnes nö
digt - - - ." De nya kommu
nallagarna av 1862 avskaffade 
sockenstämmoinstitutionen och 
därmed sockenstämmans upp
gift att beforda den allmänna 
ordningen och sedligheten. Kvil
le sockens ordningsstadga till
lämpades tills de nya kommu
nallagarna trädde i kraft. 

När Kville sockenstämma beslöt 
att upprätta en ordningsstadga 
och att bötfälla dem som över
trädde den, kom kyrkan att 
framstå som det organ, som höll 
ordning på bovarna. Enligt folk
traditionen fördes en "bovlista", 
som enligt prosten J . A. Alund, 
uppväxt i Abrott i Kville socken, 
"upplästes söndagligen efter 
gudstjänsten med den ständiga 
rubriken: ytterligare tillkomna 
bovar". Sockenstämmans proto
koll lästes upp i kyrkan och det 
är möjligt att en förteckning 
över "vanfrägdade och illa kän
da personer" fördes av socken
stämman och att det är denna 
förteckning, som enligt folktra
ditionen fick beteckningen "bov
listan". 

Brottmålsstatistiken för Kville 
härad visar, att ordningsstadgan 
fick önskad effekt. Brottslighe
ten avtar. I protokollet från bi
skopsvisitationen den 23 aug. 
1850 heter det: "att de oskick 
hwaröfver vid senaste Visitation 
klagades, nu blifvit genom laga 
kraft vunnet Sockenstämme
beslut till församlingens stora 
belåtenhet alldeles afskaffat". Så 
väl var det emeIlertid inte. 
Brottmålsstatistiken visar en 
mycket h ög topp år 1857. Den 
h ör också hemma i sockenstad
gans sammanhang och hänger 
samman med att Kville år 1853 
fick en ny kyrkoherde, Johan 
Henrik Holmqvist, som tog itu 
med en annan aspekt på tillstån
det i K ville socken, nämligen 
det omfattande alkoholmissbru
ket - men det är en annan his-
toria. 

Holger Benettsson 

Besök Herrfriseringen i FjällbackaI 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 315 26 
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Barndomsminnen 
Då vi på försommaren kom till 
morsmors och morfars stuga, 
dröjde det inte många minuter 
innan vi utanför hörde klappret 
av trätofflor. Det knackade för
synt på dörren och in steg 
Sara-Sammel. 

Sara-Sammel var en liten gum
ma med ekorrpigga ögon. Hon 
var klotrund av alla sina sju 
yllekjolar och minst lika många 
koftor och sj alar. Till och med 
på huvudet hade hon en tre, 
fyra sjaletter. Och det lustiga 
var, att Sara-Sammel gick pre
cis likadant klädd sommar som 
vinter. 

Nu hade hon kommit för att 
hälsa stadsherrskapet välkom
met. 

Det blev ett nigande och bock
ande och gamla Sara kunde inte 
se sig mätt på herrskapsfruas, 
mammas, kvarnhjulshatt med 
två långa hattnålar i. 

Där på landet gick ännu alla 
kvinnor klädda i sjalett. 

Mammas knäppkängor, som gick 
nästan upp till knäna, och hög
h alsade klänning måste också 
kommenteras och nypas i. För 
att inte tala om hennes nya pin
cene. 

Pappa var naturligtvis en riktig 
herrekarl i sin svarta kubb och 
åtsittande paletå. 

Han bjöd Sara på en pris L~ung
lövs äkta luktsnus ur en liten 
silverdosa. 

Den gamla steppade i rena hän
förelsen och förundrade sig över 
hur rekorderligt herrskapet var. 
Även mina bröder och jag, små
herrarna och lillafröken, fick 
'dr beskärda del av Sara-Sam
mels beundran. 

Efter tidens mode var pojkarna 
klädda i randiga bomullskosty
mer med knäbyxor och stråhat
tar med nedhängande band i 
nacken. 

Själv tyckte jag att jag var otro
ligt elegant i brun sammets
klänning med spetskrage, ribb
stickade strumpor, lackskor och 
en skär sidenhatt med svarta 
sammetsband - neddragen till 
öronen . 

_ ar gumman lugnat ner sig och 
beundrat allt och alla, bjöd 
mormor, dagen till ära, på kaffe 
i finrummet. 

Yid andra tillfällen fick allt Sa
ra hålla till godo med att sitta 
rid det vaxduksklädda köksbor
det. Men i dag var det fest. 
:Mormor hämtade grädde i jord
källaren och dukade med de 

bästa kopparna. Och kan man 
tänka sig - herrskapsfrua hade 
köpebröd med från stan. 

Det var inte ofta något sådant 
vankades, så det var inte under
ligt att Saras ekorrögon fick ett 
hänryckt u ttryck medan hon 
andaktsfullt tuggade i sig den 
ena veteskivan efter den andra 
och drack kaffe på fat. Några 
köpebrödsskivor hamnade också 
i Saras kjortelsäck för framtida 
behov. 

Långt om länge skulle äntligen 
gumman gå och vi alla följ de 
henne ut på backen utanför 
stugan. 

Återigen blev det ett nigande 
och bockande och tackande i all 
oändlighet, medan Sara-Sammel 
retirerade och vinkade adjö. 
Plötsligt försvann hon ur vår 
åsyn. Det sista vi såg av henne 
var ett virrvarr av kjolar och 
ett par spretande, magra gum
ben i svarta, hemstickade ylle
strumpor. 

Stackars Sara, hon hade bak
länges störtat ner i ett sandtag. 
Det blev naturligtvis en förfär
lig uppståndelse. 

Pappa rusade ner i fördjup
nmgen och fick gumman på 
fötter. Tack vare alla sina tjocka, 
präktiga yllekläder klarade sig 
Sara undan olyckstillbudet med 
blotta förskräckelsen. 

Till sommarens program hörde, 
att också vi i vår tur skulle be
söka gamla Sara. 

Hon bodde i en liten grå stuga 
i en glänta långt inne i skogen. 
En gång hade hon haft en man, 
om äkta eller ej vet jag inte. 
Han hette emellertid Samuel och 
därav hade gumman fått nam
net Sara-Sammel. En dag hade 
Samuel bara försvunnit och al
drig senare låtit höra av sig. 

Nu bodde Sara ensam i sin lilla 
låga stuga. Hennes enda säll
skap var en katt, som hon inte 
vågade släppa ut i rädsla för 
att räven då skulle kunna ta 
den. 

Den stackars katten hade blivit 
blind med åren i den mörka stu
gan, vars små och otvättade 
fönster inte tillät dagsljuset att 
tränga in. 

På den tiden hörde man aldrig 
talas om någon djurskyddsför
ening, så Saras stackars katt fick 
hålla till godo med gummans 
egendomliga kärleksbeteende. 

Vägen till Saras stuga gick ge
om "kronorättarens skog" på 
slingrande, smala stigar, där lin
nean växte under de höga gra
narna. 

från Västsverige 
Ibland råkade vi skrämma upp 
någon skogsfågel, som med då
nande vingslag skrämde oss 
halvt från vettet. Det kändes, 
som om hjärtat skulle stanna i 
bröstet, men på samma gång låg 
det en trolsk skönhet över sko
gen. 

Vid sådana tillfällen tvivlade 
man varken på skogsrå 'et, 
näcken, tomtarna, trollen eller 
jättarna, som folket i trakten of
ta berättade om. 

Allt tyckte man vara troligt i 
denna stora, mörka, sagolika 
skog. 

Vägen gick också förbi "Vallare
stenen". Där sades det, att en 
lite vallpojke en gång för länge, 
länge sedan bragts om livet av 
en elak husbonde. 

Det var med klappande hjärta 
man kastade en liten pinne på 
rishögen bredvid stenen och oro
ligt såg sig omkring, innan man 
kvickt kilade vidare. 

Kusligt var det också, att gå 
förbi de djupa, bottenlösa mosse
gravarna. 

Om man ramlade i någon av 
dessa, kunde man aldrig ta sig 
upp igen. Man bara sjönk dju
pare och djupare i dyn. 

Många djur, både tama och vil
da, hade där fått sin grav. Själv
spillingar hade låtit sig dragas 
ner i dyn och mördare hade 
dolt sina offer där. 

Mossegravarna gav aldrig ifrån 
sig något, som de en gång hade 
dragit till sig. Ibland steg det 
upp bubblor ur dyn, liksom om 
den andades ut förruttnelse, död 
och fasa. 

Då vi kom fram till Sara-Sam
mels stuga, satte vi barn oss på 
trappstenen. Ingenting hade 
kunnat förmå oss att stiga in i 
den låga, smutsiga stugan med 
dess blinda katt. 

Den förtjusta gumman bjöd oss 
på grådaskiga sockerbitar och 
skorpor, som pojkarna påstod 
stammade från stenåldern. 

Stackars mormor och mamma 
bjöds på vattnigt kaffe ur lind
rigt rena koppar. F 'ör att inte 
göra den gamla ledsen, måste de 
dricka både påtår och tretår och 
dessutom berömma hennes goda 
kaffe. 

Vi barn hade större frihet ute 
på trappstenen och kunde göm
ma undan våra gåvor, som vi 
brukade ge åt en häst, som gick 
på bete i en hage. 

Vad Sara-Sammel levde på, har 
jag aldrig kunnat lista ut. Kan
ske hade hon några kronor 
fattighjälp från socknen? 

Bröd led hon i varje fall knap
past brist på. 

Sara var nämligen en smart 
gammal kvinna, som så väl viss
te vilka dagar det bakades i 
gårdarna i trakten. 

Mormor till exempel brukade 
baka på tisdagarna. Och det slog 
sällan fel , då degen var färdig
jäst och ugnen uppvärmd, så 
hördes klappret av Sara-Sam
mels trätofflor utanför stugan 
och snart stod hon själv inne i 
köket. 

Med spelad förvåning slog hon 
ihop händerna och sa: - Men 
kära hjärtandes då, håller frua 
på å baka? Då kommer jag allt 
bra olägligt. 

Mormor log i tysthet, spelade 
med i komedin och svarade: 
- Nej då, Sara, slå du dej ner 
vid bordet, så ska vi snart ta 
oss en kopp kaffe och en sma
kekaka med nykärnat smör. 

Efter litet trugande satte sig 
gumman nöjd och glad vid bor
det och efter välfägnaden fick 
hon någon kaka bröd eller nå
gon limpa att ta med sig hem. 
Hon neg och tackade och väl
signade mormor, som var så 
hjärtinnerligt snäll mot ett gam
malt, fattigt kärringskrälle, som 
Sara kallade sig själv. 

På samma sätt gjorde hon i alla 
gårdarna och hade därför näs
tan alltid färskt, mjukt bröd 
hemma. Det behövde hon san
nerligen. Stackars gamla Sara, 
hon hade bara en enda tand kvar 
i munnen. 

Nu är Sara borta och glömd av 
de flesta . Hon dog i nittioårs
åldern på socknens fattighus, där 
hon vistades sina sista år. 

A v hennes lilla grå stuga finns 
endast stenfoten kvar övervuxen 
av nässlor och ogräs och hen
nes blinda katt har för länge
sedan gått till de sälla jaktmar
kerna. 

Sara-Sammels öde var inte unikt 
på n ågot sätt. 

Vid den tiden, som ofta brukar 
kallas "den gamla goda tiden", 
satt det litet varstans på lands
bygden små fattiga gummor och 
halvsvalt i dragiga, fallfärdiga 
stugor och tackade Gud så länge 
de slapp att hamna på fattig
huset. 

Maj Gustafson 
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Ny hällristning hittad på gården 
!Karlslund vid Fjällbacka 

Torsten Högberg ,id den nyupptäckta hällristningen 
vid Karlslund. 

Den nu upptäckta hällristningen 
.är på sitt sätt sen ationell, an
ser ingenjör Torsten Högberg, 
Tanumshede, om den hällrist
ning han upptäckt på gården 
Karlslund. Det var inte hällrist
ningens storlek som var impone
rande, utan de figurer och skepp 
som var inristade vilka var nå
got annorlunda än de som upp 
täckts tidigare. Minst tre skepp 
samt tolv stycken människor är 
avbildade på hällen, dessutom 
finns en hundliknande varelse 
med fyra ben samt svans och 
öron. Tre större män äl' -avbil
dade och de äro ungefär 1,5 m. 
höga och två av dem bär spjut 
samt är hornprydda och är fal 
los-utrustade. Av de figurer som 
nu är synliga finns det troligen 
ett brudpar, dessutom ingår 18 
stycken skålgropar i ristningen. 
Ingenjör Högberg som arbetar 
för riksantikvarieämbetet, anser 
även att spjutens riktning är 
märklig, samtliga pekar nämli
gen åt öster. 

Området där hällristningen har 
upptäckts är intressant, omedel-

bart intill finns två stycken sto
ra, ungefär två meter höga ste
nar, båda avslagna och bitarna 
finns intill liksom en större häll. 
En tidigare känd hällristning 
finns även här i närheten. Tro
ligen har området närmast häll
ristningarna och de uppresta 
stenarna för länge sedan varit 
en sjö som med åren torkat in. 

Den nya hällristningen hade ett 
mått på 4X 4 meter men vissa 
figurer finns även utanför detta 
mått. Anmärkningsvärt ansåg 
även hr Högberg djupet av in
huggningen vara. En centimeter 
in i hällen hade djupet uppmätts 
till. 

Att hällristningen upptäcktes 
berodde på att Torsten Högberg 
är sysselsatt med att rengöra 
och förbättra hällristningarna i 
K ville, och kom då på tanken 
att just denna berghäll kunde 
gömma på något. Efter att ha 
rengjort den och ändrat rikt
ningen på det vatten som rann 
över hällen framträdde de figu
rer som fanns dolda där. 

När del skall dukas upp till fesl för så
väl små som slora sällskap (upp till 200 
gäster) tala med hovmästaren för nyreno
verade och moderna 

Sira Mdresla U raMgeM 

Jjällbacka Haosbad 
TELEFON 0525/10008 

och Grebbestads Gästgivaregård 

D AN S 

Bryggdansen 
Var onsdag och söndag här sommaren lång 
det dans är på bryggan med stort håll i gång. 
Orkestern, ett popband, som hörs flera mil 
tack vare förstärkare uti känd stil. 

Med saknad man tänker på nu flydda år 
då dansen till dragspelsmusiken den går. 
Fiol var ock med och en trumma ibland, 
som sköttes så taktfast av Granqvistens hand. 

Den spelglädje som ju var rådande då, 
den smittade av sig till dansparen så 
att alla såg glada ut under sin dans -
men var finns den minen väl nu någonstans? 

Och unga och gamla väl trivdes ihop 
och dansen ej stördes utav någon glop. 
Nej allt var gemyt, just precis som det ska, 
men det finns ej spår av i dansen i da'! 

Vi äldre har inte nåt nöje att gå 
på bryggdans och skrällmusik där höra få. 
Vi hoppas att bryggdansen även för oss 
är till - och det är den väl också förstås. 

Så varför på popbandsmusik lägga ner 
så skyhöga summor, som så litet ger? 
Nej giv oss tillbaks sån musik som hör till 
en gammaldags bryggdans, det många nog vill! 

Rikard 

Åter ett hjärtligt tack 
till Er alla som genom Edra bi
drag har medverkat till att lind
ra För eningen Fjällbacka Havs
bads utgifter för anordnande av 
den sedvanliga bryggdansen un
der sommaren 1974. Kronor 
1.85S: -. 
Redovisning följer härmed för 
tiden 1 juni till den 1 november. 
Olle Wallin, Falköping, fam. Ove 
Krok, Uddevalla, Dahlgrens 
Valö, fam. A. övergaard, Höga
näs, fam. Sven Bundsen, Brom
ma, fam. Jan Steen, Göteborg, 
Gunvor Ekebergh, Stockholm, 
John Berggren, Lur, "Skrålby
hus", Dyngön, Eva Sjövall, Sol
lentuna, fam. Ragnar Kroona, 
Bålsta, K. E. Johansson, örebro, 
fam. Sten Hellgren, Brämhult, 
Bertil Johansson, Uddevalla, 
Hugo Stenbäck, Fjällbacka, Eli
sabeth och Per Sjöström, Göte
borg, N . A . Sävstam, Göteborg, 
Sven Eriksson, Stockholm, Runa 

Andreasson, Uddevalla, fam. 
Lennart Berg, Täby, fam. C. 
Carlbäck, Karlskrona, Bengt 
Wallin, Akersberga, fam. B. 
Jansson, Fjällbacka, Björn Berg, 
Drottningholm, Anita och Nils 
Wogenfelt, Fjällbacka, Göran 
Arnewid, Kållered, fam. Sande, 
Fjällbacka, L. Melin, Fjällbacka, 
Astri Morales, Stockholm, Wil
helm Hacklou, östersund, Peter 
Egnell, Partille, Bengt-Olof 
Kahlman, Göteborg, fam. Jean 
Renner, Täby, fam. G. Thomas, 
Fjällbacka, Barbro Sjölander, 
Råå, Allie Larsson, Fjällbacka, 
Sixten Moberg, Västra Frölunda, 
Bengt Nygren, Fjällbacka, Carl 
Forsen, Hörby, Vanja Karlsson, 
Skene, Gunborg Palmgren, Gö
teborg, Eva Pineus, Fjällbacka, 
Bertil Reivall, Skara, Arne 
Brunnberg, Fjällbacka, May och 
Torsten Månsson, Lidingö, Sven 
Gösta Björkström, Göteborg. 
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Lunnefågeln 
Forts från föreg. nr 

Denna märkliga fågel intresse
rar tydligen. För nu frågar man: 
"Finns inte några bilder på 'vå
ra lunnar', alltså från St. Knap
pen här i Väderöarna?" - Jo. 

Och här återges några som visar 
lunnarna promenerande på häl
len framför den lodräta skrevan, 
där de hade sin boplats. Bilder
na är klipp ur en film tagen år 
1936 av Sten Nordensköld. Fler 
bilder illustrerar den synnerli
gen läsvärda artikeln, som Nor
densköld skrev och som trycktes 
i tidskriften "Jorden runt", de
cembernumret år 1943. 

Att här referera artikeln är inte 
plats. Jag skall se till att en ko
pia blir införlivad med Hem
bygdsarkivet. En och annan av 
F'jällbackabladets läsare har nog 
sett ·filmen. På min framställning 
lånade Nordensköld helt gene
röst u t filmen, så jag kunde visa 
den på Gröna Lid år 1948 och 
fa in en välbehövlig slant för 
hembygdsarbetet därhemma. -
Lunnarna som vi ser poserande 
på. Knappen, de tog sig dit i april 
och är nog färdiga att ge sig 
iväg i augusti. Men vart? Ut till 
havs: Nordsj ön , Atlanten. Några 

Lunnefågelön 

går t. o. m. in i Medelhavet. Det 
ser nu ut som om lunnen håller 
på att helt dö ut på sina sven
ska häckningsplatser. Men är 
han i det stora hela i farozonen? 
Knappast. Lockley beräknar att 
det ännu finns omkring 15 mil
joner och att av dessa omkring 
5 milj oner håller till på Island 
och lika många på Färöarna, 4 
miljoner i England och resten i 
Norge, på Björnön, Jan Mayen, 
Kanalöarna och i Frankrike. Det 
finnes alltså gott om lunne. Jag 
blev överraskad när j ag en gang 
ställdes inför överflödet. Det var 
första gången jag besökte Island, 
nu fyrtio år sen, och på Reykja
viks gator mötte en pojke med 
en dragkärra lastad med lunne
fåglar, kanske hundratalet. 
"Lunde! Lunde!" - "Vad kostar 
de?" frågade jag. "Tjugofem 
öre - god mat!" Tjugofem i s
I ä n d s k a ören, en bråkdel av 
en svensk tjugofemöring! Och 
på tal om lunne som mat berät 
tade mina isländska vänner hur 
man tidigare gjorde ute i fiske
lägena. Man skar ut ur fågeln 
de två bröstbitarna och saltade 
ner i kaggar. Sen tog man skro
ven och staplade upp i vedbo
den för att elda med! 

Lundy frimärken och mynt. Egna frimärken fick väl gå an. Men 
egna mynt? Mynt vill staten vara ensam om att utge. Så lunne

fågelmynten fick dom sälja till turisterna som besökte ön. 

Det finns verkligen en sådan. 

Den ligger i sydvästra England 
ett par mil utanför Devons kust. 
På kartan heter den Lundy Is
land. Det är tydligen vi nord
män som en gang gått iland och 

jagat lunnefågel där och gett ön 
namnet Lundey, alltså Lund -
lunne, ey - ö. Att nu som på 
kartan kalla den Lundy I s l a n d 
blir ju i översättning Lunnefå
gel - ö - ön. Men på frimärke
na står det bara Lundy. 

Man måste ju komma ut till 
denna ö med lunnefågelnamnet 
och vi - min fru och jag - tog 
båten och var där en dag. Men 
vi fick inte se just så många 
lunnar, bara några stycken bland 
de andra alkfåglarna. Men ön är 
också en gammal sj örövarö och 
har en del minnen från gamla 
tider. Den har också från vår 
egen tid: egna frimärken och 
mynt. Se bilderna. Brittiska 
postväsendet har inte någon 
poststation på Lundy. Men lo
kalpost är privat ordnad och öns 
egna frimärken utges sedan 1929 
för att bekosta postens överfö
ring till "fastlandet" - Stor
britan..'1ien. 

Vi bidrog förstås också till Lun
dy privatpost genom att sända 
vykort till våra filatistiskt in
tresserade vänner. 

Lundy har en gång förtjänat 
namnet. Ar 1892 uppges det att 

Till sist en hyllningsdikt till hm
nefågeln, skriven aven engels
man och funnen i ett gömställe, 
där man tittade pa lunnefåglar. 

det fanns "oräkneliga skaror" 
av lunnefåglar. 1940 uppskatta
des de till 3.500 par men 1952-
hade antalet sjunkit till 400 par .. 
En liknande tillbakagång note
rades även från andra håll i 
Storbritannien. De skyldiga an
ses vara trutarna, råttorna, oljan .. 

Sverker Stubelius. 

Med ursäkter till William Blake. 
förf. till en liknande dikt - "Ti
ger, tiger, burning bright". 

Den förbryllade naturforskaren och lunnefågeln 

Lunnefågel! Lunnefågel: 
Du färdas 

genom vilda västliga stormar. 
Säg mig, vilket vist beslut 
föreskrev att du skulle uppträda 

så egendomligt uppblåst? 

Varför detta mode? Varför ut 
på flykt 

m ed rouge på näbben, klädd 
i svart och vitt? 

Vad tror du vidare 
menas med din alltför stora näsa? 

Lunne, lunne, svara mig, 
varför är du högtidlig som en 

clown? 
Vilken lockande varelse, vilken 

kärleksaffär 
får dig att klä dig så elegant? 

Lunnefågeln : 
Han som skapade mig så fri 
för att kunna flyga bevingad 

genom luft och hav 
och på och under j orden gå 
fråga honom om dina gåtor: 

Han vet. 

SNITTBLOMMOR 
DEKORATIONER 

KRUKVÄXTER - BORDS
BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

KARRABY HANDELSIRADGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523- 53155 

Tankrengöringar, besiktningar, 
elektriskt överfyllnadsskydd, 

provtryckningar, oljeskadesan

ering. 

CfJeua ar.b.elen. utli§t:eJ atJ.. 

MATTSSONS TANKSERVICE 
FJ;A;LLBACKA TEL. 0525 - 31 o 24 

.{)iJ.dkänd alJ Jtaten.J 7uanhJcr/uifut. 
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En lång resa 

M/ s Sternö ett vackert fartyg av modern typ, 11.000 ton, 
i utländsk harrm. 

Många Fjällbacka -pojkar har i 
ungdomsåren mönstrat ut till 
sjöss, blivit havet trogna och fa 
rit vida omkring. Flera har bli 
vit befäl efter avlagda examina. 

Undertecknad, en av dem, bör
jade sin sjömansbana 1920 och 
avslutade den 1969. Resorna har 
sålunda varit många och även 
långa och mestadels gått långt 
borta från Sveriges kus er. 

Nedan vill jag berärra om 

En lång resa 1966 
med m / s Sternö av Karlsharrm, 
byggd i L andskrona 1965 och 
såld till Norge 1968. 

I Glasgow k om \i ombord, 21 
nya besättningsmedlemmar, det 
var den 3 maj. Daaen före hade 
vi samlats i Malmö och vid mid
dagstiden den 3 maj lyfte pla
net, som via Köpenhamn be
fordrade oss till Prestwick, Scot
land, varifrån vi per buss reste 
till Glasgow och gick ombord 
för att påmönstras. Efter det den 
last var lossad. som fartyget 
medfört från P hiladelphia, gick 
vi omedelbart in i en annan 
charter, för ett engelskt bolag 
och började att lasta tyckegods 
för Nya Zealand. En ringa 
mängd inlastades i Glasgow, där
emot i Liverpool blev det mäng
der utav last. Lossningshamnar
na på Nya Zealand \-ar bestäm 
da och A uckland skulle angöras 
som första och Dunedin som 
andra hamn. 

Den 23 maj var all last intagen 
och rummen var fyllda. Tontalet 
uppgick till 5558 tons i allt, 
styckegods av alla de slag. Epa 
eller Domus kan ej uppvisa vad 
vi medförde i våra lastrum. Las
ten betingar ett värde av 33--
35 miljoner kronor, det dyrba
raste är avsett för ett sjukhus 
under uppförande i A uckland. 
Det är instrumen t och inred
ningsmaterial. Vid sidan av vad 
fartyget, lasten och besättningen 
är värda och man räknar med de 
fartyg som dagligen passerar 
över haven, är det ofantliga 

summor i omlopp dagligen, som 
flyter fram ovan hav. 

Vår väg från Liverpool gick sö
der om Irland och Fastnet var 
den sista utpost vi såg av Euro
pa . Färden över Atlanten gick 
i Storcirkeln till Mona passagen, 
den lilla ön emellan Puerto Rico 
och Santo Domingo och vidare 
över Carribean till Curacao, där 
bunker för långresan skulle 
kompletteras. Distansen Liver
pool-Aukland är 11675 sjömil 
och under en sådan lång resa 
förbrukas en hel del olja för 
fartygets framdrivning. 

Den 4 juni fick vi lots ombord 
utanför Willemstads hamnmyn
ning och denne assisterade oss 
till olj ekaj en. Under vå färd in 
passerade vi den norska sjö
manskyrkan, den välkomnade 
oss med flaggan i topp och "Du 
gamla du fria" spelades från 
högtalare. Korsflaggorna sänktes 
och höj des, hälsningsceremonien 
var utväxlad. Vår svenska flag
ga mot solig bakgrund och lätta 
sommarskyar är något läckert 
att skåda. Det fröjdar sjömans
ögat, så gör ock den norska och 
holländska. Curacao, är som 
grann ön Aruba holländska be
sittningar och på dessa öar är 
det olj eraffinaderierna som är 
inkomstkällorna. Oljan kommer 
från Venezuela och förädlas här. 

Curacao är ej på något sätt 
självförsörjande utan allt im
porteras, matvarorna kommer 
huvudsakligen från Venezuelas 
fastland och från omgivande öar 
i Västindien. Likaså är det med 
inbyggarna, de består av alla de 
folkslag, jorden kan framvisa. 

Panama-canal var vår nästa an
halt, där vi hade beröring med 
yttervärlden. Den 7 juli passe
rade vi igenom denna 80 km. 
långa kanal. - Varmt och fuk
tigt hade vädret varit i det Car
ribiska Hav men varmare blev 
det under de tio timmar, som 
passagen igenom kanalen tog oss. 
Fyra uppgående slussar på Cris
tobal-sidan och 3 nedgående på 

Balboa-sidan passerades med 
hjälp av sex elektriska lok och 
en hel massa av kanalbolaget au
ställa svartingar, vilka tog hand 
om trossar och förtöjningsmate
rial. Vi lämnade lotsen utanför 
Balboa och den väldiga Stilla 
Oceanen låg framför oss. Vatten 
och åter vatten så långt ögat når, 
dag ut och dag in samma syn. 

Galapagosöarna passerades nat
tetid, det blev sålunda inget att 
se av dem mera än vad radar
skärmen utvisade. Galapagos 
öarna ligger vid ekvatorn och 
är berömda för sitt djurliv, de 
tillhör Equador och är fridlysta. 

Vad hade vi att vänta vid vår 
ekvator eller linjepassage? Jo, 
givetvis besök av Fader Neptu
nus och hans hov. Vår ankomst 
hade på ett tidigt stadium via 
linjeradion aviserats och svars
telegram hade erhållits, att vi 
var välkomna. Fallrepstrappan 
trappan hade riggats ut, ty se
dan tidigare passager kände vi, 
saltade killar, till att Kung Nep
tunus var rätt till åren kommen 
och hade svårt att utföra de ele
ganta hopp över relingen, han i 
sin ungdom utförde. Han upp
skattade denna vår åtgärd och 
skakade hjärtligt hand med de 
viI fallrepet uppradade salta kil
larna, vilka han kände igen från 
tidigare datum. Tittade sig runt 
och sade fint fartyg, blinkade 
med sitt styrbords öga och fort
satte, jag såg att det stod Karls
hamn i aktern på fartyget och 
den svenska flaggan vajade på 
gaffelnocken ovanför. Det på
minner mig om något, smackade 
med munnen och blinkade med 
babordsögat åt stewarden. Vi 
hade varit nog förutseende att 
lägga Karlshamns Flagg Punch 
på is och stewarden var förbe
redd att i frostiga glas traktera 
våra höga gäster innan de tog 
sig verket an att döpa och väl
komna gröngölingarna i de salta 
pojkarnas led. - Stolar och bän
kar var redan uppradade runt 
badbassängen och med trötta 
steg vandrade Neptun, följd på 
tre steg av sin gemål, mot tro
nen, satte sig, tog en klunk ur 
sitt glas. Kaptenen äskade där
på tystnad och vände sig mot 
Neptun och sade: "Vad hälsad 
du havens konung, det är med 
stor underdånighet jag hälsar 
dig välkommen ombord på m /s 
Sternö för att uppta dessa upp
radade gröngölingar i din ko
nungsliga rulla. - Du kan gå 
till verket, all t är redo för ce 
remoni." 

Neptunus tog en stor klunk ur 
sitt dricksglas och i smyg tömde 
drottningen sitt i botten, blinka
de åt stewarden, vilken hon fun
nit behag i. Neptunus yttrade: 
"God dreck de gör i Karlshamn", 
slog staven tre gånger kraftigt 
i däck, kallade fram sina dra
banter och döpelseakten kunde 
börja. Överstyrmannen föredrog 

listan. Då det var många som 
skulle begå dopet togs två och 
två åt gången. De blev serverade 
Neptunisoppa, som är en mycket 
lukullisk rätt, därefter blevo de 
insmorda med tjära och rulla
de i fårull under det att Neptu
nus nynnade sin besvärjelse. 
Huvudstupa antvardades de på 
ett omilt sätt av drabanterna för 
dopet och hivades i bessängen. 

Uppkallade åter framför Neptu
nus och sedan skakade de hand 
med honom, drottningen och 
drabanterna. Därpå ställdes de 
upp för soltorkning. Neptun sig
nerade under tiden certifikaten 
och det tog sin tid, ty han var 
darrig på hand. Ceremonien fort
skred och från bandspelaren ljöd 
tonerna av Flickorna från Små
land och andra fosterländska 
sånger. - Neptunus äskade tyst
nad och välkomnade de nysal
tade till sitt rike. - Punchgla
sen tömdes och fylldes. Akten 
avslutades med "God save the 
King", varefter Neptun avtacka
des. 

Neptun beklagade att ceremo
nien hade dragit ut på tiden och 
skyllde på den goda drinken. 
Hans tångfrisyr hade torkat och 
raknat och drottningen hade an
tagit en skrumpen pinuppas an
letsdrag. Värmen var tryckande 
och Karlshamns Punch hade 
verkat. 

De kungliga avtågade och för
svann i den blå böljan. Drott
ningen hade smitit iväg lite ti
digare och uppsökt stewarden, 
omtalade för honom att de nu 
skulle bort till en Jonsare, vilken 
låg vid ekvatorn, nära Equadors 
kust. Vägen dit var lång varför 
hon gärna önskade sig några 
knattingar av den goda varan. 

Hon gav stewarden en smäk
tande söderhavskyss, seglade 
iväg nynnande "Tussi lull och 
Tussi lo", varefter hon gjorde 
ett språng över relingen, utförde 
några luftrullningar och för
svann i havet. 

Vi fortsatte vår färd, den 18 juni 
passerades Pitcairn Island, den 
ö där myteristerna från "Boun
ty" år 1789 slog sig ned. 

Den 28 juni dök Nya Zealands 
kust upp vid horisonten, efter 
några timmar fick vi lots om
bord och anlände välbehållna 
med vår last till Auckland. 

I förbifarten vill jag nämna att 
vi efter Nya Zealand går till Nya 
Hebriderna för att där lasta 
manganmalm till Portland Ore
gon. Från Portland och Vancou
ver-distrikten skall vi sedan las
ta trävaror till England. Någon 
gång i oktober beräknas vi åter 
vara i Europa. 

Tage Truedson. 
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Fjällbackaseglare 

charmanta paret 
Lasse Schmidt på 

gäster hos det 

Ingrid Bergman och 
ön Dannholmen 

Lasse Schmidt och Ingrid Bergman spejar ut över havet från 
sin ö Dannholmen. 

Söndagen den 11 augusti slogs 
portarna upp och folket ström
made in på den vackra ön och 
emottogs med öppen famn av 
värdfolket Ingrid och Lars. I dag 
skulle man för femte året av
verka den traditionella seglingen 
Dannholmen runt. Runt om på 
de soliga berghällarna hade man 
samlats för att se de små bå
tarna med röda segel samt öv
riga båtar göra sig beredda att 
genomföra denna segling. Men 
det var inte bara seglingen man 
ville se. Många fann även stor 
lycka i att få komma nära den 
stora stjärnan från film och tea
tervärlden. Det är för många ett 
stort ögonblick vilket gärna 
förevigas med en bild. Det drö
jer inte länge förrän fru Berg
man kommer nickande och ler 
igenkännande åt några, tar i 
hand och pratar om vädret och 
seglingen. Hennes kontakt med 
de närvarande gör att de kän
ner sig särskilt välkomna. Ma
ken Lars Schmidt går omkring 
och snart har han blandat sig 
in i skaran av seglare. Men det 
är inte bara infödingar från land 
och öar som är här utan gäster 
av internationell klass. Som 

gäster har värdfolket teatermän
nen Griffith Tames och E'ric 
Steinear, London, samt Steven 
Weiss, Los Angeles. 

Banläggare för seglingen var hrr 
Lasse Lundberg, Lasse Schmidt 
och Gösta Sandersson och seg
lingen var indelad i en junior
och en seniorklass. I junior
klassen segrade Ingemar Gran
qvist/ Christer Holmberg, på 
andra plats Erland och Ann
Charlott Jonasson, på tredje 
plats Bror Johansson/ Peter Ni
cander, fjärde plats John och 
Ann Sandersson och femte plats 
Lennart och Ann-Katrin Julius
son. I senorklassen blev Gösta 
Sandersson segrare efter ledning 
från start till mål. Prisutdel
ningen förrättades framför vil
lan på ön av värdparet Ingrid 
och Lasse Schmidt samt seglar
chefen Lasse Lundberg. Till sist 
tackade Lasse Schmidt deltagar
na och önskade dem åter nästa 
år. Deltagare och gäster hurra
de för värdfolket vilka ser gla
da och lyckliga ut och nöjda 
med vad dagen har gett. 

T-vi 

t#~ ef 

• 

fotoutrusta Dig med en bra kamera till Jul 

(j:LLm rJJLatat m.m. 

Utför avfotograferingar av gamla bilder 
till låga priser 

SONNYS FOTO 
TANUMSHEDE TEL. 0525-20815 • 

Många slantar saftes in under 

Kville Sparbanks sparveckal 

Sparvinnarna samlade sedan de emottagit sina vinster. 

I runt tal tillfördes Sparbanken 
under sparveckan 830.000 kronor 
i 1.554 poster. I år hade Spar
banken fördubblat vinsten från 
50 till 100 kr. i sparlotteriet vil
ket rönte stor uppskattning. De 
sexton vinnarna i sparbankslot
teriet fick mottaga sina vinster 
vid den sedvanliga högtidlighe
ten som brukar äga rum i Gröna 
Lids pensionat. Här hälsades de 
välkomna av sparbankens ord-

förande Raymond Hansson, som 
överlämnade vinstsumman 100' 
kr. till vardera. Hansson läm
nade även en redogörelse över 
sparbankens verksamhet var i 
framgick att tillgångarna till 
största delen går till egnahem, 
investeringar i företag, köp av 
lantbruk och liknande. Under 
sammankomsten serverades kaffe 
och vinnarna fick blommor. 

Fjällbacka - Kville - Hamburgsund - Kämpersvik 
Taxistationer 

har gemensam dygnet runt bevakad telefon 

Tel. 0525 - 331 02, 12161 

NY SJUKBIL MED SYRGAS 

BUSS FOR SALLSKAPSRESOR 

Innehavare: ERNST JOHANSSON, EILERT PALMHAGEN 
och t-1AL TE JOELSSON 

finner Ni 

FJAllBACKA BOK- OCH PAPPERSHANDEL 
([) äLkom.J1,a 

GUNNAR HELLBERG 
TEL. 0525-31544 



Fjällbacka-Bladet --------------------______ . __________________________________ 19 

,livlig seglation vid 
Fjällbacka seglarskola 

Efter avlagda seglingsprov kommer deltagarna in till bryggan där 
man riggar av batarna och tar dem upp på land. 

Intresset stiger med aren för 
seglarskolan och manga passar 
tillfället att göra sina fästa 
framsteg inom segelsporten \·id 
sin viste] se i Fjällbacka. Fcr
utom de traditionella mirror och 
trissjollar får eleverna också 
träna i L asern, en snabbseg
lingsfarkost säger seglarskolans 
chef Lasse Lundberg. :'lian star
tade skolan en yecka tidigare i 
år då antalet anmälningar redan 
i början visade en tendens till 
ckni!1g. Och ett livligt deltagan
de blev det i samtliga vecko
kurser. Varj e kurs hör}ade på 
måndag med hard träning hela 
veckan och avslutades med exa
men på lör dag då deltagarna 
fick avlägga prov och godkända 
elever fick mottaga ''Lilla seg
larbrevet". Varje dag ägnades 
två timmar åt den teoretiska 
undervisningen . Denna bestod 
av att alla sjötermer och navi
gering inomskärs fick läras samt 
att göra viktiga knopar m. m. 

Under denna säsong har mest 
ungdomar deltagit. Bortsett från 
"Ladies week" i juli då damer 
i medelåldern dominerade. Vi 
startade med "Ladies week" för 
n ågra år sedan, säger skolche 
fen Lasse Lundberg, och det har 
blivit en klar succe. Äntligen 
har det gått upp för kvinnorna 
att segling är en sport även för 

Tel. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 

dem. Men bland de yngre da
merna är det fortfarande lågt 
deltagande. 

Fjällbacka seglarskola är den 
första i Skandinavien som via 
komm unika tionsradio instruerar 
eleverna om hur båten skall 
trimmas under lektionerna. Det
ta är d on stora nyheten vid seg
larskolan i år och vilken blivit 
mycket uppskattad. Instruktö
ren behöver inte längre ropa ut 
sina råd och anvisningar då ele
verna numera är försedda med 
mottagare och sändare som gör 
det lätt att samtala över vattnet. 
Seglarskolan har utrustats med 
tio radioapparater, till en kost
nad av 5.000 kr. 

En kursavslutning omfattar hela 
veckans program. Eleverna seg
lar och ger en uppvisning hur 
man hanterar sin båt, kappsej 
sar, reser den upp och fortsät
ter. Därefter håller ledaren Las
se Lundberg förhör och det är 
fantastiskt hur eleverna är på 
allerten och avge rätta svar. 

Men Lundberg säger till sist: 
Tro inte att Ni kan segla - för 
det kan ni inte - men ni kan 
de grundläggande momenten 
vilka ni skall bygga vidare på 
för att bli fullgoda seglare. Någ
ra visdomens ord på vägen . 

VALSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 

Grått hav 
grå rullande vågor 

Aspen uppe i skrevan 
står naken och fryser -
De granna röda löven 
har höstvindarna ryckt bort 
ett efter ett 

Vedskutan långt därute 
som stampade tungt i den 

grova sjön 
har för länge sedan försvunnit 

Bara en havstrut seglar 
i luften , vi t orörlig 

Hur kan det vara så 
att den ensamma fågeln 
gör h imlen och havet 

ännu ensammare -

S. Gullström 

Ring 
0524/10077 eller 11292 

När Ni behöver 
någon frycksa k 

SCH EWEN lUS' 
TRYCKERI AB 

MUNKEDAL 

Vacker tavla belöning till Aldersro 

Hemmets föreståndarinna fru Syster Kahlman mottog tavlan 
vilken placerades i stora salen. 

Styrelsen för pensionärshemmet 
Aldersro i Fjällbacka har fått 
emottaga En vacker tavla som 
bevis för Anne och Gordon Ör
ströms uppskattning av den vård 
deras framlidne fader, k onstnä
ren Folke Örstr öm , erhöll under 
sin vistelse på h emmet. Tavlans 
motiv är hämtat från den ö där 
konstnär Örström vistades un-

der sommaren. Tavlan åtföljdes 
av följande text: Gåva till AI
dersro från Ann och Gordon som 
ett tack till personalen för den 
värme och trevnad de skapade 
under den tid vår far, konstnä
ren Folke Örström , vistades där. 
Gåvan har placerats i stora sa
len där den sk änker allmän 
trevnad. 

kO Vl feklur-kioske Vl CeVllrLAWl 
VI LÖSER PROBLEMEN MED PRESENTER 

Stor sortering i 
Chokladkartonger, cigarrlådor och övriga rökverk. 

Böcker, tidningar m. m. 

-Gaa och j3engl Richardsson 
Telefon 0525 / 313 27 
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IDROTT 
Fjällbacka klarade kontraktet 

Bohusserien 
Det lyckades för Fjällbacka IK 
att klara nytt kontrakt i Bohus
serien. Det såg länge ganska 
mörkt ut då tre, fyra lag käm
pade om de två platser som 
skulle betyda degradering till 

orra och Södra Bohusserien. 

Fik har gjort ett gott intryck 
speciellt på höstsidan om man 
frånräknar "plumpen" mot Hun
nebostrand borta. Där borde 
grabbarna avgjort matchen till 
sin fördel och klättrat upp två 
steg i den slutliga tabellen till 
sj ätte plats i stället för som nu 
till slut åttonde. Allt nog, detta 
har ingen större betydelse (det 
är bara äran) för de två sista 
platserna i serien belades av 
Grundsund och Hunnebostrand. 
De får ta steget ner till södra 
resp. norra bohusserien nästa 
år. 

Den mest meriterande segern 
var nog den mot den slutliga se
rietrean Myckleby. Hemma på 
Fjällbacka Idrottsplats var la
get nära nog piskat att ta poäng 
om man ville vara kvar i "fem
man". Det verkade mörkt, gäs
terna Myckleby hade bara för
lorat tre matcher tidigare i se
rien och alla räknade nog med 
att FjälleacKa skulle få det 
m ycket svårt att överhuvudtaget 
ordna en "pinne". Hemmalaget 
ville dock annorlunda och sam
lade sig storartat. Spelade en i 
alla avseenden effektiv fotboll 
och vann sensationellt matchen 
med 1-0. Målet inspelat efter 

B-Laget kom tvåa 
Fjällbacka IK:s B-lag gjorde en 
fin säsong och belade slutligen 
andra plats i Norra reservlags
serien efter Grebbestads B-lag 
som vann på 2~ poäng före 
Fjällbackas 18. Sista matchen 
var helt avgörande för seriese
gern. Grebbestad mötte på sin 
hemmaplan Fjällbacka i en ren 
seriefinal. GIF segrade fullt 
rättvist med 4--1 och är att gra
tulera till serievinsten. Tre lag 
stod i särklass i Norra reserv
lagsserien, Grebbestad, Fjäll
backa och Hällevadsholm (som 

15 minuter in på andra halvle
ken genom cf Gunnar Olsson. 

detta läge hade Fjällbacka 
"ryckt" ifrån och hade tre lag 
efter sig i serien. Mycket bra fot
boll presterade hemmalaget FIK 
i matchen mot Lane två sönda
gar senare. Med säkra 3-0 säk
rade grabbarna definitivt nytt 
kontrakt i Bohusserien. Avslut
ningsmatchen mot Hunnebo ha
de således ingen betydelse men 
nog hade man väntat sig att det 
då till maximum tända laget 
skulle vara kapabla att ordna 
två poäng mot det redan ned
flyttningsklara Hunnebo. Sam
tidigt skulle målskillnaden göra 
att laget avancerade i tabellen 
och skulle kunna belägga en 
hedrande sjätte plats. Nu blev 
det som tidigare nämnts inte fal
let. Hunnebo gjorde en värdig 
sorti ur Bohusserien och spöade 
Fjällbacka med 2-1. 

Man kan slutligen säga att la
get infriade förväntningarna 
man hade ställt på det, men nå
got mer blev det tyvärr inte. En 
rad uddamålsförluster speciellt 
på vårkanten gjorde att poängen 
uteblev och tätlagen drog allt 
mer ifrån. Vi får hoppas att 
Fjällbacka IK kommer väl rus
tat till nästkommande serie och 
då redan från början avgör jäm
na matcher till sin egen fördel. 

Grattis säger vi i alla fall till det 
nya kontraktet i Bohusserien. 

-Jin-

sm serie 
kom på tredje plats). Fjällbacka 
hade den fina målskillnaden 55 
-21 och 18 poäng. Vi har förut 
nämnt att B-laget spelar en 
smånätt och trevlig fotboll. Ty
värr har laget inte så stor pub
lik. De flesta väljer att se A
lagets matcher i Bohusserien, 
men vi får här vädj a till de fot
bollsintresserade att ta en titt 
på B-laget. Vi tror att Ni kom
mer att bli förvånade över hur 
bra spelet är. 

-Jin-

BERG BILVERKSTADS 
EFTR. 

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

Telefon 0525-31096 

Lena Sandin bäst i damernas tennis 

Lena Sandin till vänster och hennes konkurrent Eva Martinsson. 

13-åriga Lena Sandin, Trollhät
tans TK, vann övertygande dam
klassen i Fjällbacka tennis
klubbs turnering genom att i 
finalen besegra Eva Martinsson, 
Uddevalla, med siffrorna 6-1, 
6-3. 

Därmed hade Lena Sandin fogat 
en ny triumf till sina tidigare 
framgångar och kommer nu att 
tävla i junior-SM samt i Kalle 
Anka cup. Hon har tidigare va
rit svensk juniormästare sex 
gånger och vann förra året Kalle 

Björn Wallström 
Björn Wahlström vann över Ralf 
Pedersen i finalen i A-klassen 
i Fjällbacka tennisvecka. 

Resultat: 

Klass A: Semifinal: Ralf Peder
sen-Rolf Andersson 6-0, 6-1, 
Björn Wahlström-Harry Ras
musson 6-2, 4--6, 6-1. Final: 
Björn Wahlström-Ralf Peder
sen 6-3, 6-2. 

Klass B final: Lena Sandin
Jerry Åsberg 6-1, 6-0·. 

Dubbel A, semifinal: Pedersen/ 
Wahlström - Andersson/Pet
tersson 6-3, 6-0. Final: Wahl
ström/ Pedersen - Rasmusson! 
Holm 6-0, 7-6. 

Mixedfinal: E.va Martinsson/ 
Rolf Andersson-Elisabeth Mar
tinsson/Björn Brorström 7-5, 
6-3. 

Anka cup. Som enda flicka i 
Sverige har hon uttagits till Eu
ropamästerskapen. Lena Sandin, 
som härstammar från Järunds
släkten i Fjällbacka, gjorde helt 
bort sin motståndarinna i fina
len och visade en varierande och 
trevlig tennis där Eva Martins
son haae- svårt att komma in i 
matchen och göra sig gällande. 

Domare var Bengt Ekström och 
både efter och under matchen 
hyllades Lena Sandin av den 
stora publiken. 

vann i Fjällbacka 
Dubbel B, final: Bengtsson/Ek
ström-Hellberg/Carlbäck 6-0, 
6-3. 

Veterandubbel, Semifinal: Berg/ 
Lövström - Brorström/Walden
ström 1-6, 7-5, 6-2. Bengts
son/Ekström - Carlbäck/Kal
lin 6-1, 6-1. 

F in al: Bengtsson/Ekström 
Berg /Lövström 6-3, 6-0. 

Veteransingel, semifinal: Stig 
Ekström-Esbjörn Carlbäck 7-
5,6-3. 

Stig Ekström segrade i veteran
klassen i F jällbacka tennisvecka 
i finalen över Arne HelIgren. 
Siffrorna blev 6-3, 0-6, 6-1. 

Den hårda blåsten förstörde allt 
ordnat spel. Därmed var Fjäll
backa tennisvecka avslutad för 
den här gången. 
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"H um mergolf" 

Eric Röhss med fru Werorllca med sina hummerpris för deras 
fina insats. 

Två medlemmar i Fjällback a 
Golfklubb, paret S . Blomdahl
L. Olsson dominerade klubben s 
stora "Hummertäding" . Dels 
vann de klass open och klass A 
och dels blev de f:\"åa i tävlingen 
om minsta antalet puttar. Där
till hade de längsta utslaget, in
alles erhöll de 16 humrar. Men 
bakom dem gjorde förre svensk e 
mästaren, och Anrås-banans 
skapare, Eric Röhss m ed fru 
Weronica en mycket fin insats. 
Paret hamnade på andra plats 
i klass A . 

Eric Röhss var nämligen den 
som ritade Fjällbacka-klubbens 
golfbana och han var m ycket 
n ':Jjd med r esu ltatet Hagge 
Geigert hade inte någon lyckad 
dag även om han ett tag låg bra 
till. Anråsån var ett svårt hot 
för många. Hagge ökade på lag
ret av bollar som hamnade i ån . 
Resultat Hummertävlingen Klass 
Open: 1) S. Blomdahl- L . Ols
son 78 slag, 2) H . Ivarsson- R. 
Rolfsson 81, 3) R. J . Aldeborg
J. Lundgren 82. 

Klass A : 1) 1. Blomdahl-Olsson 
71,5, 2) W. R:hss- E. Röhss 73, 
3) K. J . Larsson-P. A. Johans
son 76 slag. 

Klass B: 1) M. S'ivstam- A. 
Wallin 75 slag, 2) L. Ahlund
P . Ahlund 75,5, 3) K. Tollonen 
-L. Ingemansson 75,,5. 

Minsta antal puttar klass A: 1) 
1. Hansson-Wallander 25 slag, 
2) Blomdahl-Olsson 28, 3,) W. 
Röhss-E.Röhss 28. 

Minsta antal puttar klass B: 1) 
Ulfheden-Nilsson 27, 2) Pagold 
- Grenlund 27, 3) Tollonen
Ingemansson 30.. 

Längsta utslag klass A : Blom
dahl-Olsson 215 meter. Längsta 
utslag klass B: Tjerbo-Forster 
180 meter. 

100 humrar delades ut vid pris
u tdelningen som skedde i klubb
huset . Tävlingsledning var Gös
ta J ärund, Olle Järund, Monica 
Olsson och Sten Carlqvist. Efter 
tävlingen följde sup e på Stora 
Hotellet i Fj ällbacka. 

Robert Tjerbo tar emot priset av Monica Olsson för längsta 
utslag i klass B. 

Glimtar från Fjällbackagolfen under 1974 
Fjällbacka Golfklubb 
Fjällbacka Golfklubb vann Bo
huskampen som spelades på 
klubbens bana Anrås och gick 
över 18 hål. Atta klubbar deltog 
och varje klubb representerades 
med A-lag, B-lag, damlag och 
juniorlag. Fjällbackas A -lag be
stod av Göran Gudmundsson, 
Olle Järund och som reserv L.
E. Grankvist. B-laget var Bertil 
Hugosson, Bertil Johansson samt 
Stig Samre reserv. Damlaget: 
Kerstin Järund, Karin Hugosson, 
reserv Birgit ThoreIl. Juniorla
get: Göran Bille, Arne Lind
ström, reserv Bj örn Hugosson. 

Resultat Bohuskampen : 1) Fjäll
backa 250, 2) Torreby 247, 3) 
Forsbacka 244, 4) Gullbringa 
235, 5) Lyckorna 232, 6) Skaftö 
231, 7) Strömstad 2:16. 

Peter Sundgren vann 
Fjällbackagolfens KM 
Fjällbacka golfklubbs senior
mästerskap blev en ny framgång 
för klubbens nya stjärna Peter 
Sundgren som efter en j ämn och 
spännande tävling lyckades vin
na sin andra stora framgång på 
Anråsbanan. Värste medtävlare 
var hans parkamrat och förra 
årets vinnare Ake Grunditz. 

Bakom dessa grupperade sig se
dan eliten av klubbens medlem
mar m ed Göran Bille och Gun
nar Hindemark närmast. Tr ettio 
spelare deltog och klubbrnäster
skapet avgjordes under de bästa 
förhållanden. 

KM gick över 36 hål eller banan 
två gånger varför tävlingen på 
gick över nio timmar . Tävlings
ledning var tävlingskommitten 
med Sten Carlqvist som ordf. 

Resultat KM: 1) Peter Sundgren 
150 slag, 2) Ake Grunditz 154, 
3) Göran Bille 160, 4) Gunnar 
Hindemark 16,3, 5) Falk Ellioth 
165, 6) Carl Brantzen 165, 7) 
Per Ericsson 168, 8) L ar s Erics
son 168, 9) Göran Gudmundsson 
168, lO.) Ander s Edlund 169 slag. 

Peter Sund gren vann 
Anråspokalen 
Peter Sundgren, Fjällbacka golf
klubbs nye medlem, vann årets 
tävling om Anråspokalen, medan 
förra årets vinnare Gunnar Hin
demark kom på andra plats. 

Tävlingen gick över 36 hål och 
ett fyrtiotal spelare deltog. Re
sultat: Peter Sundgren 162 slag, 
Gunnar Hindemark 164, TIem
ming Brunnhage 1,64, Per E:rics
son 165, Göran Bille 166, Ulf 
Sandgren 168, Lars Thörnholm 
170, F alk Ellioth 171, Tage Jo
hansson 173, Peter Källberg 173, 
Olle Järund 174, Leif Pineus 174, 
Göran Gudmundsson 174 och 
Sigfrid Svensson 174. 

Lars Thörnblom 
Lars Törnholm vann oldboys
klassen när Fjällbacka golfklubb 
hade KM för oldboys, damer och 
juniorer. Oldboys spelade över 
18 hål medan de övriga klasser
na fick gå rundan två gånger. 

Ett fyrtiotal spelare deltog och 
bland damerna gjorde R. Silver
skiöld en fin prestation och vann 
en klar seger. Även Lars Thörn
holm hade en betryggande mar
ginal t ill näste konkurrent. 

Resultat: Oldboys: 1) Lars 
Thörnholm 78, 2) Ake Hultström 
86, 3) L ars Källander 87. 

Damer: 1) R. Silverskiöld 159, 2) 
Kerstin Järund 175, 3) Mary 
Berg 180. 

OLOFSSONS 
JÄRNHANDEL 

FJÄLLBACKA TEl. 0525- 31040 

Gasol Sport 

Husgeråd Fiske 

Båttillbehör Flytvästar 
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Fjällbackagolfare sparar på slagen 

Gösta Järund och Justus Braams 
efter ho!e-in-one på tredje hålet 

En ovanligt lyckad golfsäsong 
har Gösta Järund haft Fjäll
backaspelaren har nämligen un
der några veckor utfört saker på 

banan som bara inträffar några 
gånger i en normal spelares ak
tiva tid. Dels har han slagit två 
stycken eagles och därefter följ
de en hole-in one. Denna slogs 
med en järnklubba nummer åtta 
från tredje hålet, och Gösta Jär
und hade glädj en se bollen gå 
rä tt i hål efter ett utslag på 125 
meter. 

Den första eaglen slogs efter ett 
utslag på 190 meter på en bana 
där det är 325 meter till hålet 
Med ett perfekt slag fick han 
sedan bollen de återstående 135 
metrarna rakt i hålet 

Vid andra eaglen slogs bollen i 
första slaget 20.0 meter varefter 
det återstod 125 meter till hålet. 
Med ett slag skjutsades bollen 
på plats till både Gösta Järund 
och hans parkamrat Justus 
Braams glädje och förvåning. 
Fem stycken hole- in-one har 
slagits på Fjällbacka golfbana 
sedan starten 196,7. Förra året 
lyckades junioren Björn Hugos
son med bedriften, men att även 
slå två stycken eagles har ännu 
ingen lyckats med. 

Hårda vi nden avskräckte 
vid Väderöarna runt 

o 
manga 
Distanskappseglingen Väderöar
na runt satte seglarnas kunnan
de på ordentliga prov. Vinden 
var ganska hård, och när man 
kom ut i höjd med själva ögrup
pen hade man också en kraftig 
sjögång att ta hänsyn till. Kam
pen blev också rätt hård, två 
Solingar som deltog i kappseg
lingen såg länge ut att bli de 
som skulle gå segrande ur stri
den, men då båda gjorde sig 
skyldiga till felsegling, blev det 
protester vilka båda godkändes, 
och de båda båtarna diskades. 

Denna segling, som arrangeras 
av SS Norderviken, är öppen för 
alla däckade kölbåtar, och för 
att få någon rättvisa på torpet 
r äknas resultaten ut efter ett 
visst handikapp, såväl i klass U 
som B. Dessutom har man ett 
särskilt pris till bästa Folkbåt. 

ärmare 35 båtar ställde upp till 
start. Ännu fler vav anmälda, 
men tydligen avskräckte den 
ganska hårda vinden. A llt gick 
dock bra och inga haverier in
träffade. Det kan också tilläggas 
att man i år satte n ytt deltagar-

rekord i denna segling. Ar ran
gemangen i övrigt fanns inget 
att klaga på, men så har man 
ju också inom SSN ett funktio
närsteam som är vältrimmat. 
Resultat: 

Klass A : 1) 606, 251, rorsman L . 
Sundberg 625,19, 2) IV -26, IDO, 
P. Johansson, 6.59.001, 3) 0.-22, 222, 
G. Ohlsson, 7.04.40, 4) 0.- 22, 300., 
N. L Carlsson, 7.05.52, 5,) Mus
tang Jun., g5-, U. Billov, 1,101,40, 
6) Mustang Jun. 50., K. Leffler, 
7.17.40., 7) Andunge, 27, W . Fred
lund, 7:20..12. 

Klass B: 1) Afrodite, 2764, P. 
Schalander, 5.24.0.4, 2) 0.- 28, 20., 
E. Lindström, 5.36.1B, 3) H - båt, 
133, D. Schef, 5.37 .0.4, 4) Maji 77, 
29, B. Schmit, 5.36.3,7, 5) Maxi 
77" 173, P.-E. Persson, 5.39.42, 6) 
L "732, B . Jansson, 5.45.5-3, 7) 
K 725, 25.0.8, K. Johansson, 
5.47 .15, 8) Nord, Folkbåt, 595, 
Olle Pauls son, 5-.50..36. Det blev 
alltså SSN:s ordf. Olle Paulsson 
som hemförde priset som bästa 
Folkbåt, men ytterligare 9 båtar 
av denna typ var med i konkur
rensen. 

Fjällbacka Golf Clubs avslutning på 
årets sommartävling för juniorer 

Fjällbacka Golfklubbs ordförande Harry Järund samt Arne San
de lin och Birgitta Gudmundsson flankerar vinnarna i ungdoms

och juniortävlingen. 

Tävlingen för yngre juniorer 
har omfattat två k lasser med ett 
tjugotal i varje klass. Tävlingen 
gick i tre omgångar och ledare 
var Arne Sandelin och Birgitta 
Gudmunsson. Prisutdelningen 
förrättades av klubbens ordfö
rande Harry Järund som fick 
lämna första priset till 12- årige 
Fredrik Järund vilken vann 
klart. 

Samtidigt hade golfklubben spe
lat första omgången i junior
tävlingen Pinocchio cup och där 
finalen spelades på Delsjöbanan 
i Göteborg den 15- sept. Täv
lingen var indelad i tre klasser 
där klasserna 1-·2: spelades över 
18 hål och klass 3: nio hål. Vin
nare blev Håkan Andersson, 39 
poäng, 2) Björn Hugosson, 37, 3) 
Anders Nilsson, 34 poäng. 

Klass 2: Ola Olausson, 33. 
Klass 3: 1) Lars Magnusson, 27 

poäng, 2) Fredrik Järund, 22, 3} 
Eva Gu dmunsson, 19, 4) Ann 
Gudmunsson, 18, 5-) Roy Johans
son, 18. 

Poängställningen i yngre junio
rers sommartävling: 1) Fredrik 
Järund, 16 poäng, 2) Ola Olaus
son, 13, 3) Karin Thorell, 12, 4) 
Håkan Andersson, 10, 5) Nicklas: 
Järund 7, 6) Anne Gudmunsson, 
6, 7) Lars Berg, 5 poäng. Sam
ma antal poäng hade Karin EI
lioth, Roy Johansson, Lars Mag
nusson och Nils Wennerlund. 

Efter prisutdelningen tackade 
direktör Harry Järund de som 
svarat för ledningen av ung
domstävlingarna och trodde att 
det nästa år skulle bli ändå fler 
som medverkade i dessa täv
lingar. Fjällbacka hade även 
som första klubb spelat i P i
nocchio Cup. 

Höstsegling i Fjällbacka om Krabbeup, 
vinnare Thomas Haraldsson. 
Seglingssporten hör ju somma
ren till och ingen kan väl klaga 
på antalet seglingar som under 
säsongen avverkats på olika ba
nor i Fjällbackaskärgården. Men 
Fjällbackas seglarchef, Lasse 
Lundberg, ville lansera en täv
ling med en under sommaren 
använd båttyp, Lasern, Denna 
båttyp behöver frisk vind för att 
komma till sin rätt. Och okto
ber månad bruk ar ju vara rätta 
tiden för hårda vindar men där
av blev det intet. 

Under veckoslutet 5 och 6 ok
tober samlades bortåt tjugotalet 
seglare, såväl sven ska som n ors
ka, vilka utförde tvenne seg
lingar varj e dag - men vinden 
var svag, stuntals stiltje. Bland 
deltagarna märk tes olympia
medaljörerna Pelle Pettersson 
och Krister Båth samt Göran 
Edenstam, Tomas Haraldsson 
m. fl. Dessu tom deltog en grupp 
norska elitseglare. Tävlingen äg-

de rum inne i Fjällbackafjorden 
vilket medgav att åskådarna 
kunde följa tävlingen. Om vin
den varit hårdare hade seg
lingen blivit ett mera spännan
de kapitel än som nu blev fallet. 

Nu blev det göteborgaren Tho
mas Haraldsson som tog hem 
segern i den jämna kampen. 

Krister Båht tog andra platsen 
före Göran Edenstam.. Konstruk
tören själv, Pelle Pettersson, 
känd toppseglare, klarade hem 
sj ä tteplatsen. 

Resultat: 1) Thomas Haraldsson, 
Göteborg, 2) Krister Båth, Göte
borg, 3) Göran Edenstam , Göte
borg, 4) Mårten Riecker, Oslo, 
5) P aul Lien, Oslo, 6) Pelle Pet
tersson, Göteborg, 7) Lasse 
Lundberg, Fjällbacka. 

Kanske var detta en premiär
segling som kommer att efter
följas a v årliga höstseglingar? 
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Nordervikens 
försenades av 

augustiregafta 
hårda vinden 

Andra starten vid Augustiregattan. En jämn start med såväl J 14, 
Mustang, D-kanoter och Andungar. 

Det var inte utan att SS Nor
derviken, Fjällbacka, hade en 
del besvär innan man kunde av
verka den sista stora seglingen 
för året, nämligen Augustiregat
tan. Pl anenligt skulle seglingen 
gått på lördagen, men vid ut
satt tid hade man en vindstyrka 
på 15 sek .meter , och betydligt 
högre i kasten. Man uppsköt då 
starten en timma för att invänta 
att vinden skulle mojna, men 
därav blev intet, varför seglings
nämnden beslutade att uppskju
ta regattan till söndagen. 

Den seglarbal som alltid brukar 
avsluta årets seglihgar hölls 
dock programenligt på lördags
kvällen. 

På söndagen hade man en helt 
annan vindstyrka, vilken bättre 
lämpade sig för uppgörelsen, och 
då kunde man också starta på 
utsatt tid. I den "stora" klassen, 
Folkbåtarna, blev det som vän
tat en h ård uppgörelse mellan 
Bengt Johansson och Olle Pauls
son. Den senare kom dåligt i väg 
i starten, men var ett tag uppe 
i ledningen , men på sista krys
sen var Bengt för stark och kun
de avgöra till sin fö rdel. 

Även bland D-kanoterna var det 
mycket jämnt och det var först 
på mållinj en som Alf Jonasson 
kunde pressa sig aningen före 
och vinna klassen. 

Resultat: 
Fo:kbåtar: 1) Bengt Johansson, 
SSN, 2) Olle Pauls son, SSN, 3) 
Gunnar Seden, SSN. 

J 14: 1) Ove Krok, SSN, 2) 
Lars Brantin, BJK, 3) Yngve 
Hugosson, SSN. 

Mustang junior: 1) Roland Berg
qvist , SSN, 2) Ulf Billov, SSN. 

D-kanot: 1) Alf Jonasson, SSN, 
2) Stefan Strömberg, SSN. 

Andunge: 1) Ander Henriksson, 
BJK, 2) Lars Joelsson, SSN, 3) 
Christopher Werner, SSN. 

OK-jollar: 1) Lennart Benetts
son, SSN, 2) Sture Pettersson, 
SSN, 3) Stefan Alexandersson, 
SSN. 

Trissjollar: 1) Johan Fogelklou, 
SSN, 2) Jonas Fredriksson, SSN, 
3) Magnus Klasgren, SSN. 

Europajolle: 1) Anders Bräck, 
SSN. 

Mirror: 1) Bröderna Hamberg, 
SSN, 2) Lennart Juliusson, SSN, 
3) Ingemar Granqvist, SSN, 4) 
Bror Johansson, SSN, 5) Anneli 
Kahlman, SSN. 

Optimist j olle: 1) Leif Karlsson, 
KOJK, 2) Roland Frösing, SSN, 
3) Lars Kahlman, SSN. 

I~ternationell folkbåt: 1) Morgan 
Bergqvist, SSN, 2) Lars Moser, 
SSN. 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

Högsommarregaftan lockade 
trots reg n och vi ndsti Ila 
Man kan då i alla fall inte kla
ga på seglingsintresset i Fjäll
backa. Trots att regnet stod som 
spön i backen (och i vattnet) 
var det fullt av åskådare längs 
kajerna när årets upplaga av 
SS Nordervikens Högsommar
regatta startade. En del av de 
anmälda båtarna uteblev dock 
från start, till större delen be
roende på att man ansåg vädret 
vara i sämsta laget, och att vin
den så gott som helt dött ut. 

Det var därför ganska trögt i 
själva starten, men sedan seg
larna väl kommit ut ur själva 
Fjällbackafjorden, fick man bätL 
re vind, och sedan hade man 
inga större bekymmer med fart
hållningen. Man hade väntat sig 
en ganska hård strid i synner
het i Folkbåtsklassen, och den
na uteblev heller inte. Det blev 
strid ända in på mållinjen, där 
Gunnar Seden lyckades pressa 
sig en halvmeter före Olle Pauls_ 
son, som dock lett större delen 
av seglingen. Olles gamla anta
gonist Bengt Johansson förvi
sades till tredje plats. 

Nordisk Folkbåt: 1) Gunnar Se
den, SSN, 2) Olle Paulsson, SSN, 
3) Bengt Johansson, SSN, 4) 
Lennart Akervall, SSN, 5) Rolf 
Fjällström, SSN, 6) Leif Tors
tensson, SSN, 7) Lars Ivar öd
brandt, SSN. 

0-22: 1) Roger Karlsson, SSN, 
2) Nils Ingvar Karlsson, SSN, 
3) Jan-Erik Hakeröd, SSN. 

Mustang Jun.: 1) Kristian Leff
ler, SSN. 

Favoritseger 
Saga Cup, OK-jolleseglingen, 
som avslutade seglingssäsongen 
för SS Norderviken, Fjällbacka, 
avgjordes den 17-18 aug. På 
lördagen rådde hård och byig 
vind som omöjliggjorde segling 
på de banor på Väderöfjorden 
som man tänkt sig, och planerat 
för. Även den reservbana som 
man iordningställt utanför 
Dannholmen, måste slopas på 
grund av den byiga vinden och 
svåra sjöhävningen. 

Men SS Norderviken ger sig in
te så lätt. Man ordnade i hast 
till fullt acceptabla banor inne 
på Fjällbackafjorden och kunde 
också programenligt avverka de 
båda seglingarna. Det inträffade 
dessvärre ett flertal haverier, 
som gjorde att flera seglare fick 
ett ofrivilligt dopp. Att det var 
svårt bevisas väl bäst av att i 
den andra seglingen på lördagen 

D-kanot: 1) Alf Jonasson, SSN, 
2) Stefan Strömberg, SSN, 3) 
Bertil Hugosson, SSN. 

J -14: 1) Bengt Sundberg, SSN. 
Andunge: 1) Wilhelm Fredlund, 
SSN, 2) Stefan Werner SSN, 3) 
Lars Joelsson, SSN. 

OK-jollar: 1) Lennart Benetts
son, SSN, 2) Björne Väggö, SSN, 
3) Jonas Väggö, SSN, 4) Håkan 
Olsson, SSS. 

Laser: 1) Jean Paoli, SSN, 2) 
Lasse Lundberg, SSN. 

Trissjolle : 1) Claes Hellgren, 
SSN, 2) Anders Malmström, 
SSN, 3) Hans Thulin, SSN, 4) 
Ulrika Blidner, SSN, 5) Stan 
Friberg, SSN, 6) Jonas Fred
riksson, SSN. 

Mirror: 1) Anneli Kahlman, 
SSN, 2) Lennart Juliusson, SSN, 
3) Ingemar Granqvist, SSN, 4) 
Anders Nork, Jönköpings SS, 5) 
Bror Johansson, SS N, 6) Ken
neth Bohlin, SSN, 7) Torbjörn 
Wilsson, SSN, 8) Syskonen San
dersson, SSN. 

606: 1) B. Wingren, SSN, 2) Jo
nas Steen, SSN. 

E-jolle: 1) Anders Bräck, SSN, 
2) Per-Anders Hallberg, SSN. 

Optimist: 1) Johan Öljemark, 
Rå SS, 2) Göran Fridolf, SSG, 
3) Per Söderberg, SFS, 4) Eric 
Vermerehn, LSS, 5) Leif Karls
son, KOJK, 6) Håkan Adelius, 
Lerums SS, 7) Karl-Axel 
Bisschop, LSS, 8) Mikael Hall
gren, BJK. 

"Saga CUp" 
var det endast tre av båtarna 
som kunde fullfölja. 

På söndagen däremot var det 
alldeles ypperligt väder, men 
man brydde sig då inte om att 
gå ut till Väderöfjorden utan 
avgjorde söndagens båda seg
lingar inne på lördagens banor. 

Arets cupvinnare blev, inte 
oväntat, Hans Andersson från 
Stenungsund, som vann två seg
lingar och blev trea i de två 
återstående, men det var mycket 
jämnt mellan honom och tvåan 
Sven-Olof Johansson, L ysekil, 
som fick placeringarna 2,2,1,4. 

Resultat: 1) Hans Andersson, 
Stenungsund, 2) Sven-Olof Jo
hansson, Lysekil, 3) Ulf Mag
nusson, SS Gullrnaren, 4) Björ
ne Väggö, SS Norderviken, 5) 
Lennart Benettsson, SS Norder
viken. 

l 
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SSN seglade 
Segelsällskapet Norderviken av
verkade den 27-28 juli sina KM. 

5 seglingar avverkades. A v des
sa räknades de fyra bästa till en 
slutlig placering. Frånsett sön
dagens första segling hade man 
hela tiden en vindstyrka på c:a 
ID sek.m. vilket gjorde att en del 
av de -mindre båtarna fick en 
del bekymmer. 

Även i de större båtarnas led in
träffade malörer. Sålunda blev i 
folkbåtsklassen Olle Paulsson 
påseglad och fick en del skador 
på sin båt, dock inte värre än 
att han kunde fullfölja tävlingen. 

Han hoppas också att ha sin båt 
klar till augustiregattan, som 
avgjordes påföljande söndag. 

Resultat: 
Folkbåtar: 1) Claes Lundblad, 5, 
2) Olle Paulsson, 7, 3) Lars Ivar 
ödbrant, 12. 

om KM 
D-kanot: 1) Alf Jonasson och 
Bertil Hugosson, båda 7, 3) Ste
fan Strömberg, 7. 

Racer: 1) Lasse Lundberg, 5, 2) 
Per Engström, 6, 3) Göran Mo
ser, 14. 

E-jolle: 1) Per Anders Hallberg, 
4, 2) Roland Frösing, 7, 3) An
ders Nilsson, Il. 

Trissjolle: 1) Claes HelIgren, 4, 
2) Johan Vogelklou, 9" 3) Mag
nus Klasgren, 14. 

Optimistjolle: 1) Christer Holm
berg, 4, 2) Kalle Kahlman, 10, 3) 
Olle Lundblad, 12. 

OK-jolle: 1) Karl Axel Johans
son, 5, 2) Roger Wennerlund, 8, 
3) Jonas Väggö, 14. 

Mirrorjolle: 1) Bröderna Ham
berg, 4, 2) Lennart Bohlin, 9, 3) 
Lennart Juliusson, 1l. 

Ett 50-tal båtar deltog. 

FjäUbacka IK snart SO ar o 

Det börjar dra ihop sig till 50.
årskalas i Fjällbacka. Visserli
gen inte förrän om två år (19q6) 
men då med besked. Fjällbacka 
Idrottsklubb fyller då 50 år. Den 
bildades 1926 på initiativ av bl.a. 
fiskhandlare John H. Johansson, 
som vi hittar i ett utklipp från 
1941 i tidningen Bohusläningen. 

Vi citerar: · 
"Fj ällbacka IK bildades år 1926 
och är alltså IS, år i år. Det var 
på initiativ av fiskhandlare John 
H. Johansson klubben startades. 
Klubben har från starten idkat 
allmän idrott och fotboll samt 
under de senaste åren gymna
stik, bandy och orientering. 
Även gång och skidsport har 
man försökt sig på. Klubben har 
alltid haft svårt med planfrågan 
och under de första 101 åren byt
tes plan vart annat år. Ar 1936 
bildades emellertid Fjällbacka 
Idrottsplatsförening på initiativ 
av bankkamrer Tage. Reichen
berg som med hjälp av Tips
tjänst anskaffat idrottsplatsen 
"Håke backen" . 

Under de senaste 10 åren har 
klubben deltagit i seriefotboll, 
och DM. Fjällbacka hemförde 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/310 33 

segern ·i Norra Bohusserien 1935 
-36 med endast en poängs för
lust. 1936.-37 deltog klubben i 
Bohus Elit och trots jumboplat
sen ansågs laget spela bra fot
boll. I år övervintrar man på 
toppen i Norra Bohusserien med 
ett försprång på två poäng. 

Styrelsen är så gott som ogra
verad från fyra år tillbaka. Un
der senare år har en uppryck
ning skett inom den allmänna 
idrotten i klubben och flera täv
lingar har anordnats mot andra 
föreningar. I junior-DM hem
förde Fjällbacka två DM-titlar 
genom Bernt Svensen. Oriente
ring är också en gren som väckt 
stort intresse bland medlem
marna." 

Så långt har vi citerat Bohus
läningen från år 19'41 den 29 ok
tober, således mitt under br~n
nade krig. Vi har all anlednmg 
att återkomma till Fjällbacka IK 
och dess förberedelser för stun
dande jubileum, men låt oss nu 
stanna här och bara konstatera 
att 197,6 firar klubben sin 50.
åriga tillvaro. 

-Jin-

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBACKA 
T el. 0525/3 1250 

laser-kvalseglingar 
improviserades snabbt 

Den första av fyra uttagnings
seglingar till EM i Laser ägde 
rum i Fj ällbacka. Det hela kom 
mycket hastigt på, då ingen viss
te något förrän starten till Au
gustiregattan ägt rum. Trots 
detta gick allt lyckligt, inte minst 
för att SSN:s vältrimmade täv
lingsledning välvilligt ställde 
upp och hjälpte laserseglarna 
med start och tidtagning. 

Vid uttagningsseglingen segla
des en bana från startplatsen 
vid Badholmen i Fjällbacka till 

skäret Fotsillen och åter, på vil
ken man gjorde tre seglingar. 
Bäst lyckades Lasse Molse, Gö
teborg, men seglingen var myc
ket jämn, vilket kan betyda att 
det i kommande uttagningsseg
lingar kan bli stora omkastningar 
i protokollen. 

Resultat: 1) Lasse Molse, Göte
borg, 2) Tomas Haraldsson, Gö
teborg, 3) Ulf Nilsson, Göteborg, 
4) Lasse Lundberg, Fjällbacka, 
5) Lasse Berglöv, Lyckorna, 6) 
Per Engström, Stockholm. 

KONSUMIFJÄLLBACKA 
(hukat tina med1emmat (j.m kunda 

r3n {)fJ.d (jul 
fJ.eh 

ät ~tt m rjH dr.. 
TEL. 0525 -31141 

STUVBODEN FJÄLLBACKA 

Där kan Ni göra verk[iga f:'JnJ[ 

Där finner Ni ett stort Hrva[ av: 

KLÄNNINGS- BLUS- BYX- TÄCKJACKSTYGER 
GARDINER OCH GARDINKAPPOR 

DUKTYG M. M. 

TEL. 0525 - 31350 ING-BRITT ENGBERG 
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Valö barnkoloni vid FjäLlbacka 
är en sommarattraktion för barn 
från olika delar av närliggande 
län. Under sommaren har det 
varit samma antal som under 
tidigare år, 28 st., eller fullbe
lagt. Kolonin fick i år egen sim
skola och kommunen anställde 
två personer vilka skulle ha 
iland OIll barnens fritidsaktivi
teter, n ämligen Marian och Leif 
Nilsson, Göteborg. Förutom att 
barn har kommit från Tanum, 
Rullaren och Kville, kommer en 
del av dem från Göteborg, Ly-

sekil, Uddevalla och Dalsland. 
Föreståndare vid kolonin var i 
år Solveig Andersson, Trollhät
tan, som till sin hjälp hade ko
kerska och biträden. Fyra veckor 
varar vistelsen här och i slutet 
av juli bröt man upp från som
marens lägerplats. Alla var gla
da att få komma hem - men 
man kunde ändå spåra den 
känslan hos dem att saknaden 
av kamraterna kom att göra sig 
märkbar. 

Kramarna utväxlas lika hjärtligt innan bussen embarkeras av de 
sista, som bland hela styrkan vid landstigningen. Såväl barnen 

som personalen hoppas på återseende. 

I vlIramVlingar av 

tavlolf utföres! 

MATERIAL I LAGER -

AlQOr rOREWI 
FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31071 

Tomter i Jore 

NISSE CARLSSONS 

(jJam/-ti.trting 
Årets nya permanent 

Allt i modern hårvård 

Tel. 0525/31125 

Tomterna har hög standard med bl. a. vinter

vattenledning och disk- och fväftavlopp vid 

tomtgräns. Goda lånevillkor. Visning efter 

telefonöverenskommelse. 

Vägbeskrivning : Kör väg 163 från Fjällbacka 

mo Hamburgsund. Skylt märkt "Jore udde" 

där området börjar. 

MARK· och HYRESPRODUKTER AB 
Vårfrugatan 1, 54100 SKOVDE Telefon 0500 - 852 00, 85220 

Läkare lä karstation 
Fråga som löses 1975 
Eftersom inget har hänt i denna 
fråga under det snart gångna 
året bör en information vara på 
sin plats. 

Vi var för optimistiska i vårt 
arbete att kunna presentera en 
n y läkarstation i Fjällbacka. 
Stora förändringar och framför
allt snabba omkastningar i pla
neringen av såväl öppen sjuk
vård som hälsovård har återigen 
spelat oss ett spratt. Vad man 
för 11-12 år sedan trodde skul
le klaras på ett par år, har allt
så ännu ej kunnat redovisas. 
Nu har emellertid sådana saker 
hänt, att vi med tillförsikt ser 
en lösning. Landstingets förvalt
ningsutskott har beslutat över
föra Bullaren-området till Ta
nums läkardistrikt. I samband 
härmed har Tanums läkardi
strikt tilldelats ytterligare en 
ordinarie läkare samt en s. k. 
AT-läkare. Det ankommer nu på 
norra Bohusläns sjukvårdssty-

relse att fördela och placera er
hållna tjänster. Vidare har vi 
under en heldag i höst haft en 
genomgång med landstingsrådet 
Bertil Bjerrek, då vi samtidigt 
har besökt olika platser inom 
kommunen . Landstinget behand
lar n y sjukvårdsplan 2-3 dec. 

Vad som i skrivande stund kan 
meddelas är, att läkarstationen 
i Fjällbacka under 1975 blir fö
remål fö r om-, till- eller ny
byggnad. Möjligheter till ökat 
öppenhållande kommer att bere
das genom fler läkare. Troligen 
kommer i första omgången lä
karstationen att jämväl innehålla 
lokaler för distriktssköterska, 
barnmorska, barnavårdscentral 
och fotvård. Kommunen har fär
diga handlingar härför. "Få se" 
om de passar. Skall vi tippa. Ja 
då kan Fjällbacka-Bladet pre
sentera en nyanläggning i ord 
och bild våren 1976. 

R. H. 

L4dtd-4""fn4 ].ulJdatt-tt-a/l. 
HITTAR NI HOS 

PERCY'S FOTO 
TEL. 0525-31690 

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 14X9 mm, alltså lagom stor att sätta på dräktslaget för 
damerna och på kavajslaget för herrarna. Priset på nålen är mycket 
överkomligt, kr. 5: -

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 .... .. ...... st. FFF -nålen a 5;-

Namn 

Adress .. 
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Maria Karlsson Fjäll
backas Lucia 1974 

Percy', Foto 

I samband med Fjällbacka 
IK:s Skyltpromenad söndagen d. 
1 dec. gavs även tillfälle att rös
ta på luciakandidaterna. Arets 
lucia kommer att krönas av dis 
ponent Erland Järund vid lucia
festen på Strandrestaurangen 
Fjällbacka Havsbad den 15 dec. 
där FIK:s damsektion står som 
arrangör. 

Fjällbackas 
befolkning 
ökar 
Den uppåtgående trenden på be
folkningsfronten i Fjällbacka 
tycks hålla i sig. Efter vad som 
nu meddelas ligger man på en 
ökning med 15 personer, och det 
tycks vara inflyttningsöverskot
tet som svarar för det mesta av 
denna ökning. Fjällbacka har 
just nu en folkmängd på 845 per
soner. För tio år sedan låg folk
mängden inom Fjällbacka 
kyrkobokföringsområde på 774 
personer. Årsskiftet 1967-68 
noterade man den lägsta siffran 
i samhällets historia, nämligen 
755 personer. Sedan dess har 
man sakta men säkert hävt sig 
uppåt, mycket tack vare att man 
fatt industrier till samhället. Nu 
ser det ut som om man skulle 
'-ara på väg mot ljusare tider. 

_~u återstår det visserligen 
knappt en månad till å rsskiftet, 
sa ännu kan det bli justeringar 
upp eller ned. Troligen blir det 
en folkmängdsökning även i år. 

Vi 

Med svenska flaggan uti topp 
och sol från klarblå himmel 

vårt hela samhälle mött upp 
ett mangrant, talrikt vimmel. 

Förväntansfullt vi stodo där 
på planen vid fabriken, 

och alla skolbarn flaggor bär 
och tät var biltrafiken. 

Så kom han då vår unge kung 
med hela sin uppvaktning. 

Då hurrade vi, gammal, ung 
i underdånig aktning. 

Och kungen log och blommor fick 
utav en liten kicka. 

Och kamerors mångfald sade klick 
så långt man kunde blicka. 

Så gick Carl- Gustaf att bese 
fabrikens många salar. 

Där fanns en välkomstkommitte 
där ordföranden talar. 

I tålig väntan stod vi så 
tills ronden var till ända, 

och så till slut så kom han då 
att kosan norrut vända. 

J a minnesrik den dagen ble'v 
då kungen hit anlände, 

och bredvid farfars farfar skrev 
sitt namn vid klyftans ände. 

Så steg han in uti sin bil, 
programmet här var färdigt. 

Besöket här det hade stil 
det enkelt var och värdigt. 

R. H. 

~rsäljer wnna I installerar 
--I reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 

Tanum exproprierar 

Tanums kommun har hos r ege
ringen ansökt om tillstånd att 
få expropriera fastigheterna Ler
sten Uppe gården 2:5-2:7 i Kvil
le socken, som behövs för den 
framtida utvecklingen. 

Fastigheterna är belägna i Fjäll
backa och omfattar 41 hektar. 
Ägare är hemmansägare Kar l 
Ivar Karlsson, Fjällbacka. Den
ne har förklarat sig vid förhand
lingar inte villig att sälja. 

WALDH E RS 
FÄRGHANDEL EFTR. 
MONA-LISA HEDSTROM 

(j.iit.f.J.-et 'Ua'{Utet 

M.!m..etika 
m.m. 

Tel. 0525/31085 

BYGGMÄSTARE 

JOHN GRANQVIST 
FJÄLLBACKA 

Allt arbete inom bygg
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

Bär 
FFF·Hålen 
Kan rekvireras 

från kassören 

PERSIENNER 
tillverkas och uppsättes 

Även reparationer 

FIRMA 

ZERVA 
Håkan Lilja 

FJÄLLBACKA Tel. 0525-31675 
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Åke Falck har avlidit 

Åke Falck, fru Gulli Granqvist Qch Agneta BQlme vid en prat
stund under inspelningen av "Ett köpmanshus i skärgården" 

år 1972. 

Åke Falck, född i GötebQrg 192'5 
av hälsQvårdsinsp. JQh. F. Qch 
Andrea Edlund. Efter högskQle
studier 1944-1946 anställd på 
Sveriges RadiO' åren 1946-1!!53 
samt från år 1969. Regissör på 
GötebQrgs stadsteater 1955-60. 
Programråd i TV 1 1969--1971 
Qch anställd på GötebQrgs TV 
sedan 1973. 

Gift år 1960 med Karin SQhlman. 
För QSS Fjällbacka-bQr blev Åke 
Falcks bQrtgång ett hårt slag. 
Vi äldre kände hQnQm sedan 
hans uppväxtår då han SQm PQj
ke Qfta vistades här. De yngre 
såväl SQm vi äldre i nutiden såg 
upp till hQnQm SQm en gestalt 
vilken hade någQt visst över sig 
när han kQm på besök. Under 
de senaste åren blev han en 
ständigt återkQmmande gäst på 
grund av sitt filmatiska arbete 
vilket han förelade hit till den 
plats han älskade, Qch där han 
framlevt sin uppväxt- Qch ung
dQmtid, så Qfta han därtill gavs 
tillfälle. 

Vi låter här några av hans vän
ner Qch kamrater skildra sina 
intryck Qm sin kamrats gärning 
Qch gemenskap. 

T rofast och varm 
- Till sitt yttre verkade Åke 
Falck lugn Qch full av distans 
till vad han gjQrde Qch männi
skQrna Qmkring hQnQm, men lär
de man känna hQnQm fann man 
en ömtålighet Qch ömsinthet, sä
ger Ingemar Glemme, som ar
betade tillsammans med honQm 
i bl. a . Halv Sju Qch nu senast 
i ett prQgram Qm den judiska 
synagQgan, 

- Han var en inspiratiQnskälla 
för alla genQm sitt enQrma kun
n ande och sin stimulans till si-

na medarbetare. Alla förslag Qch 
tips han fick gick han nQga ige
nQm för att söka den mänskliga 
aspekten. 

- Det fanns en trofasthet Qch 
en värme i Åke SQm man upp
täckte när man kQm nära inpå 
hQnQm. 

- Han verkade kunna allt. 
Han rörde sig inQm stQra Qmrå
den men fann alltid den perSQn
liga tQuchen i vad han gjQrde. 
- J ag sörj er hQnQm SQm en 
duktig prQgramskapare men 
framförallt SQm en trQfast Qch 
uppriktig vän. 

Allt var välgjort 
- Åke Falcks bQrtgång är ett 
förlamande slag, säger TV -che
fen i GötebQrg, Gunnar Hagner. 
- Vi sörjer en gQd vän Qch 
kamrat, en sällsynt stimuleran
de Qch berikande ' människa. Vi 
har den djupaste medkänsla med 
hans familj. 

- Vi kQmmer att sakna en av 
våra skickligaste yrkesmän inQm 
svensk televisiQn. Jag vet knap
past någQn SQm kunnat yrket så 
in i minsta detalj Qch SQm för
enade detta kunnande med en 
Qsviklig kQnstnärlig vilja. 

- Hans ambitiQn var att aldrig 
lämna någQt halvdant ifrån sig, 
uppgiften må ha varit stQr eller 
liten. Denna inställning grunda
de sig på hans föredömliga res
pekt för den publik vi fått för
månen Qch förtrQendet att be
tjäna. 

- Med sin personlighet, med sin 
rika begåvning Qch sitt mångsi
diga kunnande lämnar Åke 
Falck efter sig ett tomrum inQm 
televisionen SQm det blir mycket 
svårt att fylla, inte minst här i 
GötebQrg. 

Allting blev bra 
Åke Falck var en stQr kapacitet 
inom både teater Qch film. Jag 
blev så bestört när j ag hörde Qm 
hans tragiska bQrtgång, säger 
Karin Kavli, SQm under många 
år arbetade tillsammans med 
Åke Falck på GötebQrgs Stads
teater. 

- Han var så kunnig och kun
de alltid göra så fina föreställ
ningar med allt han företQg sig. 

Strålande berättare 
- Det var i fredags eftermiddag 
ute i radiQhuset vid Delsjövägen 
här i GötebQrg. Vi samlades SQm 
vanligt till en fika och vi satt 
vid samma bQrd, Åke Falck Qch 
jag, berättar TV -kQllegan Erik 
Bergsten. 

- I vanliga fall brukar vi sitta 
så där en tiO' minuter, men så 
började vi berätta radiQ- Qch 
TV -histQrier från StQckhQlm. 
Den ene drQg en Qch den andre 
fQrtsatte. Åke kQm fram med 
hela sitt lager. 

Vi blev sittande över en timme 
Qch under tiden hade det 
flQckats en hel hQP kQlleger 
kring QSS. Det var en högtids
stund att h öra Åke berätta. Nu 
knappa två dygn senare känns 
det mycket kQnstigt . . . 

Legala 
Födda 

5/6 Lars Åke Dennis, s. t. 
Beng Åke Bertil Högberg 
Q. h. h. YVQnne Irene f. 
ErikssQn 

18/7 Emelie Maria, d. t. Alf 
JQnny GustafssQn Q. h . h. 
LiselQtte Virginia f. Kahl
man 

17/8 J Qhan Peter, s. t. Stig Gö
ran Samre Q. h. h. Inger 
Margareta f. Abrahams
son 

30/8 Jean Edith Camilla, d. t. 
Jens ArnQld Läckberg Q, 
Gunnel Helga Anita 
Meijer 

25 /10 Ej namngiven gQsse, s. t . 
Nils Evert KristenssQn Q. 
Gisela Heidemarie Walter 

13/11 Ej namngiven flicka , d . t. 
Sven Olof JQnaSSQn o. h. 
h. Kerstin EJse-Britt f. 
Carman 

22/11 Ej namngiven gQsse, s. t. 
Leif TQmmy Granqvist Q. 
h . h. Christina Marianne 
f. KarlssQn 

Mycket ogjort 
- Åke Falcks bQrtgång är ett 
hårt Qch Qväntat slag, säger di
striktschefen vid Sveriges RadiO' 
i Göteborg, John Forsberg. 

- TV -tittarna har förlorat en 
av Sveriges mest begåvade prQ
gramskapare. Åke var dessutQm 
den TV -prQducent SQm mest 
komprQmisslöst arbetade för 
sina uppdragsgivare det 
svenska fQlket - utan att snegla 
på vad kQlleger Qch TV - recen
senter kunde tänkas tycka. Sam
tidigt SQm han aldrig gjQrde av
kall på sina egna ytterligt högt 
ställda kvalitetskrav. 

- Vi SQm fick arbeta Qch um
gås med hQnQm har mist en gQd 
kamrat och en kär vän. Jag har 
känt Åke sedan vi arbetade i 
samma styrelse i en kulturell 
förening i gymnasiet. Jag sak
nar hQnQm djupt. 

- Särskilt tragiskt var det att 
hans tid i GötebQrg blev så kQrt 
sedan han nyss återvänt till Sve
riges RadiO' Qch sin hemstad. 
Han hade många program QgjQr
da Qch mycket kvar att lära QSS 
andra. Jag hQPpas att vi kan 
stödj a Åkes familj i denna svåra 
stund. 

notiser 
Döda 

30/6 Ellen Beata JQhansSQn, 
Mörhult 1:1, f. 17 /11 1896 

4/7 Gunnar Valentin OlssQn, 
L ersten Uppeg. 2:80, f. 
14/2 1903 

22/7 OlQf ViktQr JohanssQn, 
Ekan 9, f. 14/10 1890 

17 /8 Klara IngebQrg KarlSSQn, 
f . KarlssQn, Ödsmål In
nerg. 1:148, f. 12./8 1895 

11 /10 Inge Sjövall, SkQnaren 1, 
f . 6/1 1906 

3/ 11 Ellen Isabella Dorotea 
P ålssQn, f. KarlssQn, 
Kalvön 1:25, f. 12/11 1889 

5/ 11 Anna CharlQtta Svensson, 
f. KarlsSQn, Fjällbacka 
StrandQmr. 1:5, f. 11/1 
1885 

8/11 Karl August JuliussQn, 
Ödsmål Innerg. 1:5, f. 
12/1 1886 

Under åren har det framkQmmit 
önskemål från perSQner att ej bli 
omnämnda vid deras förestående 
födelsedagar. Numera har det 
blivit allt för många med sam
ma önskan. Detta har medfört 
att denna spalt ej längre anses 
meningsfylld varför det beslu
tats att avföra dessa nQtiser. 

RedaktiQnen. 
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1/12 1 i Advent Högmässa kl. 13 

8/12 2 i Advent Barngudstjänst kl. 10 
Högmässa kl. 11 

15 /12 3 i Advent Högmässa kl. 13 

22 /12 4 i Advent Högmässa kl. 11 

24/12 Julafton Julbön kl. 17 

25/ 12 Juldagen Högmässa kl. 7 

26/ 12 Annandag Jul Högmässa med nattv. kl. 11 

?9 /12 Sönd. e. Jul Högmässa kl. 11 
Musikgudstjänst kl. 19 

1/ 1 Nyårsdagen Högmässa kl. 13 

5/ 1 Sönd. e. Nyår Högmässa kl. 11 

6/ 1 Trettondedag Jul Högmässa kl. 13 Missionsoffer 

12/1 1 sönd. e. Trett. Barngudstjänst kl. 10 
Högmässa kl. 11 

19/1 2 sönd. e. Trett. Högmässa kl. 13 
Barngudstjänst kl. 14.15 

SCHEWENIUS TAB MUNKEDAL 1974 


