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Dec. 1975 Tidslcrift för Föreningen för Fjällbacka 

Vy över Källviksområdet. Till höger i omedelbar närhet ligger tennis- och minigolfbanorna. 

Inventing investerar tre miljoner 
1975 har varit ett intensivt 
verksamhetsår för Järund In
ven ting. Ett investeringsprogram 
har genomförts, som omfattat 
investeringar i byggnader och 
maskiner till ett värde översti
gande tre miljoner kronor. Det 
ä r utan jämförelse den största 
satsningen under Inventings 20-
åriga tillvaro, och den kommer 
att få en stor betydelse för en 
fortsatt expansion av verksam
heten i Fiällbl<cka. 

Ny plastfolieanläggning 
Investeringsprogrammet har när
mast betytt en väsentlig för
stärkning av Inventings resurser 

när det gäller tillverkning av 
halvfabrikat. I den nuvarande 
blåsfolieanläggningen tillverkar 
Inventing årligen 1200 ton po
polyetenfolie; halvfabrikat för 
olika produkter. 

Ur teknisk synvinkel är emel
lertid anläggningen otillräcklig 
för att klara nya materialkrav. 
Det har visat sig nödvändigt att 
anskaffa ny avancerad utrust
ning dels för att kunna uppfylla 
nya krav på befintliga produk
ter och dels för att få större 
möjligheter att anpassa mate
rialval och materialens samman
sättning i nya produktprojekt. 

Inventing har därför anskaffat 
en ny plastfolie anläggning för 
tillverkning av sammansatta 
plastfolier. Metoden kallas coex
trusion. I en och samma anlägg
ning kan man bearbeta flera 
olika material, som förenas i 
smält tillstånd och valsas ut som 
en enkel plastfolie i ett vals
verk. 

Genom att kombinera olika 
plastmaterial kan vi få fram 
plastfolier, som är helt anpassa
de till de krav, som måste ställas 
på varje enskild produkt. Med 
möjlighet att kombinera upp till 
tre olika plastmaterial är an-
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läggningen en av de tekniskt 
sett mest avancerade i Europa. 
Anläggningen, vars kapacitet är 
mer än 2.000 ton per år, har in
stallerats och körts igång under 
hösten. 

Fabrikshall 
För att få plats med den nya 
anläggningen har en utbyggnad 
av fabriken varit nödvändig. 
Den höga fabrikshallen, dit till
verkning av halvfabrikat är för
lagd, har tillbyggts med 20 me
ter, c:a 300 kvm. produktions
yta. 
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Föreningen för Fjällbacka 
har till syfte att verka för 
Fjällbackas utveckling fram
förallt på näringslivets om
råde. Föreningen vill därför 
stärka intresset för Fjäll
backa i första hand bland 
före detta Fjällbackabor och 
bland sommargäster i sam
hället och den närmaste 
bygden. 

Små, 
o 

sma ord 
En sångares åsikt om Fjällbacka 
hur han ser det och hur jag ser 
på samhället. 

I Gamla Nordsjön sjunger Harry 
Brandelius om vår stolta fiske
flotta. Sorgligt nog kan väl den
na visa betraktas som en svane
sång över fisket. Aldrig har väl 
fisket på västkusten sett så 
mörkt ut som idag. Gäller det 
räkfisket kan man väl närmast 
betrakta situationen som kata
strofal. Lönelyft och andra för
delar ser man dagligen att andra 
yrkesutövare erhåller under det 
att fiskarna får det sämre och 
sämre. Massor av fiskebåtar säl
jes eller läggs upp och fiskarna 
tvingas söka sig andra yrken. 

I Fjällbacka liksom i övrigt i 
Bohuslän ser man lämningar ef
ter stenhanteringen genom väl
skurna intrång i bergsknallarna. 
Där ligge.I: även små högar av 
huggen gatsten, som minnen av 
svunnen storhetstid. 

Detta är i korthet vad man kan 
säga om Fjällbackas tidigare så 
blomstrande näringsgrenar. Des
sa för nu en tynande tillvaro. 
Nu får andra industrier ta vid, 
men räcker dessa? Vad säger 
kommunalmännen inom Tanums 
kommun. Det är ett faktum att 
man i historien kan skönja hur 
utvecklingen gjort framsteg 
ryckvis, och efter varje sådant 
ryck har förhållandena i ett slag 
blivit annorlunda än vad de var 
förut. Mellan dessa ryck tycks 
allt stå stilla under en längre 
period. F rågan är, om vi inte 
har upplevt ett sådant ryck, och 
att Fjällbacka samhälle är inne 
i "stiltje" på arbetsmarknaden. 
Personligen tror jag att den 
fulla sysselsättningspolitiken blir 
svår för Tanums kommun. 
Vid flera tillfällen har vi påmint 
medlemmarna om våra syften 
som lyder. Föreningen För 
Fjällbacka har till syfte att ver
ka för Fjällbackas utveckling 
framförallt på näringslivets om
råde. Föreningen vill därför 
stärka intresset för Fjällbacka 
i första hand bland före detta 
Fjällbackabor och bland som
margäster i samhället och den 
närmaste bygden. Nu undrar 
jag om det inte är tid att ändra 
stadgarna, som funnits i 20 år. 
Skulle inte föreningen kunna gå 
andra vägar i sin strävan for 
samhället t. ex. genom hårdare 
PR-verksamhet, större ung
domsverksamhet eller mera ra
tionell hj älp till bryggdansen. 
Vid åtskilliga tillfällen har kri
tik framförts mot styrelsen bl. a. 

vid årsmöten, att ej hårdare tag 
framförts i Fjällbacka-Bladet 
mot olika missförhållanden som 
finns. Detta är ett fullständigt 
riktigt påpekande. Har vi en tid
ning skall vi även använda den
samma enligt medlemmarnas 
önskan. I klartext skall vi inom 
redaktionen i fortsättningen 
framföra åsikterna, t. ex. till 
samhällsföreningen. Varför be
svaras ej våra brev? Ni får hela 
insändarsidan gratis till förfo
gande, om vi kan få senaste 
skrivelse besvarad eller bemött. 

Likaså vill vi framställa en 
fråga till kommunen. Vad gör 
ni för ungdomen i samhället? 
Även Segelsällskapet Nordervi
ken har ungdom i sin förening. 
Hur är ungdomsverksamheten? 
Den avtar väl inte? För att få 
dessa öppna frågor besvarade 
finns det samma möjlighet som 
för Samhällsföreningen. Insän
daresidan står till förfogande. 

I det levande och aktiva som
marsamhället Fj ällbacka, där 
badgästerna på sin höjd är en 
"bisyssla", har man råd att ytt
ra sej både mera generöst och 
mera kritiskt. Man känner sitt 
egenvärde. Man väger plus_ och 
minuskontona och finner i all
mänhet att det slår ganska jämt. 
Framför allt begriper man med 
sitt sunda sjöfolksvett, att i vår 
forcerade "stadskultur" kräver 
människorna denna korta som
marfrihet. Ä ven om man kanske 
inte förstår, varför vi sommar
gäster inte söker oss en mera 
lugn tillvaro i stället för att 
trängas i samhället och på sten
klipporna. 

Jag frågade en gång i somras en 
fiskare vad han tyckte om sina 
och andras badgäster. "Aj o", sa 
han, "vesst ligar vi varann gött 
dessa veggera". Och det är ju 
"desse veggera" - denna korta 
gemensamma sommar - det var 
fråga om. Jag kan inte undan
hålla ett annat citat om oss 
sommargäster. "Bevarer Herren 
derases ingång och ger vi .dom 
go aktervind när di ska attel' te 
stan". En godmodig ironisk av
skedsspark. 

Sommaren 1975 har varit, bad
gästerna har farit och samhället 
återtar sin lugna och stilla lunk. 
Med dessa små ord ber jag till 
slut få önska våra medlemmar 
och läsare en 

GOD JUL och ETT GOTT 
NYTT AR. 

Alf Edvardsson. 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

HYBYGGHADER . REPARATIOHER . VÄRME OCH SAHITET 
TEL. 0525/31063, 31267, 31296 

F jällbacka-Bladet 

Medlemskap i För
eningen för 
Fjällbacka 
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 följe r. 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 förbindelselänk som Fjäll
backa-Bladet är och "Bladet" 
får på så sätt kontakt med nya 
F jällbackavänner. Ni behöver 
endast sända några rader under 
adress Föreningen för Fjäll
backa, med anvisning på ev. nya 
medlemmar. 

Ett hjärtligt tack 
till våra 
medarbetare 
Ater vill vi framföra vår tack
samhet till Er alla som nu har 
medverkat till Fjällbacka-Bla
dets nr 39. Bland vårt inkomna 
material har vi måst välja ut de 
artiklar vilka har ansetts som 
mest aktuella, övriga får stå 
över till nästa nummer på grund 
av bristande utrymme. 

Redaktionen. 

WALDH E RS 
FÄRGHANDEL EFTR. 
MONA-LISA HEDSTROM 

(f.iiujP.t. 'Uaflitet 

MJm.etika 
m.m. 

Tel. 0525/31085 

PERSIENNER 
tillverkas och uppsöHes 
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ZERVA 
Håkan Lilja 

FJÄLLBACKA Tel. 0525-31675 



F jällbac ka-B lade t 

och 

tillönskar vi Eder alla, FFF: s medlemmar, medar

betare, annonsörer, Fjällbacka-Bladets läsare och 

övriga vänner både i hemlandet och i övriga länder. 

Fjällbacka samhälle står i dag 
väl rustat för den framtida ut
vecklingen genom att kommu
nen har ställt tomtmark till för
fogande inom det nya tomtom
rådet "Sumpan". Genom det 
stora avloppstunnel-företaget, 
vilket under året färdigställts , 
blev detta möjligt. För indu
striell utveckling finns det tomt
mark. Den 20-åriga industrin 
Järund Inventing AB har ut
vecklat en intensiv verksamhet 
under året. Sålunda har investe-

rats i byggnader och maskiner 
till ett värde överstigande 3 mil
joner kronor. Denna industri är 
ju samhällets pulsåder, och till
lika med övriga industrier sva
rar de gemensamt för den all
männa sysselsättningen inom 
fjällbackabygden. Med detta 
som bakgrund ser vi med till
försikt på framtiden för vårt 
samhälle samt önskar lycka och 
välgång under kommande tider. 

Redaktionen. 
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Fjällbacka behöver flera industrier 
Följande skrivelse har av mig 
översänts till Fjällbacka Sam
hällsförening: 

"Inom Fjällbacka samhälle fin
nas nu några industrier, Rich
ters Konservfabrik, Järund In
venting, Netab samt Bror Jans
sons båtvarv och Lennart An
derssons verkstad. 

Dessa industrier har väsentligen 
bidragit till samhällets utveck
ling under senare år vad be
träffar såväl byggnation som be
folkningsmässigt. 

Skall denna utveckling kunna 
fortsätta är det nödvändigt att 
samhället ytterligare industria
liseras. Enligt min mening skul
le tillkomsten av ett s. k. indu
strihotell inom samhället betyd-

ligt underlätta dess fortsatta in
dustrialisering. 

Därför föreslår jag, att styrel
sen för samhällsföreningen in
leder förhandlingar med kom
munstyrelsen i denna angelä
genhet. 

Om man tänker sig detta ären
de i ett något längre tidsper
spektiv, så kan det väl anses 
möjligt, att ett industrihotell i 
Fjällbacka skulle kunna bliva 
verklighet. 

Ur reklamsynpunkt såväl för de 
rörelser, som hade sin verksam
het inom industrlhotellet som 
för samhället, vore det betydel
sefullt att industrihotellet upp
fördes omedelbart intill allmän 
trafikled. Fjällbacka den 24 ok
tober 1973. Östen Hedenfjell." 

Vid föreningens höstmöte år 
1973 anslöto sig de närvarande 
medlemmarna till skrivelsens in
nebörd. 

Förutsättningen för att kommu
nen skall uppföra industrihotell 
torde vara att intresserade hy
resgäster/ industriidkare finnas. 
Enligt vad undertecknad erfa
rit, har det inte lyckats för sam
hällsföreningen att få kontakt 
med intresserade personer. 

"Föreningen för Fjällbacka har 
till syfte att verka för Fjäll
backas utveckling framförallt på 
näringslivets område". Därför 
och på grund av ovanstående 
föreslår jag, att ordföranden i 
styrelsen för Föreningen för 
Fjällbacka i samverkan - och 
i nära kontakt med Tanums 

kommunstyrelse - får i upp
drag av resp. föreningar att ver
ka för att ett industrihotell blir 
uppfört i Fjällbacka. 

Finnes det kanske några bland 
Fjällbacka-Bladets läsare som 
är intresserade av att bliva in
dustriidkare i Fjällbacka. Skriv 
eller ring då till ordf. i Fjäll
backa samhällsförening Evert 
Valdner, 45071 Fjällbacka, tel. 
0525/ 31640 eller till ordföranden 
i Föreningen för Fjällbacka Alf 
Edvardsson, Augustigatan 6 B, 
415 15 Göteborg N, tel. 031/ 
465070. De blir säkert tacksam
ma för varje förslag. 

Fjällbacka i oktober 1975. 

Östen Hedenfjell. 



Sjukvårdsplan 
Landstingets förvaltningsutskott 
uppdrog 1973 åt planeringsav
delningen att utarbeta förslag 
till principplan för landstinget 
innefattande fö ljande verksam
heter: 

Hälso- och sjukvård 
Omsorger om psykiskt utveck
lingsstörda 
Tandvård 

Arbetet har bedrivits i två etap
per och föreligger nu färdigt i 
en resultat- del kallad princip
plan 1985. 

Sjukvårdsplanen är i sk rivande 
stund föremål för remissbehand
ling bl. a. ute i länets kommu
ner . Det är ett stort och mycket 
genomarbetat arbete som pre
senteras, belysande ekonomiska 
konsekvenser, investeringsbehov, 
påverkan på den enskilde inne
vånarens vårdsituation. Intres
set är givetvis stort från remiss
instansernas sida, på vilket sätt 
påverkar ett förverkligande vår 
egen kommun? Jag kommer 
därför att här J.- korthet endast 
redovisa vad som direkt berör 
Tanums kommun. 

Antalet allmänläkare föreslås 
öka från 3 idag till 5 1985. P å 
mottagningen i Tanumshede fö
reslås 3 läkare. I Fjällbacka fö 
reslås en mindre vårdcentral 
med 2 läkare. Till vårdcentra
lens u pptagningsområde bör 
hänföras Fjällbacka, Kville, 
Bottna och Svenneby försam
lingar. Öppen specialistvård 
kommer att finnas i Strömstad 
och Uddevalla. Ett barn- och 
ungdomspsykiatriskt team med 
läkare, psykologer, kuratorer och 
läkarsekreterare kommer att 
finnas gemensamt för kommu
nerna Lysekil, Sotenäs, Tanum 
och Strömstad. 

Innevånarna i Tanums kommun 
förutsätts 1985 till största delen 
anlita Uddevalla sjukhus vid 

behov av sluten akutsjukvård. 
Viss möjlighet kommer även att 
finnas att anlita Strömstads 
sjukhus. 

Inom den slutna somatiska lång
tidsvården finns för närvarande 
Tanums sjukhem med 50 vård
platser. Sjukhemmet föreslås ut
byggt till 75 vårdplatser. Ett nytt 
hem i Fjällbacka med 50 vård
platser föreslås. Vidare tillkom
mer 40 vårdplatser för psykia
trisk vård, förlagda i anslutning 
till något av sjukhemmen, samt 
ett inackorderingshem med 10 
platser. 

För närvarande finns en sär
skola med 17 platser i Tanums
hede. I upptagningsområdet för 
denna skola ingår även andra 
kommuner. Genom att resurser
na i andra kommuner byggs ut, 
föreslås 9 platser i särskolan 
1985. Dessutom föreslås ett in
ackorderingshem med 10 platser 
och ett dagcenter med 12 platser. 
Inom tandvården föreslås en ut
ökning från 3 allmäntandläkare 
1975 till 7 år 1985. Av dessa pla
ceras 5 i Tanumshede. En ny 
klinik med 2 tandläkare till
kommer i Fj ällbacka. Det för
utsätts annex i Backa att servas 
från Tanumshede. Specialistvård 
kommer att finnas i Uddevalla. 

Kommer planen att förverkligas 
under programtiden innebär 
detta mycket stora investeringar 
inom vår egen kommun. Det in
nebär också ett stort tillskott på 
nya arbetsplatser. Kommunens 
omedelbara uppgift - utöver 
remissbehandlingen - blir att i 
den pågående fysiska planering
en skapa utrymme för fullgoda 
placeringar. 

Landstinget kommer att be
handla sjukvårdsplanen vid sitt 
vårsammanträde i juni. Detta 
vårlandsting kommer att förläg 
gas t ill Tanumshede. 

R. H. 

1J1J~ e~ 8.ah/t 
Kville Sparbank .... 

~~ 

I aHa bankären3en väna E3er 
ti[[ sparbanken 

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

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

måndag 10.00-13.00 
fredag 14.00-18.00 

F jällbacka-Bladet 

Farligt väg kryss icke 

åtgärdat trots löFten 

Förskollärarna Gulli Granqvist och Margareta P alle får ta det 
mycket försiktigt när man skall gå över 163- an med 

sina skolbarn. 

"Arbetet med upprättande av 
förslaget är påbörjat. Vi väntar 
oss, att ombyggnad av vägan
slutningen inkl. anordnandet av 
övergångsställe skall kunna 
igångsättas våren 1975." 

Det är ett citat ur den skrivelse, 
som Tanums kommun mottog 
från Vägförvaltningen i Göte
borgs och Bohuslän förra hös
ten som svar på en skrivelse 
från hyresgästerna i den k om
munala stiftelsens hyreshus i 
Fjällbacka. 

Trots att det nu är över ett år 
sedan denna skrivelse skrevs 
har ingenting hänt. 

Den aktuella platsen är ett f yr
vägskryss där väg 163 korsas av 
förbindelsevägen Fj ällbacka,
Skistad. Båda dessa vägar ' har 
livlig trafik. Gång på gång in
träffar olyckstillbud och smärre 
olyckor på platsen. 

Hyresgästerna i de kommunala 
hyreshusen har vid upprepade 
tillfällen klagat på förhållande
na, men tyvärr utan resultat. 
I nämnda hyreshus finns om
kring fyrtiotalet barn, som dag
ligen flera gånger måste passe
ra det farliga vägk rysset. 

Dessutom är den kommunala 
förskolan förlagd i lokaler i hy
reshusen. Även dessa barn mås
te passera vägkrysset på sin väg 
till och från skolan. I hyreshu
sens omedelbara närhet finns 
två större industrier, vars ar
betare till större delen är bo-

satta inne i själva samhället. 

Där finns också i det närmaste 
grannskapet ett tiotal villor, från 
vilka innevånarna måste passe
ra vägk rysset varj e gång de 
skall in till samhället, till affä
rer, post, läkare och apotek 
m . m. 

Hela samhället är upprört över 
den nonchalans som visats in
för detta problem. De anser, att 
när Vägförvaltningen hade 
pengar åstadkomma de trafik
farliga kryssen vid Flyg och 
Norden, så borde den kunna sät
ta upp ett par varningstavlor 
och kosta på vit färg för att få 
en bättring till stånd. 

Hyresgästernas talesman, Kur t 
Börjesson, säger: 

- Vägförvaltningen tog tydligen 
ut sina sista krafter genom att 
besvara det brev som vi genom 
kommunen tillställde dem, ty 
något annat positivt har inte 
hänt i frågan. Vi anser det oan
svarigt att man inte gör något 
åt förhållandet. Tydligen är det 
flera än vi som har samma åsik t 
ty efter vad som sagts har kom
munens trafiksäkerhetsnämnd 
vid flera tillfällen tryckt på, 
men inte ens fått svar på sina 
framställningar. 

En ombyggnad av väganslut
ningen har varit på tal i ett 20-
tal år, men det är inte det man 
är u te efter, utan endast ett 
övergångsställe. Det behöver in
te bli så dyrt, om det är kost
naderna som avskräcker. 
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Blir del o nagon midsommardans • 
I Fjällbacka 

Det är tunga samhällsproblem som här dryftas. Kommunen får 
ta på sig ansvar om lösning av den vilda campingens följder. 

Denna fråga har bollats fram 
och tillbaka under senare tid 
i Fjällbacka. Det höjs röster för 
att den borde läggas ned så att 
invasionen av den vilda camp
ingen försvinner. Andra åter an
ser inte att midsommardansen 
är problemets kärna för den vil
da campingen under midsom
mar. Det sista antagandet 
grundar sig på att blott någon 
enstaka av detta klientel besö
ker bryggdansen. Vad som är 
beklagligt är ju att det inte 
finns någon möjlighet att för
hindra den vilda campingens 
utövare från att invadera 
Idrottsplatsens anläggningar och 
där slå upp tält i hundratal. Vi
dare är gräsområden och sko
garna däromkring fyllda av tält. 

Dessa gäster fyller samhällsbor
na med oro. Man vet inte vad 
denna hemsökelse kan ge den 
enskilde. När dessa vandalister 
slagit ned sina läger börjar al
koholiserandet. Medförda lager 
av sprit och ölprodukter ger 
snart den verkan som åsyftas, 
och ett fylleri utvecklas vilket 

torde sakna motstycke. Så bör
jar vandringen runt Vetteber
get både i öst och väst och vid 
Torget "möts de två". Dessa hor
der synes ha en samordnad upp
gift att slå ned och förstöra vad 
som än kommer i vägen. Dessa 
arbetsvilliga vandaler finner en 
stor uppgift i att krossa fönster 
vilket sker runt om i samhället. 
När man ser dessa okultiverade 
ungdomar av båda könen hoppas 
man att det inte är dessa väst
svenska ungdomar som skall 
bygga upp vårt samhälle. Efter 
sina räder här på västkusten 
lämnar de inte något PR för 
vare sig det ena eller andra lä
net. Man har bara en önskan 
här, att dom försvinner. Så även 
de ölprodukter som kommit un
der senare år vilka utan tvekan 
är "boven" nr 1 i detta drama. 

Detta busliv har behandlats in
om olika organisationer i Fjäll
backa och nu senast vid det 
sammanträde till vilket Sam
hällsföreningen inbjudit repre
sentanter för polismakten, de 
olika kommunala organen samt 

Sju i sjödrama vid Fjällbacka 

olika föreningar inom Fjällbacka bifallas kunde bryggdansen va-
samhälle. ra i fara då man fick överväga 

Samhällsföreningens ordförand e 
Evert Waldner hälsade de när
varande välkomna och därefter 
serverades kaffe. Så var man 
färdig till kvällens diskuss;ons 
arbete vilket gällde "Hur skall 
man komma till rätta med mid
sommarhelgens vilda camping". 
Det var med stort intresse för 
denna fråga som många samlats 
för att höra vad den polisiära 
auktoriteten hade att meddela. 

De kommunala organen var väl 
representerade: kommunstyrel
sens ordf. Raymond Hansson, 
fri tidsnämndens ord. Sten Lars
son, hälsovårdsnämndens ordf. 
Erik Hakeröd, centrala social
nämndens ordf. Erling Anders
son , socialchef Leif Svegås m. fl. 
Från polisväsendet närvoro po
lismästare Erik Westman, förste 
poliskonstapel Georg Leander 
och poliskonstapel Göte Joels
son. Dessutom representerades 
Fjällbacka Idrottsklubb av ordf. 
Stig-Tore Berg, Föreningen 
Fjällbacka Havsbad av ordf. 
Torsten Hakeröd, Föreningen för 
Fjällbacka av Algot Torewi och 
SS Nordviken av Karl-Erik 
U ttgren och Alf Jonasson. 

Ordf. Evert Waldner överläm
nade ordet till polismästare 
Westman vilken lämnade en re
dogörelse för hur man tänkt att 
bevaka Fjällbacka under kom
mande midsommarhelg. En plan 
hade uppgjorts med framställ
ning till länsstyrelsen om utökad 
tillgång på personal. Om denna 
plan blev godkänd skulle man 
erhålla ett tiotal poliser med 
tvenne hundar. Dessa skulle 
komma i god tid innan helgen. 

De utstakade tiderna för dub
belpatruller ansågs av någon 
som otillräckliga då "gästerna" 
anlänt långt tidigare och fort
sätter natten igenom. Om inte 
den ökade beredskapen skulle 

tillståndsgivningen för denna. 
Man hoppades dock att det inte 
skulle komma på frågan. Men 
kollision med bryggdansen och 
raggarproblemet kan komma så 
nära att gnistan kan tändas. 

Kommunstyrelsens ordf. Ray
mond Hansson tog till orda: När 
det gäller Rabbalshede marknad 
går det att få fram ett trettio
tal poliser och polishundar, vilka 
hittar tre stycken berusade. Men 
när det gäller flera hundra be
rusade i Fjällbacka, vilka håller 
på att förstöra samhället - då 
finns det inga resurser. 

På dessa inledande inlägg följde 
en seriös diskussion med livligt 
deltagande. Redan från början 
sades det ifrån att det aktuella 
buslivet runt samhället inte ha
de något större sammanhang 
med bryggdansen varför man 
helt ägnade sig åt att söka mot
verka den vilda campingen. Oli
ka förslag framfördes. Dels att 
avstänga idrottsplatsen, dels att 
kommunen anskaffar en annan 
plats för de tältande. Enda skä
let för att kunna avstänga 
idrottsplatsen skulle vara om 
sanitära olägenheter kunde på
visas så att länsstyrelsen kunde 
ingripa. Alla syntes vara eniga 
om att inte trappa ned aktivi
teten bryggdansen under mid
sommar. De inkomster som den 
na lämnar är det ekonomiska 
underlaget för de idrottsliga och 
samhälleliga föreningarna i 
Fjällbacka. Det var inte cam
pare enbart från västsverige 
uppgavs det, utan man fann dy
lika även från den egna kom
munen, vilka transporterades hit 
för att leva om bland de övri
ga. Flera önskemål uttalades om 
att det skulle vara bra om po
lis syntes på gatan. Och det är 
väl denna önskan som vi får 
hoppas skall gå i uppfyllelse un
der kommande midsommar. 

Båt 
.. 

nara krossas mot farliga grund efter maskinhaveri 
Vi Den norska fraktbåten Morea 

på 160 ton med besättning och 
lots som tagits ombord från 
Koster var vid middagstiden 
månd. 6 okt. nära att krossas mot 
grunden utanför Fjällbacka ef
ter att ha råkat ut för maskin
haveri. Båten drev redlöst mot 
land i den hårda sj ön, där man 
uppmätte vindstyrkor till över 
25 meter/sek. 

Via radion kallade man på snar 
hjälp och omgående sattes ett 
mycket stort sjöräddningspå
drag igång. Enligt jourhavande 
på sambandscentralen i Kungs
hamn hade man tre tulljakter, 
TV 248 av Grebbestad, TV 255 

av Strömstad och TV 254 av Ly
sekil samt livräddningskryssa
ren Lions från Fjällbacka, bog
serbåt från Lysekil och helikop
ter med i sj öräddningen. 
Grebbestadsbåten som låg bäst 
till för ett snabbt ingripande var 
vid haveristen inom 10 minuter 
och övriga enheter körde med 
högsta fart man kunde mot den 
nödställde. Under tiden arbeta
de man febrilt ombord på Mo
rea med att få igång maskinen. 
Medan detta pågick ropade man 
ständigt på undsättning - man 
drev med hård fart rakt mot de 
förrädiska grunden och land. 
För att söka få stopp på det 

drivande fartyget kastade man 
ankar. Till slut - enligt uppgift 
tin sambandscentralen - fick 
man fäste i botten bara någon 
båtlängd från brotten vid Djup
skär. Frågan är om man annars 
kunnat hjälpa båten och den 
svårt utsatta besättningen. 

Sjöarna slog över både Morea 
och de båtar som var på väg till 
undsättning. 

Till sist fick man igång maski
nen och kunde ta sig ut från 
sin farliga belägenhet. Man 
lyckades ta sig till Dyngö där 
man fortsatte att laga felet på 
maskinen. 

I försäljer 
-, installerar 

I reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 
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Kraftig ökning av båtturismen 

Här ligger båtar i alla storlekar från havskryssare till ekan 
med aktersnurra. Alla vill ha plats. Fiskhamnen är full ända 
från Oxnäs och fram till Torget. Flaggorna är skiftande och 
man kunde utläsa av dessa att sex nationer var representerade. 

Sommarens vackra väder med
förde en ökad invasion av fri
tidsbåtar. Tidigare somrar var 
trängseln svår , men nu var den 
kaotisk, säger de vilka har som 
uppgift att skaffa båtplatser. Nu 
är det korkat - och enda möj
ligheten om man skall upprätt
hålla ordning i småbåtshamnar
na är att avfärda gästerna vilka 
ej kan beredas båtplats tills 
man har fått möjlighet att ut
öka bryggorna. I Fjällbacka ha
de man från Badholmen på in
sidan av den stora stenpiren, 
lagt ut en pontonbrygga 3D' me
ter lång. Det blev ju ett tillskott 

- men ack, för litet. Man hop
pas att kunna skaffa en sådan 
brygga till, men anskaffande av 
medel därtill är ovisst när det 
kan ske. När det gäller den 
gångna sommaren kan Fjäll
backa redovisa 3.600 gästnätter. 
Trots invasionen av båtar s3. har 
det ej blivit någon ökning i be
talande båtar. Kommunen får ju 
bedriva en service utan veder
lag. Statsbidrag till fritidsham
nar torde utgå med endast 50 
procent enligt uppgift. Om det
ta är riktigt är det ju en all
deles otillräcklig åtgärd. 

Den fattiges ödmjukhet 
Stor-Heden d 13 Sept. 1852. 

Till Anders Eliasson i Kynnes
torp. 

Min synnerlige gode vän och 
välgörare! 

När vi göre godt, låt oss icke 
ledsna dervid, ty vi skole ock 
i sinom tid uppskära utan åter
vändo. Gal. 6: 9. Paulus hade i 
sitt Bref till Galaterna ganska 
allvarligt och utförligt påstått, 
att syndaren allena genom tron 
undfår rättfärdighet, anda, lif, 
välsignelse och barnaskapets fri
het hos Gud. Många människor 
äro nu så artade, att de blott 
ytligt höra läran om tron, så att 
den synes dem vara lätt och 
ofruktbar. Men om man blott 
öfverväger det, vilket man en
ligt Pauli vittnesbörd undfår 
igenom tron, så kan man snart 
förstå, att tron är något ganska 
viktigt och ädelt, ja, att det icke 
är hvar mans. Dessutom plägar 
Paulus utan att motsäga sig, då 
han talat om tron, genast till
lägga förmaningar till en helig 
vandel, vilka skulle hafva varit 

förgäves, om han icke hade ve
tat, att syndaren igenom tron 
blifvit förändrad och begåvad 
med kraft, att efterfölja dessa 
förmaningar. Enligt detta före
ställningssätt skrev han till Ga
laterna: När vi göre godt låt oss 
icke förtröttas dervid, ty vi sko
le ock i sinom tid uppskära utan 
återvändo. 

Den troende skall således göra 
godt enligt den Andes gåfva, som 
han undfått hafver, och då hans 
tjänst tyckes blifva honom allt 
för långvarig, och många hinder 
emotstå det goda, som han vill 
verka skall han icke ledas där
vid eller förtröttas och icke hel
ler förlora Andans kraft att gö
ra godt. 

A tt se på Jesus och hoppas en 
evig skörd, som aldrig återvän
der, gifver tid efter annan nytt 
mod, och den Andens kraft, som 
han undfår af Herren, är i sig 
sjelv något oförgängligt, som 
övervinner naturens tröghet. 

Måtte man därföre alltid låta 
sitt ljus vara brinnande. Måtte 
man alltid vara flitig och oför-

truten i Herrans tjänst, ty ett 
är visst, viktigt och evigt, näm
ligen, att den som här gjort 
godt, ända till lifvets slut, skall 
uppskära utan återvändo. Att 
göra godt här i världen, det är 
utsädet, men vad är skörden? 
Jo, det är det eviga lifvets gåva 
i all sin fullkomlighet. Såningen 
varar en liten tid, men skörden 
upphör aldrig, utan fortfar i 
evighet. Vad människan här u t
sår det skall hon där uppskära. 
Det goda du bevist din torftiga 
like, i en sann och lefvande tro 
på Jesus det har du ock bevisat 
din Gud. 

Jag tillstår och bekänner af in
nersta hjärta, att du har, i detta 
år, varit mig en välsignad man, 
och ett utsedt redskap i Herrens 
hand, varifrån jag erhållet 
mycken hjelp, godhet och bi
stånd i min stora fattigdom, nöd 
och brist, på alla detta lifvets 
förnödenheter, och du hafver 
enligt Pauli förmaning icke leds
nat därvid, varför jag aldrig nog 
kan fulltacka dig, dock fattas 
känslor ej uti mitt varma bröst, 
jag önskar städs ditt sanna väl, 
dig och din familj till tröst! 

Ja, Himmelens nåd och rika väl
signelse vile alltid öfver Guds 
och människovännens hufvud! 
Lycklig du, min hedersvän, som 
kan och vill göra mig, fattige och 
bedagade man godt, under full 
förhoppning om Guds rika be
löning. Ack fortfar därmed till 
mitt livs bergning, såsom en 
Guds skaffare. Jag gamle fattige 
man, bleve totalt omkommen om 
mig icke, medelst Guds milde
rika försyn och skickelse, bleve 
öppnad tillgång till hjälp och 
undsättning, med livsbergning, 
hos kristlige och rättsinnade 
medmänniskor. 

F jällbacka-Bladet 

För närvarande äger jag ingen 
smula bröd i mitt hus och jag 
har en månad till dess jag kan 
få mjöl af det lilla understöd 
jag njuter, hvilket i alla fall icke 
räcker till hälften af den be
stämda tiden, och inga pengar 
har jag att köpa mjöl för, så
ledes kan ingen människa vara 
mera blottställd för nöd och 
brist, än jag arme man. Var nu 
hederlig och fortfar med ditt 
stora ädelmod och godhet emot 
mig och sälj mig 2ne Lttd. godt 
mjöl, i denna min högst nöd
ställda belägenhet. 

Ursäkta mig för detta mitt långa 
och besvärande bref. Var god 
hälsa din goda och beskedliga 
hustru allt godt ifrån mig! Jag 
önskar dig af innersta hjärta allt 
sannt godt till själ och kropp 
och tecknar med aktning och 
sann vänskap, din uppriktige 
och redlige vän 

M. A. Norrlander. 

Enligt mantalslängderna åren 
1840 och 1850 bodde ovan nämn
de Norrlander på ett ställe un
der Branstaby hörande till 
Fedja. 

Förre fanjunkaren M. A. Norr
lander född 1779. 
Hustru född 1778. 
Dotter Amalia, född 1810. 
Dotter Josefina född 1812. 

utf. 

Mottagaren av detta brev An
ders Eliasson i Kynnestorp, var 
min mormors morfar. Han var 
född 1802 och död 1891. 

Avskrivet å Dahle den 18 feb
ruari 1969. 

Eric Gustavsson. 

Fjällbacka Värme och Sanitet 

STIQ lINDft 

Allt inollT' VVS branschen 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

Tel. 0525-31270 

ANNA=MAJAS 
Tel. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 
JJlafLlJjak.M 

VALSORTERAD 
MODE- OCH 

MANUFAKTUR
SYBEHORSAFFAR 
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Flaggan· topp vid "Ne storsgårde n" på kulture nsdag 

Bilden är från Hembygdsmuseet och visar såväl medverkande som besökare. Bland besökarna ses till 
vänster kulturnämndens ordf. Rolf Wallgren. 

Kulturnämnden i Tanums kom
mun anordnade även i år "Kul
turvecka" vilken omfattade he
la kommunen. Liksom förra året 
blev det en genomgående succe 
över hela fältet. Olika organisa 
tioner ställde välvilligt upp som 
arrangörer och olika program 
förekom. 
I Fjällbacka var det hembygds-

rådet och vuxenskolan som sva
rade för attraktionerna. Den 
centrala punkten inom Fjäll
backa var "Nestorgården" där 
museet visades under lördagar
na den 20 och 27 september och 
Hembygdsarkivet i Aldersro den 
24 september då det även var 
en musikalisk och lyrisk afton 
i Håkebackens skola av Kerstin 

Andersson, Trollhättan, samt 
utställning i församlingshemmet 
av indelta soldater och båtsmän 
samt den nordiska trästaden. 
"Ne~torgården", som är ' samhäl
lets "gammelgård", verkade 
hemtrevlig med det nya rödmå
lade annexet, allt inramat i 
vacker grönska. Från gårdspla
nen hälsades de besökande med 

Bilderna är hämtade från visningarna Hembygdsarkivet och utställningen i Församlingshemmet. 
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den svenska flaggan från den 
under sommaren resta flagg
stången. Det · vackra höstvädret 
satte sin prägel på arrange
mangen, och ute på gårdsplanen 
var damerna Marianne Kris
tiansson, Gun Alfredsson, Anita 
Persson och Inga Strömberg i 
färd med att framställa lin. Li
net bråkades, skäktades och 
häcklades och så småningom ha
de man ett halvfabrikat färdigt 
för den kommande linnevävna
den. Denna procedur hör ju den 
gamla tiden till, men är aktuell 
även i nutiden. Många tog in
tresserat del av arbetet, och da
merna berättade gärna om det
ta. Inne i storstugan kunde be
sökarna ta del av andra hant
verk. Linnea Lindström spelade 
rollen som "gamle mor" vid 
spinnrocken och visade hur ul
len bereddes från kardningen 
och fram till färdigt garn. Detta 
arbete fann många ungdomars 
intresse vilka i närdistans titta
de på. Linnea Johansson fånga 
de även de besökandes intresse 
och hade fulltalig publik om
kring sitt bord med knyppeldy
nan med vilken hon framställde 
vackra arbeten. Från studium av 
dessa arbeten kunde man även 
i storstugan få se olika föremål 
från gammal tid bland den mu
seala samlingen. Även i ny
byggnaden kunde man få se fö
remål av större modell. Här re
noverades och reparerades de
fekta delar av samlingen. 
Snickarmästarna Rudolf Gus
tavsson och Ture Krantz var här 
sysselsatta med reparationsar
beten. 

Ett kulturellt inslag från mu
sikens värld bjöd Qville spel
manslag på. Musikledaren Sven 
Alfredsson med violinisterna Bo
dil Hägg och Marie Stensby 
uppvaktade "Nestorgårdens" be
sökare och framförde ett rikt 
urval av gamla musikstycken 
nedtecknade från bygdespelmän
nens tid, bl. a. från Qville, där 
"August i Wrem" var represen
terad. 

Stort intresse visades även Hem
bygdsarkivet, där de framförallt 
fotografiska samlingarna stadigt 
ökas. Många utvandrade fjäll
backabor som tillfälligt uppehöll 
sig här, passade på att uppliva 
gamla minnen genom studier av 
fotomaterialet. Man kunde även 
få höra gamla kända röster från 
personer vilka berättade om sin 
tid genom att spela upp det band 
man önskade. De besökande 
kunde även studera det gamla 
militära genom att besöka ut
ställningen i Församlingshem
met över indelta soldater och 
båtsmän. Det var ett rikligt ut
ställningsmaterial som även om
fattade den nordiska trästaden. 
Som en sammanfattning av de 
olika arrangemangen kan sägas, 
att allt utvecklades i enlighet 
med gjorda föresatser. Många 
besökare, välvilligt deltagande 
av alla medverkande, och till 
sist nöjda arrangörer. 

T/WI. 
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Solsken och vackert väder krönte simskolans avslutning i Sälvik 

Efter promoveringen, vilken ägde rum från en brygga, går nu 
några av de bekransade eleverna i land. 

Många människor sökte sig ut 
till Sälviksbadet den 19 juli då 
simskoleverksamheten stod in
för sin avslutning. Medan sim
skoleeleverna samlades på bad
stranden tog åskådarna plats 
uppe på bergkullarna. 

Simlärare Katarina Franzen häl
sade elever och publik välkom
men och redogjorde för simsko
lans verksamhet under säsongen. 
Simlärare Agneta Svensson in
formerade från bryggan om liv
räddning och elever fick visa 
hur hjälp sättes in i olika situa
tioner bl. a. till de nödställda i 
en kappsejsad båt ute på fjor
den. Så följde uppvisning av ele
verna vilka utförde olika sim
sätt samt livräddning. Promotor 
var hr Elon Engberg som efter 
promoveringen tackade elever, 

lärare och målsmän för deras 
intresse för denna verksamhet. 
Han berörde även den stora be
tydelse som skolan har för un
dervisningen i simkonsten och 
vikten av att den omfattas av 
allmänheten numera. 
Följande deltagare erövrade de 
olika märkena för sina insatser: 

Kandidaten: Britta Waren, Mo
nica Eriksson, Anders SävervalI, 
Niklas Johansson, Hans Skog
lund, Anders Lundström, Irene 
Larsson, Agneta Palm, Anna
Carin Sahlberg, Lena Wrene, 
Marika Andersson. 

Järnmagistern: Asa Hellberg, 
Ann-Katrin Hansson, Madelei
ne Wistrand, Gabrielle Berg
lund. 

Oälkoml1a iii! 

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

Sommartid DANS fem kvällar i veckan 

Ny festvåning. Nytt konferensrum för 50 personer 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Telefon 0525/31003 

Bronsmagistern: Asa Hellberg, 
Ann-Katrin Hansson, Elisabeth 
Johansson, Carina Eriksson, 
Margaretha Bergqvist, Lena 
Grönqvist, Joakim Franzen, Jo
han Persson, Madeleine Wi
strand. 

Silvermagistern: Lena Johans
son, Birgit Martinsson, Inga-LiH 
Andreasson , Suzanne Wrene. 

Guldmagistern: Birgitta Krok, 
Anna Lindh, Gösta Andersson, 
Christina Persson, Ewa-Lena 
Hermansson. 

Livräddarmärket, brons: Chris
ter Andersson. 

Livräddarmärket, guld: Joakim 
Franzen. 
Simborgare, 110 st. 

Bronsmärket: Helene Nilsson, 
Lena Lindahl, Kristina Holm, 
Camilla Everheim, Richard Eng
berg, Johan Skoglund, Mats 
Karlsson, H elene Mattsson, Ann 
Eriksson, Karin Hedlund, Mag
nus Lemark, Jörgen Karlsson, 
Eva Johansson, Agneta Engberg, 
Elisabeth Bräck, Maria Eriksson, 
Anders Andersson, Christoffer 
Grate, Eva Willstrand, Magnus 
Hedqvist, Magnus Persson, Sö
ren Johansson, Ulrika Anders
son, Anders Lundström, Ulla
Britt Kjellstorp, Ulrika Anders
son, Carola Andersson, Camilla 
Andersson, Monica Thoren, Mi
kael Torstensson, Lotta Karls
son, Marie Waren. 

Silvermärket: Patrik War en, 
Richard Engberg, Annelie Boh
lin, Ellinor Gustavsson , Anna
Carin Sahlberg, Camilla Ever
heim, Lena Lindahl, Kristina 
Holm, Kristina Johansson, J 0-

han Skoglund, Helene Karlsson, 
Anders Lundström, Carola An
dersson, Eva Johansson, Fredrik 
Carlsson, Camille Franzen, An
na Sturk, Anette Claesson, Lot
ta Carlsson, Niklas Sahlberg. 

Fisken: Kerstin Odin, Camilla 
Andersson, Ulrika Ekström, 

Claes Järund, Fredrik Eriksson, 
Helene Gustavsson, Ann-Louise 
Olsson, Marie Börjesson, Lars 
Theng, Christoffer Grate, Ceci
lia Eriksson, Christina Amby, 
Annelie Palm, Anna-Lena Lars
son, Carina Pettersson, Mikael 
Blomqvist, Maria Lemark, Per 
Andersson, Stefan Börj esson, 
Eva Olsson, Henrik Carlsson, 
Björn Wallmark, Mats Anders
son. 

Järnmärket: Johan Johansson, 
Camilla Andersson, Ulrika Ek
ström, Marie Waren, Mats 
Carlsson, Helene Gustavsson, 
Ann-Louise Olsson, Henrietta 
Rapp, Anna-Karin Tillström, 
Anders FromeII, Peter Liljegren, 
Fredrik Eriksson , J onas Brors
son, Marie Börj esson, Mikael 
Carlsson, Christoffer Grate, 
Richard Wrene, Kristina Amby, 
Elisabeth Bräck, Mats Anders
son, Annelie Palm, Jan WilI
strand, Magnus Persson, Karin 
Hansson, Ulrika Andersson, Lot
ta Karlsson. 

Baddaremärket: Johan Hen
ningsson, Louise Flode, Lotta 
Hugosson, Maria Lemark, Ceci
lia Eriksson, Eva-Lotta Eriksson, 
Ulrika Ekström, Helen Gustavs
son, Angela Hansson, Johan Jo
hansson, Catharina Ahl, Yvonne 
Ekström, Pemilla Akerberg, 
Anette Henriksson, Christoffer 
Sundgren, Ann Eriksson, Mats 
Karlsson, Christer Carlbäck, Jes
sica Engberg, Marie Börjesson, 
Eva Olsson, Mattias Grate, Mi
kael Blomqvist, Kenth Bladh, 
Anders Lundström, Camilla 
Eriksson, Ann-Louise Olsson, 
Gunilla Gustavsson. 

Silvergrodan: Mikael Blomqvist, 
Stefan Börjesson, Ann-Louise 
Olsson, Christina Amby, Cecilia 
Eriksson, Ann Eriksson, Maria 
Börjesson, Eva-Lotta Eriksson, 
Yvonne Ekström, Pernilla 
Karlsson Mats Carlsson, Helene 
Johansson, Anders Lundström, 
Hans-Erik Olsson, Maria Hack. 

Slral1dreslaural1g el1 Jjällbacka HaDsbad 

Nör det skall dukas upp till fest för så
väl små som stora sällskap (upp till 200 
göster) tola med hovmästaren 

Sira Mdreslaura MgeM 

Jjällbacka Haosbad 
TELEFON 0525/10008 

och Grebbestads Gästgivaregård 

DANS 
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Sven-Bertil Taube med sin betagande 
charm, möttes av ett jublande folkhav 

Sven-Bertil Taube hade verkligen en begeistrad publik att sjunga 
för. Och hans glada uppträdande uppskattades tillika med sången 

av det folkhav som han hade att se ned på. 

Fjällbackas traditionella bad
ortsfest den 19 och 20 juli blev 
även i år rekordartad. Omkring 
5.000 personer bevistade arran 
gemangen under båda dagarna. 
Alla syntes trivas och en fri
villig disciplinär ordning satte 
sin prägel över det hela. Festens 
stora attraktion var obestridligt 
närvaron av den populära artis
ten Sven-Bertil Taube. Vid ti
den för hans uppträdande från 
scenen var hela festområdet 
packat med folk, och närmast 
scenen hade såväl små som me
delstora ungdomar tagits plats, 
för man skulle ju förvärva den 
store idolens autograf. Somliga 
lyckades men många blev för
utan, tiden räckte inte till. Dir. 
Per Lundberg hälsade Sven
Bertil Taube och hans sällskap, 
sångaren Lee Hazelwood, hjärt
ligt välkomna och från den tu
senhövdade publiken dånade 
applåderna. 

Taubes framträdande var char
merande och han fångade redan 
från början sin publik i såväl 
tal som sång. Hans upplagda re
pertoar räckte tyvärr inte till, 
utan den förtjusta publiken ma
nade fram ett flertal extranum
mer vilket han sjöng med stor 
välvilja. Det rådde en högtidlig 
stämning. Under det sången eka-

de ut över den mörka fjorden 
kastade Taube sina blickar upp 
mot natthimlen där någon en
staka stjärna blinkade, och över 
publikhavet sänkte sig en sen
timental tystnad ur vilken man 
ej kunde uppfatta en viskning. 

Upplevelsen belönades till sist 
med ovationsartade applåder. 
Många fann sedan förströelse i 
att dansa, andra åter prövade 
lyckan vid tombolorna med fina 
vinster. Andra attraktioner be
söktes även, därav barnkarusel
len vilken användes flitigt. 

Det har av personer, vilka anser 
dess nöj esarrangemang onödiga 
och störande frågats, vem som 
tar hand om dessa inkomster 
vilka ansetts bli stora, och se
dan vad dessa pengar . används 
till. Det torde för de flesta vara 
känt, att det är samhällets or
ganisationer: idrottsklubben och 
idrottsplatsföreningen och fram 
förciIIt badortsföreningen som 
under många år fört en envis 
kamp att skaffa medel för sin 
verksamhet. I år har även Se
gelsällskapet Norderviken trätt 
till och bildat det fjärde hjulet 
under den vagn vilkens väg är 
tung och gropig. Denna gemen
skap har bildats för att samtliga 
skall ha möjlighet att fortleva. 

Föreningen för Fjällbacka 
höll sitt årsmöte i Församlings
hemmet den 11 juli under ord
förandeskap av hr Claes Käll
berg. Till justeringsmän valdes 
hr Torsten Almnäs, Motala, och 
fru Ingrid Malm, Fjällbacka. 
Protokoll från föregående års
möte godkändes. Arsmötet be
handlade verksamhetsberättelsen 
och revisorernas berättelse samt 
balans- vinst- och förlusträk
ningarna vilka godkändes samt 
beviljades styrelsen ansvarsfri
het. Till ledamöter i styrelsen 

återvaldes hrr Alf Edvardsson, 
Göteborg, ordförande för ett år, 
John Johansson, Fjällbacka, kas
sör för två år och Algot Torewi, 
Fjällbacka, vice ordförande för 
två år. Till revisorer återvaldes 
fru Kerstin Kroona och kamrer 
Stig Samre, Fjällbacka. Med
lemsavgiften beslutades oför
ändrar till 25 kr. medan lösnum
merpriset för Fjällbacka-Bladet 
höjdes till 10 kr. Vidare disku
terades vissa frågor rörande för
eningens arbete. 

9 

Postanställd slutar efter 
32 års tjänst 

Endast timmar återstår innan fru HerIogsson skilj es från sin 
gemenskap med allmänheten i postens tjänst. 

Det var extra högtidligt vid 
postexpeditionen i Fjällbacka 
den 30 augusti innan expeditio
nen öppnades. Postperson alen 
samlades omkring det festduka
de kaffebordet för att "fira av" 
expeditionskassören fru Lilly 
Heriogsson, som nu efter många 
tjänsteår avgick med pension. 

Fru Heriogsson började sin 
tjänst år 1943 och innehade un
der några år olika uppgifter. År 
1953 blev hon fast anställd som 
postbiträde och sedan några år 
tillbaka har hon innehaft tjäns
ten som expeditionskassör. 
Söndagen den 9 november sam
lades 44 avgående posttjänste
män till en gemensam avgångs

De uppvaktande voro: stations- högtid och fest på Börsen i Gö
mästare fru Ingrid Karlsson, teborg. Samtliga från västsveri
lantbrevbärarna Erik Arvidsson, ge, därav tre från nordbohuslän, 
Karl-Erik K arlsson och fru E.}- stationsmästare Elsa FagerhoIt, 
sie Norderby samt vikarierande Strömstad, poststationsförestån
postbiträdet fru Marianne Be- dare Svea Olsson, Havstensund, 
nettsson, samtliga anställda vid och expeditionskassör Lilly 
posten i Fjällbacka. Dessutom Heriogsson, Fjällbacka. Festlig
uppvaktade t. f. postmästaren i heten inleddes med musik "Me
Strömstad Sivert Hansson samt daljörernas marsch" varefter 
t. f. stationsföreståndaren i Ham- postkören sjöng. Vidare med
burgsund fru Alva Karlsson. verkade Fred Wallin med solo
Fru Herlogsson hyllades även sång. Postdirektör Stig Elrnbrant 
av representanter för avd. 3029 tilldelade samtliga tjänstemän 
av Svenska Postmannaförbun- förtjänsttecken för "Nit och 
det. Samtliga uppvaktande redlighet i rikets tjänst". De tre 
överlämnade blommor och min- damerna från nordbohuslän fick 
nesgåvor. Det har varit en lång emottaga guldarmbandsur för 

arbetslilag som nu gått till ända. deras tjänst överstigande 3{) år. 

BERG BILVERKSTADS 
EFTR. 

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

Telefon 0525-31096 

1I1lraml1ingar av 

tavlor utföres! 

MATERIAL I LAGER -

ALqOT TOREWI 
FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31071 

SKOR 
- för alla åldrar 

,."JiLLBACKA 
Tel. 0525/3 12 50 . 
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Inventing investerar 
for/$ från $ id. I 

Plastfolieanläggningen i nya fabrikshallen. 

Byggnaden uppfördes på rekord
tid för att stå klar att ta emot 
den nya maskinanläggningen. 
Pålningen av grunden påbörja
des i maj och hallen var färdig 
innan sommarsemestern. 

Silocisterner 
Två silocisterner, som reser sig 
bakom den höga fabrikshallen, 
har något förändrat profilen på 
företaget. Silocisternerna utgör 
förråd för plastgranulat och 
rymmer 55 m3 eller 30 ton 
plastgranulat vardera. 

Kontoret färdigt 

Silocisrernerna, som installera
des i januari, har rationaliserat 
materialbehandlingen. Plasten 
levereras med tankbil, som med 
tryckluft blåser upp materialet 
i cisternerna. Från varje silo 
transporteras materialet auto
matiskt till maskinerna. Nivå
vakter i olika delar av systemet 
styr utan tillsyn materialflödet. 
Fabriksyta, som tidigare använ
des för lagring av plastråvara, 
kan genom siloinstallationen ut
ny tt j as för andra ändamål. 

Det nya kontoret är inflyttningsklart i december. 

Det nya kontoret har nyligen 
blivit färdigt för inflyttning. 
Kontoret, som är på 300 kvm, är 
efterlängtat. Man har länge va
rit mycket trångbodda på In
,enting. Nya utrymmen för rit
kontor betyder också att Anero 
AB, företagsgruppens konstruk
tionsbolag, kan flytta till Fjäll
backa från Lund, där man hit
tills varit verksam. 

Kontoret har delvis finansierats 
med lokaliseringsstöd. Inventing 
har erhållit lån och bidrag till 
ett sammanlagt belopp av 
335.000 kr. Det gamla kontoret 
och personalutrymmena skall 
byggas om i nästa etapp. Hela 
den gamla byggnaden skall dis
poneras för tvätt- och omkläd
ningsrum och matsal för perso
nalen. 

Kyrkoadjunkt Anders Wenehult avskeds
talade till Fjällbacka församling 

Från vänster kyrkovärd Georg Carlsson, kyrkoadjunkt Anders 
Wenehult; församlingsdelegerades ordf. Erikl Gustavsson och 

t. f. kyrkovärd Bertil Norderby. 

Söndagen den 21 september av
skedspredikade kyrkoadj unkt 
Wenehult i Fjällbacka kyrka. I 
samband därmed framförde han 
sitt tack till församlingen för det 
goda samarbete som varit under 
hans tid här. Efter högmässan 
avtackades Anders Wenehult av 
församlingsdelegerades ordfö
rande Erik Gustavsson, som 
överlämnade en blomsterkorg. 

I hyllningen deltog även kyrko-

Till präst i FjäLL
backa Församling 
har utsetts kyrkoadjunkt Hans 
Gunnar Halmerius, Bäve, Ud
devalla. Han är född i Halmstad 
1949 och prästvigdes för Göte
borgs stift 1972. Kyrkoadjunkt 
Halmerius tillträdde sin tjänst 
i Fjällbacka den 1 oktober. 

Sommarkonfirmation 
De konfirmander vilka under
visats under sommaren är i re
gel sommargäster med någon 
enstaka hemmahörande från 
bygden. Antalet nu var 8, därav 
en flicka från samhället. Kon
firmationslärare var kyrkoadj. 
Anders Wenehult. 

KoLLekt 
Vid kollekterna under Missions
dagen inflöt vid följande plat
ser: Kville 2.718: -, Kalkåsliden 
740: - , Hamburgsund 826:
och Fjällbacka 1.662:-. 

värdarna Georg Carlsson och 
Bertil Norderby. Även försam
lingsbor tog personligt avsked 
av familjen Wenehult. Kyrko
adjunkt Wenehult framförde till 
sist ett hjärtligt tack för sig och 
sin familj för den tid de vistats 
i församlingen. 

Den 1 oktober tillträdde kyrko
herde Anders Wenehult sin 
tjänst som kyrkoherde i Tuna 
församling, Linköpings stift. 

Ring 

0524110077 eller112 92 

När Ni behöver 
någon trycksak 

SCHEWEN lUS' 
TRYCKERI AB 

MUN KEDAL 
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Fjällbacka kyrkogård 

Kyrkogården är vacker och stilfull inramad på båda sidor av 
höga bergformationer och vackra träd. 

Fjällbackas lilla välskötta kyrko
gård skulle jag vilja kalla sam
hällets absolut vackraste "träd
gård". 

När jag besöker den, går jag 
gärna dit ensam för att en stund 
n juta av dess stillhet. Instinktivt 
öppnar och stänger jag då tyst 
och varsamt den svarta smides
grinden, liksom vore jag rädd 
att väcka dem, som vilar där
inne. 

Utanför susar bilar och bussar 
förbi på väg - någonstans. 
Ibland tjuter brand sirenen eller 
kyrkklockorna ringer, men in
nanför kyrkogårdsmurarna bryts 
inte friden. Inget eller ingen 
kan längre störa våra kära döda 
i deras gravar. Och det är så 
underligt att tänka på, att alla 
som nu vilar där , en gång hör
de till livet utanför och att vi 
utanför, en dag skall komma att 
tillhöra friden och vilan innan
för någon kyrkogårds murar och 
grindar. 

Många människor vill inte tän
ka på döden. De undviker allt 
vad kyrkogårdar heter, tycker 
de är enbart kusliga och depri
merande. 

Själv kan jag inte förstå den in
ställningen. Kyrkogårdar är ju 
vackra och vänliga och att dö 
är ju inte mer skrämmande än 
att efter en lång dag lägga sig 
att sova. 

All sjukdom, alla plågor och all 
agoni, som många gånger före
går döden, känner jag mig där
emot oerhört skräckslagen inför 
- men inte själva döden. 

Döden avbildas ofta som en ben
rangelsman, klädd i svart kåpa 
och med en fruktansvärd lie, att 
obarmhärtigt meja ned sina of
fer med. För mig har den emel
lertid skepnad aven moderlig, 
ljus kvinnogestalt, som oerhört 
milt böj er sig över oss männi
skor i vår sista stund, som ömt 
stryker oss över pannan och 
varsamt blåser ut vårt liv, lik
som om hon släckte ett flämtan
de ljus. 

Fastän jag själv inte är från 
Fjällbacka, har jag ändå på dess 
kyrkogård några "egna gravar" 
att besöka, rycka upp ogräs på 
och smycka med blommor, sam
tidigt som jag minns dem, som 
vilar där. 

Jag minns min makes mormor, 
som jag hade lyckan att få lära 
känna. Hon var då redan gam
mal och omöjlig att tala med 
på grund av dövhet, men jag 
skrev på papperslappar till hen
ne och på så sätt konverserade 
vi och kom varandra mycket 
nära. 

Hennes make var död långt in
nan jag kom med in i bilden, 
men även honom kan jag se i 

VI LÖSER PROBLEMEN MED PRESENTER 

Stor sortering i 

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

.f:oa och (3el1gl r<.ichardssol1 
Telefon 0525 / 31327 

fantasin. En gammal väderbiten 
före detta sjökapten på en se
gelskuta. Han blev, efter span
ska sjukan, blind och hj älplös. 
Ofta har min make berättat, hur 
som liten knatte han stack sin 
barnahand i morfars stora bar
kade näve och ledde honom om
kring. 

Vid en annan grav stiger i min
net fram en ljus, ung och vacker 
flicka, kusin till min man. Hon 
dog, tycker man, alltför ung och 
jag vet, att hon lämnade efter 
sig ett stort tomrum i sin familj 
och vänkrets. Sedan många år 
vilar fadern i samma grav och 
på honom tänker jag med stor 
vördnad. Han var en enkel fis
kare, men den finaste människa 
man kan tänka sig. Aldrig nå
gonsin hörde man honom säga 
ett ont ord om sin nästa. Han 
klagade aldrig - slet och ar
betade till han, bokstavligt ta
lat, stupade på sin post. 

På samma sätt kan jag fortsätta 
till andra gravar och vemodigt 
minnas många fina vänner, som 
berikat mitt liv på ett eller an
nat vis. 

Man förstår av de välansade 
gravarna och all dess blomster
prakt, att fjällbackaborna hed
rar och minns sina döda. Fin vit 
snäcksand ligger välkrattad på 
en del och stora snäckor pryder 
andra. Enkla kors och mera dyr
bara gravvårdar står "sida vid 
sida med inristade födelsestjär
nor, dödskors, datum och årtal. 

I de gröna, lummiga trädkro
norna kvittrar småfåglar. Solen 
skiner och vinden snor omkring 
härinne precis som utanför 
kyrkogårdsmurarna den hög
sommardag, som jag valt för mitl 
besök. 

När jag åter går genom grinden, 
känns det som om jag lämnade 
levande människor bakom mig. 
Jag kan inte låta bli, att tyst 
viska: - "Adjö! Vi ses igen", 
och jag måste behärska mig för 
att inte höja handen till en av
skedsgest . 

Maj Gustafson. 

Musikunderhållning på 
Äldersro 
Pensionärerna på hemmet AI
dersro i Fjällbacka uppvaktades 
i sommar av musikdirektörerna 
Elisabeth och Tage Gustavsson 
vilka utförde musik på orgel och 
violoncell. Det var ett blandat 
program av Gluck, Marcello, 
Mozart och Schumann som 
framfördes. Dessutom medver
kade kyrkoadjunkt Anders We
nehult, Fjällbacka, med en an
daktsstund. Programmet blev 
mycket uppskattat och hemmets 
föreståndarinna Syster Kahlman, 
framförde pensionärernas tack 
till de medverkande. 

Insänaaren 
Stenar - är de allmän 

egendom? 

Hr redaktör ! 
Närhelst en bohuslänning eller 
en sommarstugeägare här i trak
ten vill anlägga en mur, ett 
stenparti eller kanta en gång, 
tar han sin bil och far ut och 
hämtar sten från stenmalar i 
närheten - släta, grå, mossiga • 
och vackra! Men inte får man 
väl plccka sten som man plockar 
bär? 

Människor som aldrig skulle till
ägna sig trädgårdsprydnader el
ler möbler från andras tomter 
drar sig inte ens för att gå in 
på omgärdad mark och ta sten, 
vilket efterlämnade färska gro
par bär vittne om. Det före
kommer även att man plockar 
bort kantsten som lagts ut vid 
enskild väg för att hindra bil
parkering på allmänningar. När 
Televerket bestämt sig för att 
sätta upp en stolpe mitt i en 
stenmal, har även de åstadkom
mit fula fläckar i naturen. 

Den som fyller sin lastbil med 
sprängsten från gamla stenbrott 
gör naturligtvis mindre skada, 
men är det inte så att bergsom
rådena kring våra bohuslänska 
samhällen är enskild egendom 
och att bortförande av sten är 
ett brott mot äganderätten? 

Landskapets gamla stenmalar är 
fornlämningar av rang, karak
täristiska för trakten och allde
les för estetiskt värdefulla för 
hänsyslös skövling. 

Vad kan vi göra för att väcka 
samvetet hos Bohusläns befolk
ning undrar 

Maj Wahren 
(granne till snart försvunnen 
stenmal). 

789 hushåll betjä
nas av Fjällbacka 1 
Via postanstalten Fj ällbacka 1 
får 789 hushåll sin post har 
poststyreIsen räknat ut. Av des
sa hushåll är 4S7 villaägarhus
håll och 162 jordbrukarhem. 
Inom postanstaltens område be
tjänas vidare bl. a. 23 butiker 
(varav 13 livsmedelsaffärer), 9 
kontor (inklusive exempelvis 
banker, advokatbyråer och of
fentliga myndigheters expeditio
ner), 1 läkare, 2 tandläkare, 2 
företag inom kategorin hotell, 
restauranger, pensionat och ka
feer, 1 damfrisering och 1 herr
frisering. Siffrorna baserar sig 
på en räkning som utfördes i 
januari 1975 men hänsyn har ta
gits till de förändringar som 
kunnat förutses inträffa under 
tiden februari-september 1975. 
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Kapten Henrik Hansson och passagerarbåten Pallas 

Kanalbåten Pallas, med vilken många ijällbackapojkar gjorde 
resor i ungdomen mellan Göteborg och Stockholm. Befälhavare 
var kapten Henrik Hansson, bördig från Fjällbacka. Bland be
sättningen befinner sig i översta raden som sjätte man från 
vänster Sven Rodin, och så har vi som sig bör, placerat kapten 
Hansson på kommandobryggan. Tredje man från vänster i ne
dersta raden är Arne Fredlund och som fjärde man Georg Gus-

tavsson, samtliga fj ällbackapoj kar. 

På den sida av Lilla Bommen 
i Göteborg, där barkskeppet Vi
king nu ligger, låg i maj månad 
1920 ångarna Älvängen, ÄH
kungen och Näcken förtöjda. 
Längst in mot staden låg si s 
Juno och si s Pallas. Sis Pallas 
skulle denna dag kl. 10 im. av
gå via Göta kanal till Stock
holm. På kommandobryggan 
stod kapten Henrik Hansson. 

Han var av gammal sjömans
släkt och bördig från Fjällbacka, 
iklädd blå uniform och vit kap 
tensmössa. Styrman Gustav Pe
pa ringde på skeppsklockan för 
avgång. Det verkade lockande 
att resa med! Vi följde med på 
båtresan. Kapten Hansson gav 
en signal på maskintelegrafen, 
och Pallas stävade sakta ut i 
Göta älv. I styrhytten stod ror
gängaren Sven Frisk och skötte 
med van hand ratten. Första
klasspassagerarna var samlade 
på kommandobryggan, ofta i 
samspråk med kapten Hansson, 
vilken konverserade på olika 
språk. Första slussen Lilla Edet 
passerades liksom Trollhätte
slussarna och slussen vid Brin
kebergskulle. Samtliga sköttes 
med elektrisk kraft. 
Vid framkomsten till Väners
borg blev det nödvändigt att 
fylla på bränsförrådet. Detta år 
var stenkol en sällsynt vara och 
det gällde att ta in fem famnar 
ved för överresan på Vänern. 
Det tog sju timmar att nå östra 
stranden av vår största insjö. 
Klockan tre på natten anlöptes 
Sjötorps slussar och här skedde 
vaktombyte på kommandobryg
gan. "Styrman Pepa och bäste
man Karl Frisk tog vid. Men 
innan färden gick vidare skulle 
bränslet fyllas på. Vid Sjötörp 

stod oändliga rader med ved
staplar på kajen. Med skottkär
ror forslades veden till fartygs
sidan och genom en lucka i den
na ned i babords kolbox där en 
man tog emot och vidarebeford
rade veden ut på maskindurken. 

Mitt framför ångpannorna stod 
borstgossen och kastade veden 
in genom en lucka i styrbords 
kolbox. I denna stod en annan 
besättningsman och staplade upp 
veden noggrant. Och så små
ningom blev förrådet fyllt. Se
dan började det verkligt intres
santa. Båten skulle stiga från 
Vänerns yta upp till 91 meter 
över havet, in i nedersta Sjö
torpsslussen. Slussvakten stäng
de aktre slussporten efter att ha 
lagt fast akterändan. På samma 
sida tog borstgossen emot för
ändan och öppnade de två vat
tenluckorna med stor möda. På 
båtens andra sida skötte de två 
landgastarna samma arbete. 

Efter cirka fem minuter hade 
Pallas kommit mellan 2 till 3 
meter närmare 91-metersnivån. 
Främre slussporten öppnades, 
båten gled framåt cirka 30 me
ter, aktre porten stängdes. På 
nytt strömmade vattnet genom 
de främre luckorna o. s. v. 

På eftermiddagen var landhöj -
den nådd. Bergskanalen och sjön 
Viken jämte slussen i Forsvik, 
något av det vackraste man kan 
se. I Forsvik började nerfärden 
med tre meters fallhöjd. Här tog 
åter kaptenen och rorgängaren 
hand" om vakten på "bryggan". 
Färden gick genom Rödesund, 
över Vättern till den sköna sta
den Vadstena där Pallas genom 
ett spring anbringat i Vasaborg, 
kunde få stäven på rätt håll. 

Motala, massor av ved - genom 
Motala kanal til Borenshult, fem 
tunga slussar - tvärs över sjön 
Boren till Borensberg. Nytt 
vaktombyte på kommandobryg
gan. Färden gick längs Motala
ström till Bergs slussar, ner till 
sjön Roxen och över denna till 
Norsholm. Vidare Långkanalen 
till Söderköping och vidare ut i 
östersjön vid Slätbaken. Efter 
vaktombyte på kommandobryg
gan under natten är det åter 
kapten Hansson som tar befälet 
och via Oxelsönd, Arkösund och 
Södertälje in i Mälaren och når 
slutligen Riddarhuskapen i 
Stockholm kl. 2 på natten. Fyra 
timmar försenade . 

Måltiderna serverades åt kap
ten Hansson i matsalen. Styr
man, de två maskinisterna och 
rorgängaren i mässen och ser
verades av mässjäntan. Man
skapet inklusive de två eldarna 
åt på mellandäck. En två meter 
lång träläm placerad på två 
bockar utgjorde matbord på vil
ket borstgossen serverade ma
ten till åtta man. Detta skedde 
frukost, middag och kväll. Ef
ter måltiden skulle "bordet" 
rengöras och resas upp mot 
skottet för att vara ur vägen. 

Den kvinnliga personalen om
bord hade sin matplats liksom 
sovplats i kökets närhet. Med 
undantag av kaptenen och möj
ligen förste maskinisten hade 
befälet sina trånga hytter på 
mellandäck. I 'fören låg tvenne 
skansar, den ena över den and
ra. Från skanskappen ledde en 
lejdare ner i överskansen. Här 
fanns fyra "väggfasta" britsar, 
vilka kallades "slafar". På styr
bordssidan låg bästemannen 
överst och borstgossen under. 
Från detta trånga utrymme led
de en smal lejdare ned till un
derskansen. Här låg i liknande 
"slafar", under fartygets vatten
linje, två eldare och två land
gastar. 

Efter lossning av lasten ena da
gen och intagande av ny last 

den andra dagen, avgick Pallas 
påföljande dags morgon med 
nya passagerare och nya ved
bekymmer mot Göteborg. Sådan 
var vardagen nådens år 1920. 

Angaren Pallas var byggd i Mo
tala år 188S, hade 200 hästkraf 
ters ångmaskin, lastade 94 ton 
styckegods och hade klarat sig 
alla åren utan större missöden. 
Ägare var ångfartygs AB Göta 
kanal. 

Huvudpersonen i denna artikel, 
kapten Henrik Hansson, var 
född i Fj ällbacka år 1856. Han 
var en lugn och välvillig man 
vilken ej höjde rösten i onödan. 
Att han var populär i hemorten 
framgick därav att han alltid 
hade ett antal besättningsmän 
vilka var komna därifrån. Vid 
den nu relaterade resan var för
gasten Gustav Eriksson, land
gastarna Sven Rodin och Georg 
Gustavsson samt borstgossen 
Arne Fredlund från kaptenens 
hemtrakt. Kapten Hanssons far 
var sjökapten Carl Aron Hans
son, Fjällbacka, medan modern 
var Uddevalla- född Valborg Ma
ria Dejenberg. 

Farfader var Christian Hansson, 
skeppare och bonde. Farmodern 
Inger Helena Börjesdotter från 
Veddö i Tanum, var systerdotter 
till biskop Wingård. Dessa bygg
de och bebodde det s. k. Tele
grafhuset år 1807. För att gå 
längre tillbaka i tiden så var 
släkten av den s. k. lotssläkten 
på Dyngö som fanns där redan 
på 1690-talet. Lotsen Hans An
dersson, dennes dotter Börta 
gift med lotsen Simon Anders
son. Deras son var lotsen Hans 
Simonsson. Han hade två söner, 
skepparen Christian Hansson, 
förut nämnd, och bonden Simon 
Hansson, Edsten. Båda stormän 
i bygden. Christian Hanssons 
ättlingar finnes veterligen ej 
längre kvar i bygden, medan Si
mon Hanssons ättlingar ännu 
finns i betryggande antal. 

A. F. 

FRITIDSKLÄDER FÖR STORA OCH SMÅ 
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Qville spelmanslag på turne till USA 
Utökat musikliv T anum 

Marschorkestern på turne genom Fjällbacka en vacker sommar
dag och passerar förbi f. d. Olofssons Järnhandel med tambur

major Hasse Hakeröd i spetsen. 

I Tanums kommun, som tidigare 
har varit ganska fattig på musi
kalisk verksamhet, har i år tre 
olika ensembler bildats. 

En marschorkester, oftast be
nämnd Tanums ungdomsorkes
ter, har i sommar spelat på en 
mängd olika platser. Orkestern 
består av ett femtiotal ungdo
mar i åldern 12 till 17 år. Lagom 
till sommarlovet blev orkestern 
utrustad med nya uniformer. 

Till tamburmajor utsågs Hasse 
Hakeröd, en av musikskolans 
lärare. E'fter en tid skolade man 
om ett tiotal spelande medlem
mar till drillflickor. Trots att 
orkestern har en något okon
ventionell instrumentation, har 
den blivit allmänt uppskattad 
från Strömstad i norr till Troll
hättan i söder. Orsaken till po
pulariteten torde vara dels de 
färggranna uniformerna, dels en 
lättillgänglig repertoar och dess
utom ett frejdigt spelhumör. 

Orkestern har tre ledare, Hasse 
Hakeröd, Jan-Erik Hakeröd och 
Sven Alfredsson. Repeterar gör 
orkestern på lördag fm, bland 
annat därför att då är kommu
nens ungdomar i gymnasieåldern 
oftast hemma. Dessa något äldre 
medlemmar kan sägas vara or
kesterns ryggrad och svåra att 
undvara. 

En annan ensemble, som kanske 
är mera känd "borta" än hem
ma, är Qville spelmanslag. Le
dare för gruppen är Sven Al
fredsson och de övriga medlem
marna är flickor i 16-årsåldern. 
En av fickorna, Marie Stensby, 
erövrade i somras Zorns spel
mansrnärke i silver. Det innebär 
att Marie för närvarande är Sve
riges yngsta riksspeleman. 

Spelmanslaget har på eget bevåg 
spelat in en LP med nordbohus-

län ska låtar, huvudsakligen 
polskor. Med på skivan är även 
Artur Lundberg, känd speleman 
från Hogdal. 

Nästa år planeras en ny LP, 
denna gång med kören Ärter o. 
Fläsk, som är den tredje i ra
den av ensembler. 

Mer om den kören lite senare. 
Den 16 juni nästa år börjar dock 
det stora äventyret för Qville 
spelmanslag. Då flyger de näm
ligen till USA för en turne i 
svenskbygderna tillsammans med 
Lysekils folkdansgille. 

Begreppet körsång sättes ofta i 
samband med kyrkomusik eller 
annan seriös musik. Kören Är
ter o. Fläsk med cirka 30 med
lemmar sjunger lättare och me
ra folknära musik, från gamla 
dryckesvisor till Beatels. Repe
terar gör kören på torsdagar 
(därav namnet) under ledning 
av Sven Alfredsson. 

Som tidigare nämnts planerar 
kören att sjunga in en LP näs
ta år. Och vad skall då sjungas 
in? Jo, något som knappast nå
gon kör gett sig på tidigare, 
nämligen bohuslänska visor på 
dialekt. Sven har snokat, bl. a. 
på Svenskt visarkiv i Stock
holm, och funnit ett antal så
dana visor, de flesta mycket 
gamla och oftast sjungna på 
polskamelodier. 

Alla dessa tre grupper kan sä
gas vara frukten av kommuna
la musikskolans arbete. Men 
alla medaljer har en baksida. 
Som alltid när en verksamhet 
expanderar snabbt, fattas det 
pengar. Lärarna på musikskolan 
är dock optimister och hoppas 
att de förtroendevalda inser 
värdet av ett rikt musikliv in
om kommunen. 

T-i 

Qville hembygdsarkiv 
Hembygdsarkivet höll sitt års
möte den 1 oktober i arkivets 
lokal. Deltagarna hälsades väl
komna av ordföranden Arne 
Fredlund som föredrog årsmö
tets dagordning vilken godkän
des. Till ledamöter i styrelsen 
för år 1976 återvaldes hrr Arne 
Fredlund, Fjällbacka, ordföran
de, Nils Nilsson, Vidingen, sek
reterare, Östen Hedenfjell, Fjäll
backa, kassör. Till arkivföre
ståndare valdes hr Nils Nilsson. 
Övriga styrelseledamöter åter
valdes: hrr Sven Pettersson, 801-
hem, Einar Johansson, Ham
burgsund, Sven Johansson, Va
leby, och Zander Blad, Tyfta. 

Styrelsesuppleanter blev hrr 
Artur Johansson, Karlslund, 
Folke Johansson, Lycke, och 
Erik Gustavsson, Dahle. Reviso
rerna Johan Carlsson, Möre, och 
Torsten Hakeröd, Fjällbacka, 
återvaldes. Suppleanter blev hrr 
Harald Hansson, Skistad, och 
Algot Torewi, Fjällbacka. Ar
betsutskottet återvaldes och be
står av hrr Arne Fredlund, Ös
ten Hedenfjell och Nils Nilsson. 
Årsmötet beslöt att tiden för 
nästa årsmöte skall för läggas till 
april eller maj månad. 

Föreningens hedersdiplom, ut
förda av konstnären Arne Stu
belius, har enligt årsmötets be
slut tilldelats arkivets grundare 

Sverker Stubelius för hans ban
brytande arbete med bygdens 
forntid och till Johan Mjölner 
för hans livslånga samlande och 
återgivning av muntlig tradition 
i Kvillebygden. 

Hembygdsarkivet har under året 
varit livligt besökt. Studier har 
bedrivits av olika grupper och 
arkivets material har legat till 
grund för deras arbete. En 
grupp blivande arkitekter vilka 
studerar första året vid Chal
mers i Gtöeborg, har med hjälp 
av Fjällbacka municipalsamhäl
les handlingar samt med mate
rial ur arkivet bildat sig en upp
fattning om bygdens historia och 
om tillvaron i nutiden. Studier 
har även bedrivits i arkivet · av 
elever vilka beslutat skriva om 
hembygdens historia såsom stu
dentämne. Under 1974 pågick 
studier i fyra cirklar inom Kvil
le härad varav tre studerade 
Bygd i förvandling och den 
fjärde cirkeln inventerade ett 
antal torp inom norra Kville. 

Under Tanums kommuns aktivi
tetsvecka 1974 hölls arkivet öp
pet för besök samt visades dia
bilder och fotografier i Försam
lingshemmet. En hel del äldre 
fotografier har kommit arkivet 
tillhanda jämte dubbletter till 
fotografier vilka tagits under 
torpinventeringen. 

ai// kundernas Ijänsl! 
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Kring "vår älv" Anråsälven Lagfarter inom 
Fjällbackaomrödet 
Vid tingsrätten i Strömstad har 
följande lagfarter beviljats un
der 1975,. 
Leif Fredriksson på Fullrigga
ren 10, Fjällbacka, som han för 
225.000 kr. köpt av Svea Lars
son. 
Folke och Maj-Lis Olsson, Hå
kebacken, Fjällbacka, på Full
riggaren 10, Fjällbacka, som de 
för 225.000 kr. köpt av Leif 
Fredriksson. 
Jan och Majvie Hermansson på 
Vidingen Assmundsgården 1:2 
och 1:3, Kville, som de för 
114.000 kr. köpt av Johan och 
Viola Hermansson. 

Vy över Anråsälven och dess utlopp i sjön vid Mörhult. På bildens mitt synes den stora betongbron 
vilken byggdes år 1951 och förband då Kville och Tanums kommuner med varandra för att senare bli 

Gösta och Ulla-Britt Noren, Jo
red, Fjällbacka, på Jore Stora 
Sörgården 3:4 och Jore Stora 
Västergården 4:8, Kville, Tanum, 
som de för 85.000 kr. köpt av 
Vilhelm och Märta Johansson. 
Thorbjörn Westersund, Grebbe
stad, och Evert Karlsson, Tho
rengården 2, Grebbestad, på 
Kärill 1:6, Kville, som de för 
60.000 kr. köpt av dödsboet efter 
Helga Gustafsson-Carlsson. 
Tony och Ingrid Johansson, 
Trädgårdsgatan 32 A, Surte, på 
Bräcke Nedre 2:25, Kville, Ta
num, som de för 25.000 kr. köpt 
av Bräcke Fritidsby AB. 
Tanums kommun, Tanumshede, 
på Fjällbacka Strandområde 1:33 
Fjällbacka, som de för 289.768 
kr. köpt av Fjällbackafiskarnas 
Andelsförening upa, Fjällbacka. 
Tanums 'kommun, Tanumshede, 
på Ödsmål Sörgården 3:407, Kvil
le, som de för 101.000 kr. köpt 
av Lennart Leandersson. 
Herman Nydqvist, Järnvägsga
tan 11 B, Trollhättan, på ödsmål 
Innergården 1:32, Kville, som 
han för 75.000 kr. köpt av Len
nart Nydqvist. 

En utfärd på älven 
Vi pojkar i Fjällbacka skolhus 
- sju ' stycken var vi - hade 
ofta ärende till Leran uppåt 
Anråsälven. För här bodde 
"Skräddarn på Leran" och dit 
fick vi knalla med tygbuntar
na, ofta efter fars avlagda klä
der som skulle sys om. Stigen 
gick mest utmed den vackra 
älven. Men tänk om man kunde 
ta sig dit också sjövägen? Ja, 
det kom en dag, då det gällde 
att göra ett försök. 

Vi - några pojkar och flickor -
och bland dem minns jag Dag
ny Hansson och en flicka från 
Stockholm som var gäst hos 
doktor Lindfelt. Kaffe med dopp 
hade vi med. Och fartyget -
min lilla snäcka av Arendal-typ 

fick lämna rigg och segel 
hemma. För aldrig hade vi sett 
någon segla på Anråsälven. 

Till en början gick det bra. Det 
var den gången ingen bro över 
till Långö att sticka under. Vid 
Holmen valde vi den östra älv
fåran. Inga golfspelare att se då
förtiden. Bara några betande 
kor på Holmen. Det börjar bli 
något grunt, men än flyter vi. 

Tid för kaffe, föreslår någon. 
Och vi tar korgarna och går i 
land och söker upp en lämplig 
häll. Ingen brådska, fint väder. 
Men det kom ju tid för att bry
ta upp, och då visade det sig 
att båten stod en bra bit uppe 
på land på sandstranden. Aj, aj! 
Tidvattnet, som vi inte räknat 
med. Nog visste vi något lite om 
tidvatten, men vi hade hört att 
det här i vår skärgård skulle 
röra sig så lite som ett par de
cimeter. Och det hade vi tidi
gare inte behövt ta någon hän
syn till, när vi for kring och 
gjorde strandhugg ute på hol-

en enhet, Tanums kommun. Foto A. Torewi 

marna. Det var ju andra strän
der och djupt vatten. Att nu få 
båten flott skulle bli ett drygt 
jobb, helst jag nyss försett den 
med järnköl. Vi överlade och 
beslutade lämna båten och 
knalla hem till Fjällbacka för 
att hämta den vid högvatten 
nästa dag. 

Någon sjöfart på 
älven? 
När man ser den vackra älven 
kommer man att fundera över 
om inte denna ganska ansenliga 
vattenfyllda fåra kommit att ut
nyttjas för verklig samfärdsel. 

Så kommer det för ' mig, vad som 
min särskilt minnesgode vän 
Johan Mjölner en gång berätta
de för mig. Han sa ungefär så 
här. Så där för omkring hundra 
år sen kunde man få se en un
derlig farkost trafikera Anrås
älven. Med det förhåller det sig 
så. Min farfar, Johannes Olsson 
Mjölnare, f. 1813, byggde en 
pråm för Johan Andersson i 
Nordby - Ränne-Janne kallad 
- och med den pråmen skulle 
Janne frakta dynga, som han 
hämtade på avträdena i Fjäll
backa för att leverera till jord
ägare inåt land. Ett slags privat 
renhållningsverk alltså. Och 
transporten gick sjövägen över 
MörhuIt och upp Anråsälven, 
där dyngan hämtades av folk 
från Backa och Nordby och 
andra gårdar. Ännu - i mitten 
av 1800-talet - var det alltså 
möjligt att ta sig fram på 
Anråsälven med en stor pråm 
med last. Men de hundra åren 
som gått sen dess, har älven 
fört med sig massor av sand och 
lera som avsatt sig och åstad
kommit uppgrundningen. Den
na som stoppade på vår något 
äventyrliga utfärd. 

Så förflyttar vi oss från 1800-
talet ett par tusen år bakåt, låt 
oss säga till bronsåldern. Land
skapet med älven såg då an
norlunda ut med älven stor och 
bred, innan de stora landhöj -
ningarna hunnit att verka, och 
älven krympt ihop mot våra da
gars mått. Man kunde då haft 
möjlighet fortsätta färden på 
älven fram till Stora Anrås och 
där ta av och gå norrut till Ta
num och till de nuvarande slätt
bygderna där, såsom den ansen
liga Gerumslätten, vilka alla den 
tiden ännu stod under vatten. 

Och människorna här slog sig 
ned på den tidens stränder med 
de från istiden slipade hällarna, 
vilka erbjöd det präktigaste un
derlag för bergtavlor. Och här 
kom de med rätta så berömda 
hällristningarna till. Här finns 
gott om bilder av båtar, ibland 
hela flottor, som väl tagit sig 
upp hit via Anråsälven. En fors 
kare anser att de till och med 
vägleddes genom sjömärken. 

Stenkumlen från bronsåldern, 
som det här är på bergtopparna 
gott om, skulle sålunda haft en 
dubbel uppgift: som gravar så 
att de gravsatta skulle ha fin 
utsikt över sin bygd och sam
tidigt som sjömärken för de le
vande att hitta rätta vägen. 

Sverker Stubelius. 

Marianne och Jan Nilstoft, Tof
ta, Genarp, på Strömmingen 3 
i Fjällbacka, som de för 100.000 
kr. köpt av Gunvor Ekebergh. 
Lars-Håkan Håkansson, Abra
hamsvägen 12, Bromma, på 
Bräcke Nedre 2:61, Kville, som 
han för 35.000 kr. köpt av Bräcke 
Fritidsby AB. 
Gösta Franzen, Tallgatan, Fjäll
backa, på Vrem Stora 2:20, 
K ville, som han för 45'.000 kr. 
köpt av Margareta Delbert. 
Brita Carlqvist, Boråsvägen 3 A, 
Aplered, på Bräcke Nedre 2:54, 
Kville, som hon för 30.000 kr. 
köpt av Bräcke Fritidsby AB. 

HITTAR NI HOS 

PERCY'S FOTO 
TEL. 0525-31690 

"LAGPRISFOTO" 
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~anaLka~lenen 
7umtik YuanuM dö-d 7 aLL(jlLJ1L 1930 

Vi sutto vid fyrars blinkande ljus 
i din befälshytt i sommarnatten. 
Vid stävens sång och propellerns brus 
gick "Pallas" fram över Vänerns vatten. 
Vi språkade stilla om människoöden, 
du frågade mig : "Vad tror du om döden?" 

Jag svarade: "Döden är ingen död, 
ty intet förintas men allt förvandlas. 
Vi gå mot fullkomning ur jordelivets nöd, 
om gott av oss det tänkes och handlas. 
Den ädle kan se mot sin sista timma. 
Så ljust som mot solens morgons trimma." 

Du dog på din post, du dog ombord 
uti den älskade, vita båten. 
Omkring dig falla blott vackra ord, 
som lindra sorgen och saknadsgråten 
hos barn och vänner, dem budet slagit 
att plötsligt din sista suck du dragit. 

Ett liv av trotj änst! I femtio år 
du fyllt din plikt i götakanalen. 
Jag ser dig än, hur på däck du står 
med spejande blick och ger signalen, 
som klingar i djupet hos mäster, 
på färd mellan hav i öster och väster. 

Nu aldrig mer som artig kapten 
och seglarvan på "det blåa bandet" 
för amerikanarn och europen 
du visar det svenska sommarlandet, 
när ångarn i slussar sig sänker och höjer 
och vandrar i skog och sj öar plöj er. 

I mångas namn för dig min honnör, 
du son av klipporna västanfjällska! 
Fastän din färdväg gick innanför, 
du slutade aldrig att varmt dem älska. 
Du hälsas vid smärtsamt kända förlusten 
från Fjällbacka-stugor, från hela kusten. 

Naturreservatet 
Hjärterön 
T anums kommun 
Länsstyrelsen har genom beslut 
1975-11-17 med stöd av 7 § na
turvårdslagen förklarat Hjärter
ön med kringliggande öar som 
naturreservat. 

Följande föreskrifter gäller för 
allmänhetens vistelse i reserva
tet utöver vad som annars skall 
iakttagas: 

Det är förbjudet att medföra 
hund, att gräva upp växter, att 
campa och att göra upp eld. 

Reservatet kommer att utmär
kas med skyltar. 

Beslutet med karta finns till
gängligt hos länsstyrelsen, na
turvårdsenheten, Lilla Badhus
gatan 4, Göteborg, samt hos 
byggnadsnämnden Tanums 
kommun. 

Fredrik Nycander. 

Oar i Fjällbacka 

skärgård naturreservat 
Hjärterön i Kville med omgi
vande öar har av länsstyrelsen 
förklarats som naturreservat. 
Bland de övriga öar som ingår 
är Korsön, Bringebärsholmen, 
Norra och Södra Fotstillen samt 
Florön. 
Öarna ingår i den fysiska riks
planen i området av riksintresse 
för friluftslivet. De har högklas
siga badstränder och goda an
göringsmöjligheter för småbåtar 
och de är i ytterst ringa ut
sträckning tagna i anspråk för 
fritidsbebyggelse. 
På själva Hjärterön redovisas 
därtill både kulturhistoriska 
värden och vetenskapliga na
turvärden. 
Staten har köpt mark i området 
för 190.000 kr. Den återstående 
skilda marken ingår inte i re
servatet, men för denna mark 
gäller strandskydd. 

Trädgårdsmästare Olle Olsson, suverän 
grönsaksförsäljare på Fjällbatka torg 
under 42 år 

Den sista försäljningsdagen med sitt rikliga lager av sydländska 
frukter skiljer sig märkbart från premiären med till största 
delen inhemska produkter. Här ses Olle Olsson vid sitt frukt-

stånd som avslutning på sin torghandel. 

Det har blåst många hårda vin
dar genom basten på grönsaks
torget sedan trädgårdsmästaren 
Olle Olsson, Bräcke, gjorde sin 
premiär. Det var i nådens år 
1933 han gjorde entre blott 14 
år gammal. När han nu berättar 
om de möjligheter som stod till 
buds för den grönsakshandlan
de pojken som med sitt jordnära 
intresse sedermera skulle bli den 
oslagbara försäljaren på Fjäll
backa grönsakstorg, blir det nå
got av historia. Det gällde inte 
att skaffa vad man tyckte sig 
behöva utan vad man inte kun
de undvara. En trampcykel med 
vidhängande cykelkärra var det 
första ekipaget vilket fick tjänst
göra en längre tid. Det var inte 
stora sortiment man lagerhöll. 
Olsson erinrar sig en episod som 
bestyrker detta, när han från 
Göteborg rekvirerade fem kg. 
tomater vilka fraktades på järn
väg och buss. Tiden gick och 
man gjorde sina små framsteg. 

Ett av dessa var när man kun
de skaffa sig en gammal mindre 

motorcykel för resorna till och 
från grönsakstorget. Det var in
te uteslutet att även använda 
hästtransport. Så försvann tiden 
och utvecklingen började gå med 
raska steg mot en ny tid. Bilis
men trängde fram, kommunika
tionerna utökades i takt med 
den moderna tidens jäkt. Grön
saks- och torghandeln har under 
senare decennier utvecklats 
enormt. Det gällde nu att salu
föra allt vad kunderna ville kö
pa, och därför gjorde man dag
liga resor till Uddevalla för att 
hämta varor. Olle Olsson driver 
alltid odlingar på sin gård. Han 
kommer nu att gå in för en 
större odlingsdrift med partiför
säljning som mål. 

När "Olle i Bräcke" nu efter 42 
år lämnar sin plats på grön
sakstorget så försvinner även 
den profil som alla känner, och 
som utvecklats och känneteck
nats som den snabbe och kor
rekte affärsmannen på Fjäll
backa grönsakstorg. 

T-wi. 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL, 0525 /31 057 

VINTERUPPLAGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 
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Tanums musik-elever vinner traditionellt 
vid Bohustalangen Fjällbacka 

Från vänster: Lyckliga deltagare i talangjakten på Vestkusts 
däck: Marie-Louise Norrman, Tomas Hansson, Bodil Hägg 

och Björn Hugosson. 

Det blir alltid en extra festkväll 
på dansbryggan när m / s Vest
kust anländer med musik och 
sång av Lasse Dahlqvist. De 
gamla skärgårdsbitarna liksom 
väcker känslor till liv och min
nen från svunna tider passerar 
åter revy. Solen svek inte den
na gången heller och när Lasse 
Dahlqvist klämde i med "Jolly 
Bob -från Aberden" så var den 
månghundrade publiken genast 
med och sjöng samt klappa tak
ten. Det livliga deltagandet från 
publiken bleknade inte heller 
när det blev dags för "Brännö 
brygga". 

I kvällens talangtävling var det 
fyra elever från Tanums musik
skola vilka uppträdde på m/s 
Vestkusts däck där de framför
de sina musiknummer med stor 
skicklighet. Kvällens finalister 
blev de samspelande ungdomar
na Björn Hugosson, Fjällbacka, 
som spelar klarinett, och Tomas 

Hansson, Kalleby, som spelar 
trummor. Hansson spelade ett 
solo i "Caravan" där Hug()sson 
medverkade som saxofonsolist. 
Förra årets finalist, den gitarr
spelande flickan Bodil Hägg, 
Bullaren, fick utföra sitt pa
radnummer på gitarr utom täv
lan. Hon spelade en spansk bit, 
Hälsning från Alhambra, på sitt 
fascinerande sätt. Under pro
grommet ackompanjerade Ma
rie-Louise Norrman på basen. 
Musikskolans lärare Sven Al
fredsson, Kville, var närvaran
de liksom förra året, och kunde 
glädjas åt sina elevers framgång 
i detta tävlingssammanhang. 
Musikgissningstävlan i Fjäll
backa vanns av Bengt Jansson, 
Grebbestad. Arrangörer var Gö
teborgs-Posten, Tanums kom
mun samt Lion i Tanum. Efter 
talangavslutningen samlades man 
till räkfest på Stora Hotellet 
med dans under trevlig sam
varo. 

finner Ni 

FJAllBACKA BOK· OCH PAPPERSHANDEL 
({) äLkIJI1UW 

GUNNAR HELLBERG 
TEL. 0525-31544 

FjäUbackabygdens äldsta, 
Fru Ida Larsson, 100 ar 

På bilden syns Ida Larsson omgiven av sina sju barn samt ett 
av barnbarnsbarnen. Stående från vänster äldste sonen 75-årige 
Berthold Larsson, Ivar Larsson, Bengt Larsson och Erland Lars
son, yngst av barnen, 55 år gammal. Sittande fru Ruth Petters
son, född Larsson, jubilaren Ida Larsson, dottern Alfhild Larsson 
med lille Martin samt Nils Larsson. Samtliga Ida Larssons barn 

är bosatta inom Kville. 

Torsdagen den 21 augusti blev 
en högtidsdag för bygden och 
gården Norredsten då den äld
sta, fru Ida Larsson, maka till 
framlidne hemmansägaren Adolf 
Larsson, uppnådde sin lOO-års
dag. Jubilaren var pigg och kry 
och kunde vistas i kretsen av 
de sina i sitt hem där hon upp
vaktades av samtliga sju barn 
samt barnbarn och barnbarns
barn. 
Hjärtliga och omfattande hyll
ningar kom jubilaren till del 

under dagen då bland andra 
kyrkoherde Ragnar Block från 
församlingen överlämnade en 
minnesgåva samt blommor. 
Dessutom uppvaktade Försäk
ringskassan genom försäkrings
tjänsteman Inge Sannehed. Fru 
Larsson är bördig från Tanum 
och kom i ungdomsåren till 
Norredsten i samband med sitt 
giftermål, där hon alltid och 
fortfarande vistas under det 
jordbruksfastigheten övertagits 
aven son. 

KONSUM I FJÄLLBACKA 
(j/u!eat lin a medLemtnat (Jett kLLl'Ldet 

I3n {}fid (j(J) 

(Jeh 

ät {}filt ({DjH c!lt 
TEL. 0525 - 311 41 

STUVBODEN FJÄLLBACKA 

Där kan Ni göra verkliga f~nJ! 

Ett besök [önar sitJ 

TEL. 0525 - 31350 ING-BRITT ENGBERG 
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Karina Eriksson Fjällbackas Lucia 

Söndagen den 30 november var 
den stora skyltdagen i Fjäll
backa. I anslutning till denna 
anordnade enligt gammal tra
dition Fjällbacka Idrottsklubb 
skyltpromenad där affärerna i 
sina fönster hade uppsatt frågor 
vilka man skulle försöka att be
svara rätt. Vidare gavs allmän
heten tillfälle att rösta på plat
sens Lucia bland de sju flickor
na vilkas bilder på ett prydligt 

sätt var utställda i Persy's Foto
atelje. Intresset för Lucia-valet 
var stort och S50 väljare deltog. 
Segrare i den spännande täv
lingen blev flickan Karina 
Eriksson, Hjälpedsten. Luciakrö
ningen äger rum vid Luciafesten 
den 14 december av disponent 
Er land Järund, och AB Järund 
Inventing skänker Luciasmycket. 
FIK:s damsektion skänker 
smycken till de sex tärnorna. 

JAlRUND 
WNVENTHNG 
AKTHEBOLAG 

FJi\LLBACKA 

Tclefun 0525/31022 

Livlig verksamhet på Valökolonin 

Wanja Fredriksson och Tove Liv-Johansson med sina skydds
lingar på trappan till Valö barnkolonis huvudbyggnad. 

Kolonin har även i år varit liv
ligt frekventerad. Första belägg
ningen var den sedvanliga, med 
barn från kommunen och intill
liggande områden, 28 stycken. 
Föreståndare har i år varit stu
derande Eva Larsson, Uddevalla. 
Förutom husmor finnes koker
ska, övrig kökspersonal samt bi
träden. I programmet för bar
nen ingår bad, lekar och under
visning. 

Aktiveringslägel': 
Uddevalla FUB har även gästat 
kolonin några veckor där ett 15-
tal personer jämte vårdare fick 

komma i åtnjutande av det här
liga sommarvädret. Förestånda
rinna var Vanj a Fredriksson och 
kökschef Tove Liv-Johansson, 
Strömstad. Det är andra året 
som man har läger här och det 
anses som ett experiment, men 
som slagit väl ut. Aktiverings
programmet upptar gymnastik, 
lekar, idrott samt bad oeh sim
övningar. 

Dessutom vistades ett antal 
vårdtagare från Kroppefjäll på 
kolonin under ett par veckor. 
Föreståndare var Margit Olsson, 
Dals Rostoek. 

-----------------------------------

Min barndoms ö 
Grå var din fårade yta 
slipad av vredgad våg. 
Från Ramsö det dånar och 

brusar 
vemod förstämde vår håg. 
Gråvita skumbollar blänka mot 

trasiga stormskyars kam. 
Måsen på krökta vingar 
kämpar mot stormen fram. 

Våren har kommit och alfågel-
sången 

klingar bland holmar och skär. 
Ej drarna samlas i flockar 

på grunden, 
dyka och jaga den de har kär. 
Måsen på spända vingar 
med gräset i näbbet till redet 

han bär. 
Strandskatan fiskar en snäcka 

ur tången, kvittrar och 
hälsar 

våren är här. 

Nu somma~'n har kommit du 
ljuvliga tid, 
som skänker oss alla här ute 

din frid. 
Med doft av blommande spröd 

kaprifol 
och skrevor som prunka av 

styvmorsviol. 
Med svällande segel på 

blånande fjord 
då var du det skönaste ställe 

på jord. 
A.W. 
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Den bohuslänska skärgården uppskattad av konstnärer 

På bilden packar konstnärinnan Carin Blomberg sin buss för 
att under hösten byta ut Bohuslän mot Tyskland och Frankrike 
på obestämd tid. Resan blir en målar- och studieresa. Planerar 

en utställning någonstans i Bohuslän till våren. 

Den bohuslänska skärgården har 
sedan 1800-talet blivit mycket 
eftertraktad' av konstnärer, vil
ka där fann de motiv de önska
de föreviga genom sitt måleri. 
Fjällbacka fiskeläge blev en 

plats som rönte deras stora upp
skattning. Det var många dåtida 
målare av uppskattad rang vil
ka genom sina arbeten gj orde 
detta fiskeläge välkänt ute i 
världen. 

Men detta var bara en början. 
Under detta sekel och fram till 
nutiden har detta konstnärliga 
arbete ökats, och allt fler ägnar 
sig åt olika sätt att framställa 
konst. 
En av senare tiders framstående 
konstnärer är Carin Blomberg, 
målare, tecknare och skulptör. 
Till Fjällbacka kom hon 1959 
närmast från Stockholm där hon 
varit verksam under många år. 
I Fjällbacka med omnejd utför 
hon de flesta av sina arbeten. 
Hennes aktivitet inom det 
konstnärliga arbetet har med
fört att hon är medlem i Rosla
gens KonstnärsgilIe, Svenska 
Konstnärer Förening, Göteborgs 
Konstnärsklubb, Konstnärscen
trum samt Konstnärernas Kol
lektiva Verkstad i Stockholm. 
Carin Blomberg har varit re
presenterad med sin konst vid 
ett flertal utställningar bl. a. i 
Stockholm, Norrtälje, Rimbo, 
Kristinehamn, Fjällbacka, Ger
lesborg, Kungshamn, Bengtsfors 
samt Mariehamn på Åland. För
utom hos enskilda personer är 
hennes konst representerad ge
nom offentliga utsmyckningar 
på olika företag i landet samt 
inom Stockholms stad, Stock-

holms län, länets landsting, 
Kristinehamns stad och Svenska 
konsulatet på Åland. Under hös
ten och våren 1974-75 har hon 
innehaft tjänsten som tecknings
lärare på Sotenässkolan i Kungs
hamn. Har även under sin 
stockholmstid undervisat i mål
ning och teckning i Vuxensko
lan i länet. 
Carin Blomberg är född i Ros
lagen, närmare bestämt i Ske
derids församling. På vår fråga 
varför hon målar i Bohuslän och 
inte i Roslagen, blir svaret: Ros
lagen med dess skärgård är för 
grön och platt för mig om jag 
jämför den med Bohusläns berg 
och vatten. 'Bohuslän, och då 
tänker jag närmast på norra Bo
huslän, innehåller stora tunga 
berg med svällande former och 
det passar mig utmärkt då jag 
ju också är skulptör. Jag älskar 
också det stora öppna vattnet. 
Lever nästan lika mycket på 
sj ön som på land. Därför flyttar 
jag nu helt från Stockholm och 
blir med tiden som jag hoppas, 
en god bohuslänning. Med den 
känsla för denna bygd som Carin 
Blomberg har hälsar vi henne 
hjärtligt välkommen. 

T-wi. 

En älgjakt i Fjällbacka'jorden 
År 1874 den 15 oktober låg ett 
lag skarpsillfiskare från trakten 
av Fjällbacka och sökte efter sill 
mellan Valön och Porsholmen 
strax utanför Fjällbacka. Sillen 
gav sig tillkänna och laget bör
jade därför att kasta vaden till 
fångst. Medan de sysslade här
med fick de se ett stort djur 
med väldiga horn, ett vidunder, 
som ingen av dessa fiskare sett 
maken till komma simmande 
från Valön med kurs på den nä
ra intill liggande Porsholmen. 

Männen blevo alldeles förbluffa
de över denna ovanliga syn och 
upphörde genast att kasta va
den. De tog tillbaka den del av 
vaden som redan satts ut för att 
närmare studera vidundret. En 
av fiskarna, gubben Elias, för
slog att de skulle försöka in
fånga detta märkliga djur, enär 
det sannolikt vore mycket vär
defullt och att de därigenom 
kunde göra sig en god förtjänst. 

Detta var alla med på. De rod
de därför ut till det besynnerli
ga djuret, gjorde i ordning en 
lasso och kastade över hornen. 
Därefter tog det stora djuret 
omedelbart ledningen av trafi
ken, tack vare Aron, som genom 
hojtande från fören av båten och 
med en åra i högsta hugg be
stämde kursen som djuret skul
le taga. Det bogserade badlagets 
bagge- batar med stark fart den 

cirka 2 km långa sträckan in 
till Gerles brygga mitt i samhäl
let. Här förtöjdes det behorna
de vidundret vid en brygga och 
här fick det simma runt så långt 
linan räckte. 

Inför denna märkliga förevisning 
samlades snart en så stor folk
skara att både Gerles och den 
intill belägna Backelins brygga 
blev tätt befolkade. En del i zoo
logien mer eller mindre bevand
rade åskådare kommo i en ani
merad diskussion om vad slags 
djur det kunde vara. Några ha
de till och med medfört "natur
läran" med planscher. En del 
trodde att det var "själve den 
grömme" som nu äntligen blivit 
infångad. En del gissade på 
hjort, andra på ren, några göpa, 
somliga på älg osv. Till slut an
lände från Edsten Nils Backelin, 
en brorson till konsul M. Backe
lin, och han var så lärd att han 
sade till badbrusen: - Det är en 
älg som ni fångat och det går 
aldrig an för älgen är fridlyst 
så här års. Släpp honom fortast 
möjligt innan han dör av över
ansträngning. 

- Kommer aldri på fråga, sva
rade fiskargubbarna, att släppa 
ett så fint djur. 

Det får ni allt ångra, sade 
då Nils Backelin. 

Folk strömmade mer och mer 
till bryggorna för att bese und
ret och pålarna började kröka 
sig under den stora tyngden. 
Detta hände ju vid den stora 
silltiden. På Gerles brygga höll 
man på att vattna tunnor som 
man skulle använda för krydd
sill. Gerle var nämligen ansjo
visfabrikör. Plötsligt gjorde äl
gen ett våldsamt ryck i linan 
med det resultatet att Gerles 
brygga med tunnor och folk ra
sade i sjön. Här var djupt vat
ten och en förfärlig villervalla 
uppstod. Underbart nog spilldes 
intet människoliv. Olyckan in
skränkte sig till kallbadet, för
därvade kläder, blåmärken och 
klockor som stannade. Under ti
den passade älgen tillfället att 
försvinna. Den ställde kosan 
norrut, men den hade blivit 
sprängd så att "Skeppar Steven" 
anträffade honom livlös vid 
Kråkholmen. 

Han bogserade djuret till "Ba
sens strand" sedan han för sä
kerhets skull givit honom några 
dråpslag i huvudet med en åra. 
Dödas skulle den ju. 

Emellertid hade häradets läns
man J. anlänt till platsen och 
blandat sig i händelsernas fort
satta utveckling. Han tog hand 
om den avdöda älgen som nu 
uppdrogs på Fiskholmen och 

slaktadeS" efter alla konstens reg
ler, varvid utom länsmannen en 
fiskare, Arvid D., tjänstgjorde 
som slaktare. När offret skulle 
anrättas sade därför Arvid till 
länsmannen: 

"Min snälle kommessarie, när ve 
no har fått oss ett så fint dyr 
so får ve la ha oss en slaktesub. 
Ska denne pelten som står här 
å ser på gå opp te Olle i Hagen 
å köbe oss ett hallstob." Pilten 
fick 50 öre (3 daler) av läns
mannen som halvstopet på den 
tiden kostade. "Men säg inte av 
vem du fått pengarna till detta", 
sa länsmannen, "för då får du 
inget köpt". Arvid D. fick sin 
slaktesup och länsmannen tog 
vara på slaktet. Vadlaget fick 
inte en enda bit. 

Nej, för dem blev det annat av. 
Epilogen utvecklade sig på tinget 
i Rabbalshede. Samtliga sju fis
kare blevo här instämda för att 
de på olaglig tid fångat en älg 
och genom djurplågeri dödat 
densamma. Väl försökte den 
ganska fyndige vadbrusen Jo
hannes Jonsson göra klart inför 
rätten att det ingalunda var de
ras mening att döda det för dem 
okända djuret och att det hela 
skett av oförstånd. Men det 
hjälpte ej. Vadlaget fick med en 
ganska stor penningsumma sona 
sitt tilltag. 
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Arne Fredlund belönad för 
sina kulturinsatser 

Bilden på finnvävnaden är stranden Mörhult i Fjällbackas norra 
del. Här bodde under tiden 1788 intill sin död år 1805, förre 
dragonen Swenning Leion som tjänstgjort för gården Nedre 
Bräcke, av Tanums kompani. Han var morfar, farfars far till 

mottagaren. 

Studieförbundet Vuxenskolan 
har t illdelat Arne Fredlund, 
Fjällbacka, sitt kulturpris. Arne 
Fredlund får priset för de in
satser han gjort för att sprida 
kunskaper om hembygdens kul
turhistoria. Pristagaren har äg
nat större delen av sitt liv åt 
hembygdsrörelsen. Genom sina 
insatser som ordförande i Kville 
hembygdsförening, föreläsare 
och cirkelledare inom studieför
bundet, har han verkat för en 
god kontakt hembygds rörelsen 
- Vuxenskolan. 

Studieförbundet Vuxenskolans 
västra distrikt höll sitt årsmöte 
i Vänersborg. Det blev något 
aven genralmönstring i kultur 
och studier med bakgrunder av 
framgångsrik verksamhet, ak
tiv presentation av förnämliga 
programinslag med direktan
knytning till studieverksamhe
ten, utställning av gamla vägg
bonader och utdelning av kul
turpriser. 

Cirka 4{)0 personer hade mött 
upp till studiesamiingen som var 
förlagd till Huvudnässkolans au
la med en ombudsrepresentation 
på i runt tal 250. I sitt häls
ningstal berörde riksdagsman E. 
Jonsson det gångna verksam
hetsårets tema "Världen om
kring oss" och talaren kom in 
på avrättningarna i Spanien där 
han hoppades att dödsdomarna 
även skulle utgöra dödsstöten 
för diktaturjuntan. Det politiska 
förtrycket ger oss anledning att 
i studiearbetet informera och ge 
kunskap om de globala proble
men. 

Kulturpriser och 

programfävlingar 

Med anledning av studieförbun
dets kulturår utdelades för för
sta gången inom 0- och P-di
strikten det första kulturpriset. 

Utmärkelsen gick till Arne 
Fredlund, Fjällbacka, för de in
satser han gjort för att sprida 
kunskaper i hembygdens kultur
historia. Fredlund har ägnat en 
stor del av sin tid åt hembygds
rörelsen. Han har genom sina 
insatser bl. a. som ordförande i 
Kville hembygdsförening, före
läsare och cirkelledare verkat 
för en god kontakt hembygds
rörelsen-Vuxenskolan. 

Distriktsordf. Elver Jonsson be
tygade distriktets uppskattning 
och underströk värdet av de 
kulturinsatser som den förste 
kulturarbetaren inom ramen av 
det första kulturpriset innebar. 

I statuterna för priset ingår, att 
detta skall utgöras av ett motiv 
från pristagarens egen bygd 
vilket också blev fallet i form 
aven tavla med Fjällbacka-mo
tiv. Tavlan är en vävnad av det 
gamla bohuslänska vävnadssät
tet finnvävnad. 

Studieförbundet Vuxenskolans 
inledning till kulturåret hade 
knappast kunnat fått en mera 
markerande inledning. 

T-wi. 

Till Er alla ett hjärtligt tack 

Stars orkester från Bullaren spelade upp till säsongens sista 
bryggdans den 10 augusti. Från vänster: Paula Alfredsson, bas, 

Karin Johansson, gitarr, Lasse Akerblom, trummor, 
Benny Borg, gitarr. 

Föreningen Fjällbacka Havsbad 
vilken på sitt arbetsprogram har 
bryggdansen som en väsentlig 
punkt. Man kan väl säga att 
denna förening tog upp brygg
dansen då den låg i sin linda, 
och bedrevs bara för platsborna 
i all enkelhet när man så tyck
te. Sedermera har den kommit 
att omfatta allmänheten av vil
ka den största delen hyllar den
samma. Att så är fallet får vi 
bevis för genom de penningbi
drag som strömmar in från alla 
delar av landet. Sedan den 1 
juni och fram till den 10 nov. 
har influtit kronor 2.090: - för 
vilket belopp vi härmed fram
bär arrangörens tack. Här ne
dan presenteras givarna: 
Fru Allie Larsson, Bräcke, Fjäll
backa, familjen Ove Krok, Ud
devalla, E. T. G. Stubelius, Fjäll
backa, Olle Wallin, Falköping, 
Gunvor Ekebergh, Stockholm, 
L . Svensson med familj, Fjäll
backa, familjen J . Berggren, Ta
numshede, Margit och Ragnar 
Wallin, Mörhult, Karl-Erik Jo
hansson, örebro, ingenjör Jan 
Leffler, Musö, familjen Sven 
Bundsen, Bromma, Eva och Le-

na Sjövall, Sollentuna, P. Lund
berg, GCteborg, familjen Nils 
Löfström, Näsbypark, O. E. Jo
hansson, Norrköping, Ulla och 
Jan Steen, Göteborg, familjen 
Berg, Drottningsholm, Mary, 
Lennart, Jan Berg, Täby, Anders 
Sjöström, Falköping, familjen 
Ragnar Kroona, Bålsta, familjen 
Sven Eriksson, Stockholm, fa
miljen F. Blomgren, Stockholm, 
Bengt Johansson, Partille, Arne 
Övergaard, Höganäs, Gunborg 
Palmgren, Göteborg, Carl For
sell, Hörby, familjen L.-O. Dah
lemar, Malmö, Göran Arnewid, 
Fjällbacka, ej avsändare, Bengt 
Nygren, Fjällbacka, Vapja och 
Ernst Karlsson, Skene, Ivar 
Bävsten, Göteborg, Börje Jans
son, Gävle, Sixten Moberg, V. 
Frölunda, Greta Ahlzl~n, Fjäll
backa, U. L. , familjen Gillis 
Disberg, Habo, Isabella von Hof
sten, Lidingö, Bertil Reivall, 
Skara, Bertil Uden, Tranås, Mats 
Forsberg, Söderhamn, ej avsän
darnamn, G. Hindemark, Säffle, 
Bengt WaUin, Akersberga, fa
miljen Jan G. Nilstoft, Malmö, 
familjen G. Sundegren, Nykö
ping, Uno Nyqvist, Vänersborg. 

Fjällbacka - Kville - Hamburgsund - Kämpersvik 
Taxistationer 

har gemensam dygnet runt bevakad telefon 

T el.:0525 -12161 
NY SJUKBIL MED SYRGAS 

BUSS FOR SÄLLSKAPSRESOR T el. 0525-33102 

Innehavare: ERNST JOHANSSON, EILERT PALMHAGEN 
och MAL TE JOELSSON 
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IDROTT 

Deltagarrekord i Väderöarna Runt 
Det blev deltagarrekord i årets 
upplaga av distanskappseglingen 
Väderöarna runt, som arrange
ras av SS Norderviken, Fjäll
backa. Närmare 60-talet båtar, 
i två grupper, ställde upp, och 
det kan först som sist konsta
teras att hela seglingen blev helt 
igenom lyckad. Det unika in
träffade också, att inte en enda 
protest inlämnades, vilket får 
anses vara mycket ovanligt, men 
också ett gott betyg till arran
görerna. 

Seglingen gick på lördagen, och 
man hade turen att ha ett yp
perligt väder med god segel
vind. Vid starten utanför Bad
holmen hade man en mycket 
lätt vind, knappa 3 sek.met., men 
sedan man kommit utanför skär
gården så friskade vinden i och 
uppgick till c:a 7-8 sek.met. 

Detta innebar att man på "hem
vägen" i stor utsträckning an
vände sig av spinnaker som på 
ett säreget sätt ger en fartfyllig 
bild av seglingen. Då det är en 
rad olika båttyper som deltar 
i denna seglingen (seglingen är 
öppen endast för däckade köl
båtar) tillämpar man något som 
närmast liknar ett handikapp
system, vilket för med sig att 
uträkningen av prislistan tar 
betydligt längre tid än i vanliga 
fall. Snabbast runt den 25 dis
tansminuter långa banan var 
dock Bror Jansson, medan 
vandringspriset som uppsatts för 
Nordiska folkbåtar, för alltid 
togs hem av Olle Pålsson efter 
en hård kamp med Bengt Jo
hansson. Prislistan för Väder
öarna runt fick följande ut
seende: 

Preliminär prislista över distans
kappseglingen Väderöarna runt. 
Klass A: 1) 606 M. Adamsson, 
2) 606 Göran Arnevid, 3) 022 
Nils Inge Carlsson, 4) 606 An
ders Svan, 5) Mustang junior 
Christian Leffler, 6) Mustang 
junior Ove Gustavsson, 8) And
unge Stig Arne Fredlund, 9) 
A vanti M. Torwmo, 10) J 14 L. 
Brantin. 

Klass B: 1) Nord 80 Lars Berg
brandt, 2) Bianca Lars Ove Jo
hansson, 3) Maxi 77 L. Brandt, 
4) Maxi 77 Olle Aberg, 5) Maxi 
77 Hans Smith, 6) Shampi Alf 
Havstam, 7) Ballad Jackie Gus
tavsson, 8) Grinde K. G. Bäck
ström, 9) H-båt B. Ideberg, 10) 
Maxi 77 L. Hönlind, 11) H-båt 
R. Larsson, 12) 5-5 B. Aberg, 
12) Shipman 28 B. Olovsson. 

Ok-jollar: 1) Håkan Olsson, SSB, 
2) Hans Andersson, SSB, 3) 
Lennart Magnusson, LSS, 4) 
Herbert Stålheim, 5) Björne 
Veggö, SSN, 6) Bo Karlsson, 
SSS och Jonas Veggö, SSN. 

Trissjolle: 1) Johan Fågelklo, 
SSN, 2) Jan Eriksson, SSN, 3) 
Jonas Fredriksson, SSN, 4) 
Gunilla Svensson, SSN. 

505: 1) Klas och Jan Hellgren, 
SSN, 2) Kennet Bolin och Ur
ban Jansson, SSN, 3) Cecilia 
Engström, SSN, 4) Bröderna 
Malmström, SSN. 

Lazer: Lars Gustavsson, Tjuv
kil, 2) Sture Kahlman, SSN, 3) 
Nils Lindebäck, Alingsås, 4) To
mas Lindblom, Alingsås. 

Europajolle: 1) Klas Matsson, 
SFS, 2) Lennart Juliusson, SSN, 
3) Marianne Stålheim, 4) An
ders Bräck, SSN, 5) Per Söder
berg, SFS. 

Mirror: 1) Peter Lagman, SSV, 
2) Bröderna Hamberg, JKV, 3) 
Krister Holm, SSN, 4) Bror Jo
hansson, SSN, 5) Anneli Karl
man, SSN, 7) Mikael Rönn
ström, SSV, 8) Christin Adrian, 
RASS, 9) Bo Sundstrand, LESS, 
10) Lotta Grettö, SSN. 

Optimist: 1) Hans Henrik Gal
ting, Lerum, 2) Hans Nyberg, 3) 
Karl-Axel Bicho, LFS, 4) Håkan 
Andersson, LJSS, 5) Peter Hem
berg, SFS, 6) Leif Karlsson, 
KOJK, 7) Karin Söderberg, SFS, 
8) Stefan Ärling, Mariestads SK, 
9) Jan Fredriksson, SSG, 10) 
Georg Birgersson, Simsjöns BK. 

Favoriten bröt 
Högsommarregatfa 

Det var storseglingar i Fjäll
backa den 12 och 13 juli. För
utom lördagens distanskappseg
ling Väderöarna runt och Jolle
regattan hade man på söndagen 
Högsommarregattan, den van
ligtvis största seglingen norr om 
Marstrand. Tyvärr upprepades 
inte det fina seglingsvädret som 
rådde på lördagen. Vinden var 
mycket hård, inne i fj orden 
uppmättes vindstyrkan till max. 
12 m./sek. och ute på Väderö
fjorden där seglarna skulle vän
da beräknades vindstyrkan till 
15-16 sekundmeter. 

Den hårda vinden förorsakade 
att en hel del av de anmälda in
te ställde upp och dessutom in
träffade en del rigghaverier. Det 
var också en del av deltagarna 
som bröt, bland dem en av fa
voriterna folkbåtsseglaren Olle 
Pålsson. Prislistan blev därför 
ganska haltande då flera klas
ser mer eller mindre försvann. 
Prislistan har fått följande ut
seende: 

Nordisk folkbåt: 1. Bengt Jo
hansson, SSN, 2. Gunnar Seden, 
SSN, 3. Leif Rune Torstensson, 
SSN. 

H-båt: 1. Roger Halvordsson, 
SSN. 

D-kanot: 1. Alf Jonasson, SSN, 
2. Anders Järund, SSN. 

Trissj olle: 1. Johan' Fågelklou, 
SSN, 2. Hans Thulin, SSN. 

Lazer: 1. Lasse Lundberg, SSN, 
2. Nils Lindebäck, Alingsås SS. 
Europajolle: 1. Klas Matsson, 
2. Anders Nilsson, Limhamns SS. 
Mirror: 1. Bröderna Hamberg, 
JVK, 2. Mikael Bäckström, SSV, 
3. Syskonen Juliusson, SSN, 4. 
Kerstin Adrian, RASS, 5. Inge
mar Granqvist och Anders Bäck, 
SSN. 

Optimist jolle: 1. Håkan Anders
son, LJSS, 2. Leif Karlsson, 
KJOK, 3. Carl-Axel Bischop, 
LSS, 4. Gert Birgersson, SFS, 6. 
Anders Milberg, BJK. 

Allt I 

finner 

Lasse 

BA T AR och TILLBEHOR 
Du hos Bengt och 

BATSHOPEN 

ABC-Triss Väderöjullen m. fl. 
Kappseglingsutrustning 

Flytvästar 

Segel 

Våtdräkter ISOCAMPE 

Seglarskola m. m, 

båtex 45071 Fjällbacka Tel. 0525 - 31040 

BYGGMÄSTARE 

JOHN GRANQVIST 
FJÄLLBACKA 

Allt arbete inom bygg. 
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

SJIElTTERLIND§ 
BAGERI JIEl:FTR~ 

Egen tillverkning av 

BAGERI och 
KONDITORIVAROR 

TEL. 0525-31029 
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Nytt deltagarrekord 

Det blev nytt deltagarrekord i 
SS Nordevikens augustiregatta 
som på lördagen den 2 augusti 
seglades i Fjällbacka. Inte mind
re än 123 båtar startade och det 
blev en verklig seglingspropa
ganda man åstadkom, genom att 
de mindre båtarna seglade på 
olympiska banor av Hellerup
typ dels utanför och vid Bad
holmen samt utanför Sälvik. 

Publiken kunde sålunda följa 
seglingarna hela tiden och det 
var mycket folk längs strand
linj en. Många hade till och med 
tagit med sig eftermiddagskaffe t 
ut till någon brygga eller berg
knalle, för att hela tiden kunna 
följa seglarnas förehavanden. 

De större båtarna, kölbåtarna, 
seglade dock på en bana betyd
ligt längre ut och kunde inte 
ses från land. De för dessa vat
ten okända båttyperna Fireball 
och Contender väckte också be
rättigat intresse och kanske var 
man mest spänd på hur de båda 
holländska seglarna, som båda 
seglade Contender, skulle klara 
sig i dessa vatten. Den ena av 
holländarna belade också en 
andra plats i sin klass medan 
den andra kom betydligt längre 
ner i prislistan. 

Resultat: Folkbåtar: 1. Olle 
Pålsson, SSN, 2. Bengt Johans
son, SSN, 3. Stig Torstensson, 
SSN, 4. Gunnar Seden, SSN, 5. 
Lars Ivar Ödbrandt, SSN. 

H-båtar: 1. Donald Duckman, 
SSS, 2. Tomas Johansson, SSN, 
3. Rune Larsson, SSN, 4. Roger 
Halvardsson, SSN. 

606: 1. Mats Adamsson, GKSS, 2. 
Anders Svan, BJK, 3. Rolf Jons
son, GKSS, 4. Rolf T'hörn, BJK. 

D-kanot: 1. Stefan Strömberg, 
SSN, 2. Bertil Hugosson, SSN, 
3. Alf Jonasson, SSN, 4. Anders 
Järund, SSN. 

Fjä Ubacka-regatta 

Andungar : 1. Stig Arne Fred
lund, SSN, 2. Lars Joelsson, 
SSN, 3. Stefan och Kristoffer 
Werner, SSN, 4. Per Henriksson, 
BJK. 

Trissjolle : 1. Ulrika Blidner , 
SSN, 2. Johan Fågelklou, SSN, 
3. Hans Thelin, SSN, 4. Jonas 
Fredriksson, SSN. 

E-jolle: 1. Klas Lidell, LSS, 2. 
Tommy Niklasson, LSS, 3. Inge
mar Kahlman, SSN, 4. Roland 
Frösing, SSN, 5. Erik Wärmeren, 
SSV. 

Mirror: 1. Mikael Bäckström, 
SSV, 2. Per Egon Persson, SSN, 
3. John Sandman, SSN, 4. Tor
björn Wilsson, SSN, 5. Anneli 
Kahlman, SSN. 

Optimist j ollar: 1. Tomas Johans
son, SSN, 2. Leif Karlsson, 
SSN, 3. Klas Nilsson, LESS, 4. 
Mikael Hallgren, BJK, 5. Håkan 
Andersson, SSN. 

505: 1. Anders Malmström, SSN, 
2. Klas HelIgren, SSN, 3. Ceci
lia Engström, SSN. 

Contender: 1. Lars Smedberg, 
HSS, 2. Roland Dominicus, Hol
land, 3. Torkel Lindal, SSN, 4. 
Donald Bratt, SSlMK, 5. Max 
Maupoix, SSMK. 

Fireball: 1. Björn Olsson, LSS, 
2. Bröderna Forster, LSS, 3. 
Bertil Kahlberg, LJSS, 4. Jan 
Westernäs, LSS, 5. Per Ludvigs
son, LSS. 

OK-jolle: 1. Sven Olof Johans
son, SSN, 2. Lennart Benertsson, 
SSN, 3. Jan Daleman, SSN, 4. 
Roger Wennerlund, SSN. 

Laser: 1. Hans Holmström, LJSS, 
2. Anette Johansson, LJSS, 3. 
Tomas Ekbrand, TKK, 4. Sture 
Kahlman, SSN, 5. Pelle Nylund, 
HTHSS. 

'210 var med i hummertävlingen 

Det var många tävlande om många humrar och Monica Olsson 
svarade för den traditionella vinstutdelningen. 

210 golfspelare tävlade om pri
sen i Fjällbacka golfklubbs sto
ra hummertävling och som från 
tidig morgon till solnedgången 
fyllde banan. Vinnare i klass A 
och med bästa resultat blev pa
ret Haglund-Falk 70 slag, läng
sta utslaget hade paret Hedberg
Otterström osm slog bollen 210 
meter. 

Resultat Hummertävlingen: 

Klass A: Haglund-Falk 70, 2. S. 
Järbur-G. Järbur 72,5, 3. Moss
berg-Peil 73, 4. Bengtsson-Alm
gren 73, 5. Källberg-Andersson 
73,5·, 6. Otterström-Hedberg 75, 
7. Wahlström-Aarum 75.5. 
Klass open: 1. P . Källberg-T. 
Andersson 76, 2. Wahlström-

Aarum 78, 3. Ingelsson-Snare 79, 
4. Haglund-Falk 80, 5. Mossberg
Peil 81. Längsta utslaget i klass 
4 Hedström-Otterström 210 m. 

Klass B: 1. Olausson-Braams 
78,5, 2. N. Lindholm-L. Lindholm 
81, 3. G. Gudmundsson-B. Gud
mundsson. Längsta utslaget i 
klassen hade H. Andersson-R. 
Andersson. Minsta antalet put
tar hade i A-klassen paret E. 
Röös-W. Röös och i B-klassen 
paret Olausson-Braams. 

Prisutdelningen skedde i klubb
huset direkt efter tävlingen. Se
nare hölls den traditionella 
golffesten på Stora Hotellet där 
till årets golfare utnämndes Sten 
Carlqvist. 

Herrfriseringen 
i Fjällbacka 

Bengt Axelsson 
Tel. 0525-31526 
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Junior bäst Riksgolfen 

Ledare och pristagare vid riksgolfen i Fjällbacka. Lars Källander 
IngrId Forste~, Birgitta Gudmundsson, Åke Hugosson, ' 

Karm Hugosson och Roy Johansson. 

Åke Hugosson vann A-klassen 
när riksgolfen avgjordes i Fjäll
backa, men junioren Roy Jo
hansson fick högsta poängen av 
alla 61 startande. Det var mycket 
t::ån.gt på Anråsbanan, ansåg 
tävlIngsledaren Lars Källander 
eldsjälen i riksgolfen jämte Bir~ 
gitta Gudmundsson, segrare i 
klass C damer. 

Starten gick redan plockan åtta 
och först vid niotiden var täv
lingen över. Prisutdelnin<t sked-
de i klubbhuset. '" 

Sten Carlqvist Fjällbackas 
förste DM-vinnare 

Sten Carlqvist vann distrikts
mästerskapet i ol?boysklassen. 
Tävlingen gick pa Forsbacka 
golfbana, där också deltagare 
från hela distriktet ställde upp. 
Sten blev också årets golfare i 
Fjällbacka, en tävling som är 
upplagd på 13 olika tävlingar 
under högsäsongen och där den 
sammanlagt bäste spelaren ko
ras till ARETS GOLFARE. 

Resultat: 
Klass A: 1. Åke Hugosson, 37 p., 
2. Göran Gudmundsson 36. 
Klass B herrar: 1. Håkan An
dersson 36, 2. Lars Källander 35, 
3. Arne Sandelin 34. 
Klass B damer: 1. Karin Hugos
son 36. 
Klass C damer: 1. Birgitta Gud
mundsson 36, 2. Gulli Granqvist 
33, 3. Pia Pesciatini 32. 
Klass C herrar: 1. Roy Johans
son 41, 2. Bror Holmvik 37, 3. 
Sven-Åke Sjöholm 33. 

Roy Johansson, 
Kville 
vann överlägset ungdomsturne
ringen i golf som sträckt sig över 
sju tävlingar och anordnats av 
Fjällbacka golfklubb. 30 ungdo
mar har deltagit och ledare har 
varit Arne Sandelin och Birgit
ta Gudmundsson. 
Prisutdelningen förrättades vid 
klubbhuset och sköttes av klub
bens ordf. Harry Järund. 
Resultat: 1. Roy Johansson 18 p., 
2. Anne Gudmundsson 14, 3. 
Fredrik Järund 12, 4. Thorbjörn 
Tobiasson 10, 5. Erik Wenner
lund 9, 6. Maria Järund samt 
Karin Thorell och Niklas 
Järund. 

Fjällbacka IK 
har hållit sin traditionella års
avslutning på Stora Hotellet. 
Trots att A-laget degraderades 
till div. 6 var stämningen hög 
hela kvällen. Man hade också 
prisutdelning. Till bästa A-lags
spelare korades målvakten Ste
fan Funevall, och till bästa spe
lare i B-laget utsågs Hans We
lander och båda fick var sin 
vackra vas. Bästa målskytt i A 
resp. B-lag blev Fred Nyman 
och Robert Tjerbo. Arets trä
ningspris tilldelades Stefan Fu
nevall, och som årets överrask
ning utsågs Billy Jönsson. Även 
tränaren fick för sina insatser 
motta ett pris. Som prisutdelare 
fungerade Lars Engberg. 

Norra Bohusserien 
igen för Fjällbacka IK 

Nej, det lyckades inte för de 
blå- vita att spela till sig fort
satt spel i Bohusserien. Nästa 
år återfinns laget i serien under 
d. v. s. Norra Bohusserien. Ty
värr får man väl säga eftersom 
grabbarna i ett flertal matcher 
under seriens gång visade prov 
på verkligt fotbollskunnande. Ett 
enda mål hade räckt för att räd
da kontraktet. Vi återkommer 
till detta längre fram i artikeln. 
Det började riktigt bra för "de 
våra" under våren trots att la
get i de två första matcherna 
åkt på riktiga stjärnsmällar mot 
Grebbestad resp. Lane. Hemma 
i första matchen mot Grebbe
stad med 1-6 i baken och bor
ta lördagen efter i Lane sänktes 
Fjällbacka med 5-0. Det var av
gjort en dålig början och 1-11 
och O poäng efter de två inle
dande matcherna kunde få vem 
som helst att börja fundera över 
om Fjällbacka hade i Bohusse
rien att göra. Grabbarna i laget 
ville annorlunda och tänkte an
norlunda. Vi måste ta oss sam
man och visa vår kapacitet, det 
vi verkligen kan, för trots des
sa stora förluster spelade laget 
hyfsad boll men hade maximal 
otur med skyttet liksom mot
ståndarna mycket enkelt sågade 
sig igenom FIK-försvaret och 
petade in boll efter boll. Skärp
ning i både försvar och kedja 
beordrades till nästa match och 
den skulle spelas mot starka 
Munkedal. Och mycket riktigt. 
Skärpning hade verkligen in
förts och efter en riktigt bra 
match kunde lagen broderligt 
dela poängen 1-1. Myckleby 
borta är ingen avundsvärd upp
gift. Många bra lag har tappat 
poäng på deras idrottsplats. Hur 
skulle Fjällbacka klara sig. Mot 
alla odds emot sig vann laget 
med 1-0. Målet inspelat bara 
några minuter före full tid av 
Dan Karlsson. Tre poäng på två 
matcher och det hela såg betyd
ligt ljusare ut. 
Efter elva spelade matcher hade 
FIK samlat ihop 12 poäng och 
låg på femte plats i tabellen. 
Endast två poäng efter tvåan 
som då var Lane. Allt såg hopp
fullt ut och med tanke på att 
jumbon Valla endast hade 1 
poäng och laget ovanför hade 9. 
Tre poäng hade således FIK till
godo, skulle det räcka? 
I den 12 :e matchen hade Fjäll
backa Uddevalla IS borta och 
fick där "på nöten" av Sällska
pet med futtiga 1-0. Chanser 
till oavgjort fattades inte. I den 
13:e matchen (som f. ö. skulle 
bli ödesmatchen för FIK) kom 
Ljungskile på besök. Läget var 
nu detta att Fjällbacka hade 12 
poäng, Ljungskile 7, Stångenäs 
och Grebbestad 10 vardera. 
Fjällbacka måste helt enkelt ta 
poäng (helst båda) av gästerna 
för att vara något så när säkra 

på fortsatt spel i Bohusserien. 
Efter en hård match där Fjäll
backa med en gnutta tur kun
nat avgöra matchen slutade 
drabbningen mållös 0-0. En 
poäng till vardera laget. Fem 
matcher återstod nu och spän
ningen segrades för varje match. 

Stångenäs borta blev för svåra 
för FIK och en förlust på hela 
3--0 inregistrerades. Med ett huj 
låg Fjällbacka näst sist i tabel
len och på s. k. nedflyttnings
plats. 13 poäng hade också 
Ljungskile (som spelade 1-1 
mot Munkedal). Fyra lag ovan
för hade 14 poäng, däribland 
Grebbestad som vaknat upp och 
gjorde bra matcher nu. Serie
tvåan Myckleby kom på besök 
i Fjällbackas 15:e match. En 
svår uppgift där hemmalaget 
var piskade att helst ta båda 
poängen. En poäng räddades 
dock. 2- 2 slöt uppgörelsen och 
Fjällbacka hade fortfarande 
häng. Ljungskile spelade i den
na omgång 4--4 mot IFK Valla 
och tog således även de en 
poäng. Man var nu helt inställd 
på att striden om den andra 
nedflyttningsplatsen skulle kom
ma att stå mellan Ljungskile och 
Fjällbacka. IFK Valla var som 
redan nämnts· helt avsågat. 
Spänningen ökade. Tre omgång
ar kvar. Fjällbacka hade serie
ledande Munkedal borta i sin 
16:e match. Trots en mycket fin 
och väl 'genomförd match stod 
MlF som segrare när domaren 
blåste av matchen med 2-1. 
Ljungskile spelade O~O mot 
U ddevalla IS och var nu 1 poäng 
före "de våra" och en avgjort 
bättre målskillnad. Ni minns sä
kert de 1-11 efter två matcher 
på vårkanten. Dessa siffror för
följ de laget serien igenom och 
skulle till slut fälla avgörandet. 
Nu uppstod en annan situation. 
Lane tappade två poäng p. g. 
av att de använt en icke spel
klar spelare. När två matcher 
återstod ser botten på tabellen 
ut så här: 
Ljungskile 16 4 7 5 21-21 15 
Lane 16 7 O> 9 30-25 14 
Fjällbacka 16 5 4 7 17-29 14 
Valla 16 O 2 14 13-50 2 
Fjällbacka möter sin 17:e 
match Lane. Ljungskile spelar 
mot Grebbestad. Båda spelar 
hemmamatcher. Rapporterna pr 
telefon meddelar att Ljungskile 
har överraskande nått 3-3 mot 
Grebbestad. Fjällbacka däremot 
tappar 0-2 till Lane som spe
lade mycket fin fotboll matchen 
igenom och inte gav FIK någon 
chans att sticka upp. Ljungskile 
har nu två poäng mer än Fjäll
backa och en betydligt bättre 
målkvot. Sista matchen saknar 
betydelse. Fjällbacka möter 
Grebbestad borta och vinner mot 
alla tips med 2-1 efter en myc-

foris . sid. 23 
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Norra Bohusserien 
foris. från sid. 22 

ket bra match. Stångenäs slår 
Ljungskile med hela 6--l. 

Detta hjälper tyvärr föga. Fjäll
backa har definitivt belagt näst 
sista platsen i Bohusserien och 
terfinns i Norra Bohusserien 
nästa spelår. 

Så här såg den kompletta serien 
ut efter 18 avverkade omgångar: 
Munkedal 18 12 4 2 38-19 28 
Myckleby 18 10 3 5 42-26 23 
Stångenäs 18 8 4 6 40-30 20 
Uddevalla 18 8 4 6 38-34 20 
Slätten 18 7 5 6 28-29 19 
Lane 18 9 O 9 33-25 18 
Grebbestad 18 7 4 7 41-34 18 
Ljungskile 18 4 8 6 25-30 16 
Fjällbacka 18 6 4 8 19-32 16 
Valla 18 O 2 16 17-62 2 

Som vi förut nämt hade ett en
da inspelat mål i matchen mot 
Ljungskile räckt för att förnya 
kontraktet. Ett enda mål till mot 
Munkedal hade räckt. Ett enda 
mål mot Myckleby eller Udde
valla IS hade också räckt. Som 
Ni märker är det ytterst små 
marginaler som fäller avgöran
det. En faktor är målkvoten. En 
annan poäng. Ljungskile har 
-5 i målskillnad. Fjällbacka har 
-13. Det är dom där 11-1 i 
"baken" efter två matcher som 
"spökar". 

Man kan ventilera detta på 
många sätt och vinkla proble
men av och an. Faktum kvar
står. Fjällbacka har för denna 
gång sagt adjö till Bohusserien 
och får rikta in sig på en så 
kort tid som möjligt i Norra 
Bohusserien. Vi önskar grabbar
na lycka till. 

-Jin-

B-laget 

Fjällbacka IK:s B-lag, vilket 
deltagit i spel i Norrvikenserien, 
slutade på 7:e plats med 11 p. 
Efter kom Idefjorden~ med 10 
och Grebbestad med S poäng. 
Vann gjorde Rabbalshede IK 
som nästa år spelar i samma se
rie som FIK:s A-lag, nämligen 
Norra Bohusserien. 

Fjällbacka gjorde bra ifrån sig. 
Man får ha i minnet att det är 
betydligt bättre motstånd i 
Norrvikenserien än i Norra re
servlagsserien där laget flera 
gånger hemfört serievinsten. 
Fjällbacka gjorde en bra spurt 
när slutet på säsongen nalkades. 
Efter 11 omgångar hade man 
spelat till sig 7 poäng men när 
serien var slut hade man pas
serat Idefjorden och som nämnts 
fått ihop till slutliga 11 poäng. 
Vi ber att få ge laget en eloge 
för bra spel och samtidigt gra
tulera Rabbalshede IK som vann 
serien och som nästa år spelar 
i den serie där de rätteligen hör 
hemma. 

-Jin-

Pengarna på banken skjuter också skott 
varje åh Välkommen in med alla 

dina bankböcket; även andra bankers. 
Vi för in räntan på alla. 

~GÖTABANKEN 

Fjällbacka tennisvecka 
Antal matcher 93 st (rekord). 

Pristagare: 
Singel A : 1) B. Wahlström, 2) 
R. Pedersen, 3) R. Andersson, 
3) B. Brorström. 
Singel B: 1) G. Mengvall, 2) S. 
Jacobsen, 3) J. Johansson, 3) G. 
Hellberg, 5-8) K. Hultgård, L. 
Wägner, S. Ekström, A. Lind
skog. 
Juniorsingel: 1) J. Åsberg, 2) G. 
Hansson, 3) M. Larsson, 3) A . 
Lindh. 
Veteransingel: 1) Å. Eriksson, 2) 
C.-M. Brorström, 3) S. Ekström, 
3) L. Berg. 
Damsingel : 1) G. Bergling, 2) E. 
Martinsson, 3) A. Lindh. 
Herrdubbel A: 1) B. Wahlström 
o. P. Bejbom, 2) R. Pedersen o. 

G. Bejbom, 3) G. Bergling o. A . 
Lindh. 

Herrdubbel B: 1) Ch. Bergling 
o. Å. Lindskog, 2) Wennström 
o. S. Jacobsen, 3) Ö. Bengtsson 
o. S. Ekström, 3) G. Hellberg 
o. E. Johansson. 

Veterandubbel: 1) Ö. Bengtsson 
o. S. Ekström, 2) L. Berg o. N. 
Löfström. 

Mixeddubbel: 1) G. Bergling o. 
G. Bergling, 2) E. Martinsson o. 
K. Peterson, 3) M. Gustafsson 
o. G. Hellberg, 3) E. Martinsson 
o. A. Lindh. 

Damdubbel: 1) E. Martinsson o. 
E. Martinsson. 

Prisutdelare Sven-Bertil Taube 
assisterad av Agneta Svensson. 

@röna L.ids 
Restaurang 

Fullständiga rättigheter 

Bordsbeställningar 0525-31041 

Julbord varje söndag under december 

Varje söndag serverar vi 

söndagsmiddag 

Vi tar emot bjudningar av alla slag: 

BROLLOP - FIRMAFESTER 
FODELSEDAGAR 

BEGRAVNINGAR M. M. 

Välkomna! 

Sivan o. Berndt 
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30/11 1 i Advent 

7/12 2 i Advent 

14/12 3 i Advent 

21/ 12 4 i Advent 

24/ 12 

25/12 Juldagen 

26/ 12 Annandag Jul 

28/12 Sönd. e. Jul 

1/ 1 Nyårsdagen 

4/1 Sönd. e. Nyår 

6/1 Trettondag Jul 

11/1 1 e. Trettondagen 

18/1 2 e. Trettondagen 

25/ 1 3 e. Trettondagen 

1/2 4 e. Trettondagen 

8/2 Kyndelmässodagen 

15/ 2 Septuagesima 

22 /2 Sexagesima 

29/ 2 Fastlagssöndagen 

Legala notiser 
Födda 

1/7 Karl Gunnar Anders, son 
till Karl Johan Anders 
Wenehult o. h. h. Hedvig 
Marie-Louise f. Harbeck 

19/7 Glenn Tony, son till Ron
ny Lennart Mattsson o. h . 
h . Vigdis f. Stenvard 

2/8 Leif Magnus, son till Leif 
Anders Aronsson och Ing
rid Birgitta Ahlin f. Ahlin 

2/ 8 Monika Birgitta, dotter till 
ovanst. 

Döda: 
14/7 Erik Torvald Larsson, 

Lersten Nedergård 1:3, f. 
24/ 4 1895 

5/8 Elsa Magnhild Larsson f. 
Andersson, Ödsmål Innerg. 
1:199, f. 17/ 3 1891 

7/8 Einar Harry Dahlqvist, 
Bräcke Nedre 2:4, f. 1/9 
1900 

9/9 Gunnar Martinus Meijer, 
Fjällbacka strandområde 
1:48, f. 29/ 4 1891 

19/ 9 Olga Aurora Ellisson f. 
Antonsson, Fjällbacka 
strandomr. 3:22, f. 28/10 
1892 

4/10 Karl Hartvig Hansson, ÅS
leröd 3:1, f. 28/2 1896 

20/10 Karl Viktor Holmberg, 
Dyngön 1:28, f. 25/12 1890 

25/10 Karola Ingeborg Karlsson, 
f. Arvidsson, Bräcke Ned
re 2:3, f. 20/8 1905 

11 Halmerius 

10 Söndagsskola 
13 Block 

10 bg Halmerius 
11 Halmerius 

13 Halmerius 

17 Julb. Halmerius 

7 Halmerius 

13 Block 

11 HHN Halmerus 

11 Halmerius 

13 Block 

11 Halmerius 

10 Söndagsskola 
13 Halmerius 

10 bg Halmerius 
11 Halmerius 

10 Söndagsskola 
13 Block 

10 bg Halmerius 
11 HHN Halmerius 

10 Söndagsskola 
13 Halmerius 

10 bg Halmerius 
11 Halmerius 

10 Söndagsskola 
13 Jansson 

10 bg Halmerius 
11 Halmerius 

9/11 Algot Larsson, ödsmål in
nergård 1:5, f. 18/ 1 1881 

16 /11 Kristian Algot Johansson, 
Ekan 9, f . 19,/2 1900 

26/11 Herbert Laurell Anders
son, Kanoten 3, f. 27/ 9 
1898 

Fjällbacka Röda kors 
inbjöd de handikappade till sam
kväm i Församlingshemmet en 
söndag i oktober. Det är en tra
dition sedan 20 år tillbaka att 
Röda korset anordnar denna 
sammankomst för bygdens han
dikappade. Församlingshemmet 
var fullsatt och gästerna bjöds 
på ett program vilket blev 
mycket uppskattat. Röda kors
kretsens ordförande, fru Sonja 
Broling, hälsade deltagarna väl
komna och ordföranden i Norra 
Bohusläns DHR-förening, herr 
Torsten Johansson, Ljungskile, 
tackade å gästernas vägnar. Un
derhållningsprogrammet upptog 
solosång av flickan Åsa Hell
berg, Fjällbacka, vidare sjöng 
och spelade två flickor och en 
pojke från norra Bohuslän. 
Dessutom visade hr Olof Olsson, 
Fjällbacka, film från sin vistel
se i Gambia och talade om detta 
land och folk. Värdskapet bj öd 
även gästerna på förplägnad. 

Fjällbacka seglarungdom gästade Ingrid 
Bergman och Lars Schmidt på Dannholmen 

Utanför bungaloven på Dannholmen ses öns värdinna, fru Ingrid 
Bergman-Schmidt, omgiven av pristagare. 

Seglingen Dannholmen runt har 
blivit den traditionella avslut
ningsvinjetten på Fjällbacka
ungdomens sommarseglingar och 
den utfördes i år den 3 augusti. 
Värdskapet för dessa seglingar, 
vilka nu gick för sjätte gången, 
innehas av makarna skådespe
lerskan Ingrid Bergman och tea
terdirektör Lars Schmidt, Paris, 
vilka instiftat denna segling och 
mottager de besökande med 
samma glada och älskvärda häls
ning varje år. Något som har 
rönt den största uppskattning. 

Seglardirektören Lasse Lund
berg vid Fjällbacka seglarskola 
ä r ledare för dessa seglingar som 
i år hade rekord i deltagande. 
Han fick även tillfälle att se 
många av sina adepter från sko
lan vilka nu fann stort nöje i 

Inför säsongen 76 kommer seg
larskolan att kunna se tillbaka 
på tio års verksamhet. Tänk vad 
tio år går fort. 
När vi började med att seg
la mirrorjollar, vilka Bosse 
Reichenberg ställt till förfogan
de trodde vi knappast själva att 
intresset skulle vara stort nog 
för att hålla en sådan verksam
het igång. Ack vad vi bedrog 
oss. Från när och fjärran har 
det kommit elever. Tyskar, bel
gare, amerikanare, ja det går 
inte ett år utan att säsongen fö
regås av korrespondens åt alla 
möjliga håll och kanter. Detta 
är en glädjande utveckling som 
jag hoppas skall fortskrida. 
En annan glädjande sak är att 
intresset bland ortens innevå-

att deltaga i tävlingen. Förutom 
de aktiva seglarna fanns bl. a. 
såväl föräidrar som syskon 
bland åskådarna. Prisutdelning
en ägde rum direkt efter avslu
tad segling av värdskapet som 
även bjöd på förfriskningar och 
deltagarnas tack framfördes av 
Lasse Lundberg. Själva seg
lingen var i år uppdelad i två 
klasser då både mirror och triss 
jollar fanns med på startlinjen. 
Sedan följde en speciell segling 
för seniorerna. 

Resultat: Mirror: 1. Lennart Ju
liusson, 2. John Sandersson, 3. 
Ingemar Granqvist. Trissjollar: 
1. Johan Fogerklou, 2. Jonas 
Fredriksson, 3. Stefan Johans
son. Seniorer: 1. Kjell Gran
qvist, 2. Ragnar Lundblad, 3. 
Lasse Lundberg. 

nare har ökat så kraftigt. Från 
starten var det nästan uteslu
tande bad- och sommargäster 
som tog våra tjänster i anspråk, 
men nu har seglingssporten 
kommit för att stanna även bland 
den bofasta delen. Det är roligt. 
Vad skall då hända 1976? 
Jo, vi kommer att utöka våra 
kurser i havs_ och skärgårds
segling, så att hela familjer skall 
kunna hyra en instruktör plus 
båt och ge sig ut en vecka och 
lära sig leva båtliv. Vi kommer 
också att satsa på de yngsta 
med en barnbåtskola för 5-7-
åringar och lite annat. 
Vad önskar vi oss för framti
den? 
Lite bättre kontakt med ansva
riga inom kommunen, så att vå
ra ansträngningar att stimulera 
och entusiasmera ungdomarna 
för sporten inte blir så begrän
sade som dom trots allt för när
varande är. 
Inför nästa säsong önskar vi på 
skolan ett gott nytt 1976. 
Seglarhälsning 

Lasse Lundberg 

SCHEWENIUS' TAB MUNKEDAL 1975 


