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Planeringen går sakta framåt 
Sumpanområdet sjuder av liv 
och rörelse. Hus färdiga. Hus 
under uppbyggnad. Hus plane
ras. Barnens antal ökar i om
rådet. Med andra ord: Det är 
som det ska. Nu gäller det att 
skapa en "Fortsättning följer". 
Detta är på väg. Trots att om
rådesplanen av skilda anled
ningar ännu ej har kunnat pre
senteras har byggnadsnämnden 
lämnat ut uppdraget om detalj
planering för egnahemsbebyg
gelse söderut runt Veddeberget. 

Som jag skrev i en tidigare ar
tikel kommer ett "socialt" om
råde att skapas söder om Sum
pan. Detta avses exploateras av 
landstinget för dess skilda in
rättningar. Söder om detta läm
nas ett område som vi kan kalla 

för skol område vilket skall in
rymma en låg- och mellansta
dieskola samt förskola och barn
daghem. Vandrar vi ännu läng
re söder ut, planeras här för bo
stadsbebyggelse. Den berör mark 
tillhörig kommunen eller kom
mer att bli det. Expropriations
ärendet ser äntligen ut att kun
na ge ett resultat. Expropriatio
nen av "Falkeliden" hoppas jag 
skall kunna påbörjas under vå
ren 1977. Förutsättning härför 
är att pågående förhandlingar 
med markägarna ger resultat. 
Blir det så kommer kommunen 
att stå som ansvarig exploatör. 

Detta är numera enda förutsätt
ningen för en statlig lånegivning 
och en snabbare total insats för 
slutligt färdigställande. Lägen-

hetsefterfrågan är stor i hela 
kommunen och inte minst i 
Fjällbacka. Vad som i första 
hand efterfrågas är tomter för 
småhus. Kommunen kräver nu
mera att påtingad tomt skall va
ra bebyggd inom ett år från be
slutet. I annat fall återgår be
slutet. Köpehandling utskrives 
ej förrän byggnationen är på
börjad. Likaså får tomtspeku
lanter ställa sig i tomtkö och för 
att bli registrerad erlägga en av
gift av 100, kronor. Allt detta för 
att i någon mån få garanti för 
att endast verkliga helårsboende 
belastar tomtkön. Vi klarar där
med ej alla situationer men 
hoppas åtminstone att "olycks
händelserna" blir färre. Trycket 
från fritidsfolket märks numera 
även i bostadsområden avsedda 

för helårsbebyggelse. Det kan ej 
vara riktigt att dessa i kommu
nen ej mantalsskrivna personer 
skall dra nytta av förhållande
vis låga tomtpriser och anslut
ningsavgifter. Då pågående ex
propriationsärende är klart, av
ser vi att omedelbart köra igång 
planering för utökad småbåts
hamn. Kravet på fler båtplatser 
är i lika stor utsträckning en 
påfrestning som kravet på tom
ter. 

Planeringen synes för många gå 
sakta. Den går dock framåt. Vi 
har ej anledning misströsta. Men 
det finns förutsättningar för ett 
hårt arbete för att kunna för
verkliga några av våra - och 
hoppas j ag - Era önskemål. 

R.H. 
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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 
Ensam flanerar jag genom Fjäll
backa en stilla novemberdag. 
Allt andas frid. Doften från hav 
och tång slår emot mej utan 
uppblandning av bensinångor. 
Samtidigt är det med ett visst 
vemod jag tänker mej tillbaka 
i tiden. 

Samhället har genomgått många 
förändringar. I gamla beskriv
ningar över Bohuslän intar 
Fjällbacka en ganska framskju
ten plats. Fisket har varit för 
bygden en av de förnämsta nä
ringarna sedan urminnes tider. 
Samhällets utveckling bestämdes 
av vad havet kunde ge. Senare 
delen av 1700-talet gav de stora 
sillperioderna ett storartat upp
sving åt Fjällbacka. Då drogs 
folk till bygden från alla håll, 
och alla fick sin näring av 
sillen. 

När sillen uteblev, betydda det 
tillbakagång. Det blev nöd i 
skärgården. För fiskarebefolk
ningen var det att återgå till 
makrill-, backe- och hummer
fiske . På grund av avsättnings
svårigheter blev inkomsterna 
små och fisket gav ej utövarna 
skälig bärgning. Sillen kom till
baka några år och var synner
ligen välkommen. 

På senare tid är det trålfisket, 
som varit mest lönande. Men 
även detta fiske är i avtagande. 
Idag finns det endast en fiske
tråiare kvar. Vad beror det på? 
Främst är det givetvis den 
mindre tillgången på fisk liksom 
de låga priserna på densamma. 
De fördyrade omkostnaderna är 
även en väsentlig faktor. 

Jag passerar Fjällbackafiskarnas 
Andelsförenings lokal på Hamn
gatan, som invigdes en marsdag 
år 1960. Fiskekåren räknades det 
året till den största yrkesgrup -

även denna Andelsförening, som 
ortsbefolkningen haft så stora 
förhoppningar på, att försvinna. 
På mycket kort tid kan tillvaron 
förändras så väsentligt 

Ar 1898 blev Fjällbacka munici
palsamhälle. Jag har fått en frå
ga om vad vapenskölden avbil
dar som bl. a. finns på vykort. 
Det kan vara av intresse att ve
ta, vad de i vapnet ingående fi
gurerna symboliserar. Båten är 
aven typ, som förr byggdes i 
Fjällbacka och mycket användes 
av fiskarebefolkningen på orten. 
Ännu finns sådana båtar kvar 
i samhället. De båda fiskarna 
påminner om att Fjällbacka är 
ett gammalt fiskeläge och mer
kuristaven erinrar om Fjäll
backa såsom plats för handel och 
utskeppning. Om det är någon 
som undrar när denna vapen
sköld fastställdes, så kan jag 
meddela att året var 1948 vid 
municipalsamhällets femtioåriga 
tillvaro. 16 år senare överläm
nades municipalsamhället till 
Tanums kommun. 

Så har jag gjort en höstlig rund
vandring i Fjällbacka och tänkt 
mej tillbaka på tider som flytt. 
Denna underbart vackra novem
berdag ställer jag mej frågan om 
vi verkligen sätter tillräckligt 
värde på och förstår hur vacker 
Fjällbackas skärgård är - en 
av de vackraste i Sverige. 

Med dessa små ord och med 
tanke på kommande sommar får 
jag citera några rader ur en dikt: 

Jag vill kryssa igen mellan 
holmar och skär 

j ag vill titta på vågsvallets 
solgli tter där 

jag vill löga min själ efter 
mörker och natt 

solljus vid Skageracks 
vikar och gatt. 

pen i samhället. Nu kommer Alf Edvardsson. 

Föreningen för Fjällbackas 
20-åriga jubileum 

gick i år av stapeln på Strand
restaurangen under mycket liv
ligt deltagande. Ett deltagande 
som vi inom föreningen mycket 
uppskattar. 

Hög stämning rådde redan från 
början liksom genom hela jubi
leumsfestligheten. Alla dansade 
och roade sig och räckte inte 
dansgolvet till så fanns det plats 
ute på terrassen under stjärnor
nas sken denna ljumma sommar
natt. Pristagarna i sommarens 
lyckade tennisturnering fick 
mottaga sina priser. En pris-

samling som blir större år från 
år. 

Under kvällens lopp utlottades 
dessutom vackra inramade tav
lor med gamla Fjällbackamotiv, 
som skänkts till föreningen. Mo
tiv som mycket uppskattades av 
deltagarna och dessutom tillför
de föreningen en vacker slant. 

En lyckad kväll var slutomdömet 
när vi frampå småtimmarna drog 
oss ut i den vackra julinatten 
efter att ha haft en i allo lyckad 
jubileumsfest. 

A.E. 

F jällbacka-Bladet 

Inför jubileums
årets slut 
Under år 1976 kunde vi fira 
Föreningen för Fjällbackas 20-
åriga tillvaro. Det är mycket 
som har hänt under dessa år, 
och vilket förmedlats ut till lä
sekretsen när och fjärran. Från 
den talrika medlemskåren ingår 
många vackra lovord som bevis 
för den gemenskap som Fjäll
backa-Bladet skänker bl. a. dem, 
vilka utvandrat från detta sam
hälle under tider som svunnit. 

Även andra, vilka under tider
na lärt känna denna bygd, hyser 
även de en stark känsla för den
samma. Vari e år knytes nya 
medlemmar till föreningen, och 
Fjällbacka-Bladet sprides ytter
ligare ut till personer vilka för
ut ej haft kontakt. Vad som är 
negativt är, att många medlem
mar inte meddelar sin nya adress 
vid flyttning varigenom deras 
medlemskap avbrytes. Vi hop
pas dock att ett bättre förhål
lande skall uppnås i denna vik
tiga sak. Samtidigt tackar vi de 
medlemmar vilka i god tid 
lämnar in sin nya adress vilket 
starkt underlättar vårt arbete 
och spar pengar för föreningen. 

Inför årets slut frambär vi 
FFF:s tack till alla medverkan
de för Fjällbacka-Bladets utgiv
ning. Vi hälsar även våra nya 
medarbetare hjärtligt välkomna 
samtidigt som vi hoppas att allt 
fler lämnar redaktionella bidrag. 
Därigenom kan vi göra Fjäll
backa-Bladet mera intressant 
och läsvärt. Alla redaktionella 
bidrag emotses minst 2 månader 
före tidningens utgivning. På 
grund av utrymmesskäl kan det 
bli nödvändigt ibland att ma
terial får stå över till nästa 
nummer. Vi kan endast beklaga 
detta men hoppas på överseende 
därför. 

Redaktionen. 

@röna L.ids 
Restaurang 

Fullständiga rättigheter 

Bordsbesliillningor 0525-31041 

Julbord varje söndag under december 

Varje söndag serverar vi 

söndagsmiddag 

Vi lar emol bjudningar av 0110 slog: 

BROLLOP - FIRI-1AFESTER 
FODELSEDAGAR 

BEGRAVNINGAR 1-1.1-1. 

'Välkomna! 

Sivan o. Berndt 
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och 
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-fjfttirJUttidlt 
tillönskas alla 

annonsörer 
läsare, medlemmar, 

och medarbetare. 

Snart står vi vid skiljevägen, 
där vi skall lämna detta år till 
historien och ett nytt år träder 
in. 

Jubilaren som är vår förmed
lande länk mellan hembygd och 
alla med anknytning till Fjäll-

backa-trakten, som bosatt sig 
runt om i landet eller ute i vida 
världen. Alla är vi inför det nya 
året besjälade av den förhopp
ningen att vi under kommande 
år får utveckla och stärka sam
hörigheten människor emellan. 

Redaktionen. 
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Fiskmotfagningen Fjällbacka skall upphöra till 
o 

nyar 
Nu är det definitivt slut med 
fiskmottagningen i Fjällbacka. 
Denna upphör vid årsskiftet då 
Grebbestads Fisk säger upp hy
resavtalet med Tanums kommun 
om fiskemagasinet. De som me
nade att satsningen på Fjäll
backa var en felspekulation har 
alltså fått rätt. 

Lantbruksnämnden i Uddevalla, 
SVC och Fiskeristyrelsen anslog 
pengar till att rycka upp verk
samheten i Fjällbacka. Ett sam
gående med Grebbestad sågs som 
en klar positiv förutsättning för 
lönsam drift, en dyrbar ismaskin 
inköptes men någon is har knap
past sålts. 

En enda trålare landar fisk. 
och några få hemmafiskare säl
jer fisk och hummer. ffikomster
na räcker inte till utgifterna. 
Grebbestads Fisk har därför 
tvingats säga upp avtalet. 

För Fjällbacka innebär uppsäg
ningen en tillbakagång. Fiskar
föreningen har under flera år 
hållits under armarna genom 
kommunala anslag och stödköp 

av fastigheter m. m. Satsningen 
från stat och kommun visade sig 
tyvärr som väntat bli en ren fel
spekulation. 

Grebbestads Fisks uppsägning 
av hyreskontraktet innebär tro
ligen slutet på fiskmottagning i 
Fjällbacka, även om Erik Hans
son, sedan många år anställd i 
Fjällbacka Fisk, kommer att 
sälja fisk i butiken, men bara 
i minut, betonar han själv. Han 
kan även komma att köpa någ
ra lådor fisk av någon fiskare, 
men bara för egen del. Därmed 
har fiskarföreningen Fjällbacka 
Fisk kommit till slutet, ett slut 
som vid olika tillfällen uppskju
tits med konstlade medel. 

Företaget, som egentligen upp
hörde förra året, har nämligen 
länge levt genom att olika myn
digheter samt Tanums kommun 
stött det. Bl. a. skaffades en dyr
bar ismaskin som skulle inne
bära inkomster. Det skulle även 
inmonteras radioapparater i alla 
fiskebåtar för att de skulle kun
na hålla kontakt med affärsled
ningen som i god tid skulle kun
na sälja fångsten. Inget har 
emellertid haft den avsedda in-

verkan, men när Grebbest.ads 
Fisk för ett år sedan övertog 
rörelsen trodde alla att Fj äll
backa skulle fortsätta att bli 
platsen för inlämning av fisk. 
Men mängden har varit för li
ten och inte alls svarat mot 
driftskostnaderna. Fjällbacka be
håller dock sin fiskhandel ge
nom Erik Hanssons initiativ. 
Vintertid får jag jobba ensam, 
men på sommaren måste jag ha 
hjälp, anser Erik Hansson, som 
borde känna till förhållandet 
bra. 

För småfiskarna kan det Qli 
brydsamt. Det tar en timma för 
en motorsnäcka att gå till Greb
bestad medan det för en större 
båt inte spelar någon roll. En 
gång var det fler båtar som trå
lade och lämnade fångsten i 
Fjällbacka. Men föreningen ha
de svårt med likviditeten och 
hamburgsundsbåtarna lämnade 
sina fångster i Smögen. Genom 
olika stödåtgärder fick de sina 
krav tillgodosedda men kom inte 
tillbaka och lämnade sina fångs
ter. Det har varit dåligt med 
solidariteten anser grupper med 
fiskare i Fjällbacka och nu ser 
vi resultatet. 

Det stora huset som uppfördes 
i slutet på 1950 och som rymmer 
ett flertal olika lägenheter, blir 
även i fortsättningen platsen för 
fiskhandel. Dessutom hyr även 
en fotofirma några av utrym
mena. 

Fjällbacka har haft fiskhandel 
sedan lång tid tillbaka, och en 
tid fanns två fiskuppköpare. i 
samhället, och det kan tänkas 
att det åter dyker upp en in
tressent, annars blir det nog 
Smögen som kommer att bli 
mottagare för fjällbackafisken. 

PERSIENNER 
tillverkas och uppsättes 

Även reparationer 

FIRMA 

ZERVA 
Håkan Lilja 

FJÄllBACKA T.1. 0525-31675 



4 

Våra gamla vanner 

Det är den dagliga rutinen som sätter fart på arbetet. Här ser 
vi ~örre järnhandlaren Johan Olofsson i sitt arbete medan matt

rullen blir allt större. 

När vi ser på Fjällbacka sam
hällle i dag går tankarna till
baka till de personligheter, vil
ka i sina yngre dagar slog vakt 
om samhället. Det gällde för 
dessa att bygga vidare och ut
forma det till något som bättre 
motsvarade deras omtanke om 
de allmänna önskemålen. Vi tän
ker då på den person som alltid 
ställde samhällets väl först, 
framför eget intresse, nämligen 
förre köpmannen Johan Olofs
son. Vi vill så gärna kalla ho
nom för "Farbror Johan" när 
vi idag ser honom ta sina pro
menader ute i samhället för att 
hålla kontakten med det som le
gat honom så nära i yngre da
gar. Numera kan farbror Johan 
konstatera att samhället expan
derar och går framåt. Han är 
nu fyllda 85 år och minns väl 
när han år 1920 invandrade från 
kommunens landsbygd och star
tade en av Fjällbackas första 
bilstationer. Denna rörelse be
drevs under några år tills han 
1923 övertog den befintliga järn
handeln i samhället. Denna af
färsrörelse blev under åren väl
känd långt utanför kommunens 
gränser, så även dess innehavare 
Johan Olofsson. Vid denna tid 
var turism och badgästverksam
het ingen okänd företeelse, men 
samhällets service var så gott 
som obefintlig. Nu gällde det ta 
till vara och utöka sommargäst
verksamheten. Det bildades en 
Badhusförening och Fiskholmen 
blev landfast genom en brygga 
och så uppfördes det badhus 
samt iordningställdes det bad
bassänger. Första steget var ta
get för att senare utökas 
med friluftsbadet Sälvik. Johan 
Olofsson knöts till varje rörelse 
och var under ett 15-tal år ordf. 
i Badhusföreningen. När det 
gällde att anlägga friluftsbad 
måste man ju söka ett lämpligt 
område. Det var just när denna 
fråga var aktuell som Johan 

Olofsson gjorde den samhälls
gärning för vilken vi i dag står 
i stor tacksamhetsskuld till ho
nom. Han var en av initiativ
tagarna till bildandet av För
eningen Fjällbacka Havsbad i 
början av 1930-talet, och tillhör
de styrelsen under många år. 

När ägaren till Sälviksområdet 
ville avhända sig detta område 
gick han till Johan Olofsson och 
erbjöd honom köpa detsamma. 
Priset var 6.000 kr. Här gällde 
det att slå till och tänka sig fram 
till en lösning. Då blev det för 
Johan Olofsson att överlämna 
budet till Föreningen Fjällbacka 
Havsbad, som köpte området 
omedelbart. Vilken glädje har 
man inte haft under alla år av 
Sälviks friluftsbad, inom vilket 
område Föreningen Fjällbacka 
Havsbad under många år ned
lade ett stort intresse för dess 
skötsel. Området har under se
nare år överlämnats till kom
munen. 

En annan rörelse som legat ho
nom varmt om hjärtat var Stif
telsen Fjällbacka Pensionärshem, 
vilken blev en avläggare efter 
Syföreningen Hj älpsamheten, 
vilken arbetat för bl. a. kyrkan 
och sociala ändamål m. m. För
slaget till det som sedan blev 
huvudmålet för stiftelsen, näm
ligen att arbeta för ett pensio
närshem i framtiden väcktes av 
Johan Olofsson. Följande skrevs 
efter ett sammanträde: Dåva
rande brandchefen köpman Jo
han Olofsson var en stor opti
mist och utlät sig: "Tänk om Ni 
kunde sy ihop till en tomt för 
ett ålderdomshem". Något som 
då kanske syntes som en utopi. 
Alla kom alltid att lyssna på vad 
"farbror Johan" sade. Men de 
här sagda orden kom alldeles 
särskilt att slå an på damerna. 
Fast det tog flera decennier så 
lyckades de med allas hjälp att 
nå målet. Hemmet har nu varit 

verksamt under femton år. Och 
vad mera. Jo, förslagsställaren, 
Johan Olofsson, fick själv upp
leva att få tillhöra de pensionä
rer som har förmånen att vistas 
på detta vackra och trevliga 
hem. Det förekommer ju sällan 
att de ä ldre vill vara sysslolösa 
så ej heller farbror Johan. Hans 
hobby har länge varit att väva 
mattor samt att framställa ma
terialet för vävnaden. I källar-

Årsmöte med 

F jällbacka-Bladet 

våningen har han sin kamrat 
vävstolen vilken han har gott 
handlag med och visar oss gär
na med stor noggranhet sin fär
dighet även i detta yrke. Detta 
hobbyarbete varvas med de 
dagliga promenaderna samt be
sök i sitt hem, vilket är beläget 
blott ett stenkast från pensio
närshemmet. 

A. Torewi. 

Föreningen För FjäLLbacka 
hölls i Församlingshemmet den 
16 juli där de närvarande häl
sades välkomna av ordföranden 
Alf Edvardsson, som även val
des att leda mötets förhandling
ar. Att föra dagens protokoll ut
sågs fru Kerstin Nydqvist då 
sekr. Ingemar Engström anmält 
förhinder att närvara. Protokoll 
från föregående årsmöte före
drogs och lades till handlingar
na. Arsberättelsen, revisorernas 
berättelse samt balans-, vinst
och förlusträkning föredrogs och 
styrelsen beviljades ansvarsfri
het för räkenskapsåret. Till ord
förande för ett år omvaldes herr 
Alf Edvardsson och till sekrete
rare för två år valdes fru Anna
Greta Krook. Till vice sekrete
rare för två år valdes herr Claes 
Kjellberg. Styrelsesuppleanter 
för två år blev hrr Arne Carls
son och Stig Hagenius. Reviso
rerna fru Kerstin Kroona och hr 
Stig Samre återvaldes så även 
suppleanterna hrr Elon Engberg 
och Arne Fredlund. Arsavgiften 
fastställdes till kr. 35: - och lös
nummerpriset för Fjällbacka
Bladet till kr. 10:-. 

Frågan om medlemsvärvning 
upptogs och diskuterades varun
der olika förslag framkom. Sty
relsen fick i uppdrag att på oli
ka sätt söka kontakt med som
margäster vilka kontinuerligt 
besöker Fjällbacka för att om 
möjligt intressera dem för med
lemskap i föreningen. Herr Arne 
Carlsson inlämnade förslag om 
att tillsätta en kommitte som 

skulle få i uppdrag att utforma 
föreningens nya målsättning och 
program, ävensom att formulera 
stadgar, som på ett fastare sätt 
kan reglera föreningens ledning 
och administration. Styrelsen 
skall utarbeta förslag i frågan. 
Efter lystes en förändring vid 
vägkorsningen mot Skistad och 
kustvägen - eventuellt stopp
plikt. Herr Evert Waldner på
pekade att ett sådant förslag va
rit uppe till behandling utan re
sultat. Ett önskemål framkom 
beträffande den minneslista vil
ken införes i Fjällbacka-Bladet, 
att denna kunde tryckas som ett 
lösblad till tidningen, så att man 
inte förstörde tidningen genom 
att riva ur detta blad om man 
behövde ha detta separat. Be
slöts att styrelsen skulle under
söka om det går att genom
föra. 

Samhällets vattenfråga är ju en 
fråga vilken angår alla, och som 
är det största problemet under 
framförallt sommartiden. En 
fråga ställdes nu "Hur har kom
munen tänkt lösa vattenförsörj
ningen i framtiden?" Herr Evert 
W aldner lämnade den upplys
ningen att kommunens planer 
är att framdraga en vattenled
ning från Bollsj ön - men när 
detta kommer att realiseras är 
ännu ej bestämt. 

Då inget mera förelåg för be
handling avslutades årsmötet av 
ordf. Alf Edvardsson, vilken 
tackade deltagarna för visat in
tresse. 

Oälkoml1G li/l 
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Julen är på särskilt sätt en lju
sets högtid. Och det är också 
något, som vi nordbor starkt 
upplever, eftersom julhögtiden 
hos oss infaller under årets 
mörkaste dagar. Men genom 
vintermörkret strålar julens 
många ljus härligt emot oss med 
sitt varma och klara sken. Och 
det är märkligt att se, hur 
mörkret då måste vika undan, 
om också för bara ett enda litet 
ljus man tänder. Men vid jul 
brukar vi ju inte snåla på lju
sen och tända dem ett och ett. 
Nej , det är som vi sjunger i 
den kända julsången: "Nu tän
das tusen juleljus på jordens 
mörka rund . . . " Så gör vi i de 
många hemmen. Och så gör vi 
även i Herrens hus. Aldrig strå
lar våra kyrkor av ljus som vid 
jul. Redan på långt håll ser vi 
de många ljuslågorna glimma i 
fönstren. Vem kan motstå något 
så vackert och inbjudande som 
en svensk kyrka i sin julpryd
ning! När vi träder in genO:.l 
kyrkporten omslutes vi av ett 
ljus, som lever och värmer så
som inte de dyrbara elektriska 
anläggningarna kan göra. 

Men varför gör vi nu så här vid 
jul? Jo, julens många ljus lik
som j ulen som helhet hänger 
oskiljaktigt samman med honom, 
som är det viktigaste i julhög
tiden, den egentliga anledningen 
till att vi firar jul: Jesus Kris
tus. Alla de många julljusen är 
var för sig påminnelser till oss 
människor om det enda verkliga 
och sanna ljuset, det som kom 
i världen, när Jesus föddes hit 
till jorden. I Johannes evange
lium heter det om Jesu födelse: 
"Det sanna ljuset, det som lyser 
över alla människor skulle nu 
komma i världen." J esus är allt
så den första julens stora ljus. 
Hans födelse har gjort julen till 
ljusets högtid. Och han säger 
också om sig själv: "Jag är värl
dens ljus". - "Och ljuset lyser 
i mörkret, och mörkret har icke 

fått makt därmed", skriver Jo
hannes. Jesus kom som ett ljus 
från ljusets eviga värld hos Gud 
ned till den värld, som var höljd 
i mörker genom synd, ondska, 
andlig okunnighet och död. Så
som världens ljus fick han här 
kämpa mot mörkrets makter: 
synden, ondskan och döden. 
Mörkrets makter försökte beseg
ra Jesus, det sanna ljuset. Men 
det blev som Johannes skrev om 
ljuset som lyser i mörkret: 
"mörkret har icke fått makt där
med". Därför lyser Jesus Kris
tus alltjämt i denna mörka värld 
som det sanna ljuset för män
niskorna. Det är julens budskap. 

Jesus är ljuset, som vill visa 
människorna vägen ut ur mörk
ret till Guds eviga ljus. Han har 
kallat människor till sitt under
bara ljus hos Gud och gjort det 
möjligt för människor att kom
ma dit. Och den som då vill 
komma till Jesus och låta sig 
upplysas och vägledas av honom 
och hans ljus, om honom för
säkrar Jesus: "han skall förvis
so icke vandra i mörkret, utan 
skall hava livets ljus." Han skall 
alltså inte behöva treva omkring 
i mörkrets värld, oviss om han 
någonsin skall komma rätt. Nej, 
han har ett ljus att vandra ef
ter, som leder honom säkert ut 
ur mörkret. Men liksom ett en
da litet ljus kan betyda tröst 
och trygghet, när det är mörkt 
och kusligt runt omkring, så vill 
Kristus också vara ett ljus, som 
tröstar i allt mörker människor
na befinner sig i. Är det synden 
och ondskan, som har förmör
kat en människas liv, så vill och 
kan Kristus skänka lj us och 
tröst genom erbjudandet om den 
fullständiga förlåtelsen för all t. 
Är det sorgens och hopplöshe
tens mörker, som omger en 
människa, så vill Kristus skänka 
den människan ljus och tröst 
genom att komma och bliva allt 
för henne. Och även genom dö
dens mörker lyser och tröstar 

FRITIDSKLÄDER FÖR STORA OCH SMÅ 

VI HAR JULKLAPPEN NI VÄNTAT PÅ 

f:A ROGERS EKIlPERING 
TEL. 0525 - 31007 FJALLBACKA 

~FJ~~i~~;~KA 
~ BLOMSIERAffAR 

TEL. 0525-31049 

han människor med sitt ljus. 
Ty han betyder för dem segern 
över dödens makt, uppståndel
sen och det eviga livet såsom 
något var och en kan få del i. 
Ja, så vill Kristus vara det ljus, 
som upplyser allt mörker för 
människor inte minst i denna 
julhögtid. Ja, han vill göra män
niskors mörker ljust för dem. 
Men han vill också göra de män
niskor, som låter sig lysas av 
hans ljus, till ljus i världen och 
så låta sitt ljus spridas i värl
den. Lika väl som han kunde sä
ga om sig själv: "Jag är världens 
ljus" så sade han om sina lär
jungar: "I ären världens ljus". 

"Edert ljus må lysa inför 
människorna". Så kan det bli, 
när människor öppnar sina hjär
tan för Kristi ljus, sådant det 
lyser för människor i dag, näm
ligen i Guds Ord, så att Guds 
Ord får gå människor till hjär
tat och upplysa deras hjärtan. 
Då kan människors egna hjär
tan så värmas och genomstrålas 
av Kristusljuset, att de själva 
blir ljus i Herren; ljus som vitt
nar om det stora ljuset Kristus 
och visar människor på det lju
set. Därför är det så viktigt att 
Guds Ords ljus får lysa för män
niskor i denna julhögtid. Det 
behöver få lysa i de många hem
men. Det vill lysa för alla män
niskor i Herrens hus klarare än 
de vackraste julljus där. Kom 
då och tag emot inte bara en 
stunds julstämning i Herrens 
hus utan det eviga livets ljus, 
som lyser för dig i Guds Ord. 
Och vandra så medan du har 
ljuset, för att mörkret inte måt
te få makt med dig. Ja, 

Ditt Ord, o Jesu, bliva må 
Den stjärna i vars sken vi gå. 
Låt din helga lära 
Ledsaga oss i all vår tid 
Ljus och kraft beskära 
At oss i livets sorg och strid 
Och i döden bära 
Till vårt hjärta frid. 

Hans G. Halmerius. 
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V äderöarnas häck
låglar skall inventeras 
En inventering av häckfågel
faunan på Väderöarna skall gö
ras nästa år. 

- Vi har anledning tro att få
gelfaunan där är- ganska annor
lunda eftersom häckningen där 
ute i yttersta kustbandet sker 
under andra villkor än närmare 
fastlandet. Dessutom är Väder
öarna fria från störningar, t. ex. 
av båtlivet, som förekommer i 
den inre delen av skärgården, 
säger naturvårdsintendent Karl
Axel Jansson, Länsstyrelsen. 

Väderöarna är nu fågelskydds
område. Inventeringen, som sker 
på naturvårdsverkets tillskyn
dan, skall ligga till grund för 
en bedömning av om ytterligare 
skyddsåtgärder behövs, t. ex. om 
öarna bör klassas som natur
reservat. Än så länge är det 
dock bara frågan om en inven
tering, som väntas utmynna i 
en rapport någon gång nästa 
sommar. 

Längre fram kan det bli aktuellt 
med en inventering av sälstam
men på Väderöarna. 

OHiciellt Tanum 
Av årsbok för Sveriges kommu
ner 1976 framgår att Tanums 
kommun enligt senaste förelig
gande folkmängdsuppgifter är 
av tätortsgrad C (10,0~29,9 proc. 
tä tortsbefolkning) . 

Skatteunderlaget (exklusive av 
staten tillskjutna belopp) upp
gick enligt fj olårets taxeringar 
(som ligger till grund för inne
varande års utdebitering) till 
111,9 milj. kr., d. v . s. 10.216 kr. 
per invånare. Sistnämnda belopp 
utgör 64 proc. av det vid samma 
taxeringstillfälle för hela riket 
uträknade skatteunderlaget per 
invånare. 

Den genomsnittliga kommunala 
utdebiteringen inom kommunen 
uppgår i år till kr. 27: 17 per 
skattekrona (motsvarande riks
genomsnitt är kr. 26: 15). För 
kommunens vidkommande inne
bär nämnda utdebitering en ök
ning med kr. 1: 09 i jämförelse 
med fjolåret. 

Kommunen hade vid innevaran
de års ingång 11.058 invånare 
av vilka 22 proc. var under 18 
år, 53 proc. 18-24 år och 25 
proc. 65· år eller mer. Motsva
rande riksgenomsnitt var 25, 60 
och 15 procent. Kommunens 
landareal var vi samma tidpunkt 
919 km2 • 

De inom kommunen belägna 
skattepliktiga fastigheterna åsat
tes vid fj olårets taxeringar ett 
värde av 564,09 milj. kr. varav 
143,80 milj. kr. hänförde sig till 
Jordbruksfastigheter . 
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Järund Inventing AB 20 o ar 
I år firar Järund Inventing AB 
20-årigt jubileum. Det var 1956 
som bröderna Harry och Inge
mar Järund påbörjade verksam
heten i Fjällbacka. De första 
maskinerna installerades i Jär
unds gamla herrekiperingsaffär 
och efterhand som verksamheten 
växte hyrde man in sig i flera 
mindre lokaler i samhället. 1963 
stod den första hallen av den 
nuvarande fabriksbyggnaden 
färdig att tagas i bruk. Utbygg
nad av fabriken har sedan ge
nomförts i flera etapper. Före
taget omsätter idag 15 miljoner 
kronor och sysselsätter 65 man 
i Fjällbacka. 

Plastremsor 
för Tetra Pak 
Inventings första och största 
produkt är plastremsor för Tet
ra Pak, ett företag, som specia
liserat sig på förpackningssystem 
för flytande produkter inom 
livsmedelsbranschen. Plastrem
sorna är nödvändiga för täthe
ten hos förpackningarna och 
svetsas fast över förpackningens 
l~ngsskarv. Tetra Paks förpack
nmgssystem har lanserats i ett 
80-tal länder och plastremsor 
från Inventing levereras ut till 
lika många länder. 

Remsorna skäres av plastfolie, 
som också tillverkas av Inven
ting. Flera anläggningar produ
cerar dygnet runt plastfolie i 
huvudsak av polyeten. Nya 
avancerade förpackningssystem 
hos T ,"tra Pak har medfört nya 
krav på plastremsorna. Inven
ting har därför genomfört en in
vestering på 3 milj oner kronor 

i en ny plastfolieanläggning för 
tillverkning av plastfolie sam
mansatta av flera olika material. 
Den nya anläggningen kördes 
igång i början av året. Med en 
årskapacitet på över 2.000 ton 
är anläggningen en av de största 
i Europa. 

Inventing tillverkar också plast
remsor för andra användnings
områden, t. ex. för textilier, för
packningar och elkablar. 

Sjukvårdsprodukter 
Engångsartiklar för sjukvår den 
utgör den andra betydande pro
duktgruppen. Tillverkning och 
försäljning drivs i ett särskilt 
företag, Järund Devello AB. 
Tillverkningen omfattar termo
meterskydd, urinbäcken, urin
påsar och blodlancetter. Termo
meterskydd är volymmässigt d en 
största produkten och varje å r 
säljs 70-80 miljoner termom e
terskydd i Sverige och utlandet. 
I samarbete m ed Kabi tillverkas 
också remsor för diagnos av 
olika sjukdomar. 

Dotterbolag i Danmark 
Inventing har etablerat ett dot
terbolag i Danmark. Fabriken 
ligger i Hjörring på norra Jyl
land. Tillverkning av plastrem
sor påbörjades i början av året. 
Etableringen medför att Inven
ting får ett tillverkande dotter
företag inom EG:s marknads
område. Fabriken försörjs med 
halvfabrikat från Fjällbacka och 
läget på norra Jylland medför 
korta och snabba transporter 
genom färjeförbindelsen mellan 
Göteborg och Fredrikshamn. 
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Fabriksbyggnadens 
besågs 

interiör 

Under gästernas rundvandring i fabrikslokalerna var civilekonom 
Erik . J ä rund. ciceron. Här besågs produktionsapparaten under 
full t!llverkmng medan Erik Järund berättade om företaget och 

tillverkningen. 

F r edagen den 15 oktober blev 
en historisk dag för Järund In
venting AB. Företaget hade, för 
att fira sin 20-åriga tillvaro, in
bjudit representanter för kom
munen, Fjällbacka samhällsför
ening, representanter för de oli
ka politiska partierna inom kom
munen, representanter för de 
anställda, direktör Stig Lind
holm, revisor Börje Jönsson, 
Lund, lokalpressen och andra 
personer vilka visat sitt intresse 
för företaget. Direktör Harry 
Järund hälsade deltagarna väl
kommen varefter följ de visning 
av lokaliteterna efter den se
naste tillbyggnaden. Under 
rundvandringen i de stora och 
rymliga maskinhallarna, där del
tagarna med intresse tog del av 
tillverkningen, informerades de 
av direktör Harry Järund, civil
ekonom Erik Järund m . fl. om 
tillverkningen och utbyggnaden 
av företaget. Förutom de m ånga 
sinnrikt konstruerade maskiner
na av egen tillverkning och kon
struktion fanns den s tora från 
utlandet inköpta helautomat iska 
plastmaskinen, med vilken man 
framställde plastduk till de olika 
tillverkningarna och då framför 
allt till sjukvårdsprodukterna. 

Man vandrade vidare till den 
mekaniska avdelningen , plane
ringslokalen där ingenjörerna 
hade sitt ritkontor, och till de 
övriga kontorsutrymmena, de 
senare inrymmes i den nybygg
da fastigheten. D å hela produk
tionen var i gång under vis
ningen fick gästerna en klar in
blick i "en dag hos företaget In
venting". 

Slutligen samlades man i en lo
kal där deltagarna bjöds på kaf
fe och förplägnad. Civilekonom 
Erik Järund lämnade en över-

sikt över Inventings utveckling 
och redogjorde för de första 
produkterna som tillverkades. 
Det var inte stora saker, bl. a . 
en automatisk blomvattnare 
fotbollspelet "Gunnar Green'; 
m. m ., vilket småningom lämna
des och man kopplade in på 
andra saker, tetrapak och sjuk
vårdsprodukter. Han demonstre
rade även en sjukvårdsartikel 
vilken är under utförande och 
som tydligen kommer att revo
lutionera på det område där den 
kommer till användning. 

Så var det dags för gästerna att 
överbringa sina hyllningar till 
Järund Inventing AB och dess 
ledare. 

För Tanums kommun talade 
kommunfullmäktiges ordförande 
Sune Karlsson, och sade: Vi är 
stolta över att det finns ett så
dant företag inom kommunen 
och önskade lycka till en god 
fortsättning i framtiden. Kom
munens socialdemokratiska för
enings lyckönskan överbringa
des av Rune Knutsson, Bottna, 
Fjällbacka Samhällsförenings av 
ordföranden Evert Waldner, för 
centerns kommunorganisation 
talade ordföranden Henry Carls
son, Ljungby torp, för Inventing 
AB:s dotterbolag i Hjörring di
rektör Stig Lindholm. Dessutom 
talade revisor Börje Jönsson, 
Lund. Samtliga överlämnade 
blommor och presenter. 

På kvällen samlades de anställ
de och övriga inbjudna till en 
stor festmiddag på restaurant 
Fjällbacka Havsbad varunder ett 
flertal tal hölls bl. av kommun
styrelsens ordförande Raymond 
Hansson. Han talade bl. a. om 
det stora värdet att just en så
dan fabrik som Inventing fin-

forls. sid. 8 
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Gösta Järund 
produktionschef 

IngemarJärund 
disponent 

Järund Inventing 
Aktiebolag 

20 år 
1956-1976 

Harry Järund 
direktör 

Järund Inventing AB 
grundare är 

Erland Järund 
disponent 

direktör Harry Järund och framlidne disponent Ingemar Järund. 

Samtliga nuvarande personer tillhör företagets styrelse samt 
utgör företagsledningen. 

7 

Erik Järund 

vice verkst. direktör 
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Fabriksbyggnadens interiör ... 
lo r/s. Irån sid. 6 

Några glimtar 
Rödakorskrets 

Från FjäUbacka 
verksamhet 

Från vänster direktör Harry Järund, kommunstyrelsens ord
förande Raymond Hansson och disponent Edand Järund. Ray
mond Hansson överlämnade under kvällen kommunens förtjänst
tecken i guld till Harry Järund och i silver till Erland Järund. 

tare och företagets ledning, och 
en god trevnad råder. Ett av 
kvällens mycket uppskattade tal 
kom från kommunfullmäktiges 
ordförande, Sune Karlsson, som 
talade till kvinnan på ren bo
huslänska. Ett tal kryddat med 
både satir och en stor portion 
humor som skördade livliga 
upplåder. 

Tidigt i våras började förbere
delserna till sommarens tombola. 
Vinster inköptes, numrerades 
och vinstplan upprättades. Dy
likt arbete tar tid och många 
eftermiddagar och kvällar har 
flitiga rödakorsare suttit i klubb
lokalen och arbetat. Förutom 
tombola har kretsen även haft 
lotterier i ett par omgångar. 
Nettoinkomsten av lotterier och 
tombola blev god. Kronor 17.130. 

Fotvård har lämnats varannan 
månad under en period av 4-5 
dagar. Pensionärer betalar där
vid 10 kr. per behandling, kret
sen det resterande beloppet (15 
kr.). Röda korset bekostar även 
fotvården på Aldersro. En per
son har hittills beretts vistelse 
å Oscarshem. Utfärd för pensio
närer har anordnats. Färden 
ställdes först till Oscarshem, där 
en kaffepaus togs, sedan fort
sattes resan till Stenungsund och 
vidare över Orust och Tjörn. 
Middags intogs å Mollösunds 
värdshus varefter färden ställ
des hemåt. Den sedvanliga han
dikappträffen har måst inställas 
i år på grund av lokalbrist. 

Några aktiviteter återstår. Det 

"lackar" snart till jul. Riksin
samlingen inbringade 4.300 kr. 
varav kretsen får behålla 30% 
= 1.290 kr. Offerviljan har, som 
synes, varit god. Ett tjugotal 
personer "masar", snickrar, syr 
och väver av hjärtans lust. Duk
tiga ledare Ingegerd Larsson 
samt byggnadsingenjör Stefan 
Järund hjälper trevligt och sä
kert till rätta, när så behövs, och 
undervisar på ett stimulerande 
sätt. Rudolf Gustavsson har på 
grund av åldersskäl slutat sitt 
arbete i klubben. Ett varmt tack 
för många års uppoffrande ar
bete. 

Men - vad bleve det av vår 
klubb om vi inte hade ett säkert 
"roder" - fru Astrid Järund? 
Mycket kunde skrivas men må 
detta vara nog. Hon är vår "pri
mus motor"! Tack. 

Direktör Harry Järund med fru 
har årligen vid klubbens av
slutning inbjudit till samkväm 
å Stora Hotellet, i år Gröna Lid. 
Vi tackar varmt för detta! För 
övrigt ett varmt tack till Eder 
alla som medverkat för Röda 
Korsets sak. 

S. B. 

nes inom kommunen. Han beto
nade även det goda förhållandet 
som råder parterna emellan. Han 
slutade med att till direktör 
Harry Järund överlämna det 
första exemplaret av Tanums 
kommuns förtjänsttecken i guld 
för medborgerliga förtjänster. 
Disponent Erland Järund fick 
samma utmärkelse i silver. Det
ta var en fin gest som applåde
rades både länge och väl. Brö
derna Harry och Erland Järund 
är uppskattade inom såväl kom
mun som samhälle och att just 
de fick äran att få dessa första 
utmärkelser torde ge belägg 
härför. Verkstadsklubbens ord
förande Alf Jonasson framhöll i 
sitt tal till jubilaren att i likhet 
med kommunens goda förhållan
de till Inventing råder en myc
ket god stämning mellan arbe-

Efter middagen serverades kaffe 
och förfriskningar varefter dan
sen började och en otroligt dan
sant publik roade sig långt fram 
på småtimmarna den natten då 
samhällets största industri fi
rade sin tjugoåriga tillvaro. Re
daktionen ber att här få instäm
ma i gratulanternas skara, och 
önska Järund Inventing AB all 
tänkbar framgång i framtiden . 

Järnboden Fjällbacka 
Tel. 0525-31780 450 71 FJÄLLBACKA 

Fiskredskap - Verktyg 

Redaktionen. 

JARUND 
KNVENIWNG 
AKTiEBOLAG 

FJALLBACKA 

Telefon 0525-31435 



Aarhus Skagen 

Travemiinde 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. 0311124980 
Tysklandsbokningen, tel. 031112 49 30 
Sessans Citykontor, Avenyn 22, tel. 0311202004. Du kan givetvis 

också boka på närmaste resebyrå. 

Utomlands med 
Sessan~ 
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Qville Spelmanslag berättar USA-minnen 

Bilden är från Baraboo församlingshem där spelmanslaget utförde 
gammal svensk musik och sjöng ur sitt rikliga sångprogram 

medan deltagarna dansade gammaldans. 

Jnder drygt tre veckor bevis
Lade Qville Spelmanslag tillsam
mans med Lysekils Folkdans
gille stora delar av den ameri
kanska kontinenten där de upp
trädde framförallt i svenskbyg
derna. De sjöng, spelade och 
dansade och om sin vistelse "där 
ute" berättar de nu. Vi skall 
först presentera spelmanslaget, 
som består av Bodil Hägg, Bul
laren, Margareta Johansson och 
Lena Thuresson, Hamburgsund, 
Bo Gillberg, Vidingen, och mu
siklärare Sven Alfredsson, Sjö
röd. 

En kväll förra hösten ringde le
daren för Lysekils FOlkdansgille 
och frågade om vi i Qville Spel
manslag var intresserade och 
ville åka med till USA somma
ren 1976. O m vi vn! Nu blev 
det lite överläggningar innan det 
blev klart hur många och vilka 
som skulle resa. Men ungefär 
vid nyår satte vi i gång och 
övade på skarpen. Vi övade dels 
alla melodier som hörde till dan
serna och dels på de låtar och 
visor vilka vi tänkte ta med i 
vår egen del av programmet. 
Totalt var det ett 3D-tal låtar 
och visor som vi måste kunna 
helt utantill. Vi genrepade med 
två hemmaföreställningar, en i 
Tanum och en i Lysekil, och ef
tersom det hela verkade funge
ra bra, var vi inte så nervösa 
för programmet längre. Men det 
var så mycket annat! 

Hur som helst, den 16 juni kl. 
05.00 startade vi vår resa med 
bil från Hamburgsund, med buss 
från Gläborg och med flyg från 
Kastrup. Vi hade förutom sed
vanligt turistbagage också med 
oss instrument, folkdräkter och 
ett hundratal LP-skivor. Det 
hela var jobbigt, så när vi satt 
oss på planet tog tröttheten bort 
all eventuell nervositet. Flyg
resan gick bra och vi kunde 
från ovan se Sydnorge, Island 

och Grönland vilket var fantas
tiskt vackert. Efter en dag som 
blev ett dygn landade vi i Du
luth, en stad vid Övre sjön. De 
flesta i gruppen blevo inhysta i 
värdfamiljer, ett trevligt och för 
amerikaner typiskt sätt att ta 
emot utländska grupper. Redan 
på förmiddagen dagen efter an
komsten uppträdde vi för första 
gången i en gammal järnvägs
station i Duluth, där träffade vi 
många svenskamerikaner, bl. a. 
en gammal man från Bullaren. 
I Duluth stannade vi i fem da
gar, vi uppträdde på olika till
ställningar och platser, en gång 
i en konsertsal och en gång på 
ett ålderdomshem bl. a. 

En Greyhound-buss började se
dan föra oss runt på den åter
stående turnen. Först till Bi
midji, en liten stad i norra Min
nesota. Några mil från Bimidji 
börjar Mississippi och dit skulle 
vi. Alla vadade över den be
römda floden, vilken däruppe 
liknade en bäck. Den andra 
kvällen i Bimidji hade vi en 
utornhusföreställning runt en 
midsommarstång (förklädd tele
fonstolpe) vilken restes med 
hjälp aven entreprenörmaskin. 
Typiskt Amerika, var en vanlig 
kommentar. Mellan folkdanser
na deltog även publiken i några 
svenska danslekar. Och under 
en av dem inträffade en olycks
händelse, en äldre dam föll om
kull och bröt lårbenshalsen. Am
bulansen dröjde väldigt länge, 
vilket torde berott på att den 
som i USA larmar ambulans i 
vissa fall kan få betala sjukhus
räkningen. Så blir det ibland 
om patienten ej är sjukförsäk
rad. Färden gick sedan vidare 
över en till synes ändlös prärie 
till Winnipeg i Kanada. Fältens 
storlek imponerade men inte 
grödan, som var kort och gles. 
Vid tullkontrollen tvingades vi 
lämna ifrån oss all frukt, inklu
sive halvätna äpplen, och en 

Vid Svenskarnas Dag i Minneapolis fick Qville Spelmanslag 
ett högtidligt mottagande. Spelmanslaget sjöng och spelade gam

mal musik vilket rönte stor uppskattning. 

trunk med program och souve
nirer från Sverige. Inresande får 
nämligen inte införa försälj
ningsobjekt. 

Första kvällen uppträdde grup
pen för ordensfolk i logen "W a
sal und" . Andra kvällen kom vi 
på leriga vägar och i häftigt 
skyfall till en liten bygdegård, 
Meadows, cirka fem mil utan
för Winnipeg. Där var stäm
ningen uppsluppen, från baren 
serverades drinkar (fria sådana 
till de agerande). Till skillnad 
från svenska bygdegårdar fick 
alkoholhaltiga drycker enligt 
uppsatta skyltar ej förtäras 
utanför lokalen. 

Högtalaranläggningen lät som en 
jättelik rakapparat. Efter diver
se bultanden på podiets el-uttag 
förbättrades ljudkvaliten något. 
Efter vårt program följde all
män gammaldans. Kvällen blev 
en av de festligaste på hela tur
nen. Innan avresan från Winni
peg hann vi också med en im
proviserad sångstund i foajen 
till det uppbyggda Concert Hall 
och ett mycket intressant besök 
på ett av världens modernaste 
museer. 

Där visades på ett åskådligt sätt 
Canadas historia, folk och djur. 
Nästa etapp sträckte sig 80 mil 
söderut till Minneapolis - St. 
Paul, där hela gruppen för för
sta gången inkvarterades på ho
tell. Efter att under 8 dagar ha 
inmundigat 12 st. varianter av 
Swedish smörgåsboard, fick vi 
äntligen uppleva de fantastiska 
amerikanska T-bonesteaks, som 
vi drömt om redan vid avfärden 
från Sverige. 

I Moberg Country utanför W.
St. Paul tillbringade vi en in
tressant men tröttsam dag med 
bl. a. en båtutfärd på st. Croix
floden. Uppför denna färdades 
många svenska invandrare för 

att slutligen slå sig ned i trak
ter, som i deras och vårt tycke 
är ett stycke Sverige. På den 
3venska kyrkogården C h i c a g o 
Lake noterade vi som en intres
sant detalj de enkla gravvår
darna, som helt enkelt bestod 
av små graverade stenplattor, 
nedsänkta i gräsmattan. Enkelt 
och lättskött. 

Dagen efter firades Svenskarnas 
Dag i Minnehaha Park, ett jät
telikt grönområde mitt i cent
rum av Minneapolis - St. Paul. 
Programmet började med andakt 
kl. 10.00 och fortsatte till kl. 17.30 
med mestadels något högtra
vande inslag. Mellan framträ
dandena hölls tal av prominen
ta gäster, bl. a. Minnesota-sena
torn Hubert Humphrey. Vår 
grupp, som uppträdde vid 17-
tiden, försökte medvetet bryta 
den högtidliga tonen och lycka
des, om vi får säga det själva, 
att få en stor del av den tiotu
senhövdade publiken att skratta 
för första gången på hela dagen. 
Efter ett omsorgsfullt studiebe
sök på ett ölbryggeri i La Crosse 
intog vi Baraboo med osäkrade 
fioler. Prästen i den lutherska 
församlingen välkomnade oss och 
bjöd gruppen på pizza. Sedan 
guidade han oss på världens 
största cirkusmuseum, där vi av
njöt en föreställning, red på ele
fanter, beskådade gamla cirkus
attiraljer. En upplevelse, som 
länge satt kvar på näthinnan och 
trumhinnan var en äldre dam, 
som iförd hörselskydd livligt 
trakterade en ångorgel. Dess de
cibel kunde få diskotekmusik 
att låta som en lätt sommarbris. 
Vårt sista framträdande skedde 
i kyrkans församlingssal. Den 
präktiga heltäckande mattan 
gjorde en del dansvändningar 
tröga och spelmännens stamp 
neutraliserades. 

Tidigt nästa morgon lämnade vi 
f/Jrt.. sid. II 
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Qville Spelmanslag berättar USA-minnen 
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våra värdfamilj er och efter 9 
timmars färd var vi framme 
i Chicago med dess 8 miljoner 
invånare. Två dagar såg vi oss 
om i Chicago och sedan skildes 
vi åt. Några reste till släktingar, 
andra flög till San Fransisco och 
vi hyrde tillsammans med nio 
andra tre bilar och for mot Nia
garafallen. Mitt i Chicagos cent
rum låg bilfirman. Sven fick den 
äran att börja köra vår bil, en 
vit Ford Granada, automatväx
lad och med aircondition. Efter 
två dagar var vi framme vid 
Niagara. Vi tog in på Motell Bel 
Air. Fastän det var sent for vi 
och besåg själva fallen. Det var 
fantastiskt vackert. En upplevel
se var även att ta en tur med 
speciella båtar på floden nedan
för fallen. 

En dramatisk händelse inträffa
de första natten i Niagara Falls, 
så hette staden. I ett rum sov 
tre lysekilsbor med dörren olåst 
men med tänt ljus. En tjuv 
släckte ljuset, letade fram hand
väskor och försvann. Väskorna 
innehöll kontanter, resecheckar, 
pass m. m. Tursamt nog hade 
t j uven inventerat väskorna 
utanför motellet och bara tagit 
kontanterna, det övriga låg kvar 
i ett buskage. På vägen tillbaka 
till Chicago reste vi bl. a. ge-

nom Toronto i Canada och kom 
så till Detroit där vi såg ett av 
Henry Ford instiftat museum. 
Förutom bilar fanns en mång
fald olika föremål. Något som 
fascinerade var badkaret från 
år 1795 i modell som liknade en 
stövel. Så upplevde vi då vår 
sista dag i USA. I god tid var 
vi vid flygfältet, en helstressig 
plats där ett plan avgick varje 
minut. Vi lämnade in hyrbilar
na och träffade så småningom 
resten av gruppen. Det blev ett 
hjärtliga kramande och berät
tande innan vi steg ombord på 
planet, klockan var omkring 8 
på kvällen. Natten blev på 
grund av tidsskillnaden väldigt 
kort och någonstans ute på At
lanten upplevde vi en solupp
gång ovan molnen, en obeskriv
lig syn. Sedan återstod inte så 
mycket mera än bussresan från 
Kastrup och hem, och det var 
dags för en lite sömnig summe
ring. Och till sist: Vi i vårt spel
manslag hade blivit ett ganska 
samspelt och sammansvetsat 
gäng, vi hade fått en massa 
verkligt goda vänner och vi ha
de fått uppleva både spännan
de, intressanta och trevliga hän
delser. Vad kunde vi mer be
gära? 

Bosse, Sven, Margareta, 
Bodil och Lena. 

Stor aktivitet inom 
Qville Hembygdsarkiv 

Hembygdsarkivet höll sitt års
möte i arkivets lokal i Aldersro 
den 11 september. Ordföranden 
Arne Fredlund hälsade deltagar
na välkomna varefter- han val
des att leda mötets förhandling
ar. Styrelse- och verksamhets
berättelserna föredrogs och sty
relsen beviljades ansvarsfrihet 
för 1975 års förvaltning. Av 
verksamhetsberättelsen framgick 
att ett aktivt arbete varit rå
dande såväl inom arkivet som 
inom cirkel verksamheten m. m. 

Vid den kommunala kultur
veckan hade arkivet varit öp
pet för visning. Man hade även 
anordnat en utställning i för
samlingshemmet över indelta 
soldater och båtsmän från Väst
göta museum i Skövde. Dess
utom hade arkivet varit öppet 
lördagarna den 12 juli, 16 aug. 
och 13 sept. Under dessa tider 
fick besökarna ta del av arki
valierna samt lyssna på återgiv
na bandupptagningar m. m. 

cirklar som fältinventerat ett 
stort antal torp i Qville sockens 
östra del samt området från 
Träsvall mot Qville kyrka. För
utom de nämnda sammankoms
terna har flera studiecirklar och 
även privatpersoner besökt ar
kivet för studier. Sedvanlig 
framställning och montering av 
fotografiska bilder har pågått. 

Till ordf. och sekr. för år 1977 
valdes Arne Fredlund, till kas
sör Östen Hedenfjell, till arkiv
föreståndare Nils Nilsson. Ar
betsutskottet består av ordfö
randen, kassören och arkivföre
ståndaren. Till ledamöter av 
styrelsen valdes: Sven Petters
son, Solhem, Erik Larsson, Kär
raby, Sven Johansson, Valeby, 
och Einar Johansson, Hamburg
sund. Revisorer blev Johan 
Carlsson och Torsten Hakeröd, 
Fjällbacka. Det beslöts att del
taga i höstens kulturvecka med 
öppethållande av arkivet under 
vissa tider. Man diskuterade hur 
förvaringen av fotografiska bil

En studiecirkel i ämnet Min der för framtiden bör ske på 
hembygds ortsnamn påbörjades ett ändamålsenligt sätt. Arkiv
rned åtta deltagare i Fjällbacka föreståndare Nils Nilsson fick i 
och i Hamburgsund arbetade en uppdrag att framlägga förslag i 
cirkel i ämnet Bygd i förvand- frågan. Ordföranden Arne Fred
ling. Torpinventeringen hade lund tackade deltagarna i mötet 
fortsatt sitt arbete genom två för visat intresse. 

Intresset för kulturvården 
stiger Fjällbacka 

Qville Spelmanslag spelar och sjunger under sitt besök vid 
"Nestorsgården", Fjällbacka, under kulturveckan. 

Under kommunens kulturvecka, 
vilken omfattade tiden 24 sept. 
-4 okt., visades ett enormt in
tresse för de olika aktiviteterna 
kommunen runt. I Fjällbacka 
visades hembygdsmuseet på 
"Nestorsgården" där samlingen 
av föremål ökas för varje år. Vi
dare har under året den gamla 
bostadsfastigheten undergått en 
behövlig uppsnyggning. Den har 
målats i sin helhet, takbekläd
naden fått en grundlig översyn 
m. m . I den nya lokalen fortsät
ter inredningsarbetet och om
händertagandet av nyförvärvade 
föremål. 

Lördagen den 25 sept. blev den 

Qville 
Hembygdsarkiv 
Qville Hembygdsarkiv deltog 
även i kulturveckan genom öp
pethållande av sina lokaler i 
Aldersro. Ä ven här var många 
besökare som med intresse tog 
del av arkivets olika detaljer. 
Det fotografiska bildmaterialet 
blir alltid det man samlar sig 
omkring och vilket material ut
ökas för varje år. Det omfattar 
såväl personliga fotografier som 
bilder av byggnader m. m. 
Bandupptagningarna, vilka åter
ger vad bl. a. gamla människor 
har berättat om tider som varit, 
i motsats till vad man nu upp
lever, vinner alltid en särskild 
uppskattning. I arkivet finnes 
mycket material vilket inte kom
mer till sin rätt då det inte är 
överskådligt på ett lämpligt sätt 
i de alltför trånga lokalerna. 

första visnings dagen, och den 
andra visnings dagen ägde rum 
lördagen den 2 oktober. Det 
vackra sommarvädret bidrog 
starkt till det livliga deltagan
det med många långväga gäster. 
Under första visningsdagen be
söktes museet av Qville spel
manslag bestående av Margareta 
Johansson, Lena Thuresson, Bo
dil Hägg, Bo Gillbel'g och leda
ren Sven Alfredsson vilkas med
verkan med sin omväxlande re
pertoar av gamla låtar och sång 
rönte stor uppskattning av pub
liken och applåderades livligt, 
samt avtackades av hembygds
rådets ordförande Artur Johans
son. 

WALDNERS 
FÄRGHANDEL EFTR. 
MONA.LlSA HEDSTROM 

(jfätt]et 'Uafutet 

MJI1tetika 
m.m. 

Tel. 0525/31085 

NISSE CARLSSONS 

rJ)amjtiJaiJiUj 

Årets nya permanent 

Allt i modern hårvård 

Tel. 0525/31125 
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livlig simskoleverksamhet Fjällbacka 

På badstranden samlar simlärarna Berggren och Olausson sina 
adepter för information till den stundande uppvisningen och 
promoveringen. I bakgrunden synes Simskolans båtar samt kon-

torsbyggnaderna för såväl seglarskolan som simskolan. 

Säsongens simskola gynnades av 
ett oslagbart väderklimat. Sällan 
eller aldrig har det väl varit så
dan sol under så lång tid under 
skolans verksamhet som nu. 
Varje dag lika vackert. Denna 
väderlek avspeglar sig i de go
da resultat som ernåddes. Kan
ske har det aldrig vari t så 
många deltagare som nu. Över 
hundratalet märkestagare bland 
deltagarna i skolan. En trevlig 
premiär för de nya simlärarna, 
Kristina Olausson och Lennart 
Berggren. 

Promotionen ägde rum den 23 
juli vid Sälviksbadet i vackert 
väder, men en kylig vind svep
te fram över stranden vilken 
lade sin sordin över det hela. 
Promotor var även denna gång 
seglarskolans ledare Lasse 
Lundberg. Föräldrar och måls
män deltog i avslutningen enligt 
gammal god sed. 

Simskolans lärare, Lennart 
Berggren, hälsade de närvaran
de välkomna varefter eleverna 
visade sina färdigheter i olika 
övningar ur programmet. Mär
kestagare blev följande: 

Guldemalj magistrar: Rosa Thu
lin, Sigvard Thulin. 

Guldmagistrar: Johan Persson, 
Sigvard Thulin. 

Silvermagistrar: Lena Grönqvist, 
Rosa Thulin. Bronsmagistrar: 
Eva Andren, Gabrielle Berg
lund, Monica Eriksson. Järn
magistrar: Eva Björkström, An
neli Bohlin, Elionore Gustavsson. 
Kandidater: Richard Engberg, 
Anne-Christine Bergström, Chr 
Christina Johansson, Eva Jo
hansson, Helen Karlsson, Per
nilla Lundberg, Magnus Persson. 
Silver: Anders Andersson, Ca
milla Andersson, Ulrica Anders
son, Yngve Andersson, Ulrika 

Andersson, Elisabeth Bräck, Ag
neta Engberg, Ulrika Ekström, 
Fredrik Eriksson, Mona Eriks
son, Angela Hansson, Karin 
Hedlund, Diana Harrysson, Eva 
Johansson, Mats Karlsson, An
ders Larsson, Magnus Limark, 
Helen Persson, Ann-Christine 
Ström, Annika Ström, Eva 
Ström, Monika Thoren. 

Brons: Mikael Blomqvist, Marie 
Börjesson, Elisabeth Carlsson, . 
Yvonne Ekström, EvaLotta 
Eriksson, Gunilla Gustavsson, 
Helen Gustavsson, Johan Jo
hansson, Claes Järund, Monica 
Karlsson, Maria Limark, Joakim 
Ottosson, Annelie Palm, Richard 
Wrene. 

Järn: Katarina Ahl, Tommy An
dersson, Per Aronsson, Stefan 
Börjesson, Katarina Christians
son, Johan Edlund, Monica 
Hansson, Annette Henriksson, 
Lars Holm, Lotta Hugosson, 
Ingemar Johansson, Pernilla 
Karlsson, Charlotte Larsson, 
Hans-Erik Olsson, Helena Palm, 
Annika Rydin, Pernilla Tolles
son, Annika U tgren, Johan 
Westlund, Pernilla Akerberg. 
Fisken: Fredrik Ekman, J essika 
Engberg, Camilla Eriksson, Ca
rolin Granfeldt, Annika Gus
tavsson, Anders Hedlund, H. Jo
hansson, Anders Karlsson, An
nika Navenius. Grodan: Lars 
Edlund, C. Andelius, Christopher 
Granfeldt, Leif Hugosson, Malin 
K~rlsson, Anna-Carin Lundberg, 
Enca Lundberg, Elionore Nove
nius, Ulrika Novenius, Markus 
Rapp, Patrik Sjöberg, Chris
topher Sundgren, S. Torstens
son, Patrik Odling. Baddaren: 
Roy Danielsson, Annette Ek
ström, Jörgen Eriksson, Sebas
tian Harrysson, Fredrik Larsson 
Mattias Ottosson, Annica Pers~ 
son, Claes Persson, Mattias 
Sundgren, Helena Ödling. Ny
börjare (ej tagit något märke): 
Birgitta Aronsson, Anneli Blad, 
Kent Blad, Annika Blomqvist 
och Fredrik Johansson. 

Ur min 
lastning 

Fars anteckningar om en besvärlig sten
Fjällbacka och Slottet de första dagarna 

december månad år 1913 

Angfartyget Juno av' Bremen, 
tillhörande Dampfschiffsfahrts 
Ges. Neptun, Bremen, anlände 
till Fjällbacka i en orkanartad 
storm för att lasta gatsten den 
1 dec. 1913. Från början var me
ningen den, att dellast först 
skulle intagas vid Slottets last
plats men på grund av det över
hängande ovädret kunde båten 
ej angöra bryggan därstädes. 
Fartyget gick därför till Fjäll
backa och förtöjde i lä av Kråk
holmen vid Warvets brygga. Det 
var mycket besvärligt att för
töja det tomma, barlastade far
tyget men det lyckades dock 
utan större skador på bryggan. 
Lastningen började kl. 1 em. ef- . 
ter det att större förstärkningar 
av bryggan företagits. Vatten
ståndet var onormalt högt och 
vinden från nordväst, Vattnet 
lyfte stundtals brygg däcket högt 
upp och vattenkaskader vräktes 
upp mellan plankorna. Risk fö
relåg att bryggan skulle helt 
sönderslås. Stenkassar placera
des på bryggans norra del och 
fylldes med gatsten och dess
utom rullades oljefat dit och 
restes för att förebygga skador. 
På den södra ändan kunde last
ningen sedan fortgå men i ett 
mycket svagt tempo. Alla blevo 
genomblöta och de värst vilka 
hade med stenkassarna att göra. 
Lastningen fick därför avbrytas 
i inväntan på bättre förhållan
den. , Den 2 dec. på morgonen 
hade vinden dragit sig västvart 
och det blev lä under Kråkhol
men, lastningen fortsattes och 
på kvällen hade Fjällbacka-par
tiet av gatsten intagits. 

Fartyget kvarlåg under natten 
vid bryggan och vid 7 -tiden föl
jande morgon tog den sig ut 
från bryggan och avgick till 
Slottet. Efter förtöjningen där 
kunde lastningen fortsättas kl. 
9.00. En del av lastningsperso
nalen från Fjällbacka var då 
komna dit. De hade forslats dit 
med motorbåten Lejonet och var 

redan på plats före fartyget för
töjts och hade uträttat en del 
förberedande arbeten. 

Stormen tilltog och regnet öste 
ned. Sjöfärden från Fjällbacka 
med Lejonet hade ej varit så 
angenäm. Vinden gick över på 
SW och ökade ytterligare, reg
net tilltog men lastningen på 
gick ändå till kl. var 4 em. Fjäll
backaborna och de övriga från 
Slottet och Hamburgsund voro 
genomsura och trötta. Fjäll
backaborna foro hem med Le
jonet för att nästa dag den 4 
dec. återvända. 

Vid S-tiden på morgonen bar 
det å ter i väg till Slottet och dit 
anlände de kl. 8.30'. Vinden hade 
nu övergått till syd med storm 
och regn. Vinden ökade åter och 
vid Smögens lotsutkik uppmät
tes den till 37 meter per sekund. 
Under dessa förhållanden kunde 
ej någonting uträttas då farty
get låg där och ryckte i sina 
förtöjningar. Vattnet hade nu 
stigit igen och bryggan stod un
der vatten. 

Slottetfjorden rök av vatten och 
liknade ett inferno. Fjällbacka
borna skulle hem, och i detta 
hemska väder anträddes resan 
med Lejonet. Passagen genom 
Hamburgsund gick utan miss
öden fast bojarna låg o mer un
der än över vattnet och det var 
mörkt och regnigt därtill. Hem 
kom de men hemskt var det. 
På lördagsmorgonen den 5 dec. 
hade vinten mojnat och vattnet 
fallit. Färden till Slottet med 
Lejonet gick normalt och lika
så den dagens lastning. Kl. 3 på 
på eftermiddagen var fartyget 
färdiglastat och konosementen 
kunde tecknas. Fartyget avgick 
därefter till Bremen. 

Ovannämnda lastning var den 
besvärligaste och dyraste Fjäll
backa Stenhuggeri AB hittills 
hade haft. 

T. Truedson. 

Slral1dreslaural1gel1 J;ällbacka Haosbad 

H 
När det skall dukas upp till fest för så

väl små som stora sällskap (upp till 200 

gäster) tala med hovmästaren 

Sira I1d resla lA ra I1gel1 

Jjällbacka HaDsbad 
TELEFON 0525/10008 

och Grebbestads Gästgivaregård 

DANS 
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Fjällbackas förskola mrymmes moderna lokaler Rättelse 
I Fjällbacka-Bladet nr 40 hade 
vid tryckningen av uppsatsen 
"Kring ostronörten", s. 19, en del 
satta rader råkat komma i oord
ning. 

Andra spalten slutar så: "får 
döma efter de väldiga bankar av 
ostronskal som de lämnat efter 
sig. 

Fortsättningen skall lyda: 

Lärarinnan Margareta Palle till höger tar emot de första eleverna. 
Hon bekantar sig med Annika Blomqvist. Till vänster Birgitta 

Ekström med dottern Anette Ekström. 

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. 
Och vi märkte att det för henne 
var ett uppskattat nöje. Hur fick 
mor sina ostron? J o, det var 
känt där hemma, 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 
på den tiden - och skörden gick 
de då upp och skänkte mor. Och 
mor var beredvillig a tt 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
de hur gott det var om ostron 
när hon var barn, så där kring 
mitten av IS00-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 kagge utan lock. I botten 
en ruta utskuren och där var en 
glasruta infattad". 

Efter år under primitiva förhål
landen har nu såväl lärare som 
elever kämpat sig fram och kun
de vid höstterminen flytta in i 
moderna lokaler. Det är den 
100-åriga Kyrkskolan som un
der året har undergått en full
ständig omändring av interiö
ren. Här har utrymmet fördelats 
på olika aktiviteter, och ett rik
haltigt material har anskaffats 
för undervisning och lekpro-

gram. Skolan omfattas nu av 
såväl lärare som elevers och för
äldrars stora glädje vilka även 
finner det meningsfullt med 
denna förskoleutbildning. Skolan 
omfattas i runt tal av ett 30-tal 
elever. Lärare är Gulli Granqvist 
och Margareta Palle. Eleverna 
är inte enbart från samhället 
utan även från landsbygden och 
är uppdelade i olika grupper. 

Sverker Stubelius. 

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 - 31096. Bostaden 31796 - 31786 

F. D. BERGS BILVERKSTAD EFTR. 
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Marga W~nerlund ställer ut 

När man haft tillfälle att se alla 
vackra motiv som konstnärin
nan fru Marga Waenerlund 
framställt under senare tid 
tvekade man inte om att en ny 
stjärna spred sitt sken över den 
bohuslänska konstnärshimlen. 
Bland alla motiv torde hennes 
å tergivning av de bohuslänska 
sjöbodarna stå i särklass. Då 
konstnärinnan under en längre 
tid under sommaren är bosatt 
i Fjällbacka saknas inte inspira
tion och vyer. Och hon besitter 
egenskapen att ta till vara den 
pittoreska prägel som åvilar 
stora delar av samhället. Under 
tiden 31!10~12!11 d. å. hade 
Marga Waenerlund sin senaste 
utställning som hade vernissage 
på Galleri Aspeet i Göteborg. 
Utställningen omfattade förutom 
de fascinerande sjöbodarna vyer 
över klippor, hav, hamn bilder 
med kranar från Uddevalla
hamnen, massiva svart-röda båt
skrov på blått vatten mot en 
rosa himmel. Marga Waenerlund 
som numera är bosatt i Göte
borg har här hämtat många av 
sina motiv från hamnen. Grun
derna till sitt måleri har hon 
fått på Valands målarskola, 

Slöjdföreningen och Otto Skölds 
målarskola, men det "verkliga 
steget uppåt" togs år 1966 på 
Gerlesborgsskolan. Det ligger 
flera decennier mellan konststu
dierna på Valand och Gerles
borg. Under denna tid förlades 
måleriet till hemmet samt un
der en tioårsperiod i Sagres i 
Portugal. Men först genom Ger
lesborgsskolan tog hon upp sitt 
målande på allvar. Sin egentli
ga debut fick Marga Waener
lund vid en separatutställning 
på Galleri Majnabbe i Göteborg 
1972 men har sedan 1966 visat 
upp sina målningar vid ett fler
tal utställningar, bl. a. på Gal
leri Prisma i Stockholm, 5:an i 
Göteborg och Gerlesborgsskolans 
Septemberakademi. Kända pro
filer inom konstvärlden anser 
att denna utställning nog blir 
dörren till framgång och mål
ningarna är personligheter rakt 
igenom. På söndagen före ut
ställningens avslutning besöktes 
salongen av Qville spelmanslag 
som kompletterade de bohuslän
ska bilderna med att spela och 
sjunga gamla bohuslänska melo
dier. 

T-wi. 

Minnen Från Håkebackarna 

då seklet var ungt 
Där Håkebackens skola nu lig
ger, var det i början av 1900-
talet en stor äng som delvis till
hörde mina föräldrars fastighet. 
Där gick Axel i Bräckes häst 
Svarten och betade. Gräset var 
högt och vi små. Så en dag då 
min lekkamrat och jag gick där 
och plockade blommor, fick vi 
plötsligt se hästens ben bredvid 
oss, och då blev det fart där
ifrån. 

Skolan byggdes och togs i bruk 
höstterminen 1904, och där gick 
jag två och ett halvt år. I sam-

band med skolan byggdes också 
Föreningsgatan. Innan dess gick 
vägen upp till Håkebackarna 
mellan Reichenbergs och Kon
rad Bergmans och ovanför vårt 
hus. Gatan slutade med en 
grind strax bortom vårt hus. Där 
passade vi ungar på att öppna 
för de bönder som kom körande 
med sina dj ur till Anderssons 
slakteri i det stora magasinet vid 
Karlshöjd. Somliga av kärrorna 
var även lastade med säd som 
kördes till de två kvarnarna, 
som fanns på Kvarnberget, för 
att malas. Ibland fick vi då nå-

gon femöring. Strax utanför 
grinden fanns en brunn med 
mycket och gott vatten. Ett röd
målat tak täckte den och genom 
en lucka fick man med en hink 
hämta upp vatten. Varken el
ljus eller vattenledningar fanns 
då i Fjällbacka. Någon dag un
der sommaren samlades några 
män från grannhusen och ren
sade brunnen. Det var då spän
nande att se hur en man gick 
ned på en stege och hämtade 
upp ålar och stora grodor vilka 
förvarades i en balja med vat
ten för att släppas ned i brun
nen igen då den blivit rengjord. 
Djuren skulle hålla vattnet rent 
ansågs det. 

På våren kom kvinnorna till 
brunnen med sin tvätt för att 
skölja den. De medförde pank
pallar och klappträn och dun
kade på tvätten som om det va
rit deras värsta fiender. Däref
ter bars kläderna upp till "sten
malen" under berget där den 
breddes ut för tork och blek
ning. 

Föreningsgatan blev en fin kälk
backe då det blev snö. Då sam
lades de större ungdomarna och 
åkte med lust och glädje. Och 
pang! Än åkte de in i Perssons 
röda hus eller i Anders Dorthes 
som låg lite vid sidan om. En 
dag skulle j ag prova min nya 
lilla kälke, jag var nog 5-6 år. 

I mitten av backen tappade jag 
min ena träsko, och nedanför 
fick jag till min förskräckelse 
se Anders Dorthe som stod bak
om mig med en käpp. Han var 
lång och kraftig, men mamma 
stod överst i backen och skrek 
"la väre tösongen annars ska 
han få mes mej å göra". Inför 
detta hot gick gubben in till sig 
och mamma kunde komma och 
ta reda på träskon och hämta 
upp sin rädda tös. 

Neråt i hörnet av vår tomt fanns 
en gatlykta, fotogen förstås. När 
skymningen började kom lykt
tändare Lind medförande sin 
stege och tände lyktan. Då var 
det även dags att tända lampan 
inne. Innan dess hade vi "kurat 
skymning". 

En tid, jag minns ej vilket år, 
var vår kyrka under reparation 
och högmässan hölls i vår skola. 
Där blev det trångt och varmt 
under de långa predikningarna 
och några hade kanske svårt att 
hålla sig vakna. Men då kom 
vaktmästaren "Prinse-Karl" och 
bjöd omkring en liten flaska in
nehållande ammoniak att lukta 
på, och då vaknade folket till. 

Natten till den 23 januari 1907 
(min tioårsdag) väckte mamma 
mej. Hon sa: "Skynda dej och 
få på lite kläder och spring upp 
och väck grannen Hilda Berg
gren för skolan brinner. Lågorna 
låg rätt på vårt hus. Jag sprang 

halvklädd dit upp. Hilda sprang 
ned till samhället och knackade 
på överallt. Hon sprang i 
strumplästen i kylan och hal
kan. Mamma sprang efter mig 
upp till Berggrens med min bror 
1% år och lämnade in honom 
och sedan runt elden till lära
rinnans bostad i andra ändan av 
skolhuset för att väcka henne. 

Men hon hade själv vaknat och 
var på väg åt Oxnäshållet i säll
skap med sin lilla hemhjälp Ing
rid. Sedan bar mamma en del 
kläder och annat upp till Kungs
klyftan. Det var mycket kallt 
och halkigt. Brandsprutan fanns 
i det hus som senare blivit 
busshållplats. Så det tog lång 
tid innan gubbarna samlats och 
släpat brandsprutan över de 
hala kullerstensgatorna. Väl 
framme bildades langningskedja 
från sjön längs Förerungsgatan. 
Men vattnet frös i sprutan och 
de måste hänga hinkarna på 
båtshakar och hålla dem över 
elden för att värma vattnet. 

Presenningar lades över Klätts 
och Brams hus och begöts med 
vatten för att rädda dem. Vårt 
hus klarade sig, men fick många 
spräckta fönsterrutor och färgen 
sveddes av. Skolan var alldeles 
nedbrunnen på morgonen. Den 
återuppbyggdes omedelbart och 
finnes kvar ännu. 

Min lott blev att i över femtio 
år bo i en villa i en skogsdunge 
söder om Stockholm. Då solen 
gått ned bakom skogstopparna 
har jag ofta i mitt minne sett 
solnedgången över Fjällbacka
fjorden, det vackraste som finns . 
Slutar mitt minnes kåseri med 
en sång som vi lärde oss i 
skolan: 

Vid besök i barndomshemmet 
mången plats för mig så kär. 
Väckte redan glömda minnen 
från den tid jag bodde här. 

Här är den platsen där jag först 
såg ljuset 

och där jag nötte mina barna
skor. 

Än står det kvar det gamla 
kära huset 

med många minnen ifrån far 
och mor. 

Här fick j ag se en bok för första 
gången, 

jag gått i skola här och samlat 
rön. 

Här övade j ag in den första 
sången 

och här jag lärde mig min 
första bön. 

Så mycket gott och skönt jag 
här mig lärde 

i skolans bänk och vid föräldrars 
bord. 

Och därför sätter jag det högsta 
värde 

på denna lilla plats utav 
vår jord. 

Ketty. 
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Mitt första möte med Fjällbacka 
Det var försommar år 1937. J ag 
hade just fyllt 19' år och haft 
avslutning i flickskolan. Det 
fanns nämligen ännu sådana 
fornlämningar på den tiden. Till 
råga på allt hette skolan Frun
timmersföreningens Flickskola. 
Kan man tänka sig något mer 
urmodigt? 

Trots namnet älskade jag dock 
min gamla skola och dess sede
samma lärarinnor, verkligt fina 
"fruntimmer", som uppriktigt 
intresserade sig för sina elevers 
studieresultat. Dessutom be
handlades vi på ett högst per
sonligt sätt, efter vars och ens 
kynne. Men litet närgångna 
tyckte man nog att de var ibland. 
Till exempel, då de kalla vin
terdagar helt sonika lyfte på vå
ra klädningskjolar, för att kon
trollera att vi hade yllebyxorna 
på. Och att heja på en pojke, då 
någon lärarinna var i närheten, 
vågade man inte ens tänka på. 
Pojkar var någonting som en fin 
flicka in te ens borde titta å t. 
Stackars jag. Jag hade bröder 
där hemma och deras kamrater 
att umgås med, så det var svårt 
att riktigt fatta vidden av den
na synd och jag råkade ganska 
ofta illa ut. 

Ändå var det med verkligt ve
mod jag sista gången, tillsam
mans med mina klasskamrater, 
sjöng "Den blomstertid nu kom
mer" och lyssnade till vår rek
tors välmenta råd till oss unga 
flickor, som nu skulle ut och 
möta livet på allvar. 

Men, vad visste j ag väl då om 
detta allvar? Absolut ingenting 

i varje fall förfärligt litet. 
Hela livet log och framtiden låg 
som en upprullad mjuk matt
gång framför mig. Det var bara 
att trava på - trodde jag då, 
enfaldig som jag var. 

Det var just denna sommar jag 
lärde känna Fjällbacka. Till ung
domen hör ju också att man 
skall ,kära ner sig och från den
na urgamla, ofrånkomliga na
turföreteelse blev jag naturligt
vis inte det undantag, som be
kräftar regeln. 

Jag var upp över öronen för
älskad, svävade på rosenmoln 
och dansade fram ovetande om 
vart vår arma värld var på väg. 
Föremålet för mina heta käns
lor var född i Fjällbacka, där 
han även senare tillbringade alla 
skollov i sin mammas barndoms
hem. Tänk, vilken lyckans ost 
- att vara född just i Fjäll
backa. Men inte ens det förstod 
jag ju, då. Hade aldrig förr hört 
talas om denna plats, som jag 
nu dagligen hörde besjungas i 
alla de tonarter. 

Var det verkligen möjligt att ett 
sådant paradis fanns på jorden 
och till och med på våra nord
liga breddgrader? 

En vecka före midsommar for 
jag i sällskap med min utvalde 
och hans fru moder till detta 
påstådda Eden. Färden gick me
delst tåg till Dingle och sedan 
vidare med buss på en smal, 
dammig och slingrig väg och jag 
minns, att chauffören på något 
ställe hämtade eller lämnade en 
postsäck. 

Framkommen till Fjällbacka 
stannade bussen på exakt sam
ma plats som den gör än i dag. 
Peppar, peppar, ta i trä ... Snart 
är väl också denna busslinje ett 
minne blott. 

Det var med nyfikna, förvän
tansfulla blickar jag spejade 
omkring. Men hur jag än spär
rade upp mina ljusblå, kunde 
jag absolut inte se något märk
värdigt. Fjällbacka såg ut pre
cis som vilket annat litet sam
hälle som helst, konstaterade jag 
besviken. Jag kände mig fak
tiskt litet lurad och var smått 
förargad på både min hjärtevän 
och hans mamma. 

Kvällen tillbringade vi med 
släkten. Alla tog vänligt emot 
mig och snart var jag på gott 
humör igen. Gamla mormor ha
de jag redan träffat flera gånger 
och jag avgudade henne. Hon 
såg ut som jag tyckte en sådan 
skulle se ut, med grått slätkam
mat hår och knut i nacken 
mörk, fotsid klädning med nå~ 
got bländvitt, veckigt i halsen 
och runt handlederna. Att hon 
var döv hindrade inte vår kon
takt - det fanns ju papper och 
penna att ta till. 

På natten blev det ett alldeles 
fasansfullt åskväder. Det lät som 
om hela Veddeberget skulle ra
sa över oss. Aldrig har jag va
rit rädd för åska, varken förr 
eller senare, .men den natten er
känner jag att jag var livrädd. 
Just ett fint Eden att hamna i, 
tänkte jag litet ironiskt. Ett var 
då säkert, inte skulle jag falla 
pladask för deras omtjatade 
Fjällbacka, inte. 

På morgonen sken solen och vi 
gick ut på promenad. Jag klädd 
i min vita examensklänning och 
högklackade skor. De senare av
sedda för innebruk och möjli
gen för Göteborgs släta trot
toarer. 

På de små kullerstensbelagda 
gatorna höll jag på att bryta be
nen av mig och inte heller kun
de jag se något idylliskt i detta 
gytter av stugor. Snart tyckte 
jag att de små husen liksom 
knuffade varandra i sidan och 
skrattade åt mig, där jag styl
tade fram och försökte se obe
svärad ut. Men den bittra kal
ken var ännu inte tömd. Sko
skav skulle tillkomma med stora 
blåsor på hälarna som följd. Jag 
var samtidigt gråtfärdig och ilsk 
som ett bi. 

Fjällbacka var botten och där
med punkt. 

En annan dag vaknade j ag med 
tandvärk. Tandvärk? - aldrig 
hade väl jag haft tandvärk, men 
naturligtvis skulle detta hända 
just i Fjällbacka. Var annars? 

I Sumpan fanns lyckligtvis en 
tandläkare som tog emot mig. 
Han bökade långt ner i roten på 
min onda tand. Mitt humör stod 
på nollpunkten. Inga pengar att 
betala med hade jag heller, utan 
räkningen skickades till pappa 
så småningom. 

Midsommaraftonen, efter dansen, 
sov jag med nio blomster under 
huvudkudden för att få se min 
tillkommande. Men pyttsan -
Vita Frun ute på Getryggen, 
som jag hört talas om, var den 
enda som spökade i mina dröm
mar. 

På midsommardagen ringde 
mamma och bad mig komma 
hem. Min lilla nioåriga bror var 
svårt sjuk och med första möj
liga buss- och tågförbindelse for 
jag med beklämt hjärta, för att 
redan då finna honom fridsamt 
vilande i sin lilla vita kista. 

Aldrig skall jag glömma den 
nattsvarta sorg som mötte mig 
där hemma och länge, länge 
kände jag samvetskval över att 
inte ha varit där, när jag så väl 
hade behövts. 

Naturligtvis hade allt detta 
ingenting med Fjällbacka att 
göra. Men i mitt ungdomliga 
oförstånd måste jag ge någon 
eller något skulden och det blev 
ju, som alla säkert redan gissat, 
Fjällbacka som fick bära hund
huvudet för allt som skett. 
Fjällbacka var botten! Aldrig 
skulle j ag tycka om det! 

Det finns ju något som heter 
"kärlek vid första ögonkastet". 
Så blev således inte fallet i frå
ga om Fjällbacka. Snarare en 
aversion och grymt svikna för
väntningar. 

Men, men, man skall aldrig säga 
aldrig. Kärleken kom sakta 
smygande med åren och j ag föll 
som en mogen frukt när tiden 
var inne. 

Nu är jag den första att sjunga 
Fjällbackas lov i alla tonarter. 
Dit längtar jag dag och natt. 
Ingenstans på j orden skiner so
len klarare, ingenstans tassar 
regnet mysigare på taket och 
ingenstans blåsar så friska, salta 
vindar över hav och klippor, som 
just där. 

Fjällbacka, som en gång var -
Botten - har för mig blivit -
Hemma - i ordets sanna bety
delse. 

Maj Gustafson. 

Akademiska kören 
var på besök 
och gav uppskattade konserter 
i skärgården. Det var i början 
på juli månad som Stockholms 
Akademiska kör bevistade bl. a. 
Grebbestad, Fjällbacka och 
Hamburgsund. I Fjällbacka sjöng 
kören i kyrkan som var fylld 
av åhörare. Programmet upptog 
valda stycken av Wilhelm Sten
hammar, Allan Pettersson, Leif 
Thuresson, Claudio Monteverdi 
m. fl. Körledare var Eskil Hem
berg och pianist Thomas Sun
nergård. Vokalist var Viveka 
Anderberg. Arrangörer var Ta
nums kulturnämnd, Medborgar
skolan samt Sveriges kyrkliga 
studieförbund. 

I nmmningav av 

tavlor utföres! 

MATERIAL I LAGER -

ALC;OT TOREWI 
FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31071 

SKOR 
- för alla åldrar 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 

Gynna 
annonsörerna! 
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IDROTT 
Fjällbacka IK vann Norra Bohusserien precis som vi förutspådde 

Så här såg laget ut som hemförde Norra Bohusserien och ord
nade en plats i Bohusserien för Fjällbacka !K. 

Bakre raden fr. v.: Lagledaren Ulf Carlqvist, Fred Nyman, Leif 
Isacsson, Billy Jönsson, Dan Karlsson, Tommy Karlsson, Gunder 

Hägg och tränaren Tommy Uvbeck. 
Främre raden fr. v.: Tomas Aronsson, Stefan Karlsson, Leif 

Ericson, Stefan Funevall, Johnny Spindel, Roland Sörkvist 
och Lars Engberg. 

Saknas bl. a.: Lennart Krantz, Hasse Welander, Mats Karlsson, 
Stefan Palm, Lennart Juliusson, Bengt Palm och 

Gunnar Dahlgren. 

Det gick precis som vi förmo
dade. Fjällbacka IK vann Norra 
Bohusserien i utklassningsstil 
och återfinnes nästa spelår i 
Bohusserien, den serie laget av
gjort hör hemma i. Vi säger 
grattis och ber att få överlämna 
en stor blomsterbukett för serie
segern som sådan, men också på 
vilket sätt laget vann serien. Det 
var en seger byggd på teknisk 
fotboll, på taktisk fotboll och på 
en mycket stark vilja. Det var 
länge sedan en sådan "sisu" vi
sades upp i gamla 50-åriga Fjäll
backa IK som under speciellt 
vårsäsongen detta år. Brister 
finns (helt naturligt) men de 
uppväges mer än väl av kämpa
andan och kamratskapet inom 
laget. Seriesegern var en triumf 
byggd på komponenter från des
sa ovan nämnda faktorer. Om 
detta räcker för Bohusserien 
återstår att se, men kan laget 
visa upp samma spelglädje och 
samma framåtanda som under 
detta år (och då återigen främst 
vårsäsongen) finns stora chan
ser till en mycket god placering, 
ja kanske rent av topp-känning! 
Det sistnämnda rena hypoteser
na, men chanserna finns onek
ligen. 

När vi skildes sist (juni 76, 
Fjällbacka-Bladet nr 40) var en 
artikel införd ul1der IDROTT 
och som hade slutraderna: 
- Vi får stanna här och kom
ma tillbaka till hösten och då 
berätta om hur det gick till när 
Fjällbacka IK (som f. ö. fyller 
50 år i år) gick upp i Bohus
serien igen. Vad rätt vi hade! 

Hur kunde man vara så tvär
säker, ja så naiv att man re
dan efter halva serien var be
redd till detta bestämda uttalan
de. Svar: Det hela grundar sig 
på vårsäsongen som FIK ge
nomförde på ett mästerligt sätt. 
Det fanns inte någon som inte 
trodde på en uppflyttning till 
Bohusserien. Det skall återfinnas 
i Bohusserien nästa spelår. Det 
fanns just då inget som motsade 
detta. 

Efter våromgången ledde Fjäll
backa serien på 18 poäng och 
målkvoten 45-6. Nio spelade 
matcher. Ett snitt av 5-1 per 
match och 4 poäng före Bovall
strand. I realiteten 5 poäng ef
tersom målskillnaden var så 
stor lagen emellan. Vad skulle 
kunna hända med FIK om de 
inte helt enkelt promenerade 
hem seriesegern till hösten? 

Ja, inget hände. Bara det att 
Fjällbacka drog ifrån ytterliga
re och när serien var slut hade 
laget ett försprång till tvåan Ta
num på hela 8 poäng och mål
skillnaden 65-21. Av de ader
ton spelade matcherna hade la
get vunnit 14, spelat 2 oavgjor
da och förlorat 2. Förlustmat
cherna kom mot Hunnebostrand 
(som FIK slagit under vårsä
songen med 8-1) och Hälle
vadsholm, båda på bortaplan. De 
oavgjorda resultaten föll i mat
cherna mot Bovallstrand borta 
2-2, och Tanumshede borta l 
-1. Målskillnaden 65-21 visar 
att laget tappade en del av sin 
överlägsenhet. Tar man höstsä-

songen separat finner man att 
laget spelade 9 matcher, vann 5, 
spelade 2 oavgjorda och förlo
rade 2. Målkvot 20-15. Detta 
är ju helt andra siffror än un
der vårsäsongen. Endast 5 plus
mål mot 39 på våren. Vad be
rodde detta på ? Ja faktum är 
att FIK spelade betydligt säm
re under de återstående höst
matcherna. Det var som om la
get måste kämpa sig till varje 
poäng på ett helt annat sätt än 
under våren. Spelet "flöt" inte 
längre. Men det var inte bara 
FIK som hade slappnat av. Det 
var signifikativt för alla lagen. 
Detta kan man återläsa i den 
slutspelade serien där som 
nämnts laget vann med hela 8 
poäng till godo på tvåan. Bovall
strand som länge skuggade 
Fjällbacka och föreföll att bli 
det största hindret mot en plats 
i Bohusserien kom helt bort och 
slutade först på fjärde plats pas
serat av både Tanum och Häl
levadsholm. Hamburgsund, som 
f. ö. spelade en riktigt bra fot
boll placerade sig på femte plats 
med 18 poäng. Sist i tabellen: 
Dingle på 13 och Rabbalshede 
på 10 poäng. 

Man spekulerade länge i vad det 
kom sig att FIK inte längre hade 
samma skärpa i spelet som un
der de inledande 8 matcherna. 
Svaret är svårt att finna, men 
kanske spänningen blir stor när 
man leder serien och alla lag 
vill slå serieledarna som dess
utom hade ett par man skadade 
under större delen av hösten, 
bl. a. målspottaren nr 1 Tomas 
Aronsson. Han eftedlämnade en 

stor lucka, ett tomrum som var 
mycket svårt att täppa till. Där 
ligger väl två delar av svaret 
på det lite knackiga spelet un
der hösten. En tredje del av 
svaret var kanske den att laget 
liksom ville bevaka sin position 
och försökte spela på säkerhet. 
Då låser sig spelet helt automa
tiskt. Det har många lag före 
FIK fått erfara. 

Det skall som sagt bli kul att 
se hur grabbarna klarar sig i 
den högre serien. Ett tips till 
de ansvariga: Försök skaffa en 
god kedjespelare och en god 
mittfältare till. Då kommer FIK 
att ligga på den övre halvan om 
ett år och kanske rent av kan 
kriga om seriesegern. Grebbe
stad (som Fjällbacka gjorde ett 
par jämna matcher mot under 
året) vann Bohusserien detta år 
lika överlägset som Fjällbacka 
vann Norra Bohusserien, så var
för inte ... 

I detta sammanhang skall vi be 
att få överräcka en bukett rosor 
till grannklubben Grebbestads 
IF för segern i Bohusserien och 
en lyckönskan om en fin place
ring i div. IV. Laget har den 
kapaciteten. 

Vi får ge oss här och än en gång 
gratulera, skall vi säga Tanums 
kommun, som har två så bra lag 
som Grebbestad och Fjällbacka. 
Två grannklubbar som vann var 
sin serie i år. Bohusserien och 
Norra Bohusserien. Tänk om vi 
kunde skriva detsamma nästa 
höst ... 

-Jin-

Fjällbacka Värme och Sanitet 

ST'G lINDft 

Allt inom VVS branschen 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

Tel. 0525-31270 

E;// kUl-1demas Ijäl-1sl! 

BAGERI = CHAIRJKUIEIRJ = SPECEIRI 
GLAS och PORSLIN m. m. 

Välkomnai EVA:s 
Tel. 0525/31014, 31252 
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SS Nordervikens augustiregatta 
SS Nordervikens augustiregatta 
Omkring hundratalet båtar del
tog på lördagen den 7 augusti 
i SS Nordervikens årligen åter
kommande Augustiregatta i far
vattnen utanför Fjällbacka. Ett 
tiotal båttyper deltog, och man 
kunde glädja sig åt ett strålande 
väder med vindstyrka på i snitt 
5 meter per sekund. De större 
båtarna, s. k. kölbåtar, seglade 
en distansbana ut genom skär
gården, men med start och mål 
vid Badholmen, medan 505, lazer, 
OK och Trissjollar seglade en 
olympisk bana på Hjärteröleden, 
och E-jolle samt Mirror en 
olympisk bana på Fjällbacka
fjorden. 

Efter seglingarnas slut avsluta
des det hela traditionsenligt med 
seglarbalen på Strandrestau
rangen, där även prisutdelning 
ägde rum. 

Resultatet av Augustiregattan: 

Handicapklassen: 1) Jan Ny
ström, IF, SSS, 2. Rolf Thörner, 
606, BJK, 3. Björn Edström, 
Mustang, SSS, 4. Björne Wäggö, 
Maxi 77, SSN, 5) G. Emil Hae
ger, IF, SSN. 

H-båt: 1. Donald Duckman, SSS, 
2. Lars-Erik Granqvist, SSN, 3. 
Roger Halvarsson, BJK, 5. Rune 
Larsson, SSN. 

Nordisk Folkbåt: 1. Stig Tors-

tensson, SSN, 2. Gunnar Seden, 
SSN, 3. Bertil Engdahl, SSN, 4. 
Lars-Ivar Ödbrandt, SSN, 5. 
Leif-Rune Torstensson, SSN. 

Andunge: 1. Stig-Arne Fredlund, 
SSN, 2. Rolf Thurin, BJK, 3. 
Anders Henriksson, BJK, 4. Lars 
Joelsson, SSN. 

505: 1. Klas HelIgren, SSN, 2. 
Cecilia Engström, SSN. 

Lazer: 1. Lennart Juliusson, 
SSN, 2. Jan Hilmersson, SSN, 3. 
Sture Kahlman, SSN, 4. Urban 
Jansson, HIBK. 

OK: 1. Lennart Benettsson, SSN, 
2. Ingemar Kahlman, SSN, 3. 
Lennart Edvardsson, SSN, 4. Pe
der Johansson, SSF, 5. Karl
Axel Johansson, SSN. 

Trissjolle: 1. J . Fogelklou, SSN, 
2. Lasse Lundberg, SSN, 3. Asa 
Hammarström, SSN, 4. U. Blid
ner, SSN, 5. Bröderna Eriksson, 
SSN. 

Europajollar: 1. Tommy Niklas
son, LSS, 2. Per Söderberg, SFS, 
3. Eril Vernehren, LSS, 4. Inge
mar Granqvist, SSN, 5. Leif 
Karlsson, SSN. 

Mirror: 1. Lars-Gunnar Käm
pendahl, SSN, 2. Olle Svensson, 
SSN, 3. Anders HörnIund, SSN, 
4. Thor-Björn Wilsin, SSN, 5. 
Charlott Greppe, SSN. 

1j~ e~ e.a",,/t 

Kville Sparbank 

~ 
I aHa bankären~en vänd E~er 

ti[[ Sparbanken 

FJiXLLBACKA Tel. 0525 - 31018, 31380 

Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 
Rabbalshede och Kville. 

Oppningsllderna är för Gerlesborg fr.o m. 1973: 
måndag 10.00-13.00 
fredag 14.00-18.00 

Engdahl triumferade Fj ä II backa regatta 

--
Här är starten för Nordisk Folkbåt och segrare i klassen blev 

båt 820 SSN närmast följd av båt 148 SSN. 

Högsommarregattan i Fjällbacka 
som arrangeras av Segelsällska
jet Norderviken (SSN) avver
kades i ett strålande väder, med 
vindstyrka varierande mellan 3 
och 7 sekundmeter. Något över 
hundratalet båtar deltog, och 
allt gick programenligt utan 
några som helst missöden. Som 
vanligt var det mycket folk och 
båtar utigenom skärgården som 
följde seglarnas förehavanden 
och glädj ande nog höll sig 
"plastraggarna" på avstånd från 
seglingsbanorna. 

Ben gt Johanssons folkbåt "An
nika" som under åren varit 
m ycket segerrik just i Högsom
marr egattan, har nu bytt ägare 
och ägs och seglas av Bertil 
Engdahl, passade nu på att läg
ga en ny seger till sina förutva
rande. Som kuriosum kan näm
nas att Bengt Johanssons svå
raste konkurrent i Högsommar
regattan, Olle Paulsson, numera 
äger en betydligt större båt, men 
denna gång var med sin kamrat 
Bertil Engdahl som gast, och var 
sålunda med om en ny viktoria 
i denna populära segling. Inte 
mindre än 16 båttyper var re
presenterade vid seglingen, som 
för övrigt gick på tre banor, en 
distansbana för de större båtar
na, olympisk bana för Optimist, 
Mirror, OK och E-jolle samt en 
Neapelbana för Triss och Laser. 
Efter seglingens slut förrättades 
prisutdelning på Badholmen. 

Resultat: 
Nordisk folkbåt: 1. Bertil Eng
dahl, båtnummer 820, SSN, 2. 
Gunnar Seden, 148, SSN, 3. Jan 
Bjurman, 595, SSW, 4. Leif R. 
Torstensson, 962, SSN, 5. Stig 
Torstensson, 962, SSN. 
Kölbåtar: handikappklass: 1. 
Sture Hellström, Tempest, S lO, 
SSN, 2. G. Emil Haeger, IF, 527, 
SSN, 3. Rolf Jönsson, 606, 5H, 
GKSS, 4. Jan Wemming, 606, 
470, SSN, 5. S. A. Fredlund, 
Andunge, 27, SSN, 6. Ch. Wer
ner, Andunge, 79, SSN. 
H-båt: 1. Lars-Erik Granqvist, 
204, SSN, 2. Rune Larsson, 154, 
SSN, 3. Roger Halvardsson, lOD, 
SSN, 

Maxi 77: 1. Björne Väggö, 1785, 
SSN, 2. Roger Karlsson, 776, 
SSN. 
D-kanot: 1. Stefan Strömberg, 
147, SS N, 2. Alf Jonasson, 144, 
SSN. 
Väderöjolle: 1. B. Lundgren, Vä
deröarnas SS, 2. T. Rosvall 
Alingsås SS, 3. Bengt Hillberg: 
Väder öarnas SS. 

Optimist: 1. Lennart Johansson, 
Hovenäset SS, 8542, 2. Peter 
Odersjö, PASS, 9082, 3. Katarina 
Karlsson, KOIK, 8497, 4. Anders 
Millbers, BJK, 9480, 5. Sten Wal
lin, SSN, 11342, 6. Dan Karlsson, 
SSN, 9632, 7. Lars Hallberg, 
RASS, 4232, 8. Jakob Söderberg, 
WSS, 9. Krister Andersson, SSN, 
4433, 10. Tomas Mizen, ASS, 
10223. 
Mirror: 1. Mikael och Ulrika 
Bäckström, SSV -Ägil', 16487, 2. 
Martin Persson, SSV -Ägil', 20508, 
3. Olle Svensson, SSN, 34674, 4. 
Hans Halldin, SSN, 10400, 5. Jo
han Krontorp, SS Mestapirater
na, 27813, 6. Bo och L. Sonde
strand, LESS, 41477, 7. Lars 
Bergström, Hovenäset, 16444. 
OK-jolle: 1. Lennart Bennets
son, SSN 1970,2. Ingemar Kahl
man, SSN, 1806, 3. Peder Jo
hansson, SSN, 2317, 4. Lennart 
Edvardsson, SSN, 2066, 5. Er
land Jonasson, SSN, 1843. 
E-jolle: 1. Krister Holmberg, 
SSN, 993, 2. Anders Bräck, SSN, 
623, 3. Dan Broman, SBK, 686, 
4. Olle Lundblad, SSN, 746, 5. 
Conny Lind, SSN, 897, 6. Anders 
Nilsson, LSS, 390. 
Trissjolle: 1. Syskonen Jonsson, 
HABK, 3141, 2. Jonas och Staf
fan Palm, SSV -Ägir, 3338, 3. Ake 
Johansson, Hovenäset, 3-044, 4. 
Anders Malmström, SSN, 5248, 
5. Gunilla Svensson, SSN, 4253, 
6. Ulrika Blidner, SSN, 1228, 7. 
Johan Fogelklou, SSN, 3483, 8. 
Bröd. Eriksson, SSN, 1163, 9. 
Jan HelIgren, SSN, 5233, 10. Las
se Lundberg, SSN, 5264. 
Lazer: 1. Jan Hilmersson, SSN, 
30671, . Hans Bäckström SSV
Ägir, 32965, 3. L. Juliusso~, SSN, 
35230, 4. Sture Kahlman, SSN, 
25689, 5. Urban Jansson, SSN, 
33943. 
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Bröderna Tomas och Jörgen Svensson, Viken-Ägir, Uddevalla 
varm SM i Trissjolle, vilken seg
ling ägde rum i Fjällbacka de 
sista: dagarna i juli månad. Brö
derna Svensson tippades tidigt 
som segrare vilket de även blev, 
och upprepade därmed sitt mäs
terskap från förra året. Förspe
let till själva seglingen ägde rum 
på onsdagskvällen den 28 juli 
då Tanums kommun var värd 
vid ett välkomstsamkväm på 
Badholmen där fritidsnämndens 
ordförande John Berggren häl
sade deltagarna välkomna, och 
det bjöds på räkor m. m. På 
torsdagsmorgonen samlades seg
larna vid Janssons Båtvarv där 
Ragnar Lundblad å SS Norder
vikens vägnar hälsade deltagar
na välkomna. Han redogj orde för 
seglingsbanorna och de olika ar
rangemangen vid seglingstäv
lingen. Man seglade nu samma 
bana på Väderöfjorden som man 
gjorde i SM i Solingsegling 1973. 
Men när vinden nu blev för 
hård användes även banan 
Hj ärteröleden. 

Av ett sextiotal anmälda båtar 
deltog 55. Att SS Norder viken 
åter fick arrangera ett SM be
rodde på att ledningen inom SS 
Norderviken förra året började 
förbereda denna segling. När 
sedan förslaget k om upp på 
Trissjolleförbundets årsmöte, ut
talades önskemålet om att SM 
skulle förläggas till Fjällbacka. 
Ledare för seglingen var den 
k ommitte som svarade för SS 
Nordervikens arrangemang: Karl 
Erik Uttgren , Arne Sandelin, 
Nils Christensson och Barbro 
Hugosson . Sekretariatet bestod 
av K ristina AndrEm och Rolf 
Karlsson . 

Så över till sj älva seglingen . På 
torsdagen sta rtade den stora 
kraftmätningen av de 55 båtar
n a vilka avverkade två av de 
fem seglingarna som skulle ge 
n omföras. Till följ d av onsda
gens hårda vind var sj ön grov 

på Väderöfjorden där seglingen 
genomfördes men i gengäld ha
de man en lätt och j ämn vind 
i synnerhet i första seglingen då 
det uppmättes fyra sekundme
ter. Vid den andra seglingen för 
dagen hade vinden ökat något 
och man hade då omkring sju 
meter per sekund. I andra seg
lingen inträffade också smärre 
malörer med riggskador o. dyl. 
En av båtarna fick för övrigt 
brott på bommen. Tillsammans 
bröt åtta seglingen. 
Vid de avslutande seglingarna 
på lördagen gick fjolårsmästar
na Tomas och Jörgen Svensson, 
Uddevalla, definitivt till toppen 
och erövrade mästerskapet efter 
en väl genomförd seglingsserie. 
Bröderna hemförde fyra av de 
fem seglingarna men hade tro
ligen tagit samtliga seglingarna 
om inte en fel segling gjorts vid 
ett kryssmärke på den första 
seglingen. Konkurrensen var 
hård och tvåa i slutuppgörelsen 
blev Elisabeth Jahren skog / Jan 
Svenhage, SS Vend el, Frillesås, 
vilka vann den första seglingen 
där bröderna Svensson blev sjua-o 
Även un der lördagen var vin
den allt för hård och sjöhäv
ningen fö r stor för att man 
skulle kunna genomför a den 
sista seglingen på Väderöfjor
den. I stället fick även denna 
segling förläggas på Hjärterö
leden där det var jämnare och 
bättre vind. Man fick då, liksom 
på fredagen, segla på s. k . Hel
lerupsbana. Även om det skulle 
vara svårt ur arrangörssynpunkt 
att klara av så många båtar på 
en dylik bana, så gick allt efter 
uppgjorda planer. När seglingen 
var slut och a llt "seglats" i 
hamn fanns dock kvar en n öjd 
och tacksam seglarungdom som 
gav arrangörerna högsta lovord 
för en väl arrangerad segling. 
I slutsk edet fick det hela en 
vacker inramning i det långa 
anförandet av seglingens andra 

pristagare, Elisabeth Jahrenskog, 
vari hon framförde deltagarnas 
stora tack till SS Norderviken 
och Fjällbacka för den välord
nade seglingen och gästfriheten. 
Hon hälsade även samtliga seg
lare välkomna till den segling, 
som hennes klubb, SS Vendels, 
anordnar. Ordföranden i SS 
Norderviken, Karl-Erik Uttgren, 
framförde Fjällbackas tack till 
samtliga gäster för deras stora 
intresse för segelsporten. 

Bästa resultat blev följande : 1) 
Tomas och Jörgen Svensson, SS 
Viken-Ägir, Uddevalla, 2) Eli 
sabeth Jahrenskog/Jan Svenha
ge, SS Vendel, Frillesås, 3) Per 
SvantesS'on/ Anders Larsson, 
Hovås-Askim SS, 4) Claes Hell
gren/ Jan Hellgren, SS Norder
viken, Fjällbacka, 5) Ulf Sjö
berg/ Agneta Sjöberg, GKSS, 
Göteborg, 6). Anders Malmström/ 
Stefan Blidner, SS Norderviken, 
Fjällbacka, 7) Björn Jacobsson/ 
Ulf Samuelsson, SK Måsungen, 
Saltsj ö-Duvnäs, 8) Owe Luhr/ 
Gun Forsell, SK Måsungen, 

Saltsjö-Duvnäs, 9) Bertil Carls
son/Hans Carlsson, SS Vendel, 
Frillesås, 10) Arma Malmcrona/ 
Niklas Malmcrona, SS Viken
Ägir, Uddevalla, 11) Jonas 
Palm/Stafan Palm, SS Viken
Ägir, Uddevalla, 12) Frank 
Forstig/ Eva-Marie de Zeeuw, 
Hovås Askim, 13) Per Hedström/ 
Jonas Hedström, Långedrag SS, 
14) Stefan Hjalmarsson/Hasse 
Hjalmarsson, Hovenäsets SS, 15) 
Magnus Agren/Dan Claesson, 
Tjuvkil SK, 16) Alf Sandelin/ 
Birgitta Sandelin, Ölmanäs SS, 
17) Jan Ringdahl/Bo Ringdahl, 
Linanäs SS, 18) Bo Lundblad/ 
Ulf Lundblad, Hovås Askim, 19) 
Per Thoren/ Mats Thoren, ApeI
gårdens SS och 20) Håkan 
Johnsson/Anette Johnsson, Hov
ås Askim. 

Prisutdelningen ägde rum på 
Badholmen under stor tillslut
ning av intresserade och vid 
pris bordet sågs ordföranden 
Karl-Erik Uttgren, Gösta San
dersson och Ragnar Lundblad, 
vilka förrättade prisutdelningen. 

Första och andra pristagarparen . F rån vän ster: Tomas och Jörgen 
Svensson samt Elisabeth Jahreskog och Jan Svanhage 

på p r ispallen. 

Björn vann dubbelt i Fjällbackatennisen 
Björn Wahlström segr ade i en 
mycket tuff och hård match mot 
Ralf Pedersen. Ralfs kontr ingar 
var av myck et hög kvalite. Det 
är glädjande att se hur Björn 
Wahlström utvecklats som ten
nisspelare sedan han lämnade 
Uddevalla. 
Även dubbelfinalen var av myc
ket hög klass där uddevallaspe
larna Harry Rasmusson och Rolf 
Andersson gj orde en av sina 
bästa matcher. Men trots detta 
vann Björn och Rolf avgörande 
set med 7- 5. 
Damsingelfinalen fanns av Kers
tin Anden, SALK, Stockholm, 
som endast tappade ett game i 
tävlingen och detta mot Amåls 
Ann- Christine Krokström i fi
nalen. 
B-finalen vanns av Eide Jo
hansson som segrade över Jan 
Johansson. Vi gratulerar Eide till 
denna framgång efter många års 

kämpande i F jällbacka termis. 
J uniorfinalen vann Mikael Hans
son, Vänersborg, över Tomas 
Halldin, Uddevalla. 
Resultat: 

Klass B semifinal: Eide Johans
son-Kjell Holm 6-2, 6-3, Jan 
Johansson- Ingvar Johansson 3 
- 6, 6-4, 6-0. 
Veteraner semifinal: Ake Eriks
son- Stig Ekström 6-1, 6-4, 
Kurt Petersson- C. M. Bror
ström 6-1, 6-4. 
Final klass A: Björn Wahlström 
- Ralf Peder sen 6-3, 7-6. 
Final klass A, dubbel: Wahl
ström/Pedersen - Rasmusson/ 
Andersson 2-6, 7-5, 7- 5. 
Juniorfinal: Mikael Hansson
Tomas Hallin 6-2, 6- 0. 
Damfinal: Kerstin Anden- A. C. 
Krokström 6-0, 6-1. 
Mixfinal: Martinsson/Pedersen 
Krokström/ Andersson 6-2, 6-3. 

Seglarskolan i medvind 
Final, klass B, singel : Eide Jo
hansson-Jan Johansson 6- 2, 6 
- 3. 

Damdubbel final: Martinsson/ 
Bergling- Björknell / Björknell 6 
-,6- 1. 
Veterandubbel final: Eriksson/ 
Bengtsson-Ekström/ Berg 6-1, 
6-3. 
Semifinal B dubbel: Bergling/ 
Lindskog-J akobsen/ Blomgren 6 
- 2, 3- 6, 6-3. Bengtsson/Hell
berg-Bengtsson/Ekström 7-5, 
6-7,6-4. 
Idag spelas de resterande mat
cherna i tävlingen vilket är ve
teransingelfinalen mellan Ake 
Eriksson, Uppsala, och Kurt Pe
tersson, U ddevalla, och likaså 
final i B-dubbel som går mellan 
Bergling /Lindskog och Hellberg/ 
Bengtsson. 
Resultat av onsdagens matcher: 

Klass A: Björn Brorström- Mar
tin Landberg 7- 5, 6-7, 7- 6, 
Ralf Pedersen- Björn Brorström 
6-3, 6-4, Björn Wahlström
Harry Rasmusson 6- 1, 6- 3. 

Singel klass B: Ejde Joh ansson
S. Jacobsen 6-4, 6-2, Jan Jo
hansson- Gunnar Hellberg 6-4, 
7-5, G. Hellberg- T. Strandberg 
6-1, 4- 6, 7- 5. I. Johansson
L. Vägner 6-1,6-2, Kjell Holm 
-Kjell Ottosson 6- 2, 6-7. 
Andersson - Brorström/Bror
ström 7-6, 6-1. Dubbel klass 
B: B. Bergling/Lindskog~öd
ström/Tomas 6-1, 6- 2. 
Bergling/Lindskog - Lödström/ 
Tomas 6- 1, 6- 2. 
Veteran dubbel: Ekström/Berg 
-Brorström/Berg 6-3, 6- 2. 
Damdubbel: Björknell/Björknell 
-Lind/Gustafsson 6-3, 6-7. 
Damsingel: A.-C. Krokströrn
G. Bergling 6- 0, 6-1. 
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Ingrid Bergman överlämnade priser till 
vinnarna i seglingen Dannholmen runt 

Värdarna Ingrid Bergman tredje från vänster, och Lasse Schmidt 
på andra plats från höger samt seglarna utanför fastigheten 

på Dannholmen. 

En vacker sommardag med ett 
ljuvligt solsken och en vind
styrka som om den vore be
ställd till den nu traditionella 
seglingen "Dannholmen runt", 
mötte seglare och intresserade, 
när de anlände till makarna 
Bergman-Schmidts residens ute 
i Fjällbacka-skärgården. Man 
skulle åter, eller för sjunde 
gången, tävla i seglingen runt 
Dannholmen. Seglarentusiaster
na bestod av unga pojkar och 
flickor samt äldre deltagare. 
När samlingen ägt rum och 30-
talet båtar fanns på plats häl
sades deltagarna välkomna av 
seglarvärden Lasse Schmidt, som 
uttryckte värdskapets glädje att 
även i år få mottaga gästerna. 
Han redogjorde även för seg
lingsprogrammet. Seglingsledare 
var liksom förut seglarskolans 
chef Lasse Lundberg. Seglings
nämnden bestod av Ragnar 
Lundblad, Gösta Sandersson, 
Lasse .Schmidt och Lasse Lund
berg. Båtarna bestod av mirror 
och trissjollar och man seglade 
två varv runt ön. De bästa re
sultaten blev för Mirrorjullar: 

1) Lennart Juliusson-Ann
Christin Juliusson, 2) Ingemar 
Granqvist-Kennet Bohlin, 3) 
Leif Karlsson-Karl Kahlman, 4) 
Arne Fjällström-Urban Jansson. 

Trissjollar: 1) Johan Fogelklou
Petter Sandelin, 2) Ulrika och 
Stefan Blidner, 3) Jan och Per 
Eriksson. Seniorerna seglade ett 
varv och de bästa resultaten 
blev: 1) Rolf DrangeI, 2) Rolf 
Karlsson, 3) Lasse Lundberg, 4) 
Sture Kahlman, 5) Gösta San
dersson. 

Gästerna bjöds på förfriskningar 
och Ingrid Bergman förrättade 
prisutdelning av de av dem 
skänkta priserna och Lasse 
Schmidt tackade för deltagan
det. Deltagarnas tack till värd
paret framfördes av Lasse Lund
berg och det hela avrundades 
med att man hurrade för Ingrid 
och Lasse. Och åter skildes man 
efter en gästfri och minnesglad 
dag på Dannholmen. 

Segling 
SS Norderviken har haft KM i 
segling varvid följande klubb
mästare korades: Folkbåt: Lars
Ivar Ödbrant, laser: Sture Kahl
man, OK-julle: Lennart Ben
netsson, Europajolle: Ingemar 
Granqvist, Triss: Ingela och Las
se Lundberg, samt OptimistjoIle: 
Dan Karlsson. 

ANNAzMAJAS 
Tel. 0525/31371 
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Väderöarna runt Lyckad regatta 
SS Nordervikens distanskapp
segling för kölbåtar, Väderöarna 
runt, avverkades i strålande vä
der. Ett 60-tal båtar ställde upp, 
representerande båttyper från 
havskryssare till betydligt mind
re båtar. Starten, som ägde rum 
vid Badholmen inne i FjäIl
backafjorden, var uppdelad i två 
starter, med de största båtarna 
först. Vid startplatsen hade man 
en vindstyrka på cirka 2-4 se
kundmeter, vilken sedan så små
ningom ökade så att man vid 
rundningen av Väderöarna be
räknade vinden till 6-7 sekund
meter. 

Om man därtill lägger att S]O

hävningen var ~ycket ringa, 
förstår man att en lugnare seg
ling kunde man knappast tänka 
sig. Några som helst missöden 
inträffade heller inte. För att få 
full rättvisa, så att alla båtar 
har samma chans, tillämpar man 
ett handikappsystem, för övrigt 
en ganska invecklad räknings
historia, som gör att även en 
mindre båt kan bli totalsegrare 
utan att för den skull vara först 
i mål. Bland havskryssarna över 
6,25 segrade Roland Magnusson 
i sin CC33, medan Olle Pauls
son i sin nya båt Accent 106, 
tog hem segern i havskryssare 
under 6,25. I klassen för Skär-

gårdskryssare segrade Sture 
Hellström med sin Tempest 10. 
Resultat: 

Havskryssare över mättalet 6,25: 
1. Roland Magnusson, CC33, båt
nummer 5626, 2. Ingemar Lidell, 
Mistress, 1664, 3. Jan Ryfors, 
Mistress, 1596, 4. Alf Havstam, 
Scampi 30, 317, 5. Sven Lind
qvist, Forgus 31, 2919, 6. Bo 
Englund, Forgus 31, 2917, 7. 
Björn Nordvall, Maxi 95, 299, 8) 
Lars Ave, Vindö 40, 293, 9. Lars 
Ahlström, Ballad, 1072. 

Havskryssare under mättal 6,25: 
1. Olle Paulsson, Scipman Ac
cent, 106, 2. Sten Pettersson, Al
bin 1/4 ton, 5020" 3. Lennart 
Brandt, Maxi 77, 590, 4. Bruno 
Schmidt, Maxi 77, 29, 5. Lars 
Bergbrandt, Nord 80, 5376, 6. 
Björne Väggö, Maxi 77, 1785, 8. 
Lars Hörniund, Maxi 77, 200, 9. 
Tomas Johansson, Maxi 77, 1885, 
10. Göran Stang, Arabesk, 50786, 

Skärgårdskryssare: 1. Sture 
Hellström, Tempest, 10, 2. Rune 
Larsson, H-båt, 154, 3. Lars-Erik 
Granqvist, H-båt, 5,204, 4. Ulf 
Billow, Mustang, 145, 5. Jan 
Wemming, 606, 470, 6. FOlke 
Olsson, IF, 423, 7. G. Emil Hae
ger, IF, 527, 8. Stig-Arne Fred
lund, Andunge, 27, 9. Jan Åker
vall, Folkbåt, 1113, 10. Stig Tors
tensson, Folkbåt, 963. 

Mammor och pappor. 
Vår barnbidragsservice är ett bra sätt 
att ge ditt barn en ökad trygghet. 

Barnbidraget går direkt in på bank
boken och pengarna är inte bundna i 
och med detta. Du .tar ut pengar efter 
hand som du behöver. En av fördelarna 
med barnbidragsservicen är en förmån
lig grupplivförsäkring, där vi betalar 
premien. De övriga fördelarna berättar 
vi om när du kommer in. 

Välkommen. 

• GÖTABANKEN 
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Hole-in-one vid DM i golf 

~ 

Fjällbacka golfklubb fick på 
söndagen 12/ 9 sin första di
striktsmästare, då Hans Lund
berg vann titeln i kamp med di
striktets bästa golfspelare. Se
gern var dock knapp, och Bengt 
Jonasson, Lyckorna, hade sam
ma poängtal. På damsidan vann 
Marie Wennersten, Lyckorna, 
mycket klart över sin närmaste 
konkurrent Ulla Mortimer, Fors
backa. Lagrnästare blev Lyckor
na i DM för herrar, men mäs
tare i oldboysklassen blev Fjäll
backa. 

Tävlingen, som var en slagtäv
ling open, börj ade redan klockan 
7 på morgonen och sista prisut
delningen hölls kl. 19 på kväl
len. 60 golfare deltog i distrikts
mästerskapet, som blev en av 
Fjällbackas stora framgångar. 

STUVBODEN 

Där kan Ni 8öra 

Ett besök 
TEL. 0525-31350 

Hans Lundberg har dock gjort 
en strålande säsong och har även 
vunnit titeln årets golfare. 
Under tävlingarna på Anråsba
nan utförde även 16-årige Ola 
Olausson bedriften att vid åt-
tonde hålet lägga bollen tillrätta 
med ett slag, den enda "hole
in-one" som förekommit på ba
nan i år. Längden på slaget var 
130 meter. 

Resultat: 
Herrar: 1. Hans Lundberg, Fjäll
backa, 155 poäng, 2. Bengt Jo
nasson, Lyckorna, 155, 3. Peter 
Källberg, Fjällbacka, 157, 4. Ove 
Gustavsson, Torreby, 158. 

Damer: 1. Marie Wennersten, 
Lyckorna, 159, 2. Ulla Mortimer, 
Forsbacka, 185, 3. Marjo Are
skough, Torreby, 195. 

Oldboys: 1. Carl Lohtigius, 
Fjällbacka, 174, 2. Sten Carl
qvist, Fjällbacka, 3. John Gran
qvist, Fjällbacka. 

Lag DM herrar: 1. Lyckorna 473, 
2. Forsbacka 480, 3. Torreby 485, 
4. Fjällbacka 486. 

Lag-DM för damer: 1. Lyckor
na 576, 2. Forsbacka 591, 3. Tor
reby 605. 

Lag-DM oldboys: 1. Fjällbacka 
526, 2. Torreby 588. 

Prisutdelningen skedde i klubb
huset och förrättades av Monika 
Olsson och Erik Järund. Denna 
avslutades med att Marie Wen
nersten frambar gästernas tack 
och Svante Järbur, Lyckorna, 
distriktets hälsning och tack för 
väl genomförd tävling. 

FJÄLLBACKA 

verk(itJa f~nJ! 

fönar sitj 

ING-BRITT ENGBERG 

Fjällbacka IK vann årets "Bertil Cup" 

Fjällbackas segrande lag i årets Bertils cup. Stående från vänster: 
lagledare Bengt-Åke Ahlzen, Richard Wrene, Olle Svensson, 
Tomas Nyman, Anders Carlsson. Nedersta raden: Jörgen Karls
son, Staffan Clementzon, Claes Ellgberg, Ulf Karlsson och Fred-

rik Ericsson samt cupens instiftare Bertil Joelsson. 

Fjällbacka knattar vann årets 
upplaga av Bertil Cup som ar
rangerades för nionde året och 
som varj e år spelas på den lilla 
fotbollsplan som finns i Käm
persvik. 

Sju lag hade deltagit i knatte
serien, varför bara sex lag del
tog i sista omgången, som inte 
kunde hota Fjällbacka, som re
dan hade 11 p. Sista spelkvällen 
möttes Bullaren-Rabbalshede, 
resultat 4-1, Grebbestad-Käm
persvik 4-1 och Hamburgsund 
-Tanum 6-2. 

Slutresultat: Fjällbacka 11 p., 
Hamburgsund 10, Tanum 9. 
Grebbestad 6, Kämpersvik 3, 

Bullaren 3 och Rabbalshede O 
poäng. 

Vid avslutningen var Bertil 
Joelsson domare och utdelade 
priserna till de tre främsta la
gen. 

De deltagande klubbarnas tack 
frambars av Nils Olsson, Ham
burgsund, som särskilt vände sig 
till Bertil Joelsson, som för nio 
år sedan tog initiativet till den
na sommartävling, vilken döpts 
till Bertils cup. 

Främste målspottare var Mikael 
Eden, Hamburgsund, som gjort 
15 mål, men inte kunde föra sitt 
lag förbi Fjällbacka. 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL.. 0525/310157 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

Herrfriseringen 
i Fjällbacka 

Bengt Axelsson 
Tel. 0525-31526 
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Seglarskolan medvind 

Seglarskolans lärare och ledare. Från vänster: Asa Hammar
ström, Cecilia Engström, Per Engström, Lars-Erik Persson, Ste
fan Blidner, Claes HelIgren, seglarskolans ledare, Lasse Lundberg 

och Hasse Lundberg. 

När man tänker tillbaka på 
sommaren 7'5 sa man att "en 
sådan sommar får vi aldrig mer". 
Så kom sommaren 1976. 
Vi på seglarskolan gnuggade 
våra händer. På hela sommaren 
bara 3 dagar vi inte kunde seg
la med våra nybörjare. Sol var
enda dag och precis sådant vä
der man hade hoppats på. "En 
sådan sommar får vi aldrig 
mer". 

Närmare 150 elever gick igenom 
seglarskolan i år, och lägger 
man till dessa alla de som gått 
i de skolor i Strömstad, Grebbe
stad, Bovallstrand och Hovenä
set, vilka drivs av Fjällbacka 
seglarskola, så är det bara Sven
ska kryssarklubben som utbil
dar fler elever per sommar här 
i landet. Sådant uppmärksammas 
och vi hade glädjen att få stå 
som värd för Sveriges båtradio, 
vilka i juli gjorde ett program
inslag rörande vår utbildning. 
Detta är givetvis roligt, men än
nu roligare är att få ta hand om 

alla dessa förväntansfulla ny
börjare i alla åldrar, vilka kom
mer till oss för att lära sig de 
första rönen i seglingens (ibland) 
svåra konst. 

Men inte bara nybörjare ställer 
stegen ut till oss i Sälvik. Varje 
år har vi ett flertal fortsä tt
ningskurser där de som passerat 
nybörjarstadiet får lära sig ett 
och annat om mera avancerad 
segling som t. ex. spinnacker. I 
fortsättningen kommer våra 
fortsättningskurser att bygga på 
de kunskaper eleven har undan 
för undan, så att man genom 
att gå en vecka per år under 
ledning får lära sig allt det som 
annars tar evigheter att tillgodo
göra sig genom egen erfarenhet. 
Som sagt, vi hoppas på sol och 
fint väder nästa sommar, och vi 
hoppas också att så många som 
möjligt av våra duktiga instruk
törer ställer upp nästa sommar. 
Det är kul med segling, och det 
är också kul att lära ut segling. 
Seglarhälsning Lasse 

1tÖJ/, 1ti 8.e4ö.v.u en, T AX I 

Fjällbacka - Kville - Hamburgsund - Kämpersvik 
Taxistationer 

har gemensam dygnet runt bevakad telefon 

Tel. 0525 -12161 

NY SJUKBIL t-1ED SYRGAS 

BUSS FOR SÄLLSKAPSRESOR Tel. 0525-33102 

Innehavare: ERNST JOHANSSON, EILERT PALMHAGEN 
och MAL TE JOELSSON 

. 
Lagfarter Inom Fjällbacka 

och intilliggande områden vilka 
beviljats vid tingsrätten i Ström
stad. 

Lars Ebertsson, Göteborg, på 
Lersten Nedergården 1:20, Kvil
le, som han för 44.000 kr. köpt 
av Folke Frensborg. 

Ernst Helgesson AB, Uddevalla, 
på Jore 7:60', Kville, som de för 
45.000 kr. köpt av Monika 
Bengtsson. 

Anita Kiil, Vasavägen 5, Örebro, 
på Edsten Nedergården 3:71, 
Kville, som hon för 102.000 kr. 
köpt av Bertil Lindström. 

Bengt-Göran Gustavsson, Göte
borgsvägen 4, Stenungsund, på 
Edsten Nedergården 3:96, Kville, 
som han för 145.000 kr. köpt av 
John Sigfrid Kjörnsberg. 

Bengt-Göran Gustavsson, En
treprenad AB, Beryllevägen 9, 
Hjälteby, på Edstena Nedergår
den 3:96, Kville, som de för 
145.000 kr. köpt av Bengt-Göran 
Gustavsson. 

Gunvor Rehnberg, Ärtholmsvä
gen 300, Malmö, på Lersten Up
pegården 2:10'7, Kville, som hon 
för 55.560 kr. köpt av Lars Jor
neus. 

Willy Andersson, Ellösgatan 27, 
Göteborg, på Anrås Lilla Nede~
gården 3:63, Tanum, som han for 
149.100 kr. köpt av Helge Carl
qvist. 

Agneta Hilmersson, Hambovä
gen 10, Angered, på Edsten Ne
dergården 3:27, Kville, som hon 
för 210.000 kr. köpt av Amta 
Wikström. 

Lisbet Törnblom, Hampgatan 16, 
Bränhult, på Jore 7:47, Kville, 
som hon för 154.000 kr. köpt av 
Thomas Persson. 

Gösta Jonsson, Södra vägen 38, 
Göteborg, på Slätvaren 5, Fjäll-. 
backa, som han för 275.000 kr. 
köpt av Olof och Astrid Norborg 
samt dödsboet efter Clara Hele
na Lundberg. 

Lars Jonsson, Södra vägen 38, 
Göteborg, på Slätvaren 5, Fjäll
backa, som han för 275.000 kr. 
köpt av Gösta Jonsson. 

Göran Moser, Jakobsdalsgatan 
13, Göteborg, på Lersten Uppe
gården 2:70', Kville, som han för 
255.000 kr. köpt av Lars Nilsson. 

Margareth Johansson, Torgga
tan 9 B, Trollhättan, på Bräcke 
Nedre 2:55, Kville, som hon för 
30.000 kr. köpt av AB Bräcke 
Fritidsby. 

Ruth Fredriksson, Virvelvin ds
gatan 12 B, Göteborg, på Helje
röd 120, Tanum, som hon för 
155.000 kr. köpt av Leif och Bo
dil Eriksson. 

Jan-Ake Lindgren, Storgatan 70, 
Malung, på Bräcke Nedre 2:40, 
Kville, som han för 218.000 kr. 
köpt av Bengt Arrestad. 

Thord och Judith Thoren, Fjäll
backa på Anrås 10':14, Tanum, 
som de för 35.00'0' köpt av AB 
Fjällbacka Golfbana. 

AB Fjällbacka Fritidsby på 1/4 
av Backa Norr 1:11, Kville, som 
de för 35.00'0' kr. köpt av Hugo 
Andreasson. 

AB Fjällbacka Fritidsby, på 1/4 
av Backa Norr 1:11, Kville, som 
de för 35.000 kr. köpt av Ake 
Hugoson. 

AB Fjällbacka Fritidsby på 1/4 
av Backa Norr 1:11, Kville, som 
de för 35.000 kr. köpt av Yngve 
Hugoson. 

AB Fjällbacka Fritidsby på 1/4 
av Backa Norr 1:11, Kville, som 
de för 35.000 kr. köpt av Bertil 
Hugosson. 

Carin Orrehult, Växthusvägen 
14, Vänersborg, på Edsten Ne
dergården 3:66, Kville, som hon 
för 62.000 kr. köpt av Bertil Jo
hansson. 

AB Fjällbacka Golfbana, Fjäll
backa, på Anrås ID: 1, Tanum, 
som de för 210.000' kr. köpt av 
Thord och Judith Thoren. 

Kent Abrahamsson, Amål, och 
Lars Abrahamsson, Färgelanda 
på Edsten Nedergården 3:39: 
Kville, som de för 28.0'00 kr. 
köpt av Sven, Ake och Gösta 
Karlsson. 

Alvar Jakobsson, Topperudsvä
gen 4, Ed, på Lersten Nedergår
den 1:11, Kville, som han för 
110.000 kr. köpt av Herbert Nils
son. 

Edgar Karlsson, Fjällbacka, på 
Vidingen 7:7, Kville, som han 
för 100.00'0 kr. köpt av Johan 
Jonasson. 

Ole Olesen, Västra vägen 2, 
Dingle, på Edsten Nedergården 
3:98, Kville, som han för 120.000' 
kr. köpt av Artur Andersson. 

Annie Andersson, c / o Hällesås, 
Fjällbacka, på Lersten Uppegår
den 2:47, Kville, som hon för 
125.000 kr. köpt av Edgar Karls
son. 

Kerstin Thoren, Grebbestad, på 
ödsmål Innergården 1:6 och 
1:15, Kville, som hon för 45.000' 
kr. köpt av Bror Lilja. 

Annacarin Frisinger, Topelius
gatan 1, Göteborg, på Bräcke 
Nedre 2:53, Kville, som hon för 
25.000 kr. köpt av AB Bräcke 
Fritidsby. 

Elsie Jonsson, Gudhemsvägen 5, 
Falköping, på Edsten Nedergår
den 3:32, Kville, som hon för 
208.000' kr. köpt av Carl-Olof 
Ericsson. 
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Lions-aktivitet Fjällbacka 

Ett avsnitt av glas- och porslinsförsäljningen vid den rikhaltiga 
utställningen. För övrigt fanns det ett rikligt urval av alla 

tänkbara föremål. 

För att få in pengar till 
sin hjälpverksamhet arrangerar 
Lions Club, Tanum, varje år en 
loppmarknad. Vanligen brukar 
den förläggas enbart till Greb
bestad men i sommar provade 
man också med en loppmarknad 
i Fjällbacka. Trots att vädrets 
makter denna gång inte var oss 
helt bevågna drog marknaden 
rätt mycket folk till "Planarna". 
Sammanfattningsvis kan sägas 
att aktiviteten i stort sett var 
lyckad. Nettot uppgick till i 

runda tal 3.000 kronor, vilker 
summa - liksom alla penga] 
Lions får in - till sista öret går 
ut igen i form av olika sorts 
bidrag. 

Nu är det snart dags igen att 
. börja planera nästa loppmark

nad. Som vanligt är dock Lions 
beroende av "prylar" från all
mänheten. Får vi också i år det
ta stöd kanske vi ses igen på 
"Planarna" i sommar. 

JL 

Utlåning av böcker har ökat 
Tanum 

Utlåningen av böcker inom Ta
nums kommun ökade under 1975 
med 6,36 procent, den totala ut
låningen var 87.775 band förde
lade på fackböcker 15.50'2, skön
litteratur 33.967, ungdomsböcker 
37,706 band. 

Antalet bokband var under 1974 
33.199 och under 1975 38.424 
band med ett nyförvärv av 5.225 
band. Innevånarnas antal var 
vid årsskiftet 11.058 personer 
och uträknat på dessa fanns det 
3,47 band per person. Antalet 
utlånade band per person var 
7,88 band medan antalet utlå
nade 1974 utgjort 7,4 band. 

Kommunbiblioteket består av 
ett huvudbibliotek i Tanumshe
de, bokbuss samt åtta filialer 
sedan Gerlesborg och Rabbals
hede indragits. Dessutom ges 
bokservice på ålderdomshemmen 
inom kommunen. 

Utlåningen vid de olika biblio
teken var: Tanumshede 7.465, ett 
plus på 2.524 band, Grebbestad 
13.0'53 ett minus på 1.945, Bulla
ren 5.834 plus 341, Kville 4.471 
minus 747, Fjällbacka 18.104 
plus 1.001, Hamburgsund 12.017 
plus 4.444, Havstensund 1.609 

minus 82, Sannäs 3.162 plus 828, 
Gerlesborg 918 minus 63, Bott
na 859 minus 53, Rabbalshede 
526 plus 17, Bokbussen 18.878 
minus 992, Hedegården 279 band. 
Föreståndare för Tanums kom
munbibliotek är Karl-Axel Wik
ström. 

793 hushåll under 
posten Fjällbacka 
Via postanstalten i Fjällbacka 
får 793 hushåll sin post har 
poststyreIsen räknat ut. Av des
sa hushåll är 467 villaägarehus
håll och 163 jordbrukarherrt. Via 
postanstalten betjänades vidare 
bl. a. 22 butiker (varav 12 livs
medelsaffärer), lO' kontor (inkl. 
banker, advokatbyråer och of
fentliga myndigheters expeditio
ner, 1 läkare, 2 tandläkare, 2 
företag inom kategorin hotell, 
pensionat, restauranger och ka
feer, 1 damfrisering och 1 herr
frisering. Siffrorna baserar sig 
på en räkning som utfördes i 
januari 1976 men hänsyn har 
tagits till de förändringar som 
kunnat förutses inträffa under 
tiden januari- september 1976. 

För 115 år sedan: 

Fjällbackas postmästare fick 
postfilial Hede 
Postexpeditör Johan August 
Lindqvist, som med kunglig full
makt var chef för posten i Fjäll
backa under tiden 1859--1864, 
kunde sträcka på sig när han 
läste Generalpoststyrelsens cir
kulär, undertecknat den 29 au
gusti 1861 av generaldirektör 
Stael von Holstein. Av detta 
framgick nämligen att han skul
le ha inspektionsplikt över den 
poststation som den 1 oktober 
skulle inrättas "vid Hede tings
ställe i Tanums socken". 

Det var bara 30 kolleger till 
Lindqvist, som dessförinnan ha
de fått ett sådant uppdrag. Så 
färsk var nyheten med under
lydande poststationer. Tidigare 
hade samtliga postanstalter varit 
direkt underställda Generalpost
styrelsen. 

Regeringen hade i mars 1860' be
myndigat PoststyreIsen "att å 
lämplige ställen inrätta ett nytt 
slag av poststationer, hvilka äro 
ämnade att, såsom speditions
kontor, för mera aflägsna orter 
underlätta förbindelsen med när
maste postkontor eller postexpe
dition". 

Det var glest mellan postkon
toren. Ar 1850' fanns det 135 i 
hela landet och tio år senare, 
när regeringsbeslutet om under
lydande poststationer kom, fanns 
det totalt 175 postkontor. Bland 
de under decenniet tillkomna 
fanns också Fjällbacka. 

Det blev en välkommen upp
rustning som började så smått 
med de första poststationerna för 
115 år sedan. A v de totalt 44 
poststationer som inrättades un
der premiäråret 1861, förlades 
emellertid bara en till Bohuslän, 
nämligen den i Hede. Västergöt
land och Småland fick vardera 
sex och Skåne fick fem. Norr
land, som var i störst behov, fick 
14 och övriga delar av landet 
sammanlagt tolv. 

Postkontorens chefer var tillsat
ta med kunglig fullmakt, ett för
farande som inte skulle tilläm
pas på de nya poststationerna. 
Föreståndare blev i stället ofta 

en på orten boende länsman, 
skollärare eller annan läs- och 
skrivkunnig person. Folkskole
stadgan var knappt 20' år gam
mal. I Hede blev det gästgivare 
Emanuel Ehnebom som fick för
troendet att vara poststations
föreståndare. 

Genom tillkomsten av poststa
tioner blev det en betydlig för
bättring i den på sina håll 
mycket undermåliga postdistri
butionen, men det var först ef
ter ett riksdagsbeslut den 5 de
cember 1873 om kronobrevbä
ringens upphörande som det blev 
riktig fart på utbyggandet av 
servicenä tet. 

I Hede var man emellertid nä
ra 15 år före sin tid, även om 
rörelsen var begränsad. 1861 års 
poststationer skilde sig nämligen 
från postkontoret på många sätt. 
De hade från början inte ens 
rätt att ta emot rekommendera
de brev. De fick inga datum
stämplar förrän 1869 och under 
de första åren måste frimärkena 
makuleras med bläckskrift. 

Filatelisterna har börjat intres
sera sig allt mer för dessa pri
mörer och till rariteterna i al
bumbladen hör stämpelavtryck 
från poststationer under åren 
1869-1870. Särskilt eftersökta är 
frimärken och brev stämplade i 
Hede, ty det finns mycket få så
dana. 

Detta hänger samman med att 
poststationen i Hede namnför
ändrades till Tanum den 1 feb
ruari 1870 och dess första da
tumstämpel var bara i bruk un
der ett år. Däremot finns det 
gott om frimärken stämplade 
Tanum, ty det var inte förrän 
den 1 juli 190'3 som posten i Ta
num fick sitt nuvarande namn, 
Tanumshede. 

Postnamnet Hede finns förres
ten också i dag. Men det avser 
en postexpedition i Härjedalen, 
ursprungligen inrättad den 1 
januari 1875, då namnet inte 
längre var upptaget av den bo
huslänska poststationen. 

finner Ni i 

FJÄllBACKA PAPPERSHANDEl 
([)äLkIJInJW 

GUNNAR HELLBERG 
TEL. 0525-31544 
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Legala notiser 

Födda 

14/6 Leif Johan. Fader: Tors
ten ss on, Leif Rune, Ödsmål 
Inneg. 1:201, moder: h. h. 
Kerstin Elisabet f. Ben
netsson 

22/6 Malin Susanna. Moder: 
Siversson, Ann Christina, 
Ödsmål Innerg. 1:199 

2/7 Kathrine Mariana. Fader: 
Lindberg, Ulf Roland, mo
der: Kahlman, Marie Ka
trine, Ödsmål Innerg. 1:87 

8/7 Hans Jörgen. Fader: Kris
tensson, Nils Evert, Norby 
1:15, moder: h. h. Gisela 
Heidemarie f. Walter. 

14/8 Flickeha m. Moder: Chris
tiansson, Eva Margareta, 
Lersten Uppeg. 2:36 

27/ 8 Gossebarn. Fader: Zwets
loot, Cornelius Wouterius, 
Fjällbacka 110:2, moder: 
h. h. Kerstin Marianne f. 
Kristensson 

30/8 Anna Helena. Fader: 
Karlsson, Rolf Ragnar, 
Lersten Uppeg. 2:87, mo
der: h. h. Mona Gunvor 
Elisabet f. Rolandsson. 

Döda 

10/8 Svensson, Gustaf Verner f. 
1897 -01-10, Ödsmål In
nerg. 1:199 

26/9 Ruus, Agnes Ingeborg f. 
Eriksson, f. 1892-04-28, 
Banken 1:1 

VI LÖSER PROBLEMEN MED PRESENTER 

Stor sortering i 

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

.(;./Ja och !3el1gl {<ichardssol1 
Telefon 0525/31327 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

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

HITTAR NI HOS 

PERCY'S FOTO 
TEL. 0525-31690 

"LAGPRISFOTO" 

JOHN GRANQVIST BYGGNADSFIRMA HB 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-31230, 31262 

Lucia 1976 

Fjällbacka Idrottsklubbs damsek
tion var i år liksom förut arrangör 
för val av Lucia. Valet av Lucian 
företogs i samband med FIK:s sed
vanliga skyltsöndag vilken ägde 
rum söndagen den 28 nov. Seg
rare i den spännande tävlingen 
blev Lena Wrene, Fjällbacka. 

Biltätheten Tanum 
Antalet personbilar i trafiken 
steg i Tanums kommun från 319 
per 1.000 invånare vid fjolårets 
ingång till 335 per 1.000 invåna
re vid innevarande års ingång. 
I hela rliket fanns vid det se
naste räkningstillfället 336 i tra
fik varande personbilar per 1.000 
invånare. Högsta siffran noteras 
därvid för Ängelholms kommun 
med 398 personbilar per 1.000 
invånare medan Öckerö kom
mun med bara 235 personbilar 
per 1.000 invånare var bilglesast. 

Telestationerna 
Till telestationen i Fjällbacka 
var 1 januari i år 713 telefon
abonnenter anslutna får man 
veta i en av Televerkets Statis
tiska Meddelanden framlagd 
statistik. Siffran innebär en ök
ning med 27 i jämförelse med 
antalet ett år tidigare. Antalet 
telefonapparater var vid senaste 
årsskiftet 783 vilket är 32 mer än 
motsvarande antal ett år tidi
gare. 

Gamle Noak 
Inte var då gamle Noaks 
räddnings ark 
en helt vanlig liten leksaksbåt 
av bark. 
Och själv, helt visst, 
han var en stor filur, 
som tämjde 
alla jordens kreatur. 

Vad stoppade han 
i de arma djurens magar 
under alla dessa 
fyrtio våta dagar? 
För inte kunde han 
plantera nå't på marken. 
Han satt ju också fången 
inne där i arken. 
Och inte fanns det biffar 
och inga fläskkotletter. 
Gjorde Noaks fru 
på mjölk och ägg små omelet

ter? 

Helt säkert var det trångt 
och bökigt där ombord, 
men ingen sa 
ett enda fult och elakt ord. 
Det rådde harmoni 
och himmelsk fred, 
där arken 
över vida vatten skred. 
Plötsligt var färden slut 
och arken strandad satt 
på högsta toppen 
utav berget Ararat. 

Nu 'på den öde jorden 
steg de alla ut 
och strax på hamoni 
och sämja var det slut. 
Själv satte Noak vin 
och drack sig redlös full, 
vilket j u stötte 
hos fru Noak på patrull. 
Snart var det kiv och strid och 

split 
för hela slanten 
från minsta kräken 
upp till stora elefanten. 

Nu går vi här i väntan 
på nästa syndaflod, 
som rena skall 
vår nedlortade och onda j ord. 
Men Herren i sin visdom 
tänker kanske så, 
att jorden skövlas nog 
av människor ändå. 
De älskar j u att allt 
förgifta och fördärva 
och tänker sällan på, 
vad barnen skall få ärva. 

Maj Gustafson 

SCHEWENIUS TRYCKERI AB 
450 51 MUNKEDAL 2 

TEL. 0524-10077, 11292 



28/11 Första i advent 11 Hgm Halmerius 

5/ 12 Andra i advent 14 Hgm Halmerius 

12/12 Tredje advent 11 Högm. Halmerius 

19/12 Fjärde advent 14 Hgm Block 

24/12 Julafton 16 Julbön Halmerius 

25 /12 Juldagen 7 Hgm. Halmerius 

26/12 Annandag Jul 11 Hgm Block 

31 /12 Nyårsafton 16 Nyårsbön Halmerius 

l / l Nyårsdagen 11 Hgm Halmerius 

2/ 1 Sönd. e. Nyår 14 Hgm HHN Halmeritis 

6/ 1 Trettondedag Jul 11 Hgm Halmerius 

9/1 1 e. Trett. 14 Hgm Halmerius 

16/1 2 e. Trett. 11 Hgm Halmerius 

23/1 3 e. Trett. 14 Hgm Block 

30/1 4 e. Trett. 11 Hgm Halmerius 

6/ 2 Kyndelsmässodagen 14 Hgm HHN Halmerius 

SCHEWENIUS' TAB MUNKEDAL 


