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Juni 1976 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 40 

Fjällbackas första skol-

lokal 100 år 

Sid. 11 

Fjällbacka Idrottsklubb 

50 år Sid. 17 

Föreningen för Fjäll-

backa 20 år Sid. 3 

Fjällbacka Seglarskola 

10 år Sid. 27 

Föreningen Fjällbacka 

Havsbad nedlägger 

verksamheten efter 
Fjällbackas ansikte från forna dagar. De stora magasinen är för länge sedan borta, vilka minde 

om den tid då platsen var en stor utskeppningshamn. 40 år Sid. 5 

VIKTIGT 

Angående årsmöte och jubileumsfest 
Föreningen för Fjällbacka håller sitt ordinarie ARS
MÖTE i Församlingshemmet, Fjällbacka, fredagen den 
16 juli klockan 20.00. Vi ber Er att observera både tid 
och plats. Ni är alla hjärtligt välkomna. 

Nu till JUBILEUMSFESTEN. 

Som Ni säkert känner till firar Föreningen för Fjällbacka 
i år sin 20-åriga tillvaro. Den tidning Ni nu läser har 
nummer 40. Två gånger om året kommer detta lilla 
men ack så innehållsrika blad ut. För 20 år sedan star
tade och bildades således denna förening. Detta skall vi 
nu fira med en JUBILEUMSFEST på restaurant Fjäll
backa Havsbad lördagen den 24 juli kl. 19.30. 

Vi ber Er (som har för avsikt att närvara) att snarast 
ta kontakt med restauranten tel. 31208 för bordsbeställ
ning. Att det kommer att bli trångt men roligt, det vet vi. 

Vi garanterar god mat, utsökt musik, stämning. Ni har 
med Er gott humör. Då blir kvällen trevlig och samti
digt ett värdigt 20-årsjubileum för vårt kära FFF. 

Vi vill också poängtera att prisutdelningen från tennis
veckan kommer att verkställas på denna festlighet. 

Ni är alltså alla mycket välkomna. Tag gärna med Er 
bekanta och beställ bord i mycket god tid. 
På återseende 

Red. 
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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 

Snöglopp och kall första maL 
E'tt titt ut genom fönstret gör 
en deppig. 

Ett par veckor senare. 15 grader 
varmt. Löven börjar spricka ut. 
Koltrasten sjunger. Det är en 
fröjd att leva. 

Så skiftesrikt kan livet vara. 

Lika skiftande är sysselsätt
ningen inom gamla yrkesgrenar. 
Vid studie av vår tidnings första 
exemplar intog fisket en domi
nerande ställning. Men vad kom
mer att hända med denna nä
ringsgren. Lönsamheten blir allt 
sämre, avgifterna allt högre. En 
självklar följd av dessa förhål 
landen blir att allt färre ägnar 
sig åt fiske . Medelåldern bland 
fiskarna är mycket hög och sti
ger stadigt. Att fiska är något 
av lotteri och hasard i dag. På 
"vanliga" jobb vet man vad man 
får i månadslön. Den kommer 
med trygg regelbundenhet. Så 
enkelt och problemfritt är det 
inte för fiskarna. Samhället har 
inte värnat om fiskerinäringen, 
vilket lett till stora problem för 
denna yrkesgren. 

Vår förening har i år ett 20-
årsjubileum liksom denna tid
ning. I första tidningen skrev 
Östen Hedenfjell ett LYCKA 
TILL enligt nedan. 

"Ett samhälle och kanske sär
skilt ett bohuslänskt kustsam
hälle synes ha förmåga att ska
pa lokalpatriotism och därige
nom få samhäUsborna att in
tressera -sig för samhällets prob
lem. Fjällbacka tycks besitta 
denna förmåga i hög grad. 

Bildandet av Förening för Fjäll
backa visar, att detta samhälls
intresse även finns kvar bland 
Fjällbackabor, som lämnat hem
orten. 

Detta förhållande och tillkoms
ten av Föreningen för Fjäll
backa har glatt oss hemmabor. 
Vi tro, att föreningen kommer 
att bliva en stimulerande faktor 
i samhällsarbetet och att många 
initiativ och förslag kommer 
från föreningen och förverkligas 
i samarbete med municipalsam
hället. 

Genom Föreningen för Fjäll
backa kunna även sommargäs
ter få en närmare anknytning 
till samhället och en möjlighet 

att hjälpa till i arbetet för dess 
framtid, vilket vi hoppas skall 
bliva ett intresse för många 
Fjällbacka-sommargäster. Deras 
insats bör kunna bli särskilt be
tydande, när det gäller samhäl
lets näringsliv - och att få till 
stånd ett vitalt näringsliv är nu 
det främsta önskemålet. 

Föreningen för Fjällbacka öns
kas framgång i sin verksamhet." 
I föregående nummer av denna 
tidning gjorde undertecknad en 
framställan till Samhällsför
eningen. För att informera Er 
om, vad vi nu bl. a. håller på 
med, gör jag utdrag av skrivel
se, som tillställts Statens Natur 
vårdsverk av oss. 

"Refererande till samtal och be 
sök i Fjällbacka, får underteck
nad efterhöra, vilka möjligheter 
det finns att få ekonomisk hjälp 
att göra samhället mera attrak
tivt för turister och sjöfolk. 

Den brännande punkten är en 
utökning av gästhamnen, för att 
kunna möta den invasion av 
fritidsbåtar, som söker sig till 
Fjällbacka och som bara ökar 
varje år. Att utöka gästhamnen 
är genomförbart. Det finns sto 
ra utvecklingsmöjligheter på 
detta område. Tanums kommun 
är skriftligen tillfrågad och in
formerad om vårt initiativtagan
de i denna fråga, liksom hamn
styrelsen." 

Vidare utvecklade vi i vår skri
velse Fjällbackas positiva läge 
inom fritidssek torn liksom kom
munala instanser som finns. 

Statens naturvårdsverk intar en 
m ycket positiv inställning till 
vår framställan och vår för
hoppning är att vi skall lyckas 
med detta proj ekt. 

Vattenfrågan är ett mycket 
brännande problem inom sam
hället. Hur har kommunen tänkt 
sig att lösa vattenproWemet? 
Redan i maj månad förbjuds 
vattning utomhus. Nya bostäder 
bygges med ännu större vatten
förbrukning och dessutom finns 
en tendens att grundvattnet 
sjunker. Detta är verkligen all
varliga problem för samhället 
och det skulle vara mycket in
tressant att från kommunens si
da få en information i vatten
frågan. 

Alf Edvardsson 

6ill kUl-1demas l;äl-1sl! 

EAGERI = CHARKUTERI = SIPECERI 
GLAS och PORSLIN ffi. ffi. 

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

F jällbacka-Bladet 

Samhälls
planering 
Varje komun är inne i en in 
tensiv planeringsperiod. Detta 
gäller ej minst Tanums kommun. 
Kommunen tillhör ett riksintres
sant område som i riksplane
sammanhang är betecknat "Den 
orörda kusten" . Planeringen är 
upplagd i olika skeden från att 
omspänna större eller mindre 
områden samt belysa olika fy
siska förutsättningar. Det som 
närmast berör Fjällbacka sam
hälle är den områdesplan som 
nu bearbetas. Arbetet härmed 
är uppdraget åt ark. Cellander
Forser-Lindgren i Göteborg. 
Planen beräknas bli färdig vid 
halvår sskiftet. Vad kommer då 
d~nna plan att innehålla? 

Planen skall ge anvisning om i 
vilken utsträckning och unge
fär var man framdeles kan de
taljplanera för bostadsbyggande, 
industriområden, detaljhandel, 
vägkorridorer, småbåtshamnar, 
campingplatser, småbåtsvarv och 
uppläggningsplatser. Fjällbacka
området är i och för sig svår
planerat på så sätt att stora fri
tidsintressen skall i planerings 
arbetet komma samman med det 
naturliga behov som finns för 
helårsboende och det ökade h el
årsboende som beräkn as komma. 

Från kommunalt håll är man 
ytterst angelägen om att genom 
denna plan så småningom få 
fastlagt ett tilltänkt läge för 
länsväg 163. Denna vägkorridor 
bestämmer mer eller mindre var 
man de närmaste åren kan pla
nera för bostads- och industri
ändamål. I skrivande stund sy
nes det mig naturligt att bo
stadsbyggnationen för h elårs 
boende kommer att knytas till 
en ring runt Vetteberget m ed 
förgreningar vid och omkring 
idrottsplatsen. Här skapas möj 
ligheter att göra attraktiva bo
stadsområden med en hygglig 
anknytning till sjösidan. Likaså 
står det ganska klart att så kal
lade A-områden (områden för 
allmänt ändamål) får ett sam
hällsnära läge omedelbart söder 
om bostadsområdet i Sumpan. 

Detta A-område skulle fram till 
Sälviksvägen kunna innehålla 
de aktiviteter på det sociala 
området som närmast lands
tinget svarar för. Söder om Säl
viksvägen skulle det beredas 
möjlighet till ytterligare ett A 
område där låg- och mellansta
dieskola, förskola. daghem m.m. 
inrymdes. A-områdena får där
med naturlig och nära anknyt
ning till samhällets centrala de
lar. Eftersom allt tyder på att 
vi får en vägkorridor för 163-an 
strax öster om nuvarande in
dustribyggnader , kommer bli
vande indu striområde troligen 
att läggas i ett mera sydöstligt 

for/s. sid. 21 



Fjällbacka-Bladet 

f tt h jä rtligt tack till 
Fjä llbacka bladets va n ner 

Tjugo år har fCrflutit sedan 
Fjällbacka-Bladet utkom m ed 
sitt första nummer. Det var till 
julen 1956. Denna tidskrift var 
kanske ur många ögon sett inte 
så mycket att fästa sig vid. Ja, 
kanske såg det så ut, det var 
bara sex sidor med lite start
text. Inget märkvärdigt, men 
dock så pass mycket, att gnis
tan tändes till den brandfackla 
som korn att lysa in i framtiden 
och skänka det gamla utdöende 
fiskar - och stenhuggaresamhäl
let n ytt livsmod. De ur samhäl
let utvandrade ungdomarna 
tyck te sig ej kunna åse sin 
hembygds förfall och under
gång, utan några av dem star
tade den organisation FFF för 
vilk en Fjällbacka-Bladet blev 
ett informerande organ . Man 
ville komma i kontakt med de 
goda viljor man trodde sig veta 
fanns, för en industriell utveck
ling inom samhället. Det gällde 
ju främst att förhindra ung
domens flykt och föra dem 
tillbaka som m åst utvandra för 
sin existens skull. Räddningen 
kom genom bygdens egen ung-

dom av vilka några startade den 
industri vilken är samhällets 
största. 

För dem som utvandrat och 
funnit sin framtid både in- och 
utrikes har tidskriften blivit en 
kär vän, liksom för alla dem, 
vilka på något sätt knutit kon
takt med denna bygd. Det är 
glädjande att n ya människor 
undan~för undan inträder i FFF 
varigenom medlemsantalet är i 
stigande. Från sex sidor har 
Fjällbacka-Bladet stadigt gått 
framåt och altern erar numera 
m ellan 24 och 28 sidor. Att så 
blivit fallet får tillskrivas med
lemsantalets storlek vilket gör 
det ekonomiskt genom förbart. 
Vidare det växande antalet m ed
arbetare och annonsörer. Alla 
medverkar till ett bättre och 
innehållsrikare Fjällbacka-Blad. 
Till alla Er, för allt bistånd Ni 
gett oss under dessa tjugo år 
framför vi härmed FFF:s och 
r edaktionsk ommittens varma 
tack och hoppas på en god fort
sättning under kommande år. 

S tyrelsen. 

JJlinne1 trån (/#1lhaeka 
KOMPLETTERAS MED EN VACKER SAK I 

dVemuiJ-id eILet :;{(}'f/LJilta11.llY-etk 

FRÅN 

PRESENTBODEN 
INGA HANSSON TEL. 0525 - 310 26 

Fjällbacka - Kville - Hamburgsund - Kämpersvik 
Taxistationer 

hor gemensam dygnet runt bevakad telefon 

Tel. 0525 -12161 

NY SJUKBIL MED SYRGAS 

BUSS FOR SÄLLSKAPSRESOR Tel. 0525-33102 

Innehavare: ERNST JOHANSSON, EILERT PALM HAGEN 
och MAL TE JOELSSON 

Så var det då 
Det är helt naturligt att m ycket 
har förändrats i ett samhälle som 
Fjällbacka under de 20 år som 
Föreningen för Fjällbacka har 
verkat. 

Det gamla rimmet från min 
barndoms dagar dyker upp i 
minnet! Vem som satt ihop det, 
vet jag inte, men kansk e någon 
minnesgod läsare av detta vet 
bättre? Det löd som följer och 
m elodi till det finns också: 

Jag satt en gång uppå ett berg 
och njöt av solnedgångens. färg, 
då tänkte jag så nöjd och gla, 
att Fjällbacka ska snart bli sta' 
men så blev det iställe' 
ett municipalsamhälle. 

Och municipalsamhälle var det 
för 20 år sedan. Det var natur
ligtvis en bra samhällsform för 
lokalpatrioter hemma och i för
skingringen. Det är troligt att 
det gjorde sitt till för att FFF 
k orn till. 

Jag bläddrar i Fjällbacka-B1adct 
nr 1, som bl. a. speglar, vad vi 
kände inför framtiden, vid som 
startade FFF. - Fjällbackas in
vånarantal minskade, vad fanns 
att göra iör att fler arbetstill
fällen skulle kunna skapas? I 
samarbete med likasinnade i 
samhället försöktes allt tänk
bart, för att få till stånd arbets
tillfällen. 

Jag saxar bland rubrikerna i 
första "Bladet": 

- Största utsikterna till fram 
gång har bygdens folk, skrev 
dåvarande landsehövdingen P er 
Nyström. 

- Hjälp Fjällbacka att få till 
stånd den planerade konststen s
industrin. 

- Svårlösta problem för Fj äll
backas hantverkare. 

- Fisket sedan gammalt Fj äll
backas "modernäring". 

Dessa "axplock" visar ganska 
tydligt vad som fanns att "bi
ta i". 

I första "Bladet" fanns 22 an
nonser, där firmor erbjöd sina 
varor och tjänster. Idag existe
rar 14 av dessa annonsörer. 

Bland dessa 14 fanns också In
venting, som år 1956 var i sin 
linda, men som sedan har växt 
ut och blivit den industri "per
sonifierad", som vi hoppades 
skulle komma! Om FFF gjort 
något för Inventings utveckling 
är tveksamt, men FFF hade för-
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månen att ha Harry J ärund, en 
av Inventings skapare, som ord
förande i m ånga år. 
Ur bl. a . FFF-vinkel sett är allt
så Inventing det stora glädj e
ämnet, men nog finns det mer 
att glädjas åt när det gäller 
samhällets utveckling under 
dessa 20 år . Netab har etable
rat sig här, Bror Janssons Båt
varv har växt storartat, Rich
ters Konservfabrik, som var 
nedläggningshotad, finns kvar 
o. s. v. Tunnel genom berget har 
blivit sprängd, n ya bostadsom
råden har växt upp. - Ja, nog 
finns det mycket att glädja sig 
åt för en gammal lokalpatriot. 

Men "modernäringen" fisket har 
gått en sorglig "kräftgån g". Det 
är visserligen en tendens i ti 
den, men går den att stoppa? 
Kan n ya former av havsodlingar 
t. ex. skapa arbetstillfällen för 
den ungdom, som vill ha ett fri 
are yrke? Ungdomar, som vill 
bo k var i Fjällbacka eller dess 
vackra skärgård . 

Skärgården ja! Efter dessa 20 år 
finns alltså avfolkningsproble
men kvar, om inte i själva 
Fjällbacka, så i skärgården . Hur 
många bor kvar på Kalvö och 
Dyngö om 20 år? Sommarfolk 
naturligtvis finns där, men det 
blir inte detsamma för dom hel~ 
ler, om fast befolkning saknas! 

Det m åste finnas möjlighet att 
utveckla fisket igen, eller od
lingar i Fjällbackaskärgårdens 
rena vatten! Fråga experter! -
En liten episod ur minnet, som 
har samband med detta. Som
maren 1959 hade jag under se
mestern besök aven expert från 
Marinbiologiska i Göteborg. Vi 
kajkade omkring i skärgården 
i flera dagar för att inventera 
tillgången på tång. Skulle den 
kunna användas som råvara? 
Tyvärr fanns det inte tillräck
ligt med tång, konstaterade vi. 

Samma frågor som sysselsatte 
oss för 20 år sedan finns kvar, 
om än i något annorlunda for
mer. Det är en utmaning till all 
ungdom i Fjällbacka och i för
skingringen och till FFF:s nu
varande styrelse. Gör n ågot mot 
Fj ällbackaskärgårdens avfolk
ning innan det är för sent! 
Ett glädjeämne till måste no
teras. Det är att Föreningen för 
Fjällbacka fortfarande existerar. 
Att det fortfarande finns folk, 
som vill åtaga sig styrelseupp
drag i FFF och utföra ett oegen
nyttigt arbete i föreningen. Må 
så ske i minst 20 år till tycker 

Bo Reichenberg 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

FRITIDSHUS MED TOMT FÖRSÄLJES 
TEL. 0525/31063. 31267. 31296 
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Sylve Larsson 
v. ordf. 

Harry Järund 
ordf. 

Bo Reichenberg Wilhelm Fredlund 
sekr. v. sekr. 

Första styrelsen 

FFP 
1956 1976 

Alf Edvardsson 
ordf. 

Ingemar Engström Anna-Greta Krook 
sekr. v. sekr. 

Nuvarande styrelsen 

F jällbacka-Bladet 

Sten Kallin 
k assör 

Algot Torewi John I Johansson 
v. ordf. kassör 



F jällbac ka-B lade t s 

Skall midsommardansen försvinna? 

Denna bildstudie i konsten att löva och resa midsommarstång togs föregående år. Sista år et Badortsföreningens regi. 

Ja, den frågan ställer många sig 
nu. Badortsföreningen har sva
r at för arrangemangen vid mid
sommartid de senaste decennier 
na men eftersom föreningen i 
och med årets utgång upphör 
kommer det att bli svårt för 
andra föreningar att for tsätta 
denna aktivitet. 

Fjällbacka IK hoppas vi på 
skall axla denna mantel och 
driva dansen för barnen på mid
sommarafton och midsommarda
gen i samma stil och samma an
da som rådde under badortsför
eningens tid. Men klubben har 
många aktiviteter inom sina 
verksamhetsområden och kansk e 
kommer dansen att på detta bli 
lidande. Hur som helst, bad
ortsföreningen vill här passa 
tillfället att tacka alla (ingen 
nämnd och ingen glömd) för allt 
gott arbete som inom denna ak
tivitet n edlagts år efter år. F ör
eningen tackar även alla som 
på ett underbart sätt stött 
bryggdansen med bidrag. Utan 
Ert stöd hade med all sannolik
het inte dansen kunnat arran
geras. 

Faktum kvarstår. Ar 1975 var 
sista året som badortsföreningen 

arrangerade bryggdans. Då ha
de den u töva ts i hela 51 år . 

Fj ä llback a 1K hoppas vi tar 
över, och när detta skrives är 
chanserna till bryggdans i fort
sättningen mycket stora. Men 
dyrt är det att driva denna typ 
av tillställning. Närmare 15.000 
kommer det a tt kosta för hela 
sommaren. Därtill är klubben 
med all sannolikhet nödd och 
tvungen att ta entre. Ett litet 
belopp som täcker utgifterna. 
Någon ekonomisk vinning räk
nar klubben inte m ed. Huvud
saken är att dansen kommer att 
fortsätta och traditionen upp
rätthålles. 

till alla Er som under årens lopp 
Än en gång. Ett hjärtligt tack 
hjälpt oss på alla tänkbara vis. 

Badortsföreningen ~ Fjällbacka 
upphör och kommunen kommer 
att ta över vissa aktiviteter som 
åvilat föreningen . Till detta 
återko.\'l1mer vi i nästa nummer 
av Fjällbacka-Bladet. 

P å återhörande 
Föreningen för Fjällbacka 

Havsbad upa . 

John r. Johansson 

ANNA=MAJAS 
Te l. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 
JfLan LLtaktLLt 

(~~)A'~'M(:~:; VALSO RTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 

: ........................ : 

Föreningen FjälLbacka Havsbad 

nedlägger sin verksamhet 
Detta beslöts vid ordinarie höst
möte och konfirmerades vid för
eningens vårmöte vilket hölls 8 
april 1976. 

Verksamheten kommer att av
slutas under innevarande år. 
Detta gäller bryggdansen, viiken 
har övertagits av Fjällbacka 
Idrottsklubb som fått överta 
dansgolvet samt de båda tilihö
rande kioskerna. Minigolfbanan 
är förut uthyrd under ett antal 
år och tennisbanan kommer att 
omhänderhas av Tennisklubben. 
Avsikten är att överlåta dessa 
banor till kommunen . Den in
ternationella flaggningen vid 
Hällesporten kommer att om
händerhas av Föreningen för 
Fjällbacka. Uthyrningsverksam
heten med badkontor och an
ställd badkamrer omhänderhas 
av Föreningen Fjällbacka Havs
bad även under denna säsong. 

Badkamrer är liksom under för
ra året fru Christina Granqvist. 
Föreningens sista styrelse består 
av följande personer: Torsten 
Hakeröd, ordförande, Bengt 
Olofsson, vice ordförande, J ohn 
r. Johansson , sekr eterare, Algot 
Torewi, kassör, samt Inga L indh 
och Bengt Axelsson. Revisorer 
äro Elon Engberg och Evert 
Waldner. Styrelsens och revi
sorernas berättelse föredrogs och 
godkändes och ansvarsfrihet be
viljades styr elsen. Beslöts att 
bevilj a Samhällsföreningen ett 
an slag av 100 kr. 

Som slutord i styrelseberättel
sen framförde Föreningen Fj äll 
backa Havsbad tack till alla som 
på olika sätt medverkat under 
alla dessa år och som bidragit 
till att ge föreningen det goda 
rykte som den haft under alla 
år. 

Besök Herrfriseringen i Fjällbacka! 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 315 26 



6 

, At en okänd Gud" . Så stod det 
a tt läsa på ett av de många al
tarna i antikens Aten. Aposteln 
Paulus kom på en av sina mis
sionsresor till denna världs
stad. Och under sin rundvand
ring bland stadens många hel
gedomar och altaren fann han 
ett altare med den inskriften: 
"Ät en okänd Gud". Så ange
lägna var nämligen atenarna att 
stå väl till hos tillvarons gud-
0mliga makter, att de hade rest 
ett altare åt någon tänkbar men 
för dem okänd gud. Och de dyr
kade så även detta gudomsvä
sen, för att inte genom att för
summa det ådraga sig dess vre
de och ogunst. Paulus tog nu 
detta till utgångspunkt för en 
predikan om den ende sanne 
Guden, han som skapat himmel 
och j ord, och som människor väl 
icke av sig själva känner, men 
som gj ort sig känd för dem i 
nåd och barmhärtighet. En pre
dikan som fått en osökt plats 
bland Midsommardagens bibel
texter. 

Men åt en okänd Gud ägnar 
kanske du ännu ditt hjärtas 
tillbedjan och gudstjänst. Ty 
visst tror du väl, att det finns 
en Gud? Icke minst i denna 
sommarens ymnigaste tid är det 
väl oemotsägligt, att "himlarna 
förtälj a Guds ära och fästet för 
kunnar hans händers verk." Ja, 
hela skapelsen tycks ju nu 
sjunga sin fulltoniga lovsång till 
honom, "som själv åt allt och 
alla skänker liv, anda och allt." 
Och därmed vittnar den så om, 
att Han är till. Ty icke har 
slumpen ordnat allt så fulJän
det och skönt. Nej, skapelsen 
låter oss ana Skaparen i allt 
hans majestät och allvishet. Det
ta kanske också du är villig att 
erkänna. Men hur använder du 
då den kännedom naturen vill 
giva dig om den Gud, som i 
sig själv är okänd för dig? Ma
nar den dig endast att med tack
samhet taga vara på naturens 
rikedom under försök att i na
turen begrunda och betrakta, 
vem Gud är, och vad han gjort? 
Firar du alltså din gudstjänst 
endast i naturen men aldrig i 
Herrens tempel? I så fall måste 
det sägas, att du firar din så 
kallade gudstjänst åt okänd Gud. 
Du vet då inte vem Gud verk
ligen är, och vad han gjort och 
vad han vill. Och din gudstjänst 
kan då inte heller tjäna till an
nat än att tysta ditt samvetes 
förebråelser för dina försum
melser mot din Skapare och 
Gud. 

Så kan naturen, som själv är 
underkastad förgängelsen, inte 
längre tjäna till att giva en till
räcklig kännedom om Gud och 
hjälpa till en rätt gudstjänst in
för honom. Själv ett verk av 
Guds Ord pekar den i stället för 
människorna på det Ord, som 

är dem givet av Gud, och som 
förbliver oföränderligt och på
litligt evinnerligen mitt i all 
växling och förgänglighet här
nere. Till det Ordet måste du 
gå, om du verkligen vill lära 
känna den Gud, som du kan ana 
i naturen. I Bibeln, Guds Ord, 
gör han också så mycket känt 
om sig och sin vilj a och sina 
verk, som du behöver veta för 
att kunna tjäna honom. Där 
förklarar han för dig, varför du 
nu vet så litet om honom och 
så dåligt förstår hans vilj a och 
gärningar i världen, fastän han 
är din Skapare: att detta beror 
på din synd, olydnaden och 
upproret mot Gud, som du gått 
med i. Därigenom har du näm
ligen blivit fördärvad och ditt 
förhållande tlil Gud blivit för
stört. Ja, inte bara du har bli
vit fördärvad av synden utan 
hela den skapelse, där du tror 
dig kunna lära känna Gud och 
fira gudstjänst inför honom. 

Men han gör sig också i Ordet 
känd för dig genom den gär
ning, som är än större än hans 
väldiga skapelsegärningar, den 
gärning han utfört genom Jesus 
Kristus i hans människoblivan
de, lidande, död och uppståndel
se, som innebär ett återställan
de av hela skapelsen och en för
nyelse av densamma till det sa
liga tillstånd, som rådde där fö
re syndafallet. Det är alltså en 
gärning, som berör dig och ditt 
liv på ett ändå högre och un
derbarare sätt än den, att Gud 
uppehåller ditt liv i världen, 
som han givit dig, och att han 
giver dig livets nödtorft på rik
ligt sätt. Ty det är en gärning, 
som innebär, att förgängelsens 
verk ' i dig kan göras om intet 
och du få liv och oförgänglighet 
för intet, endast du tror den och 
litar på, att Gud kan och vill 
låta den gälla också för din räk
ning. Det är en gärning, som 
gör det möjligt för dig att tjäna 
Gud trots din synd. Hur viktigt 
då, att din gudstjänst inte stan
nar med, att du går ut i Guds 
fria natur och tänker på din 
Skapare, utan att du kommer 
inom hörhåll för det Ord, som 
icke bara talas om honom, utan 
som han själv talar till dig om 
sina väldiga frälsningsgärningar 
i Jesus Kristus. 

Till detta har du också tillfälle, 
du som vistas i Fjällbackas skö
na omgivningar denna sommar 
och där glädjs över Skaparens 
rika gåvor i sommarnaturen. 
Talande och manande reser sig 
Fjällbackas kyrkas torn och mu
rar högt över det solskimrande 
vattnet och de många små hus
taken. Vida når kyrkkluckornas 
maningsljud, förstärkt av ber
gens eko och buret av vattnet, 
då de kallar syndiga människor 
till gudstjänstens möte med den 
Gud,som i nåd och kärlek vill 

göra sig känd och låta sig tjä
nas av människor. Följ då 
klockornas maning, när de ringer 
till lovsång och bön vid lörda
gens helgmål och söndagens 
morgonrnässa. Och du skall få 
höra om den sommartid, "Då 
Gud de sina skänker En evig 
ro och frid" och få veta hur .även 
du skall få uppleva den Guds 
rikes eviga sommar. Då får du 
anledning att själv stämma in j 

den skapelsens lovsång, som just 
i de stunderna ljuder så stark 
och härlig mot höjden och liv
sjungande bedja: 

Men du, o Gud, som gör vår 
jord 

Så skön i sommarns stunder 
Giv att jag aktar främst ditt ord 

och dina nådestunder. 
Allt kött är hö Och blomstren dö 
Och tiden allt fördriver 
Blott Herrens ord förbliver. 
Allt kött är hö. Allt flyktar här, 
Och snart förvissnar gräsen. 
Hos dig allena, Herre, är 
Ett oförglömligt väsen. 
Min ande giv Det nya liv, 
Som aldrig skall förblomma 
Fast äng och fält stå tomma. 
Amen. 

Hans G. Halmerius 

Fjällbacka-Bladet 
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@röna Jlids 
Nesfaurollg och bar 

Barservering öppnas 

kl. 9.00 - 18.00 

Därefter betjäning 

till 01.00 

Matsalen öppnas 

13.00 - 24.00 

Dans onsdag, torsdog 

fredag och lördag 

Cabare Lösnäsan 

Fullständiga rättigheter 

Nytt modernt kök 

Välkomna! 

Sivan o. Berndt 
Tel. 0525-31041 

Stiftelsen 
Fjällbacka Pensionärshems 
medlemmar samlades till årsmö
te den 7 april. De närvarande 
hälsades välkomna av ordföran
den Torsten Hakeröd. Hr Evert 
Waldner valdes att leda årsmö
tets förhandlingar. Verksamhets
berättelsen samt revisorernas 
berättelse föredrogs och god
kändes och den föreslagna an
svarsfriheten tillstyrktes. U r 
verksamhetsberättelsen framgick 
bl. a . att verksamheten bedrivits 
i full utsträckning och hemmet 
hade varit fullbelagt under året. 

Framlidna fröken Annie Johans
son, Sälvik, hade testamenterat 
sina kontanta tillgångar till Äl
dersro vilka utgjorde 5.610 kr. 

Stiftelsen hade under året för
handlat med Tanums kommun 
om övertagande av hemmet ÄI
dersro. Förhandlingarna skulle 
fortsätta under innevarande år 
mellan parterna vilka gemen
samt skulle uppvakta i Kam
marrätten för frågans eventuel
la lösning. Styrelsen uttalade 
sitt tack till alla vilka på olika 
sätt bidragit till att Äldersro 
kunnat verka på det sätt vilka 
varit allas önskan. Ett tack ut
talades även till Tanums kom
mun som på olika sätt under 
lättat arbetet. Styrelsen hade 

under året bestått av: Torsten 
Hakeröd, ordförande, Wicke 
Widelius, vice ordförande, Inga 
Strömberg, sekreterare, Syster 
Kahlman, föreståndarinna och 
styrelseledamot, Marita Gran
qvist, kassör, samt Göta Stube
lius och Ester Järund. I tur att 
avgå ur styrelsen voro Syster 
Kahlman, Inga Strömberg, Göta 
Stubelius och Marita Granqvist. 
De två förstnämnda återvaldes 
medan de övriga avböjde åter
val och nyvaldes Evert Waldner 
och Clary Hakeröd. Revisorerna 
Östen Hedenfjell och Algot To
rewi återvaldes. Till att teckna 
firman valdes Torsten Hakeröd 
och Evert Waldner. Förslag 
väcktes om eventuell utfärd un
der sommaren för hemmets pen
sionärer. Styrelsen fick i upp
drag att utreda frågan om vad 
som kunde vara lämpligt att ut
föra. Efter förhandlingarnas slut 
samlades man runt kaffeborden 
där deltagarna bjöds på riklig 
förplägnad samt tårta. Här för 
rättades även dragning på det 
obligatoriska lotteriet vars vins
ter var vackra handarbeten för
färdigade av 87 - åriga fru Blenda 
Richardsson. Lyckliga vinnare 
blev Gerda Jonasson, Inga 
Strömberg och Berthold Kahl
man. 
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Fi ladelFia Försa m li ngens barnpyssel 

Till avslutningen har även Daga och Sture Ivarsson anlänt vilka 
tillsammans med Lillie Andersson och Eivor Ohlsson svarar för 

underhållning med sång och musik. 

i Fjällbacka avslutades den 20 
maj med stor tillslutning av 
barn och målsmän. De så k alla
de barnparkeringarna har blivit 
n ågot alldeles särskilt trevligt 
för barnen och började år 1973. 

Här samlas man en gång i 
veckan till pysselverksamhet vil 
k en sker under församlingen s 
evangelister, Lillie Andersson s 
och Eivor Ohlssons ledning och 
uppsikt. Medhjälpare har även 
varit Daga och Sture Ivarsson 
från Bullaren. Barnen har varit 
indelade i tvenne grupper. De 

minsta mellan 3 t ill 7 år har haft 
sin verksamh et under förmidda 
gen medan de större, från 8 till 
14 år infunnit sig under efter
middagen. Det är inte bara bar 
nen som skänker pysslet sin 
stora uppskattning, utan måls
män och föräldrar hyser stor 
tacksamhet till initiativtagarna 
t ill verk samheten . Ett 40- tal 
barn i åldern 3--7 år deltog i 
aktiviteterna med liv och lust. 

Sång och musik, berättelser, lek , 
saft och bullar ingick i pro
grammet. Och så pysslet för -

Såväl de små som vuxna har just samlats i salen och värdinnan 
Lillie Andersson har hälsat välkommen. 

stås. Det är alltid lika spännan
de och särskilt nu då de vuxna 
fick vara med och hjälpa till. 

Det blev en gemytlig stund vid 
kaffebordet där det bjöds på 
riklig förplägnad och barnen 
mumsade på "världens godaste 
bullar", som "tant Torborg" re 
dan hunnit baka i tusental. F ör 
att alla varit fli tiga blev det 
även u tdelning där de som va
r it flitigast erhåll böcker, tavlor 
och diverse småsaker. Festen 
avslutades med sång och ge
mensamt bads barnen speciella 

bön: Gud som haver barnen kär, 
se till mig som liten är . .. Så 
tog man avsked och tackade le
darna för alla angenäma stun
der man h aft tillsammans. 
Många ställde nog sina tankar 
till vad som varit och undrade : 
"Mamma när blir det pyssel 
nästa gå~g?" 

För det 30- tal elever mellan 8 
-14 år hade förut anordnats en 
utfärd med buss för att med 
missionsbåten Elida företaga en 
färd genom Sotenkanalen. 

AT. 

Fjällbacka samhällsförening kräver lösningar tomtfrågan 

Samhällsföreningen höll sitt vår
möte i Församlingshemmet den 
3 maj. Mycket folk hade sam
lats till mötet vilket fick mån ga 
ärenden att reda ut. Ordföran
den Evert Waldner hälsade del
tagarna välkomna varefter det 
bjöds på kaffe. Styrelsens och 
revisorernas berättelser före
drogs och godkändes och styrel
sen beviljades ansvarsfrihet. 

Inkomna och avgivna skrivelser 
föredrogs för mötet. Till sam
hällsföreningen hade inkommit 
en skrivelse från Gunnel och 
Herbert Fransson, Götebor g, 
med begäran om att samhälls
föreningen medverkar till att 
skräp m. m. på den angränsande 
kommunala tomten intill deras 
fastighet i Fj ällbacka röjes un
dan. Sammanträdet beslöt att 
ingå till kommunen med en 
skrivelse i frågan . 

Därefter blåstes det liv i den 
glöd som länge har pyrt, näm
ligen fortsatt anskaffning av 
byggnadstomter. Bengt Olofsson 
tog upp frågan. Var finns det 
nu tomter när Sumpanområdet 
snart är fullbyggt? Han föreslog 

att tillskriva kommunen om 
skyndsam planering av tomter 
till dem som vill bygga i Fjäll
backa. Det beslöts i enlighet 
med hans förslag. 
Clary Hakeröd ansåg att det var 
mera brådskande att få vatten
försörjningen till samhället löst 
för e man planerar för ökat byg
gande och därmed ökad vatten
förbrukning. Ä ven denna fråga 
vann gillande inför mötet. Bengt 
Richardsson opponerade sig emot 
att det fanns förslag att inom 
Sumpanområdet ta två eller tre 
bostadstomter i anspråk för att 
uppföra ny konsumbutik, när 
det är en sådan akut brist på 
tomtmark. På förslag av Alf 
Jonasson beslöts tillskriva pri
vata ägare till mark gränsande 
intill Fjällbacka tätort att med 
verka till framtida tomtplane
ring. Östen Hedenfjell ville att 
man skulle ta kontakt med 
kommunförbundet om möjlig
heten att JO-anmäla vägverket 
för deras fördröjande med be
slutet om sträckningen av väg 
163, vilken hindrar all plane
r ing av tomtmark öster och norr 
om nämnda vägsträckning. 

Genom framdragandet 'av av
loppstunneln vid Torget hade det 
geografiska läget förändrats be
träffande platsen för flaggstång 
och ett ankare. Det ansågs att 
området borde iordningställas 
som det varit förut. Ankaret 
borde ligga som förut. Men det 
framkom flera förslag om plats. 
Det beslöts enligt ett förslag att 
ge styrelsen i uppdrag att ordna 
bästa platsen för ankaret. Bengt 
Richardsson tog upp frågan be
träffande planerna med even
tuell utbyggnad av servicean
ordningen på campingplatsen i 
Sälvik. Fritidskonsulent Sten 
Larsson redogjorde för k ommu
nens planer med campingplatsen. 
Han redogjorde även för pla
nerna beträffande utbyggnaden 
av idrottsplatsen i F jällbacka. 
Mötesdeltagarna gavs tillfälle att 
ställa frågor till såväl fritids 
konsulent Sten Larsson som fri
tidsnämndens ordf. John Berg
gren. Östen Hedenfjell visade 
kartor på förslag till nytt vac
k ert bostadsområde i bergslutt
ningen (Falckeliden) norr om 
hyreshuskvarteret. 

AT 

Vi 
1 försäljer 
-I installerar 

-I reparerar 

ALLT ELEKTR ISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 

PERSIENNER 
tillverkas och uppsättes 

Även reparationer 
Tätningslister 

FIRMA 

ZERVA 
Håkan Lilja 

FJÄLlBACKA Tel. 0525-31675 
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Fjällbacka Bil & Motor expanderar 
Sedan 1972 har bröderna L ::Ir s 
och Alf Kristiansson varit ä ga

re till f. d. Bergs Bilverksta d, 
välkänd från tiden då motoris
men gj orde sitt intåg i bygden. 
Under den korta t id som brö
derna Kristiansson innehaft 
denna rörelse har de undergått 
en kraftig expansion. 
Under året har tillbyggnad av 

verkstadsanläggningen företagits 
vilket utökat utrymm~t så 
myck et som varit möjligt enligt 
det geografiska läget. Det är in

te bara reparationer av bilar som 
för ekommer, utan såväl trakto 
rer som grävmaskiner inrym
mes i arbetsprogrammet. Där
till kommer att bilbärgning även 

ingår i den moderna verkstads
servicen. 

En nyhet för säsongen ä r a tt 
Fjällbacka Bil & Motor har 
startat bilförsäljning. Det är den 

japanska bilen Mazda i olika 
modeller som saluföres. Den 
finns i tre basmodeller plus 
combi coupe och sedan. Intres
set för denna bil är påfallande 

bland bilintresserade, och ett 
flertal bilar fann sina köpare 
redan från börj an och försäl j 
ningen anses som god. Dessutom 
har man lagt upp ett reservdels
lager. Med detta har Fjällbacka 
samhälles service utökats med 
bilförsäljning. 

Verkstadsägare Lars Kristiansson framför utställningen av de 
olika tYP2rna av Mazda. 

mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda 

MAZDA I FJÄLLBACKA 
Kom in så får vi värdera Din bil me
dan Du provkör ett japanskt fullblod. 

1300 818 929 Combi Coupe Sedan 

Mazda-Service Reservdelar Bilbärgning 

Bensin Oljor Tillbehör Kiosk 

FJÄLLBACKA BIL & MOTOR 
Tel. 0525 - 310 96. Bostaden 31796 - 31786 

F. D. BERGS BILVERKSTAD EFTR. 

mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda m azda 

f:A ROGERS EKElPERJNG 
Hen CJ)am och ]Barn 

Bad och Fritidskläder i stor sortering. 

~ F J~I~i~~;~KA 
,., BlOMSTEIRAff AIR 

FJÄLLBACKA TEL. 0525 - 31007 TEL. 0525 - 31049 
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Fjä llbackas isbana invigd 

Tidigt på morgonen lördag den 17 januari k om de första till 
premiäråkning på isbanan. Det var från vänster på bilden: Eva
Lotta Eriksson och syskonen Angela och Monick a Hansson . 
De var de första och man kan även säga de sista som vistades 
på isbanan. Alla barnen h yste stort intress2 för skridskoåkningen 
så länge isen var brukbar, men lilla Monicka var dock den 

sista som lämnade det sjunkande "skeppet" . 

Qville ishockeyklubb har under 
de senaste åren arbetat för att 
inom Fjällbacka anlägga en is
bana. Valet av plats för denna 
var inte så enkelt. Mark som 
klubben ansåg lämplig var re
dan reserverad för andra ända
mål. Flera platser utpekades 
men med samma resultat. T'ill 
sist blev man anvisad en plats 
på "Nestorsgården" strax intill 
trevägsskäle t vid Liden. Platsen 
ligger vackert och m ycket läm
ligt sett ur säk erhetssynpunkt 
för barnen beträffande trafiken. 
Klubben började sitt arbete 1971 
med att hos kommun en begära 
lämplig mark för ändamålet sam t 
ekonomiskt bidrag för anlägg
ningen. Kommunen beviljade ett 
anslag ur 1972 års stat med 
60 % av kostnaderna, dock högst 
30.000 kr. 1974 började arbetet 
med anläggningen av isbanan 
och vid årsskiftet 1975-76 kun
de man taga den i bruk. Dock 
återstod smärre finjusteringsar
beten. 

Isbanans mått är internationella 
62 X 32 meter, och belysningen 
utgöres av sidobelysning om 12 

lampor om vardera 2.000 watt. 
Kostnaderna för hela anlägg
ningen kommer att överskrida 
det kommunala anslaget avse
värt, varför klubben är i ett 
prekärt läge beträffande eko
nomin. Då man är helt beroen
de av vinterkylan för att kun
na hålla isbanan i stånd vet man 
ju aldrig när det blir lämpligt. 
Under innevarande år togs den 
i bruk lördagen den 17 januari. 
Premiären blev något alldeles 
särskilt för de yngre, vilka se
dermera infann sig varje dag. 
Många tog nu sina första steg 
och blev efter blott några da
gar skickliga skrinnare. Även 
vuxna person er upplivade gam
la minnen. Under kvällstid sam
lades ett flertal av ishockey
spelets vänner till pu ckbehand
ling. Alla var intresserade, så 
även elever och lärar e från 
skolklasserna inom samhället 
vilka efta utnyttjade sin fritid 
för skridskoåkning. Detta sport
evenemang kunde bara pågå un
der sex veckor varefter töväder 
satte in och den vackra isen 
försvann. Bättre tur nästa sä
song. T-wi. 

Järnboden Fjällbacka 
Tel. 0525-31780 450 71 FJÄLLBACKA 

Gasol - Dieselolja - fotogen 

vid f.d. Fjällbacka fiskarnas brygga 
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Fjällbackakaptenens process 
mot ryske tsa ren 

Att en svensk sjökapten vågar 
öppna rättegång mot själva kej
saren av Ryssland och slutligen 
lyckades vinna processen, det 
låter ju högst märkvärdigt. Men 
det gäller här ingalunda någon 
saga utan är en sann historia 
ur levande livet. Härom ha de 
gamla berättat följande som 
Johan Mjölner återger i Väst
kustfiskaren. 

I augusti månad 1857 kom kap
ten Lars Bohlin, född i Fjäll
backa 1814 men sedermera bo
satt å Musön, seglande med sitt 
fartyg på resa från Norrland 
med trälast och destinerad till 
England. En kväll i skymningen 
blev han påseglad av ett ryskt 
lustfartyg. Bohlins fartyg, som 
var gammalt och skröpligt, blev 
genast vattenfyllt, men flöt på 
lasten. Det såg inte ut som om 
lu stfartygets besättning skulle 
bry sig om haveristen. Gott vä
der r ådde och så småningom 
skildes far tygen från varandra. 
Det var tr oligtvis meningen att 
sammanstötningen ej skulle om 
talas för lustj akten s ägare, som 
halvsovande befann sig under 
däck . 

Emellertid blev kejsarinnan illa 
mående - ty det var rysk a 
kejsarens fartyg med honom 
själv och gemål ombord - och 
kejsarinnan kom alltså upp på 
däcket. Hon fick då höra kap
ten Bohlins 12-årige son Rein
hold, som var med sin far på 
dennes resa, skrika och ropa på 
hjälp. Hon frågade därför de 
vakthavande, vad detta · rop 
skulle betyda. Man måste då 
säga sanningen. Kejsarinnan gav 
genast order om att den sven
ska besättningen skulle bärgas 
och att haveristen skulle om 
möjligt föras i hamn. Så sked
de även. 

När Bohlins fartyg kommit i 
hamn blev hela vakten på kej 
sarfartyget dömda till vardera 
40 spö, enär de ämnat att icke 
bärga den svenska besätirUng6L 
Denna bestraffning gick genast 
i verkställighet i den svenska 
besättningens åsyn. De som voro 
med på Bohlins fartyg ha be
rättat att denna bestraffning 
var n ågot av det ohyggligaste de 
sk ådat. 

Kapten Bohlin nöjde sig emel
lertid inte med detta dramatiska 
skådespel utan krävde skade
stånd. Men lustj aktens ägare 
voro ingalunda villiga att be
vilja några rubler. Bohlin tog 
sig då före att stämma tsaren 
och hans gemål i vanlig ordning. 
Processen fördes till att börja 
med inför engelskt forum. Rät
tegången drog ut på tiden, och 
det ansågs - icke utan skäl -
i hög grad osannolikt, att Boh 
lins rederi skulle vinna målet. 
Bohlin fick därför sina meddel
ägare i fartyget att sälja sina 
andelar till honom för billigt 
pris, och sedan detta var gjort 
u tverkade han att rättegången 
blev förlagd till Göteborg. 

Omsider blev det u tslag, och 
Bohlin vann målet. Alla ryssars 
självhärskare blev dömd a tt i 
skadestånd till Bohlin u tbetala 
20.000 rubler, en efter den ti 
dens förhållanden avsevärd för 
mögenhet. Omsider anlände från 
Petersburg 36.000 r iksdaler i 
guldrubler, vilka av Bohlin 
hämtades hos konsul Backelin 
i Fjällbacka. Kapten Bohlin av
led sedermera å Musön år 1871, 
och hans son Reinhold Bohlin, 
som var med på ovannämnda 
resa, blev senare kapten på Rö
da Bolagets bärgningsångare 
"Harald" . 

Johan Mjölner . 

13y,g.åeh-d egel1- e.~ 

Kville Sparbank 

~
/);6';~ 

.. • / - I.~ 

.. - -'. ~ ... :--

I aHa bankärenoen vänJ Eoer 
ti [[ sparbanken 

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

Rabbalshede och Kville. 
Oppningstiderna är för Gerlesborg 

måndag 10.00-13.00 
fredag 14.00-18.00 
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Varvet 

Denna bild ansluter sig till dåvarande utlastningsplatsen "Var
vet" med stallbyggnaden. Numera är det platsen för Västsvenska 

Lantmäns silobyggnad. Foto Algot Torewi. 

Bebyggelsen i norra delen av 
Fjällbacka domineras av Lant
männens siloanläggning. Platsen, 
där silon ligger, kallas Varvet 
och hette tidigare Skäret eller 
Svartskär. För snart 200 år se
dan började detta område an
vändas för industrianläggningar. 
Under 1700- talets stora sillperiod 
(1749-1809) fanns här ett tran
kokeri. På 1800-talet bedrevs 
här varvsrörelse - därav nam
net Varvet. Vid sekelskiftet för
vandlades området till utskepp
ningsplats för stenindustrin. Un
der 1950-talet fick platsen sin 
nuvarande utformning. 
Namnet Skäret beskriver, hur 
platsen en gång såg ut. Ända 
fram till den tid, då silon bygg
des, kunde man få en uppfatt
ning om områdets ursprungliga 
topagrafi: en rad bergknallar ut
med Långsjövägen och därutan
för ett friliggande skär med näs
tan lodrät bergsprofil mot Kråk
holmen. Skäret i lä av Krok
holmen bildade en naturlig 
hamn. Enligt den lokala tradi
tionen användes detta skär ända 
in mot slutet av 1800-talet som 
tilläggsplats för fartyg. Vintern 
1887-88 låg här bl. a. tyska far
tyg som lastade sill. (Detta var 
under den sista stora sillperio
den, som började 1877). Klipp
hällarna utmed Långsjövägen 
bar ännu på 1930-talet spår ef
ter denna sillperiod. De hade 
tjänat som underlag, när sillva
darna impregnerades med tjära. 

En del av hällarna var täckta 
av svarta nätmönster. 
Varken trankokeriet eller varvet 
förändrade avsevärt platsens ut
seende. Var vid Skäret tranko
keriet låg är obekant. Däremot 
vet man, att varvets slip var be
lägen i stranden söder om silon 
och att en basugn - för bas
ning av fartygsbord - fanns 
ovanför slipen invid berget inte 
långt från Långsjövägen. Var
vet var huvudsakligen ett repa
rationsvarv, men nybyggen fö
rekom också. Efter hårda stor
mar samlades fartyg i Fjäll
backa hamn för reparation. Det 
har berättats mig, att det ibland 
hände, att tiotalet fartyg låg i 
Fjällbackafjorden och väntade 
på att bli reparerade. 
Under varvsperioden började 
Varvet bebyggas och i anslut
ning därtill stranden i Källvik. 
Det första huset lär ha byggts 
omkring 1875 av min farfar, 
Benett August Magnusson, som 
vid sidan av fisket tjänstgjorde 
som vaktman vid varvet. Av 
varvet fick han sitt öknamn -
Värven. Hit kom då och då min 
farmors far, båtsman i Långdal 
under Kämperöd, och öppnade 
praktik. Han var fältskär och 
drog ut tänder och "ont bIo". 
Hans instrument var enkla och 
bedövningsmedlet var en rejäl 
sup före och efter behandlingen. 
Denna form av sjukvård hade 
sina vådor. Sent en kväll hade 
en man från Valön åderlåtits. 

Tobak - Cigaretter - Tidningar - Konfektyrer - Frukt 
Läskedrycker - GB-glass - Mjukglass - Varm korv 

Souvenirer m. m. 

~Da och /3el1gl r<.ichardssol1 
Telefon 0525-31327 

När han i mörkret ensam skulle 
ro tillbaka hem, svimmade han 
av blodförlust och låg och drev 
i Fjällbackafjorden till nästa 
morgon, då han blev omhänder
tagen. 
Stenindustrin medförde, att Var
vet förändrades mer radikalt. 
Skäret förenades med fastlandet 
genom kajer och utrymmet mel
lan kajerna fylldes ut till en stor 
plan, där gatsten av olika stor
lekar lagrades inför utskepp
ning. På en av stenknallarna ut
med Långsjövägen byggdes det 
hus, som var känt under nam
net "Stallet". En del av huset 
var stall, en annan del red
skapsbod. I huset fanns också 
en bostad, där någon, som ar
betade för stenfirman KulIgrens 
Enka bodde. Under seklets för
sta årtionden bodde här sten
körare, som transporterade sten 
från stenbrotten till lastplatsen. 
Ungefär där basugnen en gång 
legat fanns ett annat stall. De 
hästar, som hölls där, användes 
också i stenkörningen. Gatste
nen transporterades alltså från 
stenbrotten runt Fjällbacka till 
Varvet med hästskjuts, dels av 
professionella stenkörare, dels 
av bönder som fick extrain
komster genom stentransport. 
Det hörde till barndomens spän
nande upplevelser att få följa 
med Per i Flyg eller Rättarn 
på Lera upp till stenbrotten i 
bergen ovanför Mörhult och att 
ibland få hålla i tömmarna. 
Varvet var inte bara en upp
lagsplats för gatsten och en ut
sk eppningshamn . Här fanns ock 
så en brädgård och ett snickeri 
under bar himmel. För stenbrot
ten och lastplatsen behövdes en 
hel del föremål, som tillverka
des lokalt: stenkranar, vind
skärmar för stenhuggarna, kär
ror av olika slag att köra sten 
med. Här förekom underhåll av 
de stora pråmar, som användes 
för att transportera sten från 
mindre stenupplag norr och sö
der om Fjällbacka till Varvet. 
Stenen i dessa pråmar lossades 
direkt över till de lastbåtar, som 
angjorde Varvet. Brädgården 
och arbetsplatsen för snickaren 
var inget förbjudet område för 
obehöriga. I stället för att jaga 
bort oss lekande och stojande 
barn drog snickaren, Johan 
Bräck, oss in i sitt arbete. Och 
så satt man där gränsle över en 

stock och "barkade" den med en 
barkhyvel. Med tiden blev det 
kanske en kranbom av den 
stocken. 

Varvet var under stenperioden 
en arbetsplats för många män
niskor. Vissa tider kom minst 
en båt i veckan för att lasta 
sten. Varje båtbesök föregicks 
av att lastplatsens arbetsledare, 
Hans i Li', gick omkring i hu
sen och "ådrade" (= beordrade) 
fo lk. Arbetsstyrkan vid en last
ning uppgick till 30-40 man. 
Flertalet fartyg, som angjorde 
Varvet, tillhörde svenska rede
rier. Johnsson & Sternhagen, 
som gick på Holland och Bel
gien, var ofta representerad. Det 
hände, att en och annan ut
ländsk båt kom till Varvet och 
lastade sten. Med spänning vän
tade man vid ett tillfälle på ett 
grekiskt fartyg, som var större 
än de båtar, som vanligen lade 
till vid Varvet. Tilläggsmanövern 
var alltid komplicerad och över
vakades av lots från Väderöar
na eller Dyngön. Ankarna fäll
des mellan Munkholmen och 
Kråkholmen. Sedan skulle far
tyget vändas och backas in i 
rännan mellan Skäret och Kråk
holmen. Det grekiska fartyge t 
var för stort för en sådan ma
növer. Vändningen skedde mel
lan Valön och Kråkholmen och 
fartyget angjorde till slut bryg
gan vid Varvet. När båten var 
färdiglastad, stod den på bott
nen och med stora svårigheter 
togs den ut ur hamnen. På vä
gen ut tog den med sig norra 
delen av bryggan. Vad platsper
sonalen för KulIgrens Enka sa' 
då skall inte här återges. 

Så en dag i början på 1930-talet 
blev Varvet en död plats. Den 
sista båten hade lastats. Om jag 
minns rätt var den tysk och 
hette Fanal. Depressionen satte 
in och stenperioden var slut. 
Visserligen försökte man med 
konstgjord andning. Arbetslös
hetskommissionen beställde gat
sten, som lagrades i stora berg 
på lastplatsen. Stenhögarna var 
märkta "Statens sten" men des
sa åtgärder innebar ingen ny 
början för stenindustrin. Äter 
förändrades Varvet. sm, fartyg, 
sten och säd har varit Varvets 
kännemärken. Vad blir det nästa 
gång? 

Holger Benettsson. 

STUVBODEN FJÄLLBACKA 

Där kan Ni gära verkliga f~nJ! 

Ett besök [önar SIt} 

TEL. 0525 - 313 50 ING-BRITT ENGBERG 
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Fjällbackas första skola 100 o ar 

Den 4 september innevarande år 
kan Fjällbacka samhälle fira 
100 årsjubileum av sin första 
skolsal. Skolfastigheten uppför
des i en utkant av samhället på 
en bergsluttning, och som fram
går av bilden fanns det där var
ken vägar eller stigar. Sett ur 
dagens synvinkel ligger skoian 
så centralt och vackert som man 
kan önska. Samhällsborna hade 
väl tänkt, att denna lokal skul
le ha tjänat ut som skola, när 
man för några år tillbaka bygg
de om Håkebackens skola efter 
de mått och ritningar som ve
derbörande skolmyndighet då 
ansåg fylla framtida krav på 
reglementsenliga lokaler. Sam
hällsborna och den lokala skol
myndigheten hade en helt an
nan uppfattning och kämpade 
för en ny skola vilken de an
såg som mera ändamålsenlig, 

När Jet regna.r 
BÖCKER 

TIDNINGAR 

SPEL 

KORTLEKAR 

GRAMMOFONSKIVOR 

därför att de trodde på utveck
lingen och därmed ett stigande 
barnan.tal inom en snar framtid. 
Nu är man redan där. Kommu
nen har under innevarande år 
företagit en omrattande repara
tion och omändring av den 
gamla skolans interiör. Här skall 
inrymmas förskola och plats 
finnes även för den andra sko
lan om elevantalet ökas, och 
Håkebackens skola blir för 
trång. 
Om den Lereska Lancastersko
lans tillkomst som den hette, 
har seminarielärare Sverker 
Stubelius skildrat på ett utför
ligt sätt i nr 33 i Fjällbacka
Bladet. Att denna skolfastighet 
blev så stor och präktig, har vi 
att tacka en bygdens son, som 
genom en donation bekostade 
dess uppförande. Johan Leren 
var hans namn. När Leren gick 

När so[en skiner 
SJÖKORT 

SJÖKORTSFODRAL 

LOGGBÖCKER 

GLASS 

DRICKA 

Samt m~cket annat i 

FJ ÄLLBA eKA PAPPERSHANDEL 
TEL. 0525-31544 

Vä{kommen in! 

bort i mars 1862, endast 35 år 
gammal, hade han i februari un 
dertecknat en "testamentarisk 
disposition" enligt vilken en 
summa skulle tillfalla "en skol
inrättning rör barnen uti Fjäll
backa". Och det heter vidare: 
"Sedan denna min sista vilja 
vunnit laga kraft, bör en skol
styrelse utavl de bästa kända 
och säkra personer i Fjällbacka 
samhälle utväljas, vilka äger att 
uppbära och till ovannämnda 
ändamål disponera de blivande 
medlen." De disponibla medlen 
kom att uppgå till omkring 6.00D 
riksdaler riksmynt. 

Leren avled som nämnts 1862, 
men skolhuset stod färdigt först 
1876. Vad hade hänt. Hur hade 
de "säkra personer i Fjällbacka 
vilka ägde att uppbära och till 
ovannänmda ändamål disponera 

medlen", skött sin uppgift. Man 
kunde då 1867 läsa i Bohusläns 
historia: "En storartad och 
kostsam k yrkobyggnad lär ha 
varit orsak till att skolans byg
gande blivit uppskjutet på obe
stämd tid". Ja, prästerskapet 
med den nitisk e kyrkoherden 
Johan Henrik Holmqvist i spet
sen drev kyrkans krav mycket 
hårt och skolans krav fick sitta 
emellan. Först fjorton år efter 
donatorns död och tolv år efter 
K ville kyrkobygge stod skolhu
set i Fjällbacka färdigt. Vad 
kostade det att bygga? Räckte 
de ponerade pengarna till? J o, 
av de sextusen riksdalerna blev 
det t. o. m. en del pengar över. 
Och dessa kom väl till pass vid 
den då påbörjade beläggningen 
av Fjällbacka gator med kuller
sten". 

T-wi. 

Oälko111J1a /;{I 

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

Sommartid D A N S fem kvällar i veckan 

Ny festvåning. Nytt konferensrum för 50 personer 

Nytt för året uteservering 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Telelon 0525/31003 
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Saga för stora och små. 
Det var en gång en eka som 
hette Gisten. En av de där he
derliga ekorna med öskar på 
botten och årtullar av trä. 

Under år ets mörka tid låg Gisten 
uppdragen på land och sov sin 
långa vintersömn under en salt
impregnerad pressening. Allde
les ensam och övergiven behöv
de inte Gisten känna sig, för 
strax intill under en vedstapel 
hade en igelkott rullat ihop sig 
i sin sovkammare och sjöfåglar
nas välkända skrin nådde in till 
honom under presenningen. 

Över land och vatten drog kal
la fuktiga höststormar och reg
net piskade. Stormen ven och 
ville rycka bort den skyddande 
presenningen, som ängsligt 
flaxande krampaktigt försökte 
hålla sig kvar. 

Län gre fram lade sig den vita 
snön mjukt över både Gistens 
och igelkottens viloläger och 
dämpade alla hårda ljud utifrån. 
Gisten sov djupt utan att kän
na fukten och kylan som om
gav honom och utan att märka, 
att dagarna blev allt kortare och 
kortare och nätterna allt längre 
och län gre. Han drömde om vå
ren och sommaren, om ljus och 
värme. 

r sin ungdom hade Gisten varit 
en kärleksfullt välunderhållen 
eka - nyskrapad och vitmålad 
varje vår. Han gjorde då föga 

Gisten och Snipa 
skäl för sitt namn. Tyvärr var 
den tiden förgången och Gisten 
hade blivit allt mer och mer 
försummad och hans namn allt 
mer och mer passande. 

Som nyss sagts, Gisten drömde 
under sin pressening om sommar 
och sol, men han drömde också 
om Snipa som han allvarligt kä. 
rat ner sig i. 

Snipa var en riktigt vacker li
ten båtfröken, som om somma
ren låg förtöjd vid grannbryg
gan - men hon var rysligt hög
färdig och överlägsen mot den 
förälskade Gisten. Hon tyckte 
väl sig vara förmer än den gam
le avskrapade men präktige 
Gisten. Själv var hon av plast 
- modern kan man veta, m ed 
blått segeldukskapell, med mo
tor i skrovet och flagga i ak
tern. Hon skrattade bara för
smädligt åt Gistens blyga när
manden och vickade utmanande 
på sig, där hon låg vid sidan 
om honom. 

Själv var Snipa förälskad i 
Neptun, en stor stilig segelbåt. 
Neptun hade några gånger flir
tat så smått med Snipa genom 
att igenkännande slå med sina 
stora bländvita segel, då han 
gled förbi. Mer behövdes inte 
för att den inbilska Snipa skulle 
tro, att Neptun menade allvar 
och hade utsett henne till sin 
käresta bland fjordens alla 
smäckra båtskönheter. 

Snipa låg i solen och drömde 
om Neptun och såg inte ens åt 
den stackars kärlekskranke 
Gisten. 

Det värkte i Gistens försmådda 
hjärta - men hur skulle han 
i all sin anspråkslöshet kunna 
ta upp kampen mot den stilige 
aristokratiske Neptun? Han led 
av att se Snipa kråma sig och 
göra sig till för rivalen, .. men .vad 
var att göra annat än att··sorg
set se på. 

Under tiden lät han sig ros ut 
på badturer till öar och skär och 
på fisketurer i tidiga tysta mor
montimmar. Trots allt tyckte 
han livet var härligt att leva 
och glömde stundtals bort både 
Snipa och Neptun. 

En solig söndagsmorgon skulle 
den stora årliga regatten gå av 
stapeln och både Snipa och Gis
ten var förväntansfulla inför 
evenemanget. Så dundrade då 
äntligen startskottet. Fj orden 
fylldes av segelbåtar, vars stolta 
segel liknade stora vita fjärilar 
mot den azurblå sommarhimlen. 
Snipa ryckte och slet i sina för
töjningar och hoppade otåligt 
upp och ner i sin iver at t dra 
den dyrkade Neptuns uppmärk
samhet till sig, då han gled för
bi i sällskap med någr-a- .av sina 
medtävlande kamrater. Men 
Neptun nonchalerade henne 
fullkomligt. Skrattade bara hån
fullt och sa till sitt sällskap, att 
maken till inbilsk och efter-

hängsen jänta hade han aldrig 
träffat på. 
Stackars Snipa, helst hade hon 
väl velat sjunka till bottnen, så 
skämdes hon. Förödmjukad för
sökte hon gömma sig under 
bryggan, där hon tillintetgjord 
kurade ihop sig under sitt blå 
segeldukskapell. 

Gisten, som verkligen älskade 
Snipa, kunde inte tycka annat 
än synd om henne. Han själv 
visste ju så väl hur det kändes 
att vara försmådd och utskrat
tad. 

Tänk, om han skulle våga trösta 
Snipa? Försiktigt gled han in 
under bryggan och la sig vid 
sidan om henne och Snipa smög 
sig genast in mot Gisten och 
grät hos honom ut all sin för
tvivlan. 

Sedan den dagen var Snipa lika 
kär i den trogne och präktige 
Gisten som han i henne. Hon 
var botad från sin barnsliga 
högfärd och överlägsenhet och 
dessutom hade hon lärt sig fa
ran av att enbart se till ett 
vackert yttre. 

r sin vintersömn drömde sedan 
både Snipa och Gisten om en 
ny vår och sommar sida vid sida 
i solglitter, vid böljesång, i mån
ljus och mareld - drömde om 
en gemensam färd på en rosen
röd solgata eller silverskimran
de månväg rakt in i Lyckans 
Land. 

Maj Gustafson. 

Lagfarter inom Fjällbacka 
och intilliggande områden vilka 
beviljats vid tingsrätten i Ström
stad. 

Carina Mogenfeldt, Sågspånsga
tan 16, Göteborg, på Galeasen 5 
i Fjällbacka, som hon för 00.000 
kr. köpt av Ellika Mogenfeldt. 

K arl-Axel Reibring, Sveden
bergsgatan 35, Jönköping, på 
Edsten Nedergården 3:72, Kvil
le, som han för 40.000 kr. köpt 
av Roy Sahlin. 

Eva Andersson, Asengatan 17, 
Kungshamn, på Hjälpesten 6:2, 
Kville, som hon för 121.000 kr. 
köpt av Mar tin Eriksson. 

Elsy Andersson, Hjälpesten, 
Rabbalshede, på Hjälpesten 6:2, 
Kville, som hon för 121.000 kr. 
köpt av Eva Andersson . 

Anna Andersson, Vidingen, 
Fjällbacka, på 1h av Vidingen 
7:4, Kville, som h on för 110.000 
kr. köpt av Åke Vilhelm An
dersson. 

Frank Nilsson, Höjdgatan 13, 
Ulricehamn, på Lersten Neder
gården 1:18, Kville, som de för 
130.000 kr. köpt av John Ohlin. 

Reine Hansson, Skistad, Fjäll
backa, på Abrott Norgården 2:2, 
2:3 och 2:4, Kville, som han för 
36.000 kr. köpt av Ester och Ha
rald Hansson. 

Eva Sundberg och Håkan Wal
lengren, Terrassgatan 15, Göte
borg, på Bräcke Nedre 2:31, 
Kville, som de för 25.000 kr. köpt 
av Bräcke Fritidsby AB. 

Ranja Palmhagen, Tellusgatan 6, 
Dingle, på Bräcke Nedre 2:21, 
Kville, som hon för 45.000 kr. 
köpt av Hugo Andreasson AB. 

Bo Stakeberg, Fagerängsgatan 4, 
Göteborg, på J ore 7:36, Kville, 
som han för 32.000 kr. köpt av 
Rolf Andersson. 

Bengt-Ake Granqvist, Hyreshus 
A, Fjällbacka, på ödsmål Inner
gården 1:117, Kville, som han 

för 130.000 kr. köpt av Karin 
Granqvist. 

Per-Olof Brandt, Safirvägen 6, 
Uddevalla, på Bräcke Nedre 2:26, 
Kville, som han för 49.000 kr. 
köpt av AB Bräcke Fritidsby. 

Per-Olof Brandt, Safirvägen 6, 
Uddevalla, på Bräcke Nedre 2:28, 
Kville, som han för 49.000 kr. 
köpt av AB Bräcke Fritidsby. 

Per-Olof Brandt, Safirvägen 6, 
Uddevalla, på Bräcke Nedr e 2: 34, 
Kville, som han för 49.000 kr. 
köpt av AB Bräcke Fritidsby. 

Per- Olof Brandt, Safirvägen 6, 
Uddevalla, på Bräcke Nedre 2:35, 
Kville, som han för 49.000 kr. 
köpt av AB Bräcke Fritidsby. 

Gunnar Brandt, Uddevalla, på 
Bräcke Nedre 2:37, Kville, som 
han för 49.000. kr. köpt av AB 
Bräcke Fritidsby. 

Gunnar Brandt, Uddevalla, på 
Bräckes Nedre 2:38, Kville, som 
som han för 49.000 kr. köpt av 
AB Bräcke Fritidsby. 

Gunnar Brandt, Uddevalla, på 
Bräcke Nedre 2:42, Kville, som 
han för 49.000 kr. köpt av AB 
Bräcke Fritidsby. 

Bengt Ar restad, Agneshögsgatan 
560, Motala, på Bräcke Nedre 
2:27, Kville, som han för 49.000 
kr. köpt av AB Bräcke Fritids
by . 

Bengt Arrestad, Agneshögsgatan 
560, Motala, på Bräcke Nedre 
2:29, Kville, som han för 49.000 
kr. köpt av AB Bräcke Fritids
by. 

Bengt Arrestad, Agneshögsgatan 
560, Motala, på Bräcke Nedre 
2:36, Kville, som han för 49.000 
kr. köpt av AB Bräcke Fritids
by. 

Bengt Arrestad, Agneshögsgatan 
560, Motala, på Bräcke Nedre 
2:40, Kville, som han för 49.000 
kr. köpt av AB Bräcke Fritids
by. 



Aarhus Skagen 

Travemönde Berlin 

En Lillsemester är lika rolig 
som en lång. 

Fast bra mycket billigare. 
På en Lillsemester till Danmark eller Tyskland har ingen blivit 

utfattig. En Lillsemester är ingenting du behöver spara till eller planera 
långt i förväg. 

Du plockar i princip med dig tandborsten och lite fräscha kläder - och 
sen i väg! 

En Lillsemester är också den lättaste sak i världen att boka. Inget 
krångel. Du får -rappa besked. 

Här ovan ser du exempel på några av våra trevliga Lillsemesterorter. 
Ja, allt du behöver tänka på själv är att bestämma tid och plats. Och 

sen hör du av dig. Så enkelt är det. 
Danmarksbokningen, tel. 031/124980 
Tysklandsbokningen, tel. 031/12 49 30 
Sessans Citykontor, Avenyn 22, tel. 0311202004. Du kan givetvis 

också boka på närmaste resebyrå. 

Utomlands med 
Sessan~ 
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Axplock ur första tidningen 

Johan Mjölner berättar: 

rllasmakande kaffe vid 
premiärdrickande 

Första bekantskapen med det nu 
så oumbärliga kaffet skedde vad 
Fjällbacka beträffar, år 1832. 
Fjällbacka räknade då ett 80-tal 
bostadshus med en folkmängd 
av omkring 375 personer. 

En stormig höstdag kom en 
spansk fullriggare drivande se
gelsliten och utan roder in mot 
den bohuslänska kusten. Vid 
Morön i yttre delen av skärgår
den strax norr om Fjällbacka, 
törnade fullriggaren mot klip
porna och blev vrak. Besätt
ningen, 35 man, omkom. Full
riggaren hade varit ute i 7 år, 
kom nu från Västindien och las
ten bestod bl. a. av kaffe. Delar 
av vraket och lasten blev lig 
gande på sjöbottnen, där far
tyget törnat, men en stor del 
flöt omkring i skärgården, och 
vid så gott som varje holme låg 
det kaffe vid stränderna. Kaffe
bönor bärgades därför i stora 
mängder, men ingen av befolk
ningen förstod hur det skulle 
användas. Man hade emellertid 
hört talas om att kaffet skulle 
kokas. Men att det först skulle 
"brännas" hade de inte vetskap 
om. Man visste ju även att kaffe 
var en dyrbar dryck och fin va
ra, som endast de rika hade råd 
att förtära. Eftersom Herren nu 
välsignat stranden med något så 

dyrt och fint, skulle man väl 
smaka på läckerheten. Man lade 
därför det "råa" kaffet i sötvat
ten i baljor för att vattna ur 
sjövattnet, samt torkade sedan 
bönorna dels i solen och dels i 
"stätte" på järnkakelugnen. 
Sedan kokades kaffet i grytor, 
liksom man kokar ärtsoppa, för 
att så småningom övergå till att 
spisa kaffesoppan med sked. Men 
soppan befanns ej smaklig, utan 
måste såsom oduglig till såväl 
människoföda som njutningsme
del utkastas. 

Någon tid därefter kom det så 
två "tiggarkäringar", finskor, 
som det var gott om på den ti
den, till Fjällbacka. Dessa be
rä ttade att kaffet först skulle 
"brännas" och sedan kokas, då 
det blev en mycket god dryck. 
Så skedde även, och konsten att 
laga kaffe blev så småningom 
allmännare känd. 

Någon diverse- eller speceri
handlare fanns ej i Fjällbacka 
på den tiden. Sådana varor fick 
genom skickebud köpas i när
maste stad. I Fjällbacka fanns 
det då folk, som med jakter for 
med sådana skickebud och hade 
detta till yrke. Dessa vor o på 
den tiden Ingrid Rundgren i 
Bukten f. 1784 och Olle Nilsson 
i Backen f. 1800. 

Fjällbacka Värme och Sanitet 

STIG lINDft 

Allt inom VVS branschen 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

Tel. 0525-31270 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310157 

VINTERUPPLAGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

Från kyrktornet 
av Bengt Pleijel 

Det är inte fint att se ner på 
folk. Det anses ju i högsta grad 
opassande. Den som skriver des. 
sa rader gör i alla fall så just 
nu. J ag står nämligen bakom 
en av gluggarna i kyrktornet. 
Här är det rngen som ser mig. 
Men jag har en underbar utsikt 
över hela Fjällbacka. At väster 
ser jag skärgården med dess 
myller av öar. At öster ser jag 
gårdarna och husen i Bräcke, 
Ödsmål och Lersten. Mot norr 
ligger Källvik och Mörhult och 
söderut höjer sig Vetteberget, 
som här och där lutar sig som 
en gammal nyfiken gubbe över 
dem som byggt sina hus vid dess 
fot. 

Det finns ingen järnridå i Fjäll
backa. Ty mitt emellan Öst och 
Väst, Norr och Söder, ligger 
Fjällbacka kyrka. Här sänker 
sig Guds godhet ned till oss ge
nom Ordet och Sakramentet. 
Här får vi ta emot den kärlek, 
som bär oss genom vardagens 
påfrestningar och som hjälper 
oss att leva med varandra och 
för varandra. 

Om man står i kyrktornet strax 
före klockan 10 en söndagsmor
gon, kan man få se hur dörrar
na öppnas och stängs i de flesta 
husen. Och sedan ser man små 
"svarta prickar" som alla rör sig 
mot ett bestämt mål. Det är bar
nen, som går till söndagsskola i 
Fjällbacka kyrka. Glädjande nog 
får vi där ta emot de allra fles
ta barnen i Fjällbacka. Sex duk
tiga och energiska lärarinnor tar 
hand om dem. De goda intryck, 
som barnen här får, hoppas vi, 
att de aldrig skall glömma. -
En timme senare, kan man från 
kyrktornet se hur dörrarna åter
igen öppnas och stängs. Men nu 
är "prickarna" större. Det är de 
äldre som söker sig till Hög
mässan. - En av dem, som då 
kommer, är kantor Erik Eriks
son. På senaste tiden har man 

kunnat se hur han gått och 
"myst" för sig själv. D 2t kan 
man iakttaga t. o. m. här upp
ifrån kyrktornet. Och han har 
också anledning att vara belå 
ten. Han har nämligen fått en 
ny kyrkorgel att spela på. Den 
har nu två manualer och nitton 
olika stämmor. Jag visade den 
en gång för barnen i tredje och 
fjärde klassen. De var mycket 
imponerade av de många "knap
parna", som man kunde trycka 
på, och att det gick att spela 
både med händer och fötter .. . 

Från kyrktornet ser jag också 
den plats, där Församlingshem. 
met en gång skall ligga, ett 
stenkast ifrån kyrkan. Det skall 
bli härligt att få en egen lokal 
för det mångskiftande kyrkliga 
arbetet i Fjällbacka. Där skall 
de flitiga damerna i syföreningen 
då komma samman, där skall 
kyrkobröderna ha sina bibel
studier, läsbarnen beredas till 
konfirmationen och den första 
nattvardsgången, där får vi våra 
församlingsaftnar, auktioner och 
mycket annat. 

Vad allt verkar smått här upp
ifrån kyrktornet. Husen är små, 
människorna är små. J a, våra 
problem blir också små, när vi 
ser dem en smula ovanifrån. 
När jag står här uppe i kyrk
tornet, kan jag inte undgå att 
tänka på vad det är för likhet 
emellan ett människolivs trass
lighet och transformatorn intill 
kyrkan. För den oinvigde verkar 
ju transformatorn bara ha ett 
virrvarr av trådar. Men den in
vigde förstår, hur kraften går 
igenom dem. Det finns En, som 
begriper sig på våra problem 
och som håller i trådarna av 
vårt livs virrvarr. Därför blir 
man kanske inte som bäst 
hjälpt, om man ser ned på 
problemen utan ser uppåt i 
stället. Ty därifrån kommer 
kraften. 

SlrCll1dreslaurCll1gel1 Jjä llbacka f.JaDsbad 

När det skall dukas upp till fest för så· 
väl små som stora sällskap (upp till 200 
gäster) tala med hovmästoren 

S/ra Md res/aura MgeM 

Jjällbacha Haosbad 
TELEFON 0525/10008 

och Grebbestads Gästgivaregård 

DANS 
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Axplock ur första tidningen 

Anmälan 
"Vad har hänt hemma i Fjäll
backa på sista tiden? Hur går det 
för samhället?" är nog frågor, 
som Fjällbackaborna på andra 
orter rätt ofta ställer sig. Den 
här lilla tidningen, vars första 
nummer Ni har framför Er, skall 
försöka ge svar åtminstone på 
den första frågan. De artiklar, 
som kommer att handla om sam
hället, skrives av kända Fjäll
back abor, som var och en på 
sitt område har den bästa kän
n edom en om förhållandena. I 
flera av dessa artiklar kommer 
ämnen av vital betydelse för 
samhället att belysas. Vi tänker 
då närmast på vad som plane
ras i Fjällbacka för att närings
livet på orten skall utvecklas. 
Frågan "Hur går det för sam
hället?" blir kanske genom des
sa artiklar i viss mån besvarad . 

Personnyheter från Fjällbacka 
intresserar ju oss, som bor på 
andra platser. Denna avdelning 
kommer att ägnas speciell om
sorg. Tidningen kommer inte 
minst därför att vara en av de 

länkar, som binder medlemmar
na i vår förening vid h emorten. 
Tidningen kommer även att ge 
medlemmarna inblick i för
eningens arbete. Vi vore glada, 
om Ni själva i tidningen ville 
framlägga önskemål och kom
m a m ed uppslag i olika frågor. 
Vi hoppas att intresset för vår 
förening och vår tidning skall 
bli stort och att Ni får nöje av 
tidningen och genom Edert med
lemskap blir i tillfälle att gagna 
samhället. 

Föreningen för Fjällbacka har 
bildats på initiativ av Bo Rei
chenberg. H an har sökt kontakt 
med Wilhelm Fredlund, H arry 
Järund, Sten Kallin och Sylve 
Larsson, vilka tillsammans bil
dat en interimstyrelse. En av 
medlemmarna vald styrelse bör 
ju snarast komma till stånd . För 
att ge alla medlemmar samma 
möjlighet till att välja, kommer 
vi att sända en lista med lämp
liga namn på kandidater i sam 
band med tidningens vårnum
mer. 

Ibland är en snabb affär en bra affär. 
Då är det bra att ha pengar på banken. 

• GÖTABANKEN 

LANDSHÖVDING PER NYSTRÖM: 

Största utsikterna 

har bygdens eget 

till Framgång 

Folk 
För att en bygd skall leva och utvecklas, kräves icke enbart 
vissa naturliga förutsättningar och goda kommunikationer. A v 
ännu större betydelse är personliga initiativ och mod att ta 
r isker. Om någon startar ett företag på en plats och lyckas 
därmed, följer i regel andra efter. Erfarenheten visar att största 
utsikter till framgång har bygdens eget folk : de känner för
hållandena, trivs på platsen och har bättre förutsättningar att 
f8. god arbetskraft. Därför bör alla initiativ, som spirar upp på 
platsen - hur blygsamma de än kan synas - ägnas uppmärk
samhet, förståelse och stöd. Ofta visar det sig svårt för en 
företagare, som börjar i mindre skala, att n å förbindelser utan
fö r den lokala marknaden och med större inköpare. En för
ening av den art, som nu startar i Fjällbacka, kan härvid vara 
till stort gagn. Den kan bidraga till att rik ta uppmärk samheten 
på Fjällbacka och fjällbackaproduk ter och förmedla värdefulla 
personliga kontakter. Den är i sig själv ett uttryck för sam
hällets livsvilja, och den är ett initiativ, som bådar gott för 
Fj ällbackas framtid. J ag önskar den allt stöd - inte bara av 
fjällbackabor . hemma och i förskingringen utan även av alla 
dem, som upptäckt att Fjällbacka och dess skärgård är det 
finaste sommar-Bohuslän h ar att ge. 

Per Nyström 

Havet kräver sina offer 
Ett sorgebud, som gav eko i 
skärgården, spred sig under ef
termiddagen fredagen den 12 ok
tober, då fiskarna, bröderna 
H elge och Göte Elisson från 
Gåsö, ej återvänt från sitt krä
vande arbete, att i hårt och 
stormigt väder vittja sina hum
mertinor. De var vana och kun
niga sjömän, men trots detta 
blevo de offer för ett grymt öde. 
Deras båt blev, enligt vad de
ras kamrater kunnat utröna. 
nedpressad under en brottsj ~ 
och sjönk ögonblickligen. 

Olyckan ägde rum mellan St. 
Håkärr och Svartingen enligt 
vad undersökningen gett vid 
Handen. Man har nämligen lo
kaliserat båtens läge ungefär på 
tolv famnars djup. P å grund av 
stormigt väder har man ej kun
nat företaga en effektiv under
sökning med dykarhjälp, men 
detta kommer att göras så snart 
väderleken medger det. De bort
gångna var ogifta m en efter
lämnar sex sysk on, släkt och 
vänner. 

T-wi 

SNITTBLOMMOR 
DEKORATIONER 

KRUKVAxTER BORDS-
BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

./!led fern atJ- rJ3(tJ-I11..uetj..if.-tmedLLn(Je.n 

KAIRIRABY HANDElSTIRADGÅIRD 
HAMBURGSUND 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 6741 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525-311 41 

MODERNT SNABBKÖP TILL 

EDER TJÄNST 

Telefon 0523 - 53155 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 
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Renovering av 

datum Qville 

textilier 

kyrka 

av äldre 

Den 300-åriga mässkruden visas av kyrkoherde Ragnar Block. 

När K ville församling på första 
Böndagen tog i bruk den reno
verade 1700-talsmässkruden, är 
det troligen första gången den 
används K ville nuvarande 
kyrka. 

Vid visitationen 1843, som hölls 
av biskop Anders Bruhn, kon
stateras: "att Qville församling 
vid Biskops-Visitation i bemälte 
pastorat blivit av H H Biskopen 
anbefalld anskaffa en ny mässe
skrud i stället för tvenne obruk
bara som der före funnes" . En 
n y skrud inköptes 1846, vilken 
förstördes vid prästgårdens 
brand 1904. Den förnämsta av 
dessa två "obrukbara" skrudar 
är den nyligen renoverade 
Bildt-Bielkeska skruden från 
1662. Den andra var från 1760. 

Inventarieförteckningen för år 
1763 upptager "en ny mässehake 
av svart Sammet med Silfver 
Galoners stoffering. Till den in
köptes 1760 6% alnar svart sam
met och 18 alnar galoner. Den 

var enkelt utförd: på rygg
stycket ett kors och på fram
styck et en lodrät vård, allt av 
påsydda silvergaloner. Med dy
likt är dessutom hela mässh aken 
k antad. 

1972 skickades båda mässhakar
na till Riksantikvarieämbetet för 
förslag t ill restaurering. Mäss
haken från 1760 var mycket 
skröplig, varför en renovering 
av själva skruden icke var möj
lig. Däremot har silvergaloner
na överförts på ett nytt sam
metstyg i samma stil som det 
ursprungliga. 

Med 1700-talsskrudens återstäl
lande i ursprungligt skick av
slutas renoveringen av äldre 
k yrkliga textilier i Kville kyrka. 
I Kville kyrkas sakristia förva
ras nu följande skrudar: Blå 
från 1662, svart från 1760, violett 
från 1904, vit från 1937, grön 
från samma år och röd från 
1959. 

Eric Gustavsson . 

Gynna 
annonsörerna! 

Kville Sparbanks huvudmän 
samlades till ordinarie årssam
manträde i sparbankens loka!er 
t isdagen den 4 maj. De närva
rande hälsades välkomna av 
bank styrelsens ordförande Ray ·· 
mond Hansson. I sitt hälsnings 
anförande berörde han d 3t 
gångna årets verksamhet som 
gett hyggligt resultat och i stort 
sett varit som de föregående. 
Dock hade man fått godta en 
större kostnadsökning vilken till 
stor del föranletts av stigande 
löner. Kamrer Nils Christensson 
lämnade en översikt över bL a. 
inlåningen från allmänheten 
som gett ett gott resultat samt 
över rörelsekostnaderna där som 
redan nämnts lönerna och ma
skinservisen ökat. 

Till ordförande för sammanträ
det valdes Evert Waldner. Sty
relsens och revisorernas berät
telser föredrogs och balansräk
ningen fastställdes. Ärets vinst 
beslöt fördelas enligt styrels :ns 
förslag. Till revisorer återvaldes 
Gerhard Rosander, Hamburg
sund, och Bertil Andersson, 
Rabbalshede. Till huvudmän 
återvaldes John Olsson, Ejde, 
Nils Karlsson, Solhem, Bertil 
Norderby, Nordby, och Arne 
Weisaet, Edsten. Till ledamot av 
styrelsen återvaldes Nils Chris-· 
tensson, Fjällbacka. Berednim!S · 
utskottet återvaldes och är föl .. 
jande: Evert Waldner, Fjäll
backa, Bengt Norderby, Nordby, 
Gustav Karlsson, Grind, Bro, 
Ödbrant, Hamburgsund, Sven 
Kristensson, Övertun, och Nils 
Karlsson, Solhem. Ordföranden 
Evert Waldner framförde ban
kens tack till styrelsen och tjäns
temännen för deras sympatiska 
uppträdande och stora tjänst
villighet inför bankens kunder 
vilket bidragit till bankens 
framgång och förtroende . 

Ur bankens årsredovisning 
framgår följande: 

Inlåningen från allmänheten d. 
v. s. från alla andra kundgrup
per än kreditinstitut och försäk
r ingsbolag, ökade under året 
med 6.186 tkr, eller 15,2 % och 
uppgick därmed till 46.994 tkr. 
Vid årets slut gottgjordes all
mänheten räntor med 2.745 tkr. 
Insättningsöverskottet under 
året blev sålunda 3.441 tkr. 

Som jämförelse kan n ämnas att 
inlåningsökningen under 1974 
uppgick till 10,1 % och under 
den senaste femårsperioden till 
i genomsnitt 10,5 % per år. 

Sparbanken har under året till
lämpat följande inlåningsräntor. 
Sparbankens totala utlåning till 
allmänheten uppgick vid 1975 
års utgång till 38.130 tkr mot 
33.078 tkr vid 1974 års slut och 
ökade därigenom med 15,3 %. 
Antalet utestående krediter upp
gick vid motsvarande tidpunk
ter till 1.547 resp. 1.492. 

Genomsnittsräntan på inlånade 
medel från allmänheten utgjor
de under året 6,62 % och på 
bokslutsdagen 5,85 %. 

Antalet inlåningskonton i spar
banken ökade under året med 
26 t ill 5.150 och antalet insätt
nings- och uttagstransaktioner 
ökade med 17,0 % och utgjorde 
för hela året 42.550. 

Genomsnittsräntan på utlånade 
medel till allmänheten inkL av
gifter för avtalade krediter ut
gjorde under året 8,91 % och 
på bokslutsdagen 8,31 %. 
Sparbankens fastigh etsinnehav 
var : Banken 1:1, Fjällbacka 
tax. värde 220 tkr, Bokfört värde 
170 tkr., brand.värde 740 tkr. 
Sparbankens kassa och kassa
reserv har per kvartalsskiftena 
legat 129,8, 114,4, 107,4 respekti
ve 97,1 % över kassareserven 
enligt sparbankslagen. 

Likviditetskvoten uppgick per 
kvartalsskiftena till 25,0, 23,5, 
22,6 respektive 21,9 %. Det av 
Riksbanken föreskrivna likvidi
tetskravet utgjorde 20 % t. o. m. 
30 juni 1975 och därefter 23 %. 
Vid årets slut omfattade filial
nätet fyra filialer, nämligen 
Hamburgsund, Gerlesborg, Rab
balshede och Kville. 

Medelantalet anställda uppgick 
1975 till 10, varav i sparbanks
tjänst 9. Motsvarande siffra fö r 
1974 var 10 resp. 9. 

Löner och ersättningar till sty
relse och andra personer i le
dande ställning uppgick till 78 
tkr och till övriga befa ttnings
havare till 349 tkr. 

Sparbankens vinst enligt ba
lansräkningen utgör för 1975 
41 tkr. Styrelsen föreslår att 
detta belopp disponeras enligt 
följande: Anslag till allmännyt
tiga eller välgörande ändamål 
2 tkr, avsättning till reservfon
den 39 tkr. 

Reservfonden uppgick den 1 jan. 
1975 till 1.030 tkr. Av huvud
männen beslutad avsättning t;ll 
reservfonden av 1974 års vinst 
42 tkr. Reservfonden uppgick 
därmed den 31 dec. 1975 till 
1.072 tkr. 

Fastställes styrelsen s förslag till 
disposition av 1975 års vinst 
lägges till reservfonden 39 tkr. 
Reservfonden uppgår härefter 
till 1.111 tkr. 

I översikten över Kville Spar
banks utveckling och tillväxt är 
resultatet för 1975 följande. Inom 
parentes föregåends års siffror. 
Insättningar under året kronor 
58.273.942: 24 (42.176.154: 52). Ut
tagningar under året kronor 
56.400.674: 34 (40.141.462: 01). 

Insättarnas behållning kronor 
47.143.615: 98 (42.338.095: 62). 

Efter huvudsammanträdets av 
slutning samlades deltagarna på 
Stora Hotellet där middag intogs. 
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Fjällbacka Idrottsklubbs 50-årsfest 
blev en jubelhögtid som satte 
sin prägel på idrottens tillvaro. 
Det var inte bara organisatio
nens femtio år som hyllades, 
utan alla de gamla pionjärerna 
som var med under starten och 
de första åren, av vilka många 
nu deltog i hyllningen av FIK, 
och som själva nu skördade ova
tionsartade hyllningar. 

Det var lördagen den 27 mars 
som Stora Hotellet slog upp sina 
portar varefter lokalen fylldes 
till sista plats. Ända från Ström
stad till Smögen infann sig re
presentanter för idrottsorganisa
tionerna och överbringade sina 
hyllningar. Även från nabolan-

det Norge strömmade lyck önsk
ningar in genom representanter 
för IF Fram ILarvik. 
Värd vid jubileet var Sten Kal 
lin, Uddevalla, som hälsade gäs
terna välkomna. Efter middagen 
talade FIK:s ordförande Lars 
Engberg. Han vände sig särskilt 
till de som var med och bildade 
FIK. John H. J ohansson, som 
tog initiativet, samt Arne Fred
lund, Yngve J ärund. Evert 
Waldner och Östen Hedenfjell, 
vilka även blev ledamöter i den 
första styrelsen. och som n u fick 
mottaga minnesgåvor. I de föl
jan de uppvaktningarna repre
sen terades: Riksidrottsförbundet 
och Bohuslän- Dals Idrottsför -

Ordföranden i Bohuslän- D<l.!s Idrottsförbund, Hans Ekemyr, ta
lade och sade: Det är ganska unikt och få föreningar förunnat 
att ha sin första ordförande här. Under de 41 år jag h ållit på 
med idrott, ha r jag inte varit med om d 2tta. Men det är så 
mycket r oligare att sådant kan inträffa, och man får se honom 
frisk och stilfull efter 50 år sedan han bildade denna förening. 
Och Du, J ohn, förbundet vill tacka dej för det Du gjorde för 

50 år sedan . 

bund av Hans Ekemyr, Udde
valla, Bohusläns Fotbollsförbund 
och Smögens IF av Tage Hart
vigsson, Smögen, Bullarens 
GOIF av Hasse Kjellqvist, Greb
bestads IF av Göte Thim, Ta
nums IF av Knut Björk, Rab
balshede IK och Norra Bohus
läns domareklubb av Stig Ed
gren, Hambu rgsunds IF av 
Gerhard Karlsson, Tanums 
kommun av Sune Karlsson, fri
tidsnämnden av Sten Larsson, 
F jällbacka Idrottsplatsförening 
av Evert Waldner, SS Norder
viken av K. E. Uttgren , F jäll
backa IK:s damsektion av Maj 
Britt J ohansson, Fjällbacka 
Tennisklubb av Sten K allin, 
Fram IF, Larvik , av K jell Öres
land, Järun d Inven tin g AB av 
Erland J ärund . 

Förutom presenterna från alla 
idrottsorganisationerna fick F IK 

mottaga gåvor från bl. a. : Färg
TV med tillbehör av FIK:s dam
sektion, penninggåvor av källar
mästare Carl Clementzon, Stora 
Hotellet, Fjällbacka, och direk
tör Per Lundberg, Göteborg. 
Gåvor av Evas Livs, Arne Fred
lund, Carl Olsson, Bengt Olofs
son, Blomsteraffären, IF Fram, 
Larvik. Järund Inventing AB 
överlämnade spelardräkter till 
A-laget. 
F örutom hyllningarna till FIK 
fick ordföranden Lars Engberg 
ett pris. Det var Domarklubbens 
pris för hans gentlemannamäs
siga uppträdande på fotbolls
plan, vilket överlämnades av 
Stig Edgr en . FIK fick även 
mottaga diplom från Riksidrotts
förbundet, Bohusläns Fotbolls
förbund och Bohuslän-Dals 
Idr ottsförbund. 

f orl • . sid. /8 

FIKS:s första styrelse: 
Från höger: Yngve Järund, John H. Johansson, Inge Olsson, 

Arne Fredlund, Evert Waldner och Östen Hedenfj ell. 

Fjällbacka Idrottsklubb 1926-1976 
Lördagen den 6 mars var en 
stor jubileumsdag i Fjällbacka. 
Under morgontimmarna var det 
inte så många som tänkte på 
detta, och gatulivet gick som 
vanligt. Men det var ändock nå 
got i faggo :-na. Och gick m an 
Norra Hamngatan från Stora 
Hotellet var man strax vid 
FIK:s högborg, Klubblok alen , 
där festföremålet hyllades. Det 
var många vilka under förmid
dagen drack jubileumskaffet 
under en pratstund bland 
idrottsvänner" och övr iga. Först 
bland de uppvaktande var ini
tiativtagaren till klubbens bil
dande, desslikes klubben s fö rste 
ordförande, pensionerade fyr
mästaren John H . Johansson, v . 
sekreterare Yngve Johansson
Järund, kassören Arne Fred 
lund, Harry Ternström, Linus 
Bohlin, Arne Svennberg, Karl 
Olsson och Eitel Karlsson. De 
flesta tillhörde det första fot
bollslaget. Förutom att delta
garna roade varandra och berät-

tade idrottshistorier från den 
första tiden gavs de även t ill 
fälle att taga del av det mate
rial vilket förvaras i lokalen. 
Här finnes ett rikligt galleri av 
fotbolls- och andra sportbilder 
samt klippkataloger över press
text i anslutning till idrotten. 
Dessutom finnes här montrar 
innehållande erövrade priser och 
standar. Vid andra sidan av ga
tan, från Stora Hotellets flagg
stång, slog FIK:s blå-vita fana 
ut i den svaga vinden marke
rande dagens högtidlighet. 

Vi ser tillbaka .. . 
När nu FIK skriver sin historia 
över de avverkade 50 åren fin 
ner man att det inte har sak
nats problem. Medgång har var
vats med motg~g men det har 
inte saknats glädjestunder. För 
den generation som nu tillhör 
såväl de ledande som aktiva ut
övares skara inskränker sig dock 
motgångarna mest till eventuel
la förluster på idrottsplatsen, 

medan det för pion j ärerna var 
motgångar över hela fältet. K li
matet var kärvt på såväl det 
materiella, administrativa som 
det idrottsintresserede planet. 
Men motgångarna övervanns 
vilket de nu 50 åren ger belägg 
för. 

När några ungdomar den 6 mars 
1926 samlades i Folkets Hus för 
att bilda Fjällbacka IF, hade 
detta föregåtts aven rad tidi
gare försök, men dessa hade 
strandat på vissa problem, dels 
hade de vilka ville komma igån g 
inte tillräcklig erfarenhet i det 
organisatoriska arbetet, och in
te kände till hur en idrottsför
ening skulle drivas. Men till 
det datum då steget togs fullt 
ut hade John H. Johansson åter
vänt till hembygden efter vis
telse i Göteborg. Han hade un
der sin bortvaro inhämtat kän
nedom i de idrottsliga förhål 
landena vilka han nu omsatte 
i praktiken. Nu lyckades han att 

tillsammans med de intressera
de grabbarna där bl. a. Arne 
Fredlund var med låta start
skottet gå. 

John H . J ohansson blev den 
förste ordföranden och fick med 
detta ett ansvarsfullt arbete vil
ket kröntes med framgång. Man 
kom till en början att uteslu
tande syssla med fotboll , men 
så saknades en plan. Hemma
matcherna fick spelas borta, och 
det var endast på höstarna som 
man kunde arrangera något 
match på "hemmaplan" på nå
gon åker som välvilligt upplå
tits av någon lantbrukare. Men 
detta kunde ju inte hända förr 
än skördearbetet var avslutat. 
Den första planen man förfo
gade över var på Sumpa området 
vilken man fick hyra i två år 
för en summa av 150 kr. per år. 
Därefter var man åter hemlös. 
1929 plan i FuruIund, 1930 på 
Lersten, 1931-32 på Bräcke, 

for/s. sid. /8 
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Fjällbacka Idrottsklubbs 50- årsfest 
for ••. från .id. 17 

FIK:s ordförande Lars Engberg hälsningstalade och sade: Ärade 
gäster, representanter för Bohusläns fotbollsklubbar, mina d9.mer 
och herrar. Det är i dag en stor glädje när Fjällbacka Idrotts
klubb firar sin 50-årsdag att träffa så många kämpar. Ni som 
varit med att bilda klubben och tagit del i olika aktiviteter inom 
och utom klubben och hedrat den på olika sätt. Det är roligt 
att i kväll träffa Er och hylla Er så gott vi förmår. Det är Er 
förtjänst att vi sitter här i kväll och firar denna 50-åriga tillvaro. 

Bohus-Dals Idrottsförbunds di
plom tilldelades också Bengt 
Olofsson, Stig Samre, Stig-Tore 
Berg, John L Johansson och 
John H. Johansson. Bohusläns 
Fotbollsförbunds spelarmärke i 
silver utdelades till Fred Ny
man, Leif Eriksson, Bertil J 0-

hansson , Lennart Krantz och 
Lars Engberg. BFF:s diplom till
delades Fred Nyman, Leif 
Eriksson, Bertil Hellberg, Stig 
Sam re och Lars Engberg. Ta
nums minnesplakett tilldelades 
John H. Johansson, Arne Fred
lund och Wicke Widelius. Klub-

bens första styrelse fick av FIK 
mottaga en minnessak och 
blommor, dessa var: John H. Jo
hansson, Arne Fredlund, Evert 
Waldner, Yngve Järund, Östen 
Hedenfjell, Gösta Kristensson 
och Inge Olsson. FIK:s förtjänst
tecken i guld tilldelades Bengt 
Olofsson, i silver till John 
Granqvist, Lennart Svensson, 
Karl Reinhold Krantz och Fred 
Nyman, i brons till Algot Tore-· 
wi, Leif Eriksson, Stig Sam re, 
Gunnar Hellberg och Ulf Karl
qvist . Minnesgåvor erhöll John 
L Johansson och Stig-Tore Berg 

Fjällbacka Idrottsklubb 1926 - 1976 
forl •. (rån sid. 17 

1933-34 åter på Lersten. Ar 1933 
inköptes preliminärt ett områd o 
på Håkebacken där man byg~de 
den första riktiga fotbollsplanen , 
Arbetet utfördes av dåvaran
de Arbetsmarknadskommissio 
nen, organet för marknadens 
lägsta priser. 1949 såldes denna 
fotbollsplan till tomtmark. Sam 
tidigt påbörj ades arbetet med 
anläggning av den nuvarande 
idrottsplatsen på Häggarne, dä ': 
man redan året efter kunde ta· 
ga träningsplanen i bruk. 1956 
hade man även huvudarenan 
färdig. men det s9.knades fort
farande löparbanor och övriga 
arrangemang för att kunna be 
driva friidrott. Man har ju inte 
slutat att hoppas och trots den 
långa tiden som förflutit, tror 
man fortfarande på att det skall 
b li en verklighet. 

Inom FIK har det varit många 

vilka under året har nedlagt ett 
intresserat arbete och k ämp9.t 
hårt för idrottsklubben. Vi kan 
i detta sammanhang inte undgå 
att nämna några namn på dessa 
kämpar. Framlidne kamrer Ta
ge Heichenberg är en av dessa, 
han arbetade helst i det tysta, 
men han har gj ort mycket goda 
och uppskattade insatser för 
FIK, vi kan nämna en sådan 
som framlidne Ingemar Järund, 
vars krafter räckte till såväl ar
betet på hemmafronten som på 
förbundsnivå, både vad det gäll
de det administrativa arbetet 
som det aktiva deltagandet. ;:. tt 
annat namn man inte får glöm
ma är framlidne Wilhelm Ste
nor, som alltid kommer att stå 
som en galjonsfigur för bandyns 
utveckling, men som också la
de ner mycket arbete för både 
fotboll och friidrott. Bengt 
Olofson, mångårig ordf. och ak-

F IK:s damsektion representerades av Maj-Britt 'Johansson och 
Ylva Persson , och där lyckönskningarna framfördes av Maj
Britt Johansson: Damsektionen ber härmed att få överlämna 
till 50-årsjubilaren en liten blomma och ett presentkort och 
hoppas att det skall komma till bra användning för både ung
domarna och hela fotbollslaget och att även vi i damsektionen 
kanske kunde få använda det. Det är en färg-TV som vi skall 

sätta upp i klubblokalen. 

och blommor överlämnades även 
till Sten Kallin för hans med
verkan. 

Hyllningstalen var många, och 
många vackra ord blev sagda så
väl från jubilarens ungdom som 
fram till denna tid då FIK står 
på sin höjdpunkt och skriver 
sin historia över sitt halvsekeL 
Det var en stor glädj e för pion
järerna och övriga suppor ters 
att få se FIK passera halvseklet 

tiv, är ett annat namn som inte 
får glömmas liksom Sten Carl
qvist, J ohn L Johansson m. fl. , 
som skulle ta allt för stort ut
rymme att här upprepa , 

Om vi ser på klubben av idag, 
så kan man numera konstatera 
att man har en väl utvecklad 
ungdomsverksamhet vid sidan 
av seniorlagen, ur dessa ung
domsgrupper som man allt som 
oftast kan plocka fram adepter 
till representationslaget. Man 
kan också räkna fram att klub
ben f. n. har fem fotbollslag, 
nämligen A-, B- , Jun- , Pojk
och Knattelag, vilket får anses 
som mycket bra i ett samhäUe 
som Fjällbacka där en ann9.n 
sportgren, nämligen seglingen, 
konkurrerar om själarna. Sty
relsen under jubileumsåret be
står av följande: ordf. Lars Ehg
berg, kassör och vice ordf. Stig 
Sammre, sekr. Leif Ericsson, v . 
sekr. Ulf Carlqvist, v . kassör 
Gunnar Hellberg och material
förvaltare Bertil Hellberg. 

när man tänkte på vad som fö
rekommit under denna långa tid 
av både gott och ont. Men den 
största glädjen var att se idrot
tens ungdom av i dag, hur den 
med en strålande entu siasm är 
redo att föra verket vidare. Det 
är den tredje generationen från 
starten, och vi hoppas få se dem 
under många år framåt inom 
den aktiva idrotten. 

AT 

Intresse för friidrott finns fort
farande kvar, och får man bara 
löparbanor och dylikt i ordning, 
kan det mycket väl tänkas att 
det återigen skall kunna bli fart 
på denna idrott i samhället. 

Ring 
0524/10071 eller112 92 

När Ni behöver 
någon trycksak 

s C H EW E N I U S' 
TRYCKERI AB 

MUNKEDAL 
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Kring Ostronörten 

Ostronört - ~erten5ia maritima. 
,-erker S tubelius foto, Gluppö. 

Att jag just nu fått denna ~ 
i blickpunkten sammanl:änger 
med att jag en dag tid läsning 
av diktsamlingen a\- Tors-..en 
Fogelqvist, Sånger till den för 
lorade skönheten, fann en dik 
m ed rubriken Fjärma Den ru
briken sade mig ingenting men 
den åtföljdes av anmärkningen: 
"Fjärman eller ostrOnörten 
(Mertensia maritima) är en säll
synt havsväxt med bh!. blommor 
och ostronsmakande blad"". Jaså 
ostronörten, d å är jag :ned. All
tid har man lyst upp. när man 
träffat p å de ,-aekra slingorna 
i någon stenmal u e på någon 
av våra holmar. Och dikten, som 
jag träffade på, tycker jag är 
så bra att den bör omma un
der ögonen p å Fjällbacka - Bla 
dets läsare. 

Anm. : I botanisk litteratur fö 
rekommer även andra inhemska 
namn på ostronörten. Sålunda 
har jag träffat på u om den 
nämnda Fjärma även formen 
Fjärva. I våra trakter har jag 
dock aldrig träffa t på någon av 
dessa namnformer. 

Vår vanliga skolflora upplyser 
att ostronörten är en glatt ört 
med smal klocklik krona och 
blad blågrå och köttiga. Bladen 
smakar ostron. F örekommer på 
steniga havsstränder - är alltså 
sällsynt - i Bohuslän och nor
ra Halland. Och man kan till 
lägga, att den tillhör familjen 
Strävbladiga växter och alltså 
nära släkt med Förgätmigej. 
Blommorna angives som ljusrö
da eller ljuslila. 

I vår FjäUbacka-skärgård har 

jag hittat den på några holmar. 
F ör ögonblicket erinrar jag mig 
några smärre bestånd på Gröt
skär och Gluppö samt ett större 
i stenmalen på Långeskär. Väx
ten är numera fridlyst. 

En minnesbild , knuten till os
tronörten härhemma på våra 
holmar. Götel:orgs Botaniska 
Förening skulle en gång förläg
ga sin botaniska utflykt till 
Fjällbacka skärgård och ledaren, 
professor Skottsberg, bad mig 
om hjälp vid anordnandet. Jag 
fick en båt och såg till att del
tagarna fick besöka våra hol
mar med botaniska rariteter, 
bland dessa ostronörten. Skotts
berg gav mig i uppdrag att se
nare föra över något exemplar 
till Botaniska trädgården, där 
han just höll på med att "an
lägga en havsstrand" och där 
borde också ostronörten vara 
med. Och den kom dit men ty
värr trivdes den inte med den 
för växten något främmande 
växtplatsen. 

"Bladen smaka ostron", heter 
det, och det för tanken från 
växten och till de läckra skal
djuren, ostronen. Men jag fin
ner, att det inte är värst många 
gånger jag haft tillfälle kalasa 
på dessa allt dyrare läckerheter. 
Senaste gången var det för åt
Skilliga år sen nere i Jugosla
vien i Dubrovnik, där en ame
rikan i ressällskapet bjöd på os
tron. Men i Fjällbacka då? Jag 
var inte med på den tiden då 
våra förfäder därhemma satte i 
sig hela lass med ostron, om man 
får döma efter de väldiga ban
kar av ostronskal som de läm-

Och vi märkte att det för henne 
var ett uppskattat nöje. Hur fick 
mor sina ostron? Jo, det var 
känt därhemma, att fru Stube
lius i skolhuset hade den egen
domliga smaken , att hon tyckte 
ostron var gott, så när gubbar
na fick se några ostron på berg
väggen därnere i djupet hämta
de den långa "ostratången" -
en sådan fanns i varje sjöbod 
den tiden - och skörden gick 
de då upp och skänkte mor. Och 
mor var beredvillig att göra en 
återtjänst. Så när någon råkat 
få fiskkroken i benet och det 
gällde att få ut den. Jag minns 
när mor gjorde sådana opera
tioner. Uppskattat på en tid, då 
läkare inte fanns inom räckhåll. 
Lisa Bolin berättar. Lisa, syster 
till Hans Bolin, var vår piga, 
och jag minns hur hon berätta
nat efter sig. Men i hemmet då? 
Och när jag var barn? Jo, jag 

minns hur vi satt och tittade på 
när mor klöv isär skalen och 
åt upp det slemmiga innehållet. 
de hur gott det var om ostron 
när hon var barn, så där kring 
mitten av 1800-talet. När man 
sett i "glasbaljan" var dom satt 
så var det bara att knipa dom 
med den långa tången. Och inte 
räknade man ostronen styckevis 
utan man mätte dem i kaggar 
som kallades "osterträ". Man 
sålde till Florö, där Abela då 
regerade. Inte alltid var det så 
rej ält med betalningen Ibland 
blev det en kanna brännvin i 
stället för pengar. Och vi satt 
där hemma och hade det så 
smått, så smått. Berättade Lisa. 

Anm. "Glasbaljan var ett 
slags vattenkikare, gjord aven 
liten kappe utan lock. I botten 
en ruta utskuren och där var en 
glasruta infattad". 

Sverker Stubelius. 

Ostronörten 

Gränsbo på det sista sk ärets stenar! 
Hav och rymd och jord ditt väsen enar. 
Salt och silverstoft och blåa drömmar 
ur din ensligvordna blomsjäl strömmar. 

Ingen, ingen följde dig på färden 
fram till horisonterna av världen. 
Alla falnade och miste färgen 
i de skumbestänkta öde bergen. 

Du allena s!og din rot i suset 
av det eviga orkesterbruset 
från en ändlöshet, som stråltung svallar 
runt kring tidens kust och tingens vallar. 

Sög jag dig din svala must ur bladen, 
steg ett sorl som sång ur Iliaden 
och en fjärran smak mig kom i munnen 
aven havstid, njuten och försvunnen. 

Släkt, som fordom timrat sagans kölar, 
återvänd till dina ljumma gölar! 
Jättedåd du gör, men sagoglansen 
skimrar icke mer kring ögonfransen. 

Blod bli vattnen, där du vapnen lögat. 
Vidd och världar svunno dig ur ögat. 
Och den obeskurna himlaranden 
längtas blott av drömmare på stranden. 

Rör ej, vandrare, med råa fingrar 
denna lager, som odödlig slingrar 
kring det vidast vida, hårdast hårda 
att dess h ärlighet i tystnad vårda . 

Det, som växt oändligheten nära 
och fått storm och stillhet lika kära, 
falnande och halvförbrunnet ruvar 
under vardagsvärvets press och skruvar. 

Söker du dess skygga glans bevara, 
skall det dig med brustna ögon svara: 
"Vad som vart åt evigheten givet, 
b lommar blott en fattig gång i livet." 

Torsten Fogelqvist. 
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he~o ~-E '-"5=Co::::ciga klyf
ta -:.E: ~--c.~ av bes5kare 
oc± ~-'--~o _-amnet Kungs
kl..-:'= :: 0- ci.al ar :887 då ko
n~2 ~ ~ rid sin besök här 
gick- :geno::: densamma . Dess
förinnan bar klyftan namnet 
RamJeklovan. P å den h ögra 
bergväggen \id norra ingången 
är konung Oscar II :s namn in
ristat. som ett minne till efter
\oärld~n. Klyftans längd är om
kring 200 meter och den södra 
ändan mynnar ut vid bebyggel
sen därstädes. När man vill ta 
en p r omenad genom klyftan sker 
det bäst från den södra ändan 
vilken ligger på marknivå. D2 
höga grå bergväggarna reser sig 
mot skyn och som en spärr mel
lan väggarna hänger de stora 
kilformade klippblocken som 
minnen från den stora landisens 
tid. Så småningom ljusnar det 
mot norr, och snart står man 
på den vackra bergsplatån med 
en vacker utsikt ned över sam
hället mot norr. Promenaden 
fortsätter utför och man blan-

dar sig med de bergfa llna 
blocken vilka delvis u tgör den 
stig man får vandra för a tt kom
ma ned på gatan. 

Under flera århundraden har 
K u ngsklyftan iakttagits av så
väl målare som andra, vilka i 
klytan inte sett bara en hiske
lig rämna utan även och fram
förallt ett naturminnesmärke av 
storslagen skönhet. Under se
nare år har många ansett, att 
det borde göras något för att 
förbättra den svårtillgängliga 
terrängen vid den norra infar
ten. Inom de samhälleliga för 
eningarna har det stötts och 
blötts utan synbarliga resultat. 
Genom samhällsföreningen blev 
det kontakt med Fritidsnämnden 
varefter arbetet tog sin början 
med uppförande av trappor. 
Dessa trappor börjar nere vid 
Konsum. I markterrängen är det 
granitsteg, och h ögre upp i ra
vinen utgöres de av träsektio
ner. Allt är snyggt och trevligt . 
Kanske skulle man önska en 
fortsättning av trappan h ögr e 
upp för att det hela sk u lle var a 
fulländat. 

Frllil gatan stiger trappan upp mot Kungsklyftan. 

JOH GRANQVIST BYGGNADSFIRMA HB 
FJÄLLBACKA 

e l. 0 525-31230, 31262 

En kanon 

FjäLLbacka 
från ha djupet ar berikat 

hemb ogdsmuseum 

Hembygdsmuseets sen<iste nyförvärv är den gamla kanon en som 
omhändertagits av A . Torewi. 

Hembygdsmuseet har under se
nare tiden erhållit ett mera unikt 
föremål till sina samlingar. Fö
remålet, ett eldrör till en ka
non, har fiskats upp från havs
botten vid Trolleskären sydväst 
om Väderöbods fyr av ett dy
karelag från Lundby brandkår. 
Det var under förra sommaren 
som dykarna låg på tränings
läger vid Väderöarna, och un
der sitt arbete fann att deras 
verksamhet pågick vid en ka
nonkyrkogård. Man plockade då 
upp det två meter långa kanon
röret från havsbotten och tog 
det i land på Väderöarna, där 
det legat tills det nu fördes i 
land i Fjällbacka. Fornvården i 
Fjällbacka blev omedelbart in
tresserade, och mästerlotsen S yl 
ve Bräck blev från början för
bindelselänken mellan berör da 

Sällskap vill bevara 
husen på Väderöbod 

Väderöbods båtsällskap har haft 
årsmöte i Hamburgsunds brand
station där man beslöt att \Oer_ 
ka för bevarandet av de hus so:n 
finns kvar på Väderöbod. och 
för att uppnå detta kommer 
sällskapet att u ppvakta domän
verket. Sällskapet k ommer även 
i år att fortsätta med a an
ordna båtutflyk ter till olika öa.!" 
i skärgården. 

Antalet medlemmar är nu ::69 
och ett mycket ston amaJ. hi
de kommit till årsnöte- ~ 
ordförande valdes Rolf Lö~ 
sekr. Bertil Johansson. vice ~ 
Uno Thuresson. kassör 30 Gi"':
berg och örrig leda:no:: ~ 
Arvidsson. Till b~ 
utsågs Kerstin ThUTeS';()::!.. _~""&
avgiften fastställdES tl.:... 20 o 

Årsmötet beslö: ä .. en a-: den ::5 
maj anordna en Yårfes-: : K'-;~E 
bygdegård. 

parter om hur man kunde bli 
ägare till fyndet. Allt utveckla
de sig till fördel för museet och 
nu är trofen i hamn. ::\lästerlot
sen Sylve Bräck. Fjällback a, 
meddelar a tt ytterligare en ka
non ligger på botten p3 sa gott 
som samma ställe som den som 
tagits upp. Även norr om Väder o 
öarna h ar man iakttagit kano 
ner p å h avsbouen. 

Kanonen kan tänkas ha legat på 
sjöbottnen under c:a 200 år . 
Längden är som redan nämntr 
2 m eter och diame= ay eld
r öret är rid IDnmiI::!<eIl 020 och 
i andra ändan 0 0.35 ~:-er. lIyn
ningen är star _ :gerr:-a::,-rad men 
strax innanför ~!Ue d!a.meten, 
vara c:a 10 =- _ -!I ~eT det 
att hida n:oc:ie:.:e:I: ~ lien la
vett nIken bör ;;-":-;:52,, 

The 
Club 

g 

The v,-e:;t ~e ::,,-...~:;: 0":'0 kal
:ar sig de:::. ;;-..,-.- -~:z grupp 
herrar :;o:::: sa::.= :.;: 2: 0 0 baka 
har FJL~ =- -~-

~~ 1r :: ~~::;~~:~-~~t. 
OnL.:re-~E ~- ~~=.:L?ektör 
_.\Le :=i.e:::::. - -... =::':!!a i 
1- ~ .. ~ ~ ~~~~ :: olika 
i:::c~~~ oc::.. ::-,....::--= 
\: --:-.., -=~'" ==-~ :,::;. p_ats, 
C2- .,,-: ~ :.:rv::...;;. "'- :.2: fis
ka sc:=.- ~ ........ ;;;; ~::::::= S::nde-

.!':i.'i" ~ .;:::::x=- ~#g vi 
~=-'-=E :,.. ~'" ~: ~ stor 
::.e: ~ ~ c:e: ""~ skär
~.L~ _ c---=_ sc-"'-;: e~ 
~ ci~g2""e ~ =---=--= x:n
-r=S7E~ =xC. ~ näm
:2:=:e:: -~ ::E.C.a ~--= Gunnar 
~ G..:;,=~ - -==... so::r:. Ull 

C:2"-n2~~ ~ _. -:rbaen ut 
-=.... ~~ . redle:nsan _ 

:iLe: är ~ och c.e förbere 
der jego2rsjuhlleer.. 



F jällbac ka-B lade t 

Tjugo år tillbaka 
föddes detta lilla Blad, 

som av oss alla noggrant läses 
rad för rad. 

Första tunna numret 
kom en mörk decemberdag. 

Och syftet var -
att för Fjällbacka slå ett slag. 

Att detta lyckats 
kan vi glada konstatera 

efter orten räddats från 
att helt stagnera. 

Framåt det gått 
med vind i alla satta segel. 

Bladet är nu 
dagliglivets sanna spegel. 

Bakom varje nummer 
ligger arbete och slit 

och feta honorar 
får ingen för sin flit. 

Men vem vill inte kämpa 
för det man håller av. 

Och Fjällbacka har rätt 
att ställa sina krav. 

Härmed önskas Jubilaren 
lycka och framgång, 

lång levnad 
och av röda rosor hela fång. 

Maj Gustafson. 

Samhällsplanering 
for/s. från sid. 2 

läge än vad man tidigare tänkt 
sig. Detta även med tanke på 
den fasta förutsättningen som 
kommunen numera har, att ej 
förbruka god åkerjord där an
nan rimligen kan anskaffas. I 
planerarens uppgifter ingår 
dessutom bl. a. att ta fram ett 
annat och större område för 
camping. Kommunen har utta
lat att Sälviks camping får ses 
som en övergångsföreteelse. Om
rådet är för litet för att få eko
nomi på en camping. Kommu
nen har också uttalat att det be
hövs ett område för den bofasta 
befolkningens rekreation och 
inget område lämpar sig bättre 
härför. Likaså småbåtsvarvet, 
det lider i dag av växtvärk. Ett 
nytt större område måste ska
pas för det ökade båtbeståndet. 

Nya småbåtshamnar tillhör gi
vetvis de uppgifter som planera
ren har att ange. 

Den inre delen av samhället 
kommer också att beröras. En 
påtagbar förändring av samhälls
b ilden står redan klar. Rylan
ders har förvärvat dels Wenan
derska magasinet och dels f. d. 
Centralföreningens magasin. Sto 
ra planer föreligger här till en 

ombyggnad för att inom ramen 
för behållande av byggnadssti
len skapa föru tsä ttningar för 
olika detalj handelsmöj ligheter 
jämsides med den egna r ör el
sen. Ävenså ingår det detaljer 
för service åt fritidsfolket. En 
annan rörelse som k ommer a , 
förändras är Konsum. Speciella 
studier pågår för att ev. för
lägga deras affär i anslutning till 
Sumpanområdet. All t detta ~ 
mycket mera kommer att inga 
i planen. Vi räknar med att UD

der hösten klara av de remiss
omgångar som måste till. Där
vid kommer vi även att under 
höstens lopp ha information för 
samhällsborna och ta emot de 
reaktioner som planarbetet kan 
ge. Därefter skall detaljplane
ringen sätta igång. Jag u tgår 
därvid ifrån att vi måste sticka 
emellan med en bostadsplan for 
att klara av det behov av bo
stadstomter som bevisligen före
ligger. 

Till nästa sommar kansk e vi har 
en samhällsbild som åtminstone 
på ett par avsnitt till det bättre 
skiljer sig från nuvarande. V-a: 
mött. 

Raymond H ansson 

FO'fO 
har öppnat i stora nya lokaler i andra 
våningen hos Fjällbacka Fisk, mitt 
emot gamla fotolokalen 
Erbjudande i 

o nya atelje: var 

8 bilder l färg 59:- ordinarie 76: -
8 bi1der l sv. 40:- ordinarie 55 :-

affären blir det många olika erbjudanden under 
sommaren. 
Se kommande annonser dagspressen 

J2åfj:pJi!tO-tO-
... . PERCY'S FOTO 

Välkomna 
Percy 
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Fj äl lbacka hamns lossningspremiär 
ägde rum i slutet av februari 
månad då handelsföretaget L er 
stens kvarn importerade göd
ningsämnen. Under en vecka an
lände tvenne båtar, motorhrty-

gen Schulau och Nau tice hem
mahörande i Tyskland vilka i 
Rouen, Frankrike, intagit 1.000 
r espektive 1.500 ton gödning. 
Det var vackra fartyg vilka för 

n ågra dagar sk änkte hamnen sin 
prydnad. Man hoppas nu att 
pr emiärlossningen skalll få en 
varaktig efterföljd av såväl ut
sk eppning som ankommande bå -

tar. L erstens Kvarn innehas se 
dan något år av direktör Rolf 
Silvstr and, Lidköping, och för e 
taget u ndergår en expansion av 
stor a mått för närvarande. 

M/ f Nautice efter ankomsten till Fj ällbacka hamn för att lossa 
sin last. 

M/ f Schulaus kapten Otto Gardermann med fru Helena Garder
man på sitt fartyg. 

Lilla Boden 

III1 

Välkomna 

en ny affär i Fjällbacka 
.. 
ar 
Vi saluför lite udda och speciella saker 
att ge bort eller köpa till Er själva 
Koppar- och tennsaker trån England och 
Holland 
Lergods från Töreboda 
Keramik från Deco 
Virkade väskor, hemvävda trasmattor, 
hela fårskinn 
Tröjor av ren fårull, stickade på Hjärferön 

Berglind & Eriksson 



Fjällbacka-Bladet __________________________________________________________________ 23 

Camil Ca ra 

Gamil Gabra anses \-ara en 
mycket lovande kOIL"Ulär. Han 
kommer att vistas större delen 
av sommaren i F jällbacka och 
då åtaga sig porträrnn:llning \-id 
sidan om motinnalning. 

En del av Gamil Gabras onst
verk, bl. a. F jällbacka- motiv, 
kommer att finnas med på lIoll
brinks sommarutställning i Bo
huslän. 

Född i Kairo den J december 
1938. Genomgick konstakade
mien i sin hemstad 1959--64. Ef
ter sin examen arbetade Gamil 

Inventering 
Djurlivet vid Väderöarna _kall 
inventeras. Naturvårdsverket E 
reslår att länsstyrelsen i Göte
borgs och Bohus län snarast 
möjligt påbörjar inventeringen , 
som skall göras inom norra och 
södra Väderöarna. Syftet m~d 
undersökningen är att få fram 
underlag för att kunna bedöma 
hur många områden som är 
lämpliga att skydda för djuren . 
Förutom häckfågelfaunan bör 
även sälarna omfattas av inven
teringen, anser verket, som är 
berett att anslå 10.000 kr. til! 
projektet. 

Gabra 1964-71 i det egyptiska 
turistministeriet, där han tre år 
i följd vann första pris i na
tionstävlingen om förslag till 
konstnärlig utsmyckning av mi
nisteriets information i utlandet. 
Under denna tid hade Gamil 
Gabra utställningar i Egypten, 
Bulgarien och Libyen. 

Gamil Gabra utvandrade 1971 
via Paris till Sverige, och har 
sedan dess varit bosatt i Upp
sala, där han sedan hösten 1972 
parallellt med sitt eget måleri 
undervisar i oljemålning, kroki, 
perspektiv och figurteckning. 

Kyrkskolan 
räcker 
Det finns inte nu något som ty
der på att kyrkskolans lokaler 
i Fjällbacka inte kommer att 
räcka till under de närmaste 
åren, säger Tanums skolstyrelse 
som svar på en förfrågan från 
sociala centralnämnden om sko
lan är intresserad av att hyra 
en avdelning till lågstadiet i det 
planerade barndaghemmet i 
Fjällbacka. Skolstyrelsen önskar 
emellertid, att möjligheten hålls 
öppen om en oväntad barnök
ning kommer att ske i framti
den. 

Rekordmånga medlemmar 
Fjällbacka RK 

Fjällbacka Röda kors har under 
1975 satt rekord i antalet med
lemmar som vid årsmötet var 
495. Räkenskaperna balanserade 
på 17.821 kr. I denna summa var 
dock ej Sysselsättningsklubbens 
kassa inräknad i, denna redovi
sades av fru Astrid Järund, och 
i kontanter fanns 3.000 kr. samt 
färdigt arbete för 4.000 kr. Ge
nom tombolor och lotterier ha
de kretsen fått in 15.000 kr. och 
riksinsamlingen hade gett 3.066 
kr. 

I sociala kostnader hade kretsen 
utbetalat 3.398 och i internatio
nell hjälp hade lämnats 2.000 kr. 
I anslag till överstyrelsen hade 
lämnats 2.000 och till distrikts
styrelsen 1.000 kr. Dessutom 
lämnades anslag till Philipssons 
fond samt till Oskarshems se
mesterhem. Bland besluten i öv
rigt märktes att kretsen skall 
ordna samkväm för handikap-

Rekordoffer 

nordligaste 

Bohuslän 

Fasteaktionen noterade rekord
ökning i nordligaste Bohuslän, 
som omfattar Vikornas norra 
kontrakt. Resultaten för följan
de blev: Kville 7.453, Fjällbacka 
4.692, Svenneby 6.283, Bottna 
2.858, Hamburgsund 2.111, Ta
num 4.189, Grebbestad 2.546, 
Hafstensund 855, Sannäs kapell 
56, Lur 1.928, Resö 535, Naver
stad 4.250 och Mo 2.770 kr. 

Primärkommunal 

personal Tanum 

Av SCB:s nu föreliggande publi
kation Kommunal Personal 1974 
framgår att i Tanums kommun 
fanns under redogörelseåret 88 
kommunaltjänstemän, varav 28 
män och 60 kvinnor. A v dem 
arbetade 20 män och 38 kvin
nor på heltid samt 22 kvinnor 
på deltid. Övriga av kommunen 
anställda arbetstagare var till 
antalet 457, varav 18 män och 
439 kvinnor. Av denna grupp 
arbetade 10 män och 27 kvin
nor på heltid samt 8 män och 
412 kvinnor på deltid. Totalt ut
gjorde alltså den primärkorn:
munala personalen i kommunen 
545 personer, varav 46 män och 
499 kvinnor. 

pade, anordna resa för pensio
närerna samt bjuda på kaffe på 
ålderdomshemmen. 

Sonja Broling, som i trettio år 
varit kretsens ordförande, kun
de på grund av sjukdom inte 
närvara varför Nils Karlsson 
ledde årsmötet. Detta beslöt en
hälligt att omvälja Sonja Bro
ling. 

I övrigt består styrelsen av : 
Kees Zvetsloot, Kerstin Karls
son, Anna Björkemarken, Nils 
Kristensson, Nils Karlsson, Inga 
Larsson, John H. Johansson, Alf
hilda Holmberg, Margot Johans
son och Signe Palm. Arbetsle
dare Marny Waldner. Revisorer 
Arne Fredlund, John Johans
son. 

Ombud till distriktet Marny 
. Waldner, Alfhilde Holmberg, 
Inga Larsson. Årsavgiften be
stämdes till 10 kronor. 

SETTER]LIN])§ 
BAGERI EFTR~ 

Egen tillverkning av 

BAGERI och 
KONDITORIVAROR 

TEL. 0525-31029 

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBAt;KA 
Tel. 0525/31250 

NISSE CARLSSONS 

rJJam./-tiu1:iJUj 
Årets nya permanent 

Allt i modern hårvård 

Tel. 0525/31125 
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Kville Hembygds och Fornminnes
Förening har 839 medLemar 

Från vänster: Thure Oskarsson, Nils Nilsson, Östen Hedenfjell 
och Artur Johansson, vilka tilldelades föreningens hedersjetong 
för deras intresserade arbete inom fornvården, samt föreningens 

avgående ordförande Arne Fredlund. 

Hembygdsföreningen höll sitt 
årsmöte i Kärrets klubblokal 
den 24 maj. Ordföranden Arne 
Fredlund hälsade deltagarna 
välkomna varefter han utsågs 
till att leda . mötesförhandling
arna. 

Efter ett mångårigt arbete inom 
hembygdsföreningen och hem
bygdsrådet avsade sig Arne 
Fredlund ordförandeskapet i så
väl hembygdsföreningen som 
hembygdsrådet. Till efterträdare 
valdes Artur Johansson, Karls
lund. Till ledamöter i styrelsen 
återvaldes Hanna Johansson, 
Allestorp, och Arne Weisaeth, 
Edsten, samt nyvaldes Evert 
Arvidsson, Hamburgsund. Till 
revisorer återvaldes Gustav 
Holmark och Filip Arvidsson, 
Hamburgsund. Till valberedning 
åtsågs Östen Hedenfjell, Fjäll
backa, sammankallande, Filip 
Arvidsson, Hamburgsund, Han
na Johansson, Allestorp, Thure 
Oskarsson, Branneby, och Eric 
Gustavsson , Dahle. Till ombud 
vid Bohusläns Hembygdsför
bunds årsmöte 1977 utsågs Klara 
Johansson och Folke Johansson. 

Till ledamöter i de olika hem
bygdsnämnderna blev följande: 
för Fjällbacka Algot Torewi, 
sammankallande, samt Sonja 
Broling, Jan Olsson, Nils Eriks
son, Bror Jansson, Linnea Isaks
son , Astrid Olsson, och Inga 
Strömberg; för Hamburgsund: 
Filip Arvidsson, sammankallan
de, samt Astrid Gustavsson, 
Märta Bergeby, Karl-Åke Hans
son och Kerstin Thuresson; för 
Kville: Hanna Johansson, sam
mankallande, samt Nils Nilsson, 
John Albinsson och Erik Teng
berg; för Branneby: Thure Os
karsson, sammankallande, S'lmt 
Johan Johansson och Klara Jo-

hansson; för Rabbalshede: Eric 
Gustavsson, sammankallande, 
samt John Gustavsson, Harry 
Karlsson, Folke Olsson, Inger 
Aronsson och Sven Pettersson. 
Man beslöt att höja årsavgiften 
till 5 kronor för år 1977. 

Årets utfärd skall i år företagas 
till Läckö slott med närliggan
de bygder. Styrelsen skall be
sluta om tid och ordna detaljer
na i samband med resan. 

Kostnadsberäkning för repara
tion av museibyggnaden "Stavas 
stuga" i Hamburgsund hade in
kommit. Besläts att hembygds
rådet ansöker om att summan 
tas upp i kulturnämndens stat 
fär nästkommande år. 

Hembygdsföreningen förrättade 
utdelning av h edersjetonger till 
följande: Hedersjetong i guld till 
Östen Hedefjell för mångårigt 
värdefullt arbete för hembygds
vården samt inom föreningens 
ledning, hedersjetong i silver till 
Thure Oskarsson, Nils Nilsson 
och Artur Johansson för intres
serat och värdefullt arbete med 
torpinventeringen. 

Underhållning följde och red. 
Evert Arvidsson höll ett längre 
intressant föredrag om händel
ser i Hoge Slotts äldre historia, 
vilket rönte stor uppskattning 
av de talrika besökarna vid mö
tet. Vidare visade Arne Fred
lund och Knut Kristiansson 
vackra färgbilder. 

Till sist framförde Eric Gustavs
son styrelsens och hembygds
föreningens tack till Arne Fred
lund för hans mångåriga och 
värdefulla arbete inom för
eningen, samt önskade den nye 
ordföranden Artur Johansson 
lycka och framgång i sitt nya 
uppdrag. 

Tyska skolskeppet Gorsch Fock 

Tyska skolskeppet GOl·sch Fock 
besökte Fjällbacka i mitten av 
maj för ett kortare besök. 
Det vackra tremastade bark
skeppet ankrade upp vid Valö. 
Härifrån färdades ett antal av 
manskapet i tvenne båtar för ett 
besök på ön Stensholmen vilken 
är belägen söderut från Fjäll
backa, och där en krigskyrko
gård är belägen efter Skagerack
slaget under första världskriget 
den 31 maj 1916. Här begrovs 
vid detta tillfälle ett antal stu
pade av såväl tysk som engelsk 
nationalitet. Under dessa 60 år 
har den tyska nationen med 
jämna tidsintervaller besökt 
dessa gravar. Av de som jord
fästes här kunde nationen iden
tifiera skalden och sjömannen 
Gorch Fock. Hans namn var 

egentligen Hans Kinau, men 
under pseudonymen Gorch Fock 
kommer hans minne som havets 
diktare att leva. 

Skolskeppet Gorch Fock besök
te Fjällbacka första gången den 
19 och 20 september 1962 där 
besök gjordes vid gravarna på 
Stensholmen. Det var då en an
slående högtidlighet som ägde 
rum, och korvettkapitän von 
Witzendorff minde i ett tal om 
den store diktarens liv och öden. 
Det är ett relativt nytt fartyg 
vilket levererades till västtyska 
marinen år 1958 och har 240 
man ombord, därav 150 väst
tyska marinkadetter. Vid besö
ken nedlägges kransar och 
blommor. 

T -wi. 

Vid högmässan på denna dag stod inga platser tomma 
och solen lyste varmt och skönt och varje liten blomma 
den stod så fint mot himlens blå, sin Skapare till ära 
som ville den med doft och färg sitt lov till Honom bära. 

Vi sommargäster voro uti kyrkan ganska många 
som sutto uti bänkarna de hårda och de trånga 
och psalmsången den klingade till körens stämmor ljusa, 
högtidliga vi hörde orgelns toner mäktigt brusa. 

Och prästen han predikade om undret i naturen 
om blommorna och fåglarna och om de många djuren. 
Vår Herres godhets rikedom hans tema var för dagen 
och jag tror litet var sig kände stämningsfull och tagen. 

När gudstjänsten var slut han bad oss alla sommargäster 
att vara varmt välkomna hit till havsbandet i väster. 
Hans varma ord de gladde oss, till hjärtat rakt de gingo 
så alla något ljust och glatt i våran blick vi fingo. 

Till utgångspsalmens toner vi så lämnade vår kyrka, 
besjälade vi kände oss utav en inre styrka. 
Och solen sken, av havets glitter stod man helt betagen 
på kyrkplanen i Fjällbacka uppå midsommardagen. 

Rikard 

~~~~~~~~~~~~~~ 
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Min hembygds ortnamn 

Deltagare i "'- _=- ==de från vänster Folke Hagberg, John 
Berggren, :bIL"'e - ""2::2. distriktslantmätare Olof Bern, Östen 
Hedenfjell. J~ :::::.. -a!:.ansson. Stående från vänster: Janne 

O~ _-=--E :::redlund och Aina Andersson. 

~RUND 

EN IHNG 
A<T EBOLAG 

f JA,LLB ACKA 

Telefon 05 25/31022 

Under hösten 1975 och våren 
1976 har en studiecirkel i detta 
ämne pågått i bibliotekslokalen 
i Fjällbacka. I cirkeln har åtta 
personer deltagit. Studieleda~e 
har varit Hembygdsföreningens 
ordförand2 och Norrvikens 
Vuxenskola har hållit i trådar
na. Kursen har sammanställts 
av -Samfundt?t för Hembygds
vård. Grundbok Bengt Pamps 
bok "Ortsnamn i Sverige" och 
Harr y Ståhls "Ortsnamn och 
ortsnamnsforskning" . 

Distriktslantmätare O. Bern i 
Strömstad har varit cirkeln be
hjälplig med upplysningar om 
hur fastighetsregistrering skall 
ske i framtiden. 

Cirkeln har studerat de vanli
gaste efterlederna i namnen på 
gårdar och byar t. ex. -vin, 
-hem, -tun, -stad, -by-, -torp, 
-säter, -hult, -hede och -mark. 
Naturnamnen Backa, Bräcke, 
Edsten, Lersten m. fl. Förleden 
i gårdsnamnen är ibland mans
namn Verniks-hede, Alles- torp, 

FFF.Nå"len 

Grim-slätt o. s. v. Gårdarna på 
Vidingen har fått extranamn 
Assmundsgården, Botolfsgården, 
Christens-gåden. Möjligen har 
detta skett när Bohuslän blev 
införlivat med Sverige . 

Risken att förlora en del orts
namn när den nya registreringen 
genomförs kvarstår, trots ingri
panden av olika instanser. Så
lunda få r socke'nnamnet använ
das, men i de fall där två går
dar i samma socken har samma 
namn ex. Ödsmål, Bräcke och 
Torp finnes risk att det ena av 
dessa får helt nytt namn. 

Möjligen är även gårdarnas be
lägenhet i ortsnamnet i fara . 
östergård, Mellangård o. s. v . De 
skulle då ersättas med gårdens 
r;.amn plus ett nummer. Detta 
vore skada. Allmänheten bör slå 
vakt om ortsnamnen bl. a. ge 
nom att använda dem i post
adresser m. m. Uppsätt gärna 
skyltar som tydligt talar om 
gårdsnamnet. 

A. F, 

som årsmötet 1961 med stor acklamation beslöt att styrelsen skulle 
låta prägla, har sedan ej rönt den efterfrågan bland medlemmarna 
som man skulle ha kunnat förmoda vid beslutet. 
En ändring härvidlag hoppas vi skall komma till stånd! Det är en 
mycket snygg nål enligt nedanstående kliche i silver och blått i 

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

Klipp ur nedanstående kupong och rekvirera nålen nu! 

Bliv medlem i FFF 

Till 

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

V. g. sänd per postförskott omgående 

Namn .. 

Adress .. 

st. FFF-nålen a5;-

Bär 
FFF-Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 
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Fotboll ': 
~I 

Nu ser det verkligen ljust ut för 
Fjällbacka IK:s fotbollslag. Inte 
bara A -laget utan även B-laget 
toppar sina resp. serier och det 
är mer än vad man vågat hop
pas på innan serien startade. 
Visserligen var nog de flesta en
se om att i år skulle Fjällbacka 
bli ett av topplagen i Norra Bo
husserien, men att laget så med 
skärpa dokumenterat sin klass 
var mer än de största optimister 
drömt om. Efter 5 spelade om
gångar i Norra Bohusserien top
par Fjällbacka serien på m axi
mala lO poäng och med den su
veräna målskillnaden av 23-2. 
Tjugotre inspelade m ål och en
dast två insläppta vittnar om 
klass och styrka. 4-0 eller 5-1 

Matcherna hittills 

Första matchen i våras spelades 
den 24 april mot Tanums IF som 
verkade starka och gärna ville 
ha ett ord med i laget med tan
ke på Bohusseriespel till nästa 
år. Fj ällbacka spelade bra mat
chen igenom och vann till slut 
med klara 4-1. Andra matchen 
sk u lle bli svår. Dingle borta är 
ingen lätt uppgift. Alla var in
ställda på en hård match men 
Fjällbacka ville annat och vann 
även här med klara siffror. 4-0. 
Tredje matchen gick på hemma
plan mot Hällevadsholms unga 
spelsugna grabbar. Efter en 
jämn första halvlek spelade 
Fjällbacka ut riktigt efter paus 
och vann komfortabelt med 6 
m ål mot 1. Idel segrar alltså. 
Skulle detta hålla i nästa match 
mot arvfienden Hamburgsunds 
IF som i år inte riktigt kommit 
i sin vanliga k lass. Nu kanske 
tiden var inne just mot Fjäll
backa. Efter en jämn historia 
vann Fjällbacka till slut m ed 
matchens enda mål. Till sist 
match nummer fem på hemma
plan mot starka Hunnebostrand. 
Här var den första "lilla fina
len" tr odde man. Segraren här 
kom i ett mycket bra läge. En 
uddamålstriumf i endera rikt
ningen var mest troligt. Efter 
1-0 i halvtid för Fjällbacka 
kom så laget (som vanligt) i 
andra halvleken och slog in yt
terligare siu sylar. Till slut 
vann således Fjällbacka med 
hela 8-1. 
Som sagt, när detta skrives har 
Fjällbacka det bästa tänkbara 
utgångsläge med full pott i alla 
matcher. Men ett lag som skug
gar på samma poäng är Bovall
strands IF. När dessa två lag 
möts tror j ag mig kunna påstå 
att serien avgörs. 
Mycket är trot.s allt kvar och 
mycket kan hända i alla rikt
ningar. Vi skall inte ta ut något 

IDROTT 
i snitt per match i medelvärde 
är mycket bra och vi får hop
pas att både styrkan och viljan 
är kvar till hösten. Då kan det 
bli verkligt roligt och att Fjäll
backa m ed det spel de nu pres
terar är givna för Bohusserien 
är ställt utom allt tvivel. Laget 
spelade jämt med Grebbestad 
(som f. n. leder Bohusserien) på 
träningsmatcher i våras och 
borde rätteligen spela i Bohus
serien även i år. Som framgick 
vid denna rubrik i föregående 
nummer var det endast ett fut
tigt mål som gjorde att laget de
graderades till Norra Bohus
serien . 

Nåväl, vi får hoppas på att till 
hesten Fjällbacka återfinnes i 
den högre serien igen. Där hör 
laget som sagt otvivelaktigt 
hemma. 

pågående serie 

i förskott men det skulle 10r
våna om inte Fjällbacka IK i 
höst är med och slåss om serie
v insten. 

Laget har tempo, kondition och 
styrka. Det märks bl. a. n är 
andra halvleken startar. Då har 
många av lagen i denna serie 
svårt att hänga med och det 
märks även på måltillverk
ningen. De avgjort flesta malen 
har laget slagit in i andra pe
rioden. Det vittnar om styrka 
och kondition. Samtidigt vill jag 
ge laget en eloge för fint spel, 
rent tekniskt. Bra uppspel och 
fina kombinationer har varit 
förspelet till många m ål. 

Att gå in på spelarkritik är svårt 
och det skall vi inte h eller göra 
men jag kan inte låta bli att 
ge unge Tomas Aronsson en 
applåd för bra spel. Han är 
stark och framfusig och har sin
ne för var målet är beläget. D et 
märktes nu i senaste matchen 
mot Hunnebostrand. Då slog 
grabben in hela 4 m ål. 

Billy Jönsson är också en kille 
som "växt till sig" ordentligt. 
Han kommer mer och mer och 
har nu även fått tyngden bak
om sig. Två trevliga grabbar 
både på och utanför plan som 
FIK har och kommer att få stor 
glädje av. 

Lars Engberg är kapten för la
get och den uppgiften sköter han 
på ett berömvärt sätt. Han di
rigerar sina mannar med stor 
ackuratess och gör ett jätte
arbete på mittfältet. 

Vi får stanna där och komma 
tillbaka till hösten och då be
rätta om hur det gick till när 
Fjällbacka IK (som f. ö. fyller 
50 år i år) gick upp i Bohus
serien igen ... 

- Jin-

B-laget trummar på 

Fjällbackas B-lag är i likhet 
med A-laget verkligen i stöten 
just nu. När detta skrives har 
laget spelat fyra matcher och 
har full pott. D . v . s. 8 poäng. 
Målkvoten skäm s inte heller för 
sig. 19-5. Laget ligger på andra 
plats efter ledande Grebbestad 
men då är att märka att laget 
har en match mindre spelad. 
Vinner m an den leder man se
rien och har en "pinne" till go
do på Grebbestad, som har 
lyckats spela en match oavgjord. 
Det är mycket bra, och vi skall 
ge laget en eloge för gott spel. 
Det är synd att inte mer åskå
dare finns på plats när B - laget 
spelar, för det är mycket kul att 
se dessa grabbar, dessa kom
mande män spela fotboll. Där 
inte tekniken eller taktiken 
räcker till finns kämpaglöden 
och konditionen i mycket stor 
utsträckning. Och skall san
ningen fram besitter laget inte 
så ringa tekniskt kunnande och 
taktiken är det som regel inget 
fel på. I senaste matchen mot 
Rabbalshede borta, som f. Ö. har 
ett homogent och starkt lag, 
vann Fjällbackas B - lagare med 
hela 7-0. Ett resultat som inger 
förtroende inför kommande 
matcher. 

Vi tror att två lag kommer att 
kämpa om seriesegern i höst. 
Grebbestad och Fjällbacka. Det 
skall bli roligt att få å ter k om
ma till detta i nästa nummer av 
Fj ällbacka-Bladet och vi tip
par här att Fjällbacka står som 
vinnare före Grebbestad med 
Hamburgsund på tredje plats. 
Hoppas vi får rätt. 

-Jin-

Fjällbacka IK 

har hållit sitt år smöte, vilket var 
förlagt till klubblokalen, och 
var ganska välbesökt. Styrelsen 
för det nya året fick därvid föl 
jande sammansättning: ordf. 
Lars Engberg, sekr. Leif Erics
son, kassör Stig Sammre, mate
rialförvaltare Bertil Hellberg, 
övriga Gunnar Hellberg och Ulf 
Carlqvist. Till revisorer valdes 
Lennart Svensson och Wicke Wi
delius. Fotbollssektionen: m f 
Carlqvist, Gunnar Hellberg och 
Tomrnie Uvbeck. Ungdomssek-

. tion: Bengt-Åke Ahlzen, Fred 
Nyman, Bertil Hellberg, Tomas 
Aronsson och Lars Engberg. 
Gymnastiksektion: John Johans
son, Adele Berg. Handbollssek
tion: Dan Carlsson och Robert 
Tjerbo. Klubblokalkommitte: 
John Johansson och Stig -Tore 
Berg. Till representant vid 
BFF:s årsmöte valdes Lars Eng
berg. Som representant vid Bo
husläns-Dals Idrottsförbunds 

Golfmäsfare 
Leif Ericsson vann kretsmäster
skapen i golf som spelades i 
Fjällbacka. Olle och Gösta J är
und var bara aningen efter m ed 
en poängs skillnad. 

Resultat klass A: Leif Ericsson 
86 poäng, Olle J ärund 86, Gösta 
Järund 87. Damer A : Berit 
Strandberg 104, A. Carlqvist 105, 
Christina Weijrot 109 .. 

Oldboys: Sten Carlqvist 85, John 
Granqvist 92, Carl Lothigius 96. 
Herrar klass B: Hans H ensner 98 
Gösta Nävemyr 101, Bjarne 
Larsson 102. 

Klass C: Edgar Gustavsson 100, 
Sune Wetterlind 105, Lars Tärn
eld 105. 

Juniorer: Mats Lam t., 37, H åkan 
Andersson 89, Mats Sävstam 91. 
Damer B: Elisabeth Karlsson 
115, Bodil Ericsson 124, Monica 
Olsson 130. 

årsmöte valdes Alf Jonasson. 
Medlemsavgiften fastställdes till 
15 kr. för seniorer och 10 kr. 
för pojklagsspelare. 

I Jlllraml1ingar av 

tavlolf utföres! 

- MATERIAL I LAGER -

ALQ OT TOREWI 
FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525 / 31 0 71 
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10 seg larskola Fjällbacka o ar 
Så har då sommaren kommit 
och med den längtan art få kasta 
loss ut på sjön. om än för en 
aldrig så liten tur. Fler och fler 
har upptäckt tjusningen med 
att själv kunna hissa segel och 
sticka ut på sjön. Fler och fler 
både gamla och unga inser vär
det av att göra sina -första lä
rospån hos oss på seglarskolan. 
En utveckling, som ti är mycket 
glada över. För an möta det 
ökade intresset har \i beslutat 
att utöka båtmaterialet med två 
kölbåtar. Vi har val S ortrossen, 
enär vi anser den behändig och 
lagom stor. Vi tror att vi bland 
såväl vuxna som barn kommer 
att n a bättre resultat. genom 
det ansvar det innebär att själv 
få manövrera en kölbåt. Övriga 
båtar blir som \-anligt Trissar 

och redan den 14 juni sätter vi 
igång u te i Sälvik. 

När vi ser tillbaka på våra 10 år 
av verk samhet här i Fjällbacka, 
är vi mycket glada över den 
anda vi lyckats sk apa och det 
intresse för segling som seglar
skolan har fört med sig h är i 
samhället. Vi hoppas att vi i 
fortsättningen kommer att kun
na bjuda våra elever ännu bätt
re service och sprida kunskap 
om seglingens ädla konst inte 
bara t ill ungdomarna utan även 
till alla vuxna som ställer sina 
steg ut till oss iSälvik. 

Välkommen och väl mött. 

Seglarhälsning 
Seglar lasse 

Segelskolans chef Lasse Lundberg vid skolans förläggning 
i Sälvik. 

Ffällbacka Seglarskola 
TELEFON 0525 - 31560, 31040 

Nybörjarkurser "ladies Week" 

Fortsättningskurser Båtshop 

Båtuthyrning 

Kurser sommaren 1976 
Segling - navigation - båtvett 

Samtliga kurser börjar månda
gar*) kl. 09.00 och pågår dagli
gen till kl. 15.00. På fredag em. 
hålls avslutning för resp. vecko
kurs. 

För nybörjarkurserna och "La
dies we ek" krävs inga som helst 
förkunskaper. 

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

*) Kurs 2 börjar dock söndagen 
20/ 6 och avslutas torsd. 24/ 6. 

vecka 1. 14/6-18/ 6 Nybörjar-
kurs 

Vecka 2. 20 / &--24/ 6 Nybörjar
kurs 

Vecka 3. 28/6-2/7 Nybörjare+ 
forts.kurs 

Vecka 4. 5/7-9/7 Nybörjare + 
Ladies Week 

Vecka 5. 12/7-16/7 Nybörjare 
+ forts.kurs 

Vecka 6. 19/7-23/ 7 Nybörjare 
+ forts.kurs 

Vecka 7. 26/7-30/7 Nybörjare 
+ forts.kurs 

Vecka 8. 2/8-6/ 8 Nybörjare+ 
forts .kurs 

Eleverna bör varje dag till seg
larskolan medbringa fullt om
byte k läder och vid regn nödi
ga regnkläder. 
Kursavgiften är 280 kr., vilket 
inkl. kursmaterial. Vid anmälan 
skall anmälningsavgiften 130 kr. 
insändas medan restavgiften 150 
kr. betalas vid kursstarten. 
Fjällbacka Seglarskola. 
Box 28, 45071 Fjällbacka. 
Tel. 0525/ 31040, 31560. 
Båtex Seglarskolor. 
Postgiro 87 27 60- 4. 

Allt i BAT AR och TILLBEHOR 
finner 

Lasse 
Du hos Bengt och 

BATSHOPEN 

ABC-Triss Väderöjullen m. f.1 

Kappseglingsutrustning Segel 

Flytvästar 

Våtdräkter ISOCAMPE 

Seglarskola m. m, 

båtex 45071 Fjällbacka Tel. 0525-31040 

'J{.().WL in (Jett ta en titt fLå fJ.ått UJ.ttiWLent M: 

Parfym och kosmetika, plastfolie och 

plastmattor, inomhus- och utomhus

färger, båtfärger, leksaker 

YlALDNERS 
(]1åfJhande1 ttlt. 
MONA-LISA HEDSTROM 

Tel. 0525-31085 
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Segelsällskapet Norderviken arrangerar 
SM trissjolle 26 juli - 1 aug. 

SM i trissjolle är höjdpunkten 
i en ny hektisk seglingssäong. 
En kommitte under Karl-Erik 
Uttgrens ledning arbetar med 
förberedelserna för SM. SM
kommitten räknar med ett 60-
tal startande trissj ollar. 

Men det är inte bara SM i triss
jolle som SSN arrangerar under 
1976. I april månad startade seg
larkurser för nybörjare samt 
fortsättningskurser för lite mer 
erfarna seglingsungdomar. E·tt 
seglarläger för Europa-jollar ar
rangerades gemensamt med Bo-

hus län-D als Seglarförbund i slu
tet av maj. 

4 juli klubbmästerskap, 10 juli 
Väderöarna runt, 11 juli Hög
sommarregatta, 7 aug. Augusti
regatta, 14-15 aug. Saga-Cup 
för OK-jollar gäller även DM. 
Måndagsseglingarna börj ar den 
7 juni och håller på t. o. m . 16 
augusti. 

Juniorsektionen kommer att 
ordna några träningsdagar vilka 
kommer att anslås i anslagstav
lan i FIK:s klubblokal. 

SSN 
SSN:s styrelse 1976 Några punkter från verksam-

Ordf. Karl-Erik Uttgren, Tall-
gatan, 45071 Fjällbacka (0525-
31487), vice ordf. Peter Egnell, 
Olofsvägen, 43300 Partille (031-
267748 el. 0.525-31537), sekr. 
Gunnar Seden, Friggagatan 21, 
41664 Göteborg (031-194190 el. 
0525-12150), kassör Stefan 
Strömberg, Molinsgatan 5, 411 33 
Göteborg (0.31-163938 el. 0525-
31701). Seglingsnämndens ordf. 
Bengt Kahlman, Mörhult, 45071 
Fjällbacka (0525-31239), övr. le
damot Alf Jonasson, Hyreshus 
B, 45071 Fjällbacka (0525 -
31562) (utbildningsledare), övr. 
ledamot Leif Rune Torstensson, 
Hyreshus D, 45071 Fjällbacka 
(0525-31680). 

hetsberättelsen 

SSN hade vid utgången av verk
samhetsåret 202 medlemmar 
varav 43 juniorer. Vid årsmötet 
den 1 aug. 1975 fastställdes års
avgiften till 10 kr. för såväl ju
niorer som seniorer. 

Inom SSN har under året verkat 
tre sektioner, juniorsektion, köl
båtssektion och OK-sektion. 

Juniorsektionen arrangerade ett 
antal juniorseglingar med myc
ket stort deltagarantal. Sektio
nen organiserade också de trä
ningsseglingar som ägde rum 
varje måndagskväll. 
Kölbåtssektionen hade hand om 
arrangemanget av distanskapp
seglingen Väderöarna runt. C :a 

60- talet båtar fullfölj de seg
lingen som gynnades av härligt 
seglingsväder. 

OK- sektionen arrangerade den 9 
och 10 augusti OK-seglingen 
Saga Cup som genomfördes i 
tryckande sommarvärme med 
överlag svaga vindar. 

Midsommarträffen -75 blev myc
ket lyckad. Ett stort antal se
gel- och motorbåtsägare del
tog i färden till Lökholmen där 
det bjöds på musikunderhåll
ning, frågetävling, knopslagning, 
korvgrillning m. m. 

'l'rissjolle-SM 1976 

SS Norderviken arrangerar den 
29 juli-1 aug. SM för Tr issjol
lar. Trissarna kommer att segla 
om SM-tecknet på olympisk a 
banor förlagda till norra delen 
av Väderöfjorden. Vi räknar 
med att c:a 50~60 Trissj ollar 
från hela landet kommer att del
taga. 

SSN:s övriga arrangemang 1976 

1. Måndagsseglingar (tränings
seglingar) . Seglingarna äger rum 
varje måndagskväll under som
maren med början den 7 juni 
kl. 18.00. Start utanför Badhol
men. Det blir olympiska banor 
för jollarna och distans segling 
för kölbåtarna. 

2. Juniorseglingar. Ett antal ju 
niorseglingar kommer att an
ordnas under sommaren. Even
tuellt får någon juniorseglings
dag formen aven instruktions
dag då trimnings- och taktik
råd kommer att läras ut. Håll 
ett öga på SSN:s anslagstavla ! 
3. Midsommarträff. "Den gamla 
Fjällbackatraditionen" som åter
upptogs på försök förra året 
fortsätter till sommaren. På 
midsommardagen anordnas en 
familjeträff på Lökholmen där 
alla segel- och motorbåtsägare 
är välkomna. Start sker från 
Badholmen. Mer information på 
SSN:s anslagstavla. 

4. Klubbmästerskapen seglas i 
år den 4 juli. Banorna blir 
olympiska och tre seglingar 
kommer att anordnas. Observera 
att i KM måste h ela besättningen 
vara medlemmar i SS . 

5. Väderöarna runt. Lördag den 
10 juli. Tävlingen är öppen fÖl: 
alla däckade kölbåtar. Den seg
las enligt handicapregel Scan
dicap (se information längre 
fram). Anmälan sk all sk e skrift
ligt till Alf Gustafsson , Hyres
hus C, 45071 F jällbacka . Anmä
lan senast 5 juli! 

6. Högsommarregatta . Söndag 11 
juli. Start sker utanför Badhol
men. Anmälan till Alf Gustafs
son, tel. 0525/ 31727 senast den 
7 juli. 

7. Augustiregatta. Lördag 7 aug. 
Start utanföl' Badholmen. Re
gattan kommer ej att vara öp
pen för optimister eftersom SS 

Sotefjorden denna dag arrange
rar en stor optimistjolletävling. 
Anmälan till regattan genom Alf 
Gustafsson, 0525 / 31727 senast 3 
augusti . 

8. Saga Cup. Den 14-15 augusti 
tävlar OK-jollarna om vand
ringspriset i Saga Cup. Segling
arna kommer också att gälla 
som DM för OK- jollar. 

Handikapl·egel. Scandicap 

Väderöarna runt kommer, lik
som nästan alla andra handi
kapseglingar i Bohuslän i år att 
seglas efter Scandicarege!n. För 
att deltaga i seglingen behövs 
ett mätbrev som utfärdas aven 
godkänt mätningsman, vilken 
u tför skrov- och segelmätning. 
Mätningen kan (och bör göras) 
när båten ligger i vattnet. För 
att underlätta utfärdandet av 
mätbrev kommer SSN att för 
söka anordna en gemensam mät
ningsdag i Fjällbacka där båtar
na kommer att kunna mätas av 
en av SSN tillkallad godkänd 
mätningsman. Information om 
detta på SSN: s anslagstavla. Har 
Du frågor? Ring Gunnar Seden, 
031- 194190 eller 0525-12150. 

Köp SSN-tröjor 

I sommar kan Du i Lasses och 
Bengts Båtshop köpa SSN-trö
jor, SSN-vimplar och SSN
klubbnålar. Gör reklam för Se
gelsälskapet Norderviken! 

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften 10 kr. i år för 
såväl juniorer som seniorer in
sättes på SSN :s postgirokonto nr 
465565-8 med hjälp av inbetal
ningskort. P å detta anger Du 
även fullständigt födelsenummer. 
Vill Du r egistrera Din båt i SSN 
anger Du dessutom klass (typ), 
nummer och namn på denna 
och insänder' ,samtidigt en regis
terhålJn ingsavgift på 2 kronor. 
Även motorbåtar kan registre
ras. 

Bå tförsäkring 

Såsom medlem i Svenska Seglar_ 
förbundet har Du möjlighet att 
teckna försäkring för Din segel
eller motorbåt i Båtorganisatio
.nernas Egen Försäkring, För
säkrin,zsviIJkor och försäkrings
besked erhåller Du på begäran 
av sekreteraren. 

Håll Dig informerad 

En del information får Du ge
nom SSN-bladet, men denna in
formation kan inte täcka in allt 
som händer under sommaren. 
Det är däl'fär-mycket viktigt att 
Du är aktiv själv och skaffar 
Dig information. Tag därför för 
vana att re,zeJbundet Jäsa ige
nom de meodejanden som kom
mer upp på SSN:s anslagstavla 
i fönstret på FTK:s klubbhus. 
Vill Du sedan ha ytterligare 
upplysningar tag då kontakt med 
någon inom styrelsen. 
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Handbollsflickor från Brasilien 
besöker Tanum 

Från vänster: Ledaren Erland Gustavsson och damhandbolls
lagets flickor. 

Esab Esporte Clube:s damhand
bollslag från Belo Horizonte, 
Minas Gerais, Brasilien, kom
mer i juli att göra en europaresa 
för att i första hand deltaga i 
årets Partille Cup. 

Laget, bestående av 12 flickor , 
ankommer Göteborg den 12 juli. 
Ledare är Erland Gustafson, 
född i Fj ällbacka och sedan 22 
år tillbaka anställd v.id ESAB:s 
elektrodfabrik i Belo Horizonte, 
Brasilien. Han anses vara hand
bollssportens introduktör i del
staten Minas Gerais, där den 
19-58 b örjade i b lygsam skala. 

Iden till denna resa väcktes för 
2 år sedan, då Erland Gustafson 
besökte Partille Cup och vid 
hans senare samtal med ordfö
randen Gunnar Quist, IK Säve
hofs all t i allo, tog tanken fas
tare form. 

1975 kom en generös inbjudan 
från IK Sävehof, Partille, att 

Väderöbods 
på städning 
Väderöbods båtklubb mobilise
rade under veckoskiftet sina 
medlemmar till den årliga städ
ningen av holmarna och skären 
på en sträcka från H eestrand 
upp mot Fjällbacka. Klubbens 
medlemmar städar för övrigt 
även på Hamnerö längst ut i 
havsbandet. 

25 båtar deltog i årets kampanj 
och besättningarna uppgick till 
drygt hundra personer. Starten 
skedde från Hamburgsund där 
deltagarna utrustades med 

deltaga i Partille C" p 76. In
bjudningen mottogs med tack 
samhet och stort intresse av 
ESAB:s sportklubb i Brasilien, 
som med stora svårigheter och 
mycket arbete lyckats skrapa 
ihop medel till den långa och 
dyrbara resan. 

De brasilianska deltagarna skall 
under några dagar vara förlag
da i Tanums förnämliga sport
hall för träning och eventuella 
spel. Detta storartade erbjudan
de har de Sten Larsson, fritids
konsulent i Tanums kommun, 
att tacka för. Han har varit ena
stående hjälpsam och positiv till 
tusen. 

Utöver deltagandet i Partille 
Cup 76:s damjuniorklass och na
tionsturnering kommer laget 
även att spela i Larvik och ev. 
i Halden i Norge, i Uddevalla 
mot Uddevalla IS, i Trollhättan 
mot KFUM samt i Droninglund 
i Danmark och Kiel i Tyskland. 

båtklubb 

säckar att samla skräpet i, men 
mycket eldades även upp på 
platsen. 

Nedskräpningen ute i skärgår
den var anmärkningsvärd ansåg 
kampanj deltagarna, plast, olja 
och bråte av det mest skiftande 
slag fyller sjökanterna och för
nyas ständigt. 

Båtklubbens städkampanj sker i 
samarbete med Tanums fritids
nämnd och utförs som frivilligt 
arbete. 

Banker uppmuntrade 
med musikstipendier 

Kvillebankens r epresentant Anders Johansson omgiven av 
Lena Thuresson och Björn Hugosson. 

Bankerna inom Tanums kom
mun har visat musikskolan prov 
på sin uppskattning genom att 
bekosta det musikläger, som 
skolan varje år haft vid Gerles
borgsskolan. 

Kostnaden för lägret hade i år 
blivit så stor att musikskolan 
inte ansåg sig kunna svara för 
den. En vädjan från musiksko
lan till bankerna gjorde att de 
beslutade att lämna bidrag i 
form av stipendier till tio elever 
för två veckors lägervistelse. 

Första utbetalningen aV' dessa 

Legala 
Födda 

12/ 11 1975 Ann Caroline, moder: 
Berit Ann-Charlott To
biasson, Ödsmål Innerg. 
1:64, Fjällbacka 

26/ 4· 1976 Flickebarn, fader: 
Lars Anders Engberg, 
Ödsmål Innerg. 1:196, mo
der: h . h. Rita Ingrid f. 
Krantz 

Vigda 

3/ 4 1976 Karlsson, Kent Inge
mar fr. Kville förs., Sol
berg, Rabbalshede, och 
Gerd Ann-Charlotte f. 
Granqvist fr. Fj ällbacka 

Döda: 

1976: 
3/ 1 Helena Eleonora Olsson, 

f. Ed, 1892-02-12 
Fullriggaren 10, Fjällbacka 

stipendier gjordes vid musik
skolans avslutning i Hamburg
sund, där styrelseledamoten i 
Kville Sparbank överlämnade 
en gåva till Lena Thuresson, 
Hamburgsund, och Björn Hu
gosson, Fjällbacka. 

Kville Föreningsbanks . stipen
dium erhöll Lars -Erik Anders
son, Skogby. Det överlämnades 
av musiklärare Sven Alfredsson. 
Musikskoleavslutningen skedde 
utomhus och omfattade ett fyr
tiotal olika punkter. Ledare var 
fo lkskollärare Ulf Olsson. 

notiser 

9/ 2 Karl Albert Norderby f. 
1890- 0402, Norby 1:3, 
Fjällbacka 

10/ 2 Ernst Johannes Johansson 
f. 1893-03-31, Ödsmål In
nerg. 1:38, Fjällbacka 

23 / 2 Ester Stubelius, 
f. 1887-03-16, Rödspottan 
2, Fjällbacka 

26/ 3 Torborg Stubelius 
f. 1891-0410, Rödspottan 
2, Fjällbacka 

31/3 Per Gunnar Berthold 
Larsson, f. 1897-09- 19, 
Flig. 1:6, Fjällbacka 

15 /5 Klara Matilda Johansson, 
f. 1893-06- 13, Ödsm ål Sörg. 
3:5, Fjällbacka 

7/ 6 Alma Åkerström, Fjäll 
backa, f . 16/ 8 1891 
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Minneslista 1976 Tennisbanan Öppen hela dagen från kl. 07.00. 
Tel. 0525/ 31713. 
Tennistävlingar 16/7-24/7. 
Tennisfesten den 24/7. 

Friluftsbad 

Campingplats 

Badholmen 

Badkontor 

Bibliotek 

Postexpedition 

Apoiek 

Fjällbacka kyrka 

Läkare 

Bryggdans 

Fotoatelje 

Telestation 

Dans 

Simskola 

Säl vik och Mörhult. 

Sälvik. Gillis Sahlberg, tel. 0525 / 
31490. 

Varmbadhuset öppet måndag 
t. o. m. torsdag 9.00-18.00. 
Fredag 9.00-18.00, lördag 9.00-
13.00. 

Bastu måndag t. o. m. torsdag, 
damer 13.00-15.00, herrar 15.00 
-18.00. Fredag damer 13.00-
16.00, herrar 16.00-18.00. 
Tel. 0525/ 31047. 

Tandvård 

Minigolf 

Banker 

Tandläkare Stiftelsehus E. Tel. 
317 00. Mottagning dagligen. 

Öppen från den 5/ 6-29/8 kl. 
11.00-22.00. Spel till kl. 22.40. 

Kville Sparbank. Tel. 0525/ 31018. 
Öppen vardagar utom lördagar 
9.30-15.00. Fredag kvällsöppet 
17.00-18.00. 
Götabanken. Tel. kamrer och 
utlåning 0525/ 31027, kassa och 
inlåning 314 27. Exp.tid vardagar 
utom lördagar 9.30-15.00. 

Kallbad öppet alla dagar 8.00- Hembygdsarkivet 
18.00. 

h ålles öppet den 10/7, 14/8 och 
11/ 9 kl. 13.00-16.00. 

Badmästare Daniel Andersson. 

Badkontoret hålles öppet kl. 
9.00-10.30, 17.30-19.00. 

Söndag stängt. Tel. 0525/ 31060. 

Lokal Församlingshemmet (käl
larvåningen) måndag och tors
dag kl. 17.00-19.00. Öppet året 
runt. 

Öppen vardagar måndag-fredag 
9.00-11.30, 14.30-17.00, lördag 
9.00-13.00. 

Vardagar 9'-13, 14-18. Lördag 
9-13. 

Gudstjänst tider - se sommar
programmet. 

Pastorsexpeditionen hålles öppen 
för folkbokföringsärenden tors
dag 10-12. 

Kyrkoadjunkt Halmerius är an
träffbar utan tidsbegränsning i 
personliga angelägenheter. Tel. 
0525/ 31034. 

Fr. o. m . 1 juli är läkarmottag
ningen öppen varje dag under 
juli och augusti. Tidsbeställning 
och rådfrågning från 8.00-12.00. 
Tel. 0525 / 31025. 

Onsdag och söndag 21.00-23.00. 

Percy's Foto. Tel. 0525/ 31690. 

Sommartid måndag-fredag 9.00 
-12.30, 14.30-19.00, lördag 9.00 
-12.30, 14.30~17 .00. Söndag 
stängt. 

Gröna Lid onsdag, torsdag, fre
dag och lördag kl. 21.00-01.00. 
Tel. 0525 / 31041. 

Stora Hotellet: Fem kvällar i 
veckan. Tel. 0525,131003 . . 

Strandrestaurangen Fjällbacka 
Havsbad: Onsdag, fredag och 
lördag. Tel. 0525/ 31208. 

Simskolan börjar den 28 juni 
och slutar den 24 juli. 

Till simlärare vid Sälviksbadet 

Hembygdsmuseet öppet den 3/7, 7/ 8 och 4/ 9' kl. 
13.00-16.00. 

Kommunal minneslista 
20460 vx KOMMUNALKONTOR 

20460 

Exp. månd.-fred. 10.00-13.00. Kvällsöppet månd. 
16.00-18.00. 
Kanslichef Allan Hagberg. 
Kommunstyrelsens ordförande Raymond Hansson, säk 
rast månd.-tisd. 08.00-12.00. 
Drätselkamrer Bertil Joelsson. 
Socialchef Leif Svegås. 
Socialnämndens ordf. Erling Andersson, bost. 22156. 
Kommunalingenjör Bo Mossberg, säkrast 08.00-12.00. 
Va-skötare Fjällbacka, Christer Imming, 31631. 
Felanmälan efter arbetstid 206 72 . . 
Hälsovårdskonsulent Bengt Sarnzetius. 
Hälsovårdsnämndens ordf. Erik Hakeröd, tisd.-torsd. 
11.00-13.00. 
Fritidskonsulent Sten Larsson (även 205 27). 

BYGGNADSKOr-."TOR 
Exp. månd.- fred. 10.00-13.00. Kvällsöppet månd. 
16.00-18.00. 
Byggnadsingenjör Henry Berntsson, tel. tisd.-fred. 
10.00- 12.00. Besök tisd. och fred. 10.00'-12.00. 
Byggnadsnämndens ordf. Eric Christensson, månd. 
10.00-18.00. 

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

Simskola i Fjällbacka 
Badhus, tel. 0525/ 31047. 

Seglarskola, tel. 0525/ 315 60 . 

Golfbana, Anrås, tel. 052.5/ 31150. 

Fotbollsplaner. 

Sommarmotion i Fjällbacka 
gymnastiklokal. Ledare gym_ 
nastiklärare Claes Mullberg. 

Naturreservat 
Väddö, en halvö norr om Fjäll
backa. 

Goda bad- och fiskemöj ligheter. 
Intressant kalkflora. 

Fiskaffären i Fjällbacka tillhan
dahåller agn, råräka. Tel. 0525/ 
31222. 

har anställts Lennart Berggren, Minigolfbana. 
Kungsbacka, och Kristina Olaus-
son, Göteborg. Tennisbana. 



F jällbacka-Bladet _________________________________________________________________ 31 

~Jftt L (fjälLb-aeka 
ktjtka d-rJ-(IlIlJ!IIL{]Lej 1976 

26/ 6 Midsommardagen Högmässa 11 Wenehult 

27/ 6 2 e. Tref. Högm. 11 Block 

3/7 Musikandakt kl. 18 Stockholms akademiska kör 

4/7 Missionsdagen Högmässa m . nv. 9 Halmerius 

10/7 Helgmålsbön kl. 19 

11/7 4 e. Tref. Högmässa 9 Halmerius 

17/7 Helgmålsbön kl. 19 

18/7 5 e. Tref. Högmässa 9 Halmerius 

24/7 Helgmålsbön kl. 19 

25/7 6 e. Tref. Högmässa 9 Halmerius 

31/7 Musikandakt kl. 19 

1/ 8 Krist Förklarings dag Högmässa 9 Halmerius 

7/ 8 Konfirmation kl. 15 Halmerius 

8/ 8 8 e. Tref. Högm. m. nv Halmerius 

15/8 9 e. Tref. Högmässa 9 Halmerium 

22 /8 10 e. Tref. Högmässa 11 Severius 

29/ 8 11 e. Tref. Högmässa 11 Halmerius 
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