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En historisk dag i Fjällbacka nar Tegelstrands handels
flottas stolthet White Sea döptes vid kajen! 

Den vackra s.ensommardagen 
lördagen den 27 augusti 1977 
blev en högtidsdag för skärgår
den inom Tanums kommun. Det 
blev en dag vilken man sent 
kommer att glömma. Den blev 
historisk för Fjällbacka då det 

första fartygsdopet skulle för
rättas här, samt för Tegelstrand, 
då det var platsens sjömän ur 
den egna handelsflottan som nu 
satsat på att bryta trenden om 
inköp av små fartyg och tillfört 
platsen denna nya och toppmo-

derna båt. Högt och majestätiskt 
låg det orangefärgade vackra 
fartyget vid kajen och inramade 
området, vilket fylldes med folk 
från när och fjärran. Bland alla 
besökande, vilkas antal upp
skattades till 1.000 personer 

fanns många från fartygets hem
ort. För dem var det extra hög
tidligt att få vara med vid dop
ceremonien - kanske det stör
sta ögonblicket genom tiderna. 
Men även de övriga besökarna 

forl •.• id. 8 
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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 
Aterigen har en sommar för
svurmit, en sommar på både gott 
och ont vad vädret beträffar. Vi 
har haft dagar, då vår under
bart vackra skärgård med alla 
holmar och skär varit överbe
folkade av solälskande männi
skor. Men vi har ju också upp
levt dagar, som varit rena hös
ten eller i varje fall något däråt. 

Nu i november, stormiga, regni
ga och mörka dagar. På bryg
gorna ligger mer eller mindre 
skamfilade hummertinor upp
lagda. Nu är denna hummer
säsong med skiftande fångstlycka 
slut. En del fiskare är nöjda 
med resultatet andra däremot 
mindre belåtna. Varför är hum
~erfisket ~~re nu än för några 
ar sedan? Ar det människorna 
som under de korta sommar
månaderna olagligt beskattar 
hummern eller är det fritidsfis
karna som tillkommer med ökat 
antal tinor. Jag tror knappast 
detta är avgörande. Hur drama
tiskt och fängslande var ej kus
tens fiskenäring i mitten på 
17oo-talet. Inget bohuslänskt 
fiske hade fler utövare än hum
merfisket. Ingen hade dock det
ta som huvudyrke. Det berättas 
att runt 1740-talet var hummern 
mestadels vardagsmat. Omkring 
1600-talet hade holländarna lärt 
bohuslänningarna att fånga 
hummer på det nu brukliga sät
tet. De kom med sina "hukare" 
seglande sumpar och hämtade 
så mycket de kunde få. Ar 1739 
utfärdades emellertid export
förbud utom för den hummer 
som fångades mellan Strömstad 
och Bovallstrand, vilken fick ex
~orteras från tre platser, näm
lIgen Strömstad, Havstensund 
och Fjällbacka. Är det inte med 
hummerbeståndet som all an
nan fisk Föroreningar i vattnet 
börjar sätta sina spår i hela fis
ket. Detta som i flera århundra
den varit Fjällbackas "moder
näring" har kommit in i en låg
konjunktur. 
Bebyggelsen i samhället fortsät
ter att öka och det är ju gläd
jande. Men hur är det med för
sörjningsmöjligheterna speciellt 
för ungdomen? Kan företagen 
stå emot den lågkonjunktur, som 
vi mer och mer får uppleva. In
dustrin är ett livsvillkor för 
Fjällbacka, men någon ny indu
sariell verksamhet verkar av
lägsen. Samhället kan inte en
bart existera på det administra
tiva området. Jag får säga som 
fiskaren, som en regnig och blå
sig höstdag gjort den vanliga 
turen in till Fjällbacka. Vid in
trädet i en av samhällets ban
ker slängde han en blick över 
disken och sa: "å sette me en 
penne i näven, tör å ren, ä de 
arb' för en våxen kär de?" 

När jag denna sena november
dag blickar ut över samhället 
från kyrkbacken verkar allt så 
smått här uppifrån. Husen är 
rätt små, människorna likaså. 

Våra problem blir också sm å 
när vi ser dem en smula ovan
ifrån. När jag står här uppe vid 
kyrkan kan jag inte undgå att 
tänka på, vad det är för likhet 
emellan ett människolivs trass
lighet och den närbelägna trans
formatorn. För den oinvigde 
verkar ju transformatorn vara 
ett virrvarr av trådar. Men den 
~vigde förstår ,hur kraften går 
Igenom dessa tradar. Våra prob
lem kan jämföras med denna 
transformator. Även vårt liv be
står av ett virrvarr av trådar 
som skall sammanfogas. Vid 
elektricitetens barndom (detta 
skedde innan Fjällbacka hade 
fått denna ström av transfor
matorn) fick eri av representan
terna för samhället resa till Gö
teborg för att få det hela före
visat för sig. Han lyssnade no
ga, la huvet på sne och som av
sluta~de kommentar gav den 
klaSSIska repliken: Ja det mesta 
begriper jag nog, men hur i her
rans namn får I fotogenen ge
nom de där smala tåtarna? 
För nuvarande läsare och med
lemmar kan det vara av intres
se att veta lite mera om Fjäll
backas tillkomst och historia 
som Sverker Stubelius berättar: 
Före år 1600 fanns inga hus i 
Fjällbacka. Mellan 1600 och 1620 
började bebyggelsen som utgjor
de 8 hus under 16oo-talet. Ut
vecklingen gick uppåt från 1700-
talets början då det fanns 24 
hus och sjönk senare till endast 
J4 hus i mitten av 1700-talet. 
Därefter följde en stadig ut
veckling med sillfisket och tran
kokerier varvid byggnationen 
ökades till 36 hus. Efter sillfis
ket följ de 1808 en kris med eko
nomiska svårigheter, vilket åter
speglades i befolkningsunderla
get, som år 1800 var 98 perso
ner, 5 år senare 95 och år 1810 
61 personer. När sedan segelsjö
farten började, fortsatte samhäl
let att växa och i mitten av 
18oo-talet, då även handel och 
hantverk slog rot, var bebyggel
sen uppe i 160 hus. Då uppför
des den första kvarnen på 
Kvarnberget, och den svenska 
konservindustrin startades. Ar 
1856 lade den första ångbåten 
till vid kajen vid sina reguljära 
turer till Strömstad. Redan från 
början var det fisket som utgjor
de sysselsättningen och detta 
yrke fortlevde bland befolk
ningen. Att Fjällbacka inte fanns 
före 1600-talet bevisas därige
nom att bygden under lS00-talet 
tillhörde Oslo stift och i sin be
skrivning nämner biskopen inte 
denna plats, men namn såsom 
Bottnafjorden, Hemborgsund, 
Valö m. fl. förekommer. Ar 1833 
öppnades den första a.ffären i 
Fjällbacka. 

Med dessa rader får jag önska 
alla läsare och medlemmar 

GOD JUL OCH ETT GOTT 
NYTT AR. 

Alf Edvardsson. 

F jällbacka-Bladet 

o 

Aret 1977 
V åra gemensamma önskemål 
året efter 20-årsjubiIeet var att 
föreningen skulle ha framgång 
och medlemsantalet stiga. Detta 
blev ej enbart en dröm utan en 
verklighet. När vi nu i årets sis
ta skede räknar medlemsantalet 
finner vi att de förutvarande 
siffrorna starkt överskridits. Vi 
är mycket tacksamma för detta 
goda r esultat och fö rhoppningen 
är en god fortsättning under 
kommande år. En bidragande 
orsak till framgången är att 
medlemmar efter sina flyttningar 
har meddelat oss sin nya adress 
och därigenom behåller sitt med
lemskap. En annan glädj ande 
orsak · är att vi fått många nya 
medlemmar. Att bli medlem är 
ju verkligen enkelt. Man kan 
s~riva några rader på ett kort, 
rmga ett samtal eller göra ett 
personligt besök till någon av 
styrelsens ledamöter. Inför det
ta årets slut, som vi ser som det 
mest framgångsrika i tillvaron 
vill vi inte glömma att till Eder 
framföra ett hjärtligt tack. I 
detta inrymmes: textförfattare, 
annonsörer, alla som medverkat 
för framställning av Fjällbacka
Bladet samt distributionen av 
detsamma. 

Redaktionen. 
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tillönskar vi alla vfu'a medlem
mar, annonsörer. medarbetare 
och övrig läsekrets. Samtidigt 
hälsar vi alla nya medlemmar 
hj ärtligt välkomna vilket med
fört att medlemsantalet vid årets 
slu t ä r det högsta någonsin. Vårt 
hopp är a tt vi under det kom
mande året får notera ytter li-

gare många nya medlemmar. Det 
är på medlemskap vi bygger 
FFF vidare. Vi önskar vidare att 
innevarande års lågkonjunktur 
med stora svårigheter för folket, 
under kommande år skall vika 
och normala förhållanden å ter 
råda. 

Styrelsen. 

Turismens 
undersökt 

betydelse för servicenäringen 
Fjällbacka och Grebbestad 

ar 

Den ökade turismens betydelse 
för servicenarmgarna inom 
Fjällbacka och Grebbestad har 
specialstuderats av tre elever 
från Göteborgs universitet, som 
i dagarna lagt fram det omfat
tande materialet från vårens un
dersökningar. Syftet med under
sökningen har varit att formu
lera den politiska målsättningen 
för styrning av de offentliga 
medlen till turist - och rekrea
tionssektorn. 

För att värdera och belysa de 
konsekvenser som den ökade 
turismen innebär har studerats 
de statliga och kommunala myn
digheternas aktiviteter, ortsbe
folkningens och turisternas in
ställning samt servicenäringen. 
Mycket av uppgifterna har in
samlats genom intervjuer med 
näringsidkare och turister. En 
lång rad utredningar i turist
frågor är också inbakat i un
dersökningen. Huvudvikten lig
ger på situationen för service
näringen inom Fjällbacka och 
Grebbestad, sålunda har exem
pelvis .kommunens ekonomiska 

möjlighet att genomföra vatten
projekt, markplanering, hamn
utbyggnad och liknande icke be
rörts. 

A v undersökningen framgår att 
det finns omkring 250 fritidshus 
i Fjällbacka och i Grebbestad 
uppgår fritidshusens antal till 
omkring 325. För närvarande 
finns 165 planlagda obebyggda 
tomter i fjällbackaområdet och 
i Grebbestads 100 tomter. Det 
tillfogas dock att tillgången på 
möjliga projekteringsområden är 
i snabbt avtagande. Tidigare 
åretruntbostäder som nu dispo
neras för fritidsändamål är i 
Fjällbacka 50 och i Grebbestad 
55. Antalet turistdygn i fritids
hus har uppskattats till 40.800 
i Fjällbacka och i Grebbestad 
föreligger siffran 51.68(). 

När det gäller campingplatsernas 
antal turistdygn så beräknas den 
för Fjällbackas vidkommande 
till 65.000 och Grebbestad kom
mer upp till 150.000 turistdygn. 
Nu tillkommer tusentals turist
dygn genom andra inkvarte-

ringar än i fritidshus och på 
campingplatser. 

Undersökningen har övertygat 
utredarna om att med nuvaran
de uppläggning av turismens 
övernattnings sätt och ökade re
striktioner ilandskapsvårdande 
syfte, ej kan förväntas få den 
snabba och omfattande ökning 
av turismen som antyddes i den 
statliga planeringen. 

Antalet helårsboende i Grebbe
stad uppgår till omkring 825 och 
i Fjällbacka 765 men sommarens 
kundunderlag inom servicenä
ringarna uppvisar självfallet 
andra siffror. Köpkraftsunder
laget i mitten av sommarsä
songen beräknas till 4.500 per
soner i Fjällbacka och i Grebbe
stad har man kommit fram till 
7.000 personer. På båda platser
na ett 30-tal kundenheter som
martid. 

Den potentiella ökningen av tu
rismen fram till 1985 räknas bli 
för Fjällbacka 18 procent och 
för Grebbestad omkring 6 proc. 
Den kategori som enligt utred
ningen kommer att öka klart 
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enligt uppgiH 

mest är turister med egna fri
tidshus, detta gäller för både 
Fjällbacka som Grebbestad. 
Camparnas antal förutsättes i 
stort bli oförändrat antal. I en 
total sammanställning uppges att 
Fjällbacka hade 166.000 turist
dygn under 1976, den siffran 
föru tsä ttes stiga till 196.720 år 
1985. För Grebbestad redovisar 
undersökningen 291.110 turist
dygn totalt för år 1976, den siff
ran beräknas år 1985 vara uppe 
i 308.710 turistdygn. 

Utredningen understryker att 
servicenäringen ej kan förvänta 
den stora turistökning som de
batten gjort sken av. Det heter 
också att nya och bättre av
giftssystem för den kommunala 
servicen måste bli aktuella och , 
att alternativa utvecklingsom
råden måste skapas som avlas
tar kommunen för de icke in
kostbringande investeringar för 
turistserviceanläggningar, att 
exempelvis höja kommunal
skatten för turistinvesteringar 
medför ökad risk för motsätt
ningar. 
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Ombyggnad av vägskäl Fjällbacka 
.r--·~-~_~ 

Bilden återger det gamla vägkrysset vid infarten till samhället. 

Väg 163, som i dagligt tal k allas 
"Kustvägen", passerar genom 
Fjällbacka och k orsar där väg 
915, som kommer från Skistad 
och går rakt in i samhället. Vä
garna inifrån fastlandet, 163 och 
915 tecknade formen aven sol
fjäder, som har genomgående 
linjeföring mot centrum. Kors
ningsvinkeln mellan dessa vä
gar var relativt liten, varför 
konfliktytoma blev stora i kors
ningspunkten med stor osäker
het för trafikanterna som följd . 
Dessutom är en bensinstation 
belägen i direkt anslutning till 
vägskälet utan särskild avgräns
ning, vilket gjorde att vägskälet 
fick ett ännu större torgliknan
de utseende. 

Gångtrafikanter från bostads
områden öster om väg 163 till 
centrum var hänvisade att gå 

Auktioner 

~ sedan gamla tider har 
... clr-= >arit en offentlig af-

på väg 915 (Skistadsvägen) och 
korsa väg 163 i anslutning till 
vägskälet utan särskilt anvisat 
övergångsställe. Detta var också 
ur trafik säkerhetssynpunkt helt 
otillfredsställande, varför en om
byggnad av vägskälet och ut
byggnad av gångbanor avsevärt 
borde förbättra trafikmiljö och 
trafiksäkerhet. 

I samband med årligen återkom
mande angelägenhetsgradering 
av trafiksäkerhetsförbättrande 
åtgärder, som sker i samför
stånd med länets polismyndig -
het, ansågs denna ombyggnad 
vara av högsta prioritet. Om
byggnaden av vägsk.älet starta
de därför våren 1977 och var i 
huvudsak klar i juni samma år. 
Ombyggnaden innebar att väg 
915 anslöts till väg 163 i ttå 
förskjutna trevägsskäl med e 

ett folknöje 

färsmetod vilken samlat besö
kare utifrån bygderna. Denna 

Samma plats efter ombyggnaden. Skillnaden är en byggnadskonst 
efte r moderna snitt.. 

inbördes avstånd av 70 m. Vä
gens bredd ä r 6 m . med två 
stödkanter på vardera 0,25 ffi. 

Där finns också gångbanor från 
bostadsområden öster om väg 
163 med belysta och markerade 
övergångsställen. Gångbanans 
bredd är 1,5 ffi. och är ansIu= 
till gamla gångbanan. som kom
mer från samhälle 

Ombyggnaden a, vägskäle: har 
kostat cirka 200. hurror. ~k 
för ombyggnaden erbö' " genom 
fri,illig ma..'-kö,erenskor:::mese 
med berörda =rkäg-are_ 

De: är :::::ed :>.or tillfredsställelse 
:ran al.1:::nänl:.e=s sida a detta 
gam!a trafik:fiirhållande nu har 
ö,ernmnits. De är inte bara 
någon enstaka gång som detta 
fyrvägskryss framskapat olyck s
tillfällen. u tan trafikens farlig-

affärsform skedde såväl frivil
ligt som under tvång. Den sena
re formen tillämpades för att 
skapa rättvisa när någon kom
mit i ekonomisk misär. Men det 
var väl tvivelaktigt om man all
tid kom rättvisan nära. Men 
tragik och ruin blev ofta följ -
den. Numera sker det med fri 
vilja när auktioner förrättas. En 
auktion har alltid varit ett folk
nöje, förr i tiden träffades folk 
i gemenskap där, och informe
rades om vad som hänt eller 
skulle hända i tiden. Kommu
nikationerna var begränsade el
ler obefintliga. Numera är en 
auktion i regel ett stort affärs
jippo. Till denna förrättning 
samlas ihop enorma mängder av 
föremål och besökarskaran be
står av olika intresserade. Kul
turen har trängt in även här och 
ju gamlare föremålen är desto 
värdefullare. De kulturbevaran
de skarorna växer och de gamla 
föremålen stiger i pris - så även 
övriga saker. Det vilar dock 
trots allt en vemodig prägel över 
en auktionsförrättning med tan-

hersgrad 1;"8r alltid lika stor och 
ständigr lag faran på lur, och då 
framförd! ror barnen . 

Det är underbart att i dag se 
:raiiken yta fram på dessa väg
renar utan att det på minsta 
sä -ar<:.lar om att nu var det 
nära en krock. För barnen och 
de ä:dre är ju gångbanan något 
..-ärdefullt. man vet ju att här 
är >år plats i trafiken. Detta är 
också en stor trygghet för de bil
burna när de trafikerande är 
liksom fördelade på sina angiv
na platser. Vi hoppas nu när 
allting har tillrättalagts för den 
oroliga befolkningen i detta om
råde, vilka ofta gav sin oro till
k änna då inget hände av posi
tivt värde, nu skall ha en fram
tida glädje av den säkerhet de 
nu erhållit. 

ke på ett hems skövlande vilket 
samlats under några människors 
hela levnad och nu sprides ut 
och skingras. 

Bilden visar en auktion under 
sommaren i Fjällbacka vilken 
varade i dagarna tre. Före ut
ropen har publiken samlats för 
att taga del av föremålen så att 
man med bästa vetskap kan göra 
sina affärer säkrare. 

WleKE WIDEllUS 
CYKEl- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA '.1. 0525/31033 
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~ cdlåi9fUU ~ 
-_ : ,,=-erskan - det torde väl 
== -6:.; !<em~a känne
~ pi;. -allt julfirande, vilka 
y=-e LCEr det än tar sig. Jul-

- :: ":'::"a:. ar en gemenskapens 
-- - -...:.:i ::--..:nför alla andra. Vi .-= 5=. den tillsammans med 
~ -c - :en och ofta med en 
:;-- __ ~ts, om det är möj
_~:Je €Sta av oss har dem 
~ -'p- som vi brukar fira jul 
-- e:C.er ihop med. Och det skall 
~ v-"c....'ä så år från år. Annars 
~ de: inte riktigt jul. Också 
- Ce ensamstående och utstötta 
arr-as därför jul i gemenskap 
~ ::långa håll. Det anses all
-z,::. art ingen skall lämnas en= !lllder jul. Det är som om 
~pen gjorde själva julen 
~ >ad den är. - "Vem skall 
2u fira jul ·ihop med?" - en 
:::-åga man ofta får, när julens 
:D.raningar gör sig kända. En 
beklämmande fråga för mången, 
som kanske står alldeles ensam 
:mor julen. Ja, just gemenskaps
prägeln på julhögtiden gör det 
Gå särskilt kännbart för alla, 
som har att fira sin j ul utan 
I::ågon eller några, som var med 
sh""!; men som lämnat de sina 
under året. Det kan kännas som 
om det inte skulle kunna bli 
nagon jul, när han eller hon inte 
är med längre. Ändå skulle jag 
vilj a ställa den frågan just till 
dig: "Vem skall du fira jul ihop 
med?" Du har väl inte glömt 
den viktigaste julgästen av alla, 
honom utan vilken det aldrig 
skulle ha firats någon jul alls, 
Jesus Kristus? Kan vanliga 
människor betyda så mycket för 
vårt julfirande, att det känns, 
som det inte blev jul utan dem, 
så gäller det verkligen om ho
nom, Herren Jesus, att honom 
föru tan blir det ingen jul. Där
rör ljuder under advents för-

beredelsetid psalmens tänkvärda 
och tröstande maning: 

"Ditt hjärta öppne sig, Bjud 
Kristus hem till dig. Han aktar 
hos dig gästa Och dig för evigt 
fästa. Hosianna. Pris och ära 
Vår Konung vi hembära." 

Ps. 41 : 4. 

Skall det bli julglädje och jul
högtid i hjärta och hem, så kan 
du inte gå förbi den maningen. 
Du måste bjuda hem Kristus 
i ditt hjärta och i ditt hem. 
Annars blir julen bara som ett 
tomt yttre, där det viktigaste, 
meningen med det hela, är bor
ta, och där allt därför blir gan
ska meningslöst, om du verk
ligen tänker efter. Herren Kris
tus bjuder du in i ditt hjärta 
och ditt hem, när du öppnar 
ditt hjärta för Guds Ord och 
öppnar det i bön inför Gud; när 
du giver Guds Ord och bönen 
en plats i ditt hem varje dag; 
när du låter julens gudstjänster 
bli en självklar del av ditt jul
firande. Men kanske har du inte 
haft plats för detta i ditt hjärta 
och ditt hem förr. Varför skulle 
du då nu börja med detta. var
för just vid jul? Jo, därför au 
julens huvudsak. det som gör 
julen till jul, det är yår Herres 
Jesu Kristi födelse som ert litet 
fattigt människobarn. J ulens 
budskap är, att detta skedde just 
för att han så skulle kunna få 
en plats i varje människohjärta 
och vara med i all mänsklig 
gemenskap, också den enklaste 
och fattigaste, och där skänka 
sin glädje och frid, sin hjälp och 
vägledning för evighetsvand
ringen och därmed sitt ljus. Du 
kan därför inte fira jul utan att 
beröras av maningen: "Bjud 
Kristus hem till dig." - Men 

FRITIDSKLADER FÖR STORA OCH SMÅ 

VI HAR JULKLAPPEN NI VANTAT PÅ 

f:A ROGERS EKEJPERKNG 
TEL. 0525 - 31007 FJALLBACKA 

~ fJ~~i~~~~KA 
1Ir BLOMSTERAff AR 

TEL. 0525-31049 

vill han då komma, om man ti
digare inte haft plats för ho
nom? Ja, "Han aktar hos dig 
gästa Och dig för evigt fästa" 
vem du än är och hur du än 
har det. Därför behöver heller 
ingen fira jul i ensamhetens be
drövelse. Jesus vill komma in 
i varje hem till varje människa 
ined sin glädje, hur det än ser 
ut därinne. Men han vill vara 
där inne inte bara över den kor
ta julhögtiden utan alltid. Ja, 
han vill komma och fästa dig 
vid sig själv för evigt. Men då 
behöver du ju. heller aldrig vara 
ensam mera, inte ens i döden. 
Därför kunde du under advent 
med glädje sjunga till din Herre 
ditt: "Hosianna! Pris och ära!" 
och med barnslig förväntan se 
fram mot julen, hur du än nu 
har det, om du bara ville lyda 
maningen: "Bjud Kristus hem 
till dig." Men då måste du ock
så göra så, som barnen tror, att 
man sj unger i denna psalms 
slutstrof: bära hem Konungen, 
Herren Jesus, till dig. Lämna 
honom inte i kyrkan, när du 
går hem efter julens gudstjäns
ter. Låt inte de korta stunderna 
i Herrens hus bli allt du ägnar 
honom i jul. 'ej. bär hem ho
nom i ditt hjärta och öppna ditt 
hem för honom i ett julfirande, 
där han har plats och kan vara 
med! Och det skall bli jul, ja, 
strålande, härliga jul! 

Ps. 63: 8, 13: Välkommen var , o 
Herre kär! En gäst när oss du 
vorden är. I fattigdom för män
skors skull Du kom, och Gud 
är oss nu huld. 

Ack Herre Jesus, hör min röst: 
Gör dig ett tempel i mitt bröst, 
uti mitt hjärta bliv och bo, Så 
har jag tröst och evig ro. 

Hans G. Halmerius. 

@röna L.ids 
Restaurang 

Fullständiga rättigheter 

Bordsbeslällningar 0525-31041 

Julbord varje söndag under december 

Varje söndag serverar vi 

söndagsmiddag 

Vi lar emol bjudningar av 0110 slog: 

BROLLOP - FIRMAFESTER 
FODELSEDAGAR 

BEGRAVNINGAR M. M. 

Välkomna! 

Slvan o. Berndt 
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Telestationerna 
Till telestationen i Fjällbacka 
var den 1 januari i år 766 tele
fonabonnenter anslutna. Det 
framgår aven i Televerkets Sta
tistiska Meddelanden framlagd 
tabell. Siffran innebär en ök
ning med 53 i jämförelse med 
motsvarande antal ett år tidi
gare. Antalet telefonapparater 
var vid senaste årsskiftet 846 
vilket är 63 mera än motsvaran
de antal ett år tidigare. 

Indragning av polis
tjänst i Fjällbacka 
Den polismannatjänst som finns 
i Fjällbacka, ingående i Ström
stads polisdistrikt, kommer att 
dras in. Polisstyrelsen i distrik
tet anser åtminstone detta, och 
man beslutade vid sitt senaste 
sammanträde att föreslå rikspo
lisstyrelsen att tjänsten i Fjäll
backa dras in och överförs till 
Tanumshede. Tjänsten i Fjäll
backa har varit vakant sedan 1 
september. 

Anledningen till att man vidtar 
denna åtgärd, är dels att loka
liteterna på polisstationen i 
Fjällbacka är mycket nedslitna 
och dels att arbetsgruppen i Ta
nwnshede, som sorterar under 
Strömstad, kommer att få nya 
rymliga lokaler i polishuset som 
beräknas stå klart 1 januari 
1978. 

Den polisman som tjänstgjort i 
Fjällbacka har varit. med i en 
fyrmannalista tillsammans öv
riga polismän i arbetsgruppen. 
Det har huvudsakligen rört sig 
om yttre tjänst, med ett öppet
hållande på två timmar i veckan 
på polisstationen. Eftersom be
söken på polisstationen varit 
mycket sporadiska anser man 
inte befogat att hålla öppet. Po
lisstationen i Tanumshede har 
öppet varje dag måndag-fredag. 
Polisstyrelsen fann därför att 
övervägande skäl talar för en 
avveckling av posteringen. och 
beslutade föreslå rikspolissty
relsen att tjänsten överföres till 
Tanumshede. Man beslutade 
även att tills vidare behålla nu
varande lokaler som vid ensta
ka tillfällen kan komma till an
vändning. 

NISSE CARLSSONS 

rJJamlUJl!ulUJ-

Årets nya permanent 

Ällt i modern harvård 

T.I.0525/31125 
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Kulturveckan samlar allt mer intresse, 
400 personer bevistade aktiviteterna Fjällbacka 

På de översta bilderna får damerna undervisning i lingarnsberedning och näverslöjd m. m. och de 
understa bilderna upptager kaffeserveringens damer samt dagens poststation där man lämnar kort 
och brev för att få dem stämplade med Poststyre1sens SPeCiella datumstämpel till Tanums Kulturvecka. 

För fjärde gången anordnades 
kulturveckan inom Tanums 
kommun under tiden den 9/9--
19/ 9. Av den stora tillslutningen 
av besökare på de olika plat
serna och där aktiviteterna ökat 
torde framgå att dessa arrange
mang kommit för att stanna. Den 
centrala punkten i Fjällbacka 
blev "Nestorgården" som gav 
utrymme för olika inslag. Här 
var ju museet för många vilka 
ej besökt det förut en sevärd
het och andra gjorde återbesök. 
En annan aktivitet var Hem
bygdsarkivet där samlingarna 
ökar for varje år. Dessutom an
ordnades i Församlingshemmet 
en foreläsning över sjöfarten i 
skärgården under gångna tider. 
Kulturdagarna i Fjällbacka gyn
nades av vackert väder och som
marens grönska började försvin
na och den gula purpurfärgen 
koIIllIla, minnande om höstens 
inbrott. Från flaggstången på 
gården slog flaggan ut i den 
S\-aga vinden och det hela såg 
inbjudande ut. 

Snart fylldes stugan med folk, 
ruka med stort intresse samla
des omkring fru Inga Strömberg 
som undervisade i hur man slår 
nät till pinnspets. Hon hade även 
utställt vävnader. På väggen 
tickade den tvåhundraåriga 

väggklockan av Schwartzwalds 
fabrikat och ackompanjerade 
med sin klang sorlet från de be
sökande. Ute på gårdsplanen i 
det vackra solskenet hade fruar
na Gun Alfredsson och Anita 
Persson slagit sig ned. Gun Al
fredsson vid spinnrocken fram-

ställde vackert lingarn och Ani
ta Persson visade hur näverslöjd 
och tovning av ull försiggår. 
Även denna undervisning sam
lade många intresserade och in
struktörerna formligen inringa
des av deltagarna. Det hela in
tressant och sevärt! 

Den siste fyrvaktaren vid Våderöbods fyr, John H. Johansson, 
följer med intresse uppbyggnadsarbetet med fyren. Vidare under

visas intresserade i konsten att göra fiskegarn. 

Steget var ej långt till nästa fas
tighet vilken inrymmer större 
föremål bl. a. från jordbruk, fis
ke och övriga yrkesgrenar. Ett 
mera sevärt föremål är ju den 
llO-åriga fyren från Väderöbod, 
vilken nu monteras upp av Ber
til Jonasson, Gösta Waldner, 
Einar Isaksson m. fl. Fyrens höjd 
har nu nått upp under takåsen 
och därmed har man fått nya 
problem. Här måste taket öpp
nas och en utbyggnad ske för 
att ge fyren sin naturliga höjd. 
Men det kostar pengar! Förrän 
denna fråga är ordnad kan ej 
uppmonteringen fortsätta. Kan 
man tänka sig ett allmänt in
tresse för fyrens uppbyggnad 
och bevarande bland allmänhe
ten så att ekonomiska bidrag kan 
erhållas? Även i denna bygg
nad råder stor aktivitet. Snickar
na Ture Krantz och Ivar Ohls
son är sysselsatta med repara
tion av gamla föremål vilka be
höver nödig omsorg av kunnigt 
folk. Fiskaren Berthold Kahl
man demonstrerar ett gammalt 
"läggverk" med vilket tillver
kades fisksnöre, ett magnifikt 
redskap av gammalt datum. I 
anledning av kulturdagen hade 
Poststyreisen lämnat en speciell 
datumstämpel till Tanurns kul
turvecka, Tanumshede, samt 
brevlådor för mottagning av 
kort varav en placeras i Fjäll
backa. Avstämplingen skulle se
dan ske i Tanumshede. Före
ståndare för brevrnottagningen 
var Jan E. Olsson och det var 
många som passade tillfället att 
få denna stämpel på sina kort. 
Kanske något för filatelister? 
Vidare var det stor omsättning 
vid försäljningen av kort och 
porto. 

Under det besökarna vandrade 
genom lokalerna kunde de stär
ka sig med en god kopp kaffe 
med tillika ett gott bakverk. 
Något som rönte stor uppskatt
ning. För detta svarade fruarna 
Hanna Johansson och Svea 
Hansson, och vi vill härmed 
framföra ett stort tack från alla 
kaffedrickande deltagare. 

Vuxenskolan arrangerade det 
verkliga underhållningsprogram
met med uppträdande av de väl
kända sångarna Anna Öst och 
Johnny öst, vilka sjöng och be
rättade ur sin repertoar och 
skördade livliga applåder. I sam
band därmed hölls Vuxensko
lans upptaktsmöte varunder or
ganisatör Annemarie Andresen 
talade om studieverksamheten 
och visade litteratur i olika äm
nen. 

I hembygdsarkivets lokaler sam
lades många besökare. Här finns 
mycket intressanta saker bl. a. 
fotografiska bilder från såväl 
forntid som nutid. Mycket foto-

forts .• iJ. 7 
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Kulturveckan samlar allt mer intresse 
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Stor verksamhet råder även här. ~ - r.s.6'E'r '--_:, ~ E-la ~. ~E er rr:ed sing och m.usik, 
reparerar gamla jordbruksredskGp =: :::...:O:....E"""~ ~.....a = de g;;::nla. före:nålen.. 

grafiskt material finnes vilket 
skall bearbetas för att införliYaS 
med' de färdiga bildsamlingarna. 
Men det fordras mycket tid och 
arbetskraften är minimal. Men 
det gäller ju i första hand att 
tillvarataga allt material så att 
det ej förstörs. Många upptag
ningar på band har gjorts över 
de gamlas berättelser vilket är 

en av de s-.orsta. r'arciena l ar
kivet. En kulturellt a.I'\" är ä,en 
de klippkata!oger av tidnings
material som finnes. Yar det 
gäller bandinspelningarna av 
personröster så förekommer det 
en omspelning till nya band för 
att säkerställa rösterna. Nils 
Eriksson har detta uppdrag och 
han spelade upp olika band för 

finner Ni i 

FJÄllBACKA PAPPERSHANDEL 
({)äLktJmJta 

GUNNAR HELLBERG 
TEL. 0525 - 315 44 

STUVBODEN FJÄLLBACKA 

Där kan Ni göra verkliga f~nJ! 

Ett besök lönar sifJ 

TEL. O~2~ - 3 13 ~o ING-BRITT ENGBERG 

besökarna under 0-=!ngsdagen.. 
Intresse om sjöfarten i gfulgna 
tider omfattar många folk och 
under kulturveckan samlades 
ett stort antal från omkringlig
gande bygder i Församlingshem
met där Allan Olsson talade om 
sjöfarten och fartygen i gångna 
tider och i nutiden. 

Vi 
I försäljer 
I installerar 

I reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 

Gynna 
annonsörerna! 

Kommunal 

information 
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Mitt i allt höstrusk går det kom
munala planeringsarbetet unge
fär som från början beräknats. 

Vi har denna vecka (v.46) haft 
besök av länsstyrelsens planen
het och därvid såväl bildlikt som 
praktiskt vandrat över de mar
ker som skall bli de nya bostads
områdena. Alla verkar härligt 
intresserade för att så snart som 
möj ligt finna former för detalj
planer som skall kunna presen
teras för kommunens beredande 
och beslutande organ samt för 
samhällets företrädare. Alla ser 
fram mot en fortsatt utbyggnad 
av samhället. Alla verkar tro på 
detta. Kommunen har också helt 
nyligen fått s. k. enkelt tillträde 
till den mark som skall expro
prieras från Lersten. Det inne
bär att delar här kan omedel
bart läggas in i pågående pla
nering. Det är behövligt. Efter
frågan på tomter för "stycke
byggare" är stor i Fjällbacka 
liksom i övriga samhällsbild
ningar. Konsum Bohuslän har 
meddelat sin avsikt att ha klar 
ny affärslokal till kommande 
sommarsäsong. Tomt för denna 
rörvärvas av kommunen. Belä
gen i anslutning till Apoteks
vägen och nybebyggelsen i 
Sumpan får den ur plansyn
punkt kanske ej något drömlä
ge, men rör de boende och med 
tanke på landstingets komman
de byggnation bör det bli prak
tiskt. 

Kommunen känner ytterligare 
glädje över att samhället fått 
"sin egen" distriktsläkare. Efter 
många, många år av uppvakt
ningar, skrivelser och överlägg
rungar fungerar verkligen läkar
mottagningen på heltid. Vi har 
anledning tacka våra ,represen
tanter i landstingets beslutspro
cess för helhjärtat stöd. 

Sysselsättningsfrågorna domine
rar samhällsdebatten i stort. För 
Fjällbacka är det ytterst viktigt 
att pågående överläggningar om 
verksamheten vid NETAB skall 
ge ett positivt resultat. Till den 
del kommunen kan påverka, så 
görs detta. Anläggningen är för 
gedigen att ej inrymma och ut
stråla någon verksamhet. Vi tror 
att det blir verksamhet där. 

Bit för bit sker planerade för
ändringar av samhället. Till det 
bättre hoppas vi. Fort går det 
givetvis ej. Men i det ekono
miskt kärva läge vi befinner oss 
är det ytterst viktigt att tron på 
samhället finns. Den finns hos 
samhälls borna och den finns hos 
oss. 

Raymond Hansson. 
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En is orisk dag Fjäll backa 

Överst från höger: Ett avsnitt av den sammanträngda folkmassan, Tanums blåsorkester konserterar och dagens dopkandidat White Sea. 
Bilderna under: Gudmodern låter champagneflaskan krossas mot fartyget, publiken embarkerar fartyget och till sist några personer 

på återtåg ner från kommandobryggan. 

,ar imponerade och alla ville ju 
se och deltaga i högtidligheten 
och många kände liksom sam
hörighet med fartyget. 

Podiet, varifrån den högtidliga 
ceremonien skulle äga rum, var 
uppfört på kajen och insvept i 
5';'enska flaggan. Alla hade sina 
blickar riktade dit och invän
tade det ögonblick då gudmo
dern fru Anita Astrand, maka 
till huvudredaren och fartygs
befälhavaren Rolf Johansson, 
skulle låta champagneflaskan 
krossas mot White Sea stäv. 
:)opet föregicks av välkomsttal 
och Tanums blåsorkester kon
serterade. Så var det högtidliga 
ögonblicket nära: Fru Anita 
Asrrand med uppvaktning be
steg podiet och förkunnade: 
:>i:: namn skall vara White Sea, 
:::::a :ycka och välgång följa dig 
på >ärldshaven varefter hon i 
en e:egant båge svingade cham
~eflask:a:n mot fartygets stäv. 
~..en >ar slut och jubel och 
:ens:. iör fartyget följ de därpå, 
cC: ~ s:s: som avslutning ljöd 
.:a. -:::EE:5 s!r€n.. 
- z::-;-~c.::de >ar ,erkställande 
-=-=-~ för Statsvarvs AB 
::::... ='" - To esberg. Söl,esborgs
~"- . _~ ~ Rei::::J.i Olsson ID. fl. 
L.. "= - _ ... -_ ::llligheten inhj öds 
;; ;;---p;c:n.:;.- gå ombord och 
se :;:E. ec- ::::.ya iar:yget något 
=- ~err - ' ... .",de I en lång 
~ =xi de best.>Y2D de i tur 
2::< ä:::.~ ::... _ :Dr !and,gangen rör 
:;. ser-= ~a, farlygets 
=--~ a.: o::::borrl bjöds gästerna 

på champagne och trängeln 
om utrymmet var enorm. Uppe 
på kommandobryggan tycktes 
alla samlas och utrymmet här 
blev hermetiskt tillslutet. Men, 
man skålade och trivdes, och så 
småningom lättade det i de kom
pakta leden och man lämnade 
fartyget medvetna om, att man 
varit med och hyllat White Sea 
med sin närvaro. 

Medan solen började sänka sig 
i sydväst skingrades folkmassan 
och så småningom syntes blott 
enstaka besökare vandrande vid 
hamnen med blickarna riktade 
mot dagens festföremål. Restau
rang Fjällbacka Havsbad blev 
under kvällen platsen för de om
kring tvåhundra gäster som in
bjudits till den högtidliga mid
dag som under kvällen avnjöts. 
Bland det lokala inslaget märk
tes kommunstyrelsens ordföran
de Raymond Hansson med fru 
Gun. 

White Sea är ett allround last
fartyg för t. ex. container och 
bulktrafik. Fartyget är i grun
den ritat för spannmålsfrakt och 
har ett stort sammanhängande 
lastrum med Mac Gregorluckor 
indelade i sektioner. Besätt
ningen uppgår till 12 man varav 
tio man rekryteras från part
redarnas avyttrade fartyg Tanto, 
Ranskär och Sydfors. White 
Sea är 90 meter lång, 15 meter 
bred, 9 meter djup, har ett djup
gående på 7 meter och är på 
5458 tdw. 
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MAZDA I FJÄLlLBACKA 

Kom in så får vi värdera Din 
bil medan Du kör 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. 

mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda 
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En historisk dag 
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Fjällbacka .. . 

Gudmor var Al:lita Astrand från Tegelstrand, som här ses med varvs
chefen Reimi Olsson, sedan fartyget döpts . Thite Sea. 

Huvudmaskinen är av fabrikat 
B & W Alpha Diesel. De två 
hjälpmotorerna är av märke 
Volvo-Penta. Alla bostadsutym
men är förlagda akterut där var
je besättningsman har en rymlig 
enmanshytt med dusch och wc. 
Sju av White Seas partredare 
är hemmahörande i Tegelstrand 
med omnejd. Bröderna Rolf och 
Göran Johansson samt deras far 
Gunnar Johansson, är delägare 
tillsammans med Tomas West
heden, Slottet, Enar Arvidssbn, 
Yngve Säther, Sven-Erik Jo
hansson, Tegelstrand, Bengt 
Lundkvist, Saltsjöbaden, och 
Rune Fohlström, Visby. Farty
get har kostat 30 miljoner och 
under nästa år kommer ytterli-

gare ett fartyg au levereras till 
detta partrederi. Le. erantör för 
detta fartyg blir liksom för det 
första, Götaverken, Sölvesborgs 
varv. 13,2 knop skall det första 
fartyget göra på full last. Vid 
en provtur har fartyge t preste
rat en maxfart på 16 knop mot 
kontrakterade 14. Att döpa far
tyg 50 mil från byggnadsorten 
är ovanligt och vi var till en 
början lite tveksamma till detta, 
sade Reimi Olsson, verkställan
direktören för Sölvesborgsvar
vet. Vi ville dock följa rederiets 
önskemål. Ett glädjeämne var 
att det kom så mycket folk, 
tyckte direktör Olsson. 

T.wi. 
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LagFarter Inom FjäUbacka 
och intilliggande områden vilka 
beviljats vid tingsrätten i Ström
stad. 

Kerstin Skoglund, Carl Magnus
sons väg 9, Skövde, på Briggen 
2, F j ällbacka, som hon för 
240.000 kronor köpt av Inger
Joh anne Övergaard. 

Irene Jägsten, Stenlavsvägen 7, 
Askim, på Bräcke Nedre 2:21, 
Kville, som hon för 60.000 kronor 
köpt av Ranja Palmhagen. 

Fritidsstugor Bohus AB, Rävsti
gen 12, Hovås, på Ödsmål In
nergården 1:120, Kville, som de 
!år 150.000 kr. köpt av Sverre 
Tomasson. 

Kerstin Ericsson, Lövskogsåsen 
14, Billdal, på Bräcke Nedre 2:38, 
K ville, som hon för 245.000 kr. 
köpt av Gunnar Brandt. 

Kerstin och Ulf Rylander, Ta
numshede, på Fjällbacka Strand
område 1:23 och 1:24 Fjällbacka, 
som de för 100.000. kr. köpt av 
Tanums kommun. 

Mark- och Husprodukter AB, 
Vårfrugatan 1, Skövde, på Jore 
7:23, Kville, Tanum, som de för 
70.000 kr. köpt av Eivor Helges
sen. 

Bengt Troedsson, Kortebovägen 
22, Jönköping, på Edsten Neder
gården 3:79, Kville, som han för 
260.000. kr. köpt av Yvonne 
Akesson. 

Rune Olausson, Solvändan 2, 
Onsala, på Lersten Nedergården 
1:20, Kville, som han för 220.000 
kr. köpt av Lars Everthsson. 

Karin och Ake Nordblom, Ox
näs, Fjällbacka, p. Kuttern 9, 
Fjällbacka, som de för 90.000 kr. 
köpt av Therese Nordblom. 

Jan och Alla Christina Börje
son, Björnbovägen 8, Karlskoga, 
på Gåsön 1:7, K ville, som de för 
180.000 kr. köpt av dödsboet ef
ter Alma Elisson. 

Lars-Gunnar Carlsson, Kungs
gatan 5, Göteborg, på Backa 
Norr 1:18, Kville, Tanum, som 
han för 310.000 kr. köpt av Fjäll
backa Fritidsby. 

Nils Leandersson, Kärill, Fjäll
backa, på Valön 1:5 och 1:6, 
Kville, som han för 100.000 kr. 
köpt av Lisen Andreasson. 

Lars Luthander, Kivernäbbsvä
gen 10, Lerum, på Bräcke Ned
re 2:26, Kville, Tanum, som han 
för 235.000 kr. köpt av Per-Olof 
Brandt. 

Rune Olausson, Solvändan 2, 
Onsala, på Lersten Nedergården 
1:20, Kville, som han för 220.000 
kr. köpt av Lars Eberthsson. 

IggesundskoncernenR personal
stiftelse, Box 15, Iggesund, på 
Bräcke Nedre 2:56, 2:58, 2:59, 
2:60, Kville, som de för 192.000 
kr. köpt av AB Bräcke Fritids
by. 

Hugo Andreasson, Yngve Hu
gosson och Ake Hugosson på 
Backa Norr 1:12-1:24, Kville, 
Tanum, som de köpt för 140.000 
kr. av AB Fjällbacka Fritidsby. 

---_._ . . _ -------- ----- --------- -

Första sommaren 
för barnbåtskolan 

Sommaren 1977 var den första 
sommaren för en ny gren av 
seglarskolan, nämligen barnbåt
skolan. Barnbåtskolan är öppen 
för barn från 5 t. o. m. 8 år. Den 
vänder sig alltså till de barn 
som är för unga för seglarsko
lan, men som ändå vill få chan
sen att pröva på lite båtliv. 

Vi (Klara Hellner och Ulrika 
Blidner) sysselsatte barnen med 
en mängd aktiviteter, dels be
roende på elevantalet, dels be
roende på väderleken. Knop
slagning var en punkt på pro
grammet och förvånandsvärt 
nog var t. o. m. de allra yngsta 
riktigt duktiga på att slå kno
par. Till vårt förfogande hade 
vi också en liten båt, i vilken 
vi seglade och rodde. Vårt främ
sta mål var att eleverna skulle 
lära sig hur man uppträder på 
sjön, vad man får och inte får 
göra, hur man ska sitta i en båt 

o. s. v. Vi övade också rodd. Om 
vädret tillät det gjorde vi dags
utflykter med motorbåt, bl. a. till 
Porsholmen, där vi byggde 
sandslott, plockade bär, spar
kade boll m. m. Barnen gjorde 
tavlor och andra mycket avan
cerade konstverk av snäckor och 
stenar de hittade på stranden. 
Krabbfiske tillhörde också de 
populäraste sysselsättningarna. 

Höjdpunkten på veckan var fre
dagen, då diplom delades ut och 
varje elev erhöll ett litet märke 
med påskriften "Jag är sjö
stjärna". 

Jag tror att barnbåtskolan har 
en viktig funktion att fylla för 
de yngre barnen. Det är aldrig 
för tidigt att grunda båt- och 
sjövett. Jag hoppas att ännu fler 
elever söker sig till oss nästa 
sommar - ni är hjärtligt väl
komna! 

Clara Hellner. 
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Seglare var inte o sa säker o 
pa Fjä II backa-fjorden 

Bilden visar det historiska och sägenomspuIma "Gudmundskäret" 
i Fj ällbackafj orden. 

Vattnets ' förminskande i Västerhavet kan man sluta av detta skär. 
Detta skär står nu i vår tid vid normalt vattenstånd ungefär en aln 

över vattnet och varit obekant till för c:a 200 år sedan. 

Många är de gamla sägner och 
vittnesbörd som präglar Fjäll
backa och farvattnen utanför 
samhället. Det ena vittnesbördet 
än värre än det andra. Vi skall 
ge Er några vittnesbörd från 
15- , 16- och 1700-talen som kan 
vara bra att komma ihåg när 
-i i sommar tar en seglats ute 

på fjorden. 

Skärets namn sammanförs till 
sägnen om den förolyckade präs
ten Gudmund. Den siste påviske 
prästen i Qville har hetat Gud
m und. Då den danske konungen 
beslutat att införa den luther
ska religionen blev prästen Gu
de Giedde. Gudmund begärde 
då att få avskedspredika föl
jande söndag. Han predikade 
under söndag förmiddag och 
bland annat bedyrade han, att 
den påviska läran var den rätta 
och önskade att Herren med ett 
tecken ville bevisa detta. Efter 
middagen predikade den luther
ska prästen Gude Giedde, och 
begärde även han ett tecken 
av Gud att hans lära var den 
rätta. Därefter gör Gudmund sig 
redo. stiger i en båt vid Fjäll
backa strand . När han lämnade 
stranden utlät han sig med föl
jande ord: Ar inte min lära den 
räna kommer jag att förgås vid 
första skär! Efter att de hissat 
segel och kommit ut på sjön 
r:edan!or Fjällbacka seglar de 
på en klippa, som man aldrig 
mru: ,erat om. Påviska prästen 
an::kom medan de båda männen 
~o frälsta .. 

Försarrliingsborna borde 
:r_ se:: ,em av prästerna som 
~ rär: i sin predikan, men 
E= Gude blev illa tåld och 
~-..e a;,;,:id bära en huggare 
=OCka..~ 

~= om herr Gudmunds 
~ =-ed!ö!'de ett litet spe-
- ::::"'--esse för denna klippa, 

sn= _ _ -;-e:: ':gger den c: a 4-500 
=-== :rom = den. Det vi-
52"'= :;:g - ä - igen att det som 
;JE:50.. ~ .... e.r en undervat
e-s 1:;:;.c. på 167O--talet hade 
• .=:-;: :i:: e::: skär så s ort att 
= ... aL- ...e, hr::uie ställa en 
=- .A: - :. hade skäret 

.-:::xi;: j...c..':=:a--e-och hade 
-=-=- så - s:IE'1: som ett kam-

margolv" enligt Linne-lärjungen 
Pehr Kalm som i en skrift från 
denna tid beskriver Fjällbacka 
som ett av norra Bohusläns 
mest älskade sommarparadis. 
Han hade nog rätt den gode 
Kalm. Fjällbacka är och får vi 
hoppas förblir ett paradis inte 
bara på sommaren utan även 
under de tre övriga årstiderna. 

Den 5 april 1843 mättes skäret 
aven fanjunkare Ekstrand och 
befanns nu sticka upp 4 fot och 
9 verktum (124 cm.) vid nor
malvattenstånd och ha en yta 
av 1.701 kvadratainar (600 m 2 ) . 

1867 var skäret 132 cm. högt och 
då höggs också in ett (ännu 
synligt) vattenståndsmärke. I 
dag höjer det sig 1,6 m. ö. h. och 
är stort som en mindre radhus
tomt. 

Det var något oprecisa mät
ningar och uppskattningar av 
detta slag som småningom ledde 
fram till upptäckten av land
höjningen, som ju idag fast
ställs med något merå exakta 
mått. I Fjällbacka är den 3 mm. 
per år. 

Som sagt. Se noga upp med 
"skäret" när Ni är ute och seg
lar. Ni hörde hur det gick för 
Gudmund. Han omkom men fick 
också sitt namn för evigt för
knippat med Fjällbacka och 
fjorden utanför. Han gav namn 
till detta lilla skär, "Gudmund
skäret". 

Efter denna sägen "Herr Gud
munds sista seglats" övergår vi 
till berättelsen om den tyska 
skutan som strandade vid Stora 
Eneskär och där hela besätt
ningen omkom. Vi kallar den: 

"Om gastars rop och de 
de dödas ben". 

Visste Ni att Kvilles befolkning 
var på 16- och 1700-talen känd 
som den vildaste i hela norra 
Bohuslän? Vrakplundring var 
nära nog ett lovligt näringsfång . 
Vackra sommardagar vimlar det 
av segel utanför Fjällbacka, där 
skärgården är den djupaste och 
örikaste i norra Bohuslän, vän-

ligare och mera ombonad än 
kusten söderut. Här kom fiske
skutor och lång seglare liksom 
fraktskutor i lä efter den svåra 
passagen ute på den "ondske
fulla" Soten. Nästan varje hol
me bär vittnesbörd om det for
na laglösa livet på Kvilles kust. 
En tysk skuta lyckades under 
en storm ta sig in genom hela 
skärgården. Men vid Stora Ene
skär strandade den och hela 
heImes besättning drunknade. 
Två gubbar från Fjällbacka seg
lade ut till vraket om natten 
och tittade efter om något av 
värde var att ta. De blev stum
ma ty skutan var lastad till 
brädden med åtråvärd talg. De 
lastade sin båt full och åter
vände till Fjällbacka. Då de kom 
ett hundratal meter från land 
såg de den döda besättningen 
stående på bryggan. De pekade 
på båten och talade ett främ
mande språk som gubbarna inte 
förstod. Lasten vågade de inte 
ta till land utan lämpade allt 
överbord igen ut i havet. "De 
var rädda för att de inte skulle 
få vara i fred för döingarna". 

Ofta var det så att någon eller 
några sjömän flöt i land. De 
rösades då ned i någon vik, men 
först efter att de berövats vad 
de hade på sig av värde. Alla 
som gick förbi röset kastade dit 
en sten och sade: "Jag kastar 
en sten på den dödes ben och 
den skall ligga där till dome
dags morgon". Men ofta kunde 
den döde "gå igen" och på nat
ten kom han och krävde till
baka det som hade tagits ifrån 
honom. "Det blåser snabb vind 
från Nord", säger han, "jag vill 
ha tillbaka min tröja!" Om man 
hör gasten ropa från sitt skär 
kommer det att blåsa upp från 
det håll det blåste när han om
kom. Sådana gastrop fortfor så 
länge efter olyckan som den 
döde eljest skulle ha levat. Se
dan upphörde de vanligen. 

Stundom kan en drunknads ben 
bete sig högst sällsamt. Först 
börjar benet fradga i ena än
dan och sedan "far det upp i 
luften och ropar gastrop". Det 
hjälper föga att åter stena ner 
benet. Det kommer upp igen ef
ter nästa oväder. 

Sten-varp över döda ilandflutna 
kan man hitta lite varstans på 
bohuskusten. Ett finns t. ex. i 
en bergsskreva i nordväst på 
holmen Getryggen några sj ömil 
sydväst om Fjällbacka. Varpet 
kallas "Vita fruns grav" och 
miImes om en ung vacker kvin
na som omkom på sin bröllops
dag, då heImes makes fartyg 
förliste här. Har Ni "vägarna" 
förbi deIma holme någon gång 
till sommaren, ta då och titta 
närmare på detta stenvarp, men 
kom ihåg att lägga en sten på 
det innan Ni ger er av. AImars 
kan det gå Er illa. Den gamla 

sägen säger detta, och varför 
utmana ödet ... 

Visste Ni förresten att på sjö
manskyrkogårdarna ute på skä
ren kan man se de döda dansa 
och höra dem sjunga denna 
sång: 

Så sjungom vi medkallom 
mun, 

så dansarn vi med guldom 
ben. 

A' de' ~~t till domedag 
eller va SI r Du .. . 

På öarna i F]ällbacka skärgård 
finner Ni en rad halvt glömda 
begravningsplatser. På Stora 
Eneskär t. ex. fiIms en kolera
kyrkogård från 1834. Sydost på 
S tensholmen drygt 2 sjömil sö
der om Fjällbacka finns en se
dan 1916 anlagd krigskyrkogård 
för alla de tyska och engelska 
matroser som flöt i land efter 
Skagerackslaget. Bland dem var 
Gorch Foch, poeten som skrev 
dikter om hav och fartyg och 
sedermera blev hedrad genom 
att ge sitt namn till det stora 
vackra tyska skolskeppet som 
f. ö. besökte Fjällbacka år 1962. 
Sedermera även 1975·. Många 
turister som besöker Fjällbacka 
söker komma dit ut för att hed
ra deIme store tyske poet med 
att lägga ned blommor på hans 
grav. Stensholmen har de se
naste åren varit mycket välbe
sökt. Har Ni varit där? Om inte 
så ta Er en tur dit i sommar. 
Det är faktiskt en upplevelse 
och känslan när man går in på 
denna krigskyrkogård har en 
bedövande effekt. 

En mycket viktig hamn var 
Vedholmen en gång i tiden. Den 
var t . o. m. utsatt på många sjö
kort, däribland de holländska. 
Nu är denna holme helt obe
bodd (sommartid ett paradis för 
bad- och soldyrkare), men en 
stenmur vittnar om den forna 
livaktigheten. Också här finns, 
i Hästbukten på västsidan, en 
oval nedrasad stenmur som lagts 
upp kring en begravningsplats. 
Invid denna finns en flat sten, 
kallad altaret. Besökare som 
slår vakt om gammal folktro, 
kastar en sten på det för att 
"binda den döde". 

Sjömännen tatuerade sig med 
ett kors, för att om de drunk
nade och flöt i land i ett kristet 
land, de skulle få vila i vigd 
jord. Men det kunde alltså trots 
detta bli si och så med den sa
ken. Myndigheterna utfärdade 
många dekret mot plundring av 
skeppsbrutna. I början av 1800-
talet började man att betala ut 
en viss summa f!Jr att kustbe
folkningen skulle offentligt grav_ 
sätta drunknade. Men äImu un
der första världskriget hände det 
att de rösades ned i någon 
skreva. 

for/s .• id. 20 
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Kville Hembygdsarkiv 
hade sitt årsmöte den 3 septem
ber 1977. Ordföranden Arne 
Fredlund hälsade deltagarna 
välkomna och erinrade i sam
band därmed om att två verk
samma medarbetare under året 
gått ur tiden. Rudolf Gustavs
son, 86 år, och Johan Carlsson, 
83 år, båda från Fjällbacka. Där
efter föredrogs verksamhetsbe
rättelsen och revisorernas berät
telse och ansvarsfrihet bevilja
des styrelsen. 
Till ledamöter i styrelsen åter
valdes Arne Fredlund, ordf. och 
sekr., samt Östen Hedenfjell till 
kassör . Övriga ledamöter åter
valdes: Sven Pettersson, Solhem, 
Erik Larsson, Kärraby, Sven Jo
hansson, Valeby, och Einar J 0-

hansson, Hamburgön. Man be
slöt att utöka styrelsen till tio 
personer och nyvaldes: Gustav 
Eriksson, Vidingen, Nils Eriks
son, Fjällbacka, och Allan Ols
son, Hamburgsund. Till arbets
utskott återvaldes Arne Fred
lund, sammankallande, Östen 
Hedenfjell och Nils Nilsson. Till 
styrelsesuppleanter återvaldes: 
Artur Johansson, Karlslund, 
Folke Johansson, Lycke, och 
Erik Gustavsson, Dahle. Till re
visorer valdes Torsten Hakeröd 
och Algot Torewi med Harald 
Hansson och Sylve Bräck som 
suppleanter. 

Ur verksamhetsberättelsen fram
gick att arkivarbetet omfattade 
olika grenar. Under sommaren 
hade arkivet visats för allmän
heten vid vissa tider men utan 
något större intresse för besök. 

Därför är man tveksam om som
maren är rätta tiden för öppet
hållan de. Något som anses vara 
mycket angeläget är att kopiera 
arkivets bandupptagningar för 
att därigenom bevara dem bätt
r e för kommande tider. Man har 
r edan avverkat en del. Beträf
fande sjöfarten h ar Allan Ols
son, Hamburgsund, studerat 
denna några år i Hamburgsund 
och har nu för Hembygdsarki
vets räkning börjat föra regis
ter över fartyg från hela hära
det. Vidare utföres avfotografe
r ing av gamla bilder på besätt
ningar och när stående personer. 
I samarbete med Hembygdsrådet 
hade arkivet låtit duplicera en 
upplaga om 100 ex. av Lotsar, 
fyr folk och tullare som när det 
gäller lotsväsendet sträcker sig 
från år 1702. Dyngö blev då 
platsen för de första kronolot
sarna i häradet sedan Bohuslän 
blivit svenskt. Den årliga torp
inventeringen har fortsatt men 
blivit något förhindrad under 
vintervädret. 

Kville Hembygdsförenings bussresa 1977 
Resan börj ade som vanligt i 
Heestrand kl. 07.00 och efter att 
med två bussar ha genomkorsat 
Kville socken anträddes kl. 08.00 
färden från Rabbalshede station 
över Hällevadsholm, längs Södra 
Bullaresjön förbi Tingvall och 
östad, mellan Bullarsjöarna ge
nom Töftedal och Dals Ed till 
Håbols hembygdsgård. 

Vid Gäserudstugan, Dalslands 
äldsta boningshus, stod värden 
på stället, Magnus Bågenholm, 
en ättling efter många tidigare 
generationer som bott i stugan, 
därav i tur och ordning fyra 
riksdagsmän. Bland inventarier
na fanns bl. a. en pulpet som 
använts i riksdagen aven av 
Bågenholmarna. Vid en repa
ration av riksdagshuset hade 
stolen fått följa med innehava
ren till hans hem. 

Här i Gäserudstugan anordnas 
varje år en stor släktträff och 
då kommer det ibland släktingar 
ända från Amerika. En mera se
värd gård än denna finns var
ken i Dalsland eller Bohuslän. 
Utfärden fortsatte nu till Ste
neby kyrka. Målet var att bese 
de väster om kyrkan liggande 
jättegrytorna. Medhaft kaffe o\=h 
smörgåsar förtärdes i dessa jät
tegrytors närhet. Även med
hanns ett besök i den gamla fina 
kyrkan. 
Färden gick nu genom Bengts
fors samhälle till Ärtemarks 

kyrka. Ef-..e:r de- a:: "ri bä!:Ika: 
oss i kyrkan fick n genom en 
bandspelare höra kyrkans his
toria. Å er utkomna på kyrk
planen kunde vi njuta av en 
strålande utsikt över en av de 
talrika sj öar som gör norra Dals
land så vackert. 

Nästa mål för vår färd var Bal
dersnäs naturvårdsområde med 
en vacker bokskog och den 
märkliga Ekarebolsgrottan, en 
djup håla 10 meter in i berget 
och belägen alldeles nere vid 
Laxsjöns strand. 

Nu ställdes färden på en krokig 
och backig, men vacker väg till 
hällristningarna vid Högsbyn i 
Tisselskog. Efter att ha besett 
ristningarna fortsatte färden på 
en ny smal och krokig väg till 
gästgivaregården i Håverud. Här 
intog de som så önskade en god 
måltid. Ett kort besök på kanal
museet och senare fotografering 
av akvedukten och broarna i 
Håverud. 

Sedan återtog vi bussresan, nu 
söderut mot ödeborg. Målet var 
Dalslands Fornsal med många 
fina samlingar. 

Härefter anträddes resan mot 
hemorten och vid 7-tiden var 
de flesta tillbaka i sina hem, be
låtna över sin utfärd och allt 
intressant man fått tillfälle att 
se. A. F . 

Något om postväsendet Qville socken 
Under denna rubrik berättades 
det i senaste numret av Fjäll
backa-Bladet om postväsendet 
i gångna tider och vi skall nu 
avsluta berättelsen med följan
de innehåll. 

Nils Nilsson i Vidingen som 
samlat uppgifterna om postgår
darna har också på Landsarki
vet inhämtat ännu en bit av 
·posthistorien i Kville härad. 

Från Kville Häradsting år 1845. 
Behandlades en skrivelse ställd 
till Kongl. Maj:ts höga befall
ningshavande i Göteborg. 

Sedan urminnes tider har vårt 
tungt belastade hushåll, rust
hållshemmanen Björntorp, Sko
gane, Grimslätt. med mensal
hemmanet Norgård, samt de se
naste 8 åren Möre 1 mantal och 
Veberg 1 mantal i Kville socken, 
haft och hafver sig ålagt en cro
nobrefbäring mellan Solhems 
postgård vid landsvägen och 
kronolänsmannen i Kville, som 
faller oss närvarande åboar och 
ägare allt för besvärlig, sträckan 
är 1 mil, då vi nu som förr, all
tid på fredag och ofta på tisdag 
hela år et igenom måtte lunka 
med cronobref från cronofog
den, domare och andra ämbets
och tjänstemän till länsmannen 
med svar åter, utan annan lisa 
än befrielse från cronoskjuts, 
som nu på senare tid påkom
mi- och nu påkommer knappast 
en gång om året mot betalning, 
förden.skuIl föranleder n allra 
öd::nj ukast anhålla an skynd
sam. bli\""8 befr'..ade från denna 

besvärliga kronoutbämingsskyl
dighet, och att den tillika med 
öfriga kronobref som bäres inom 
K ville till och från Cronoläns
mannen, måtte öfverflyttas på 
hela Häradet, som kunde genom 
auktion bortlämna detta till en
treprenörer som stationeras på 
de ställen där angelägenheten 
det fordr ar och betalas efter 
hemmanstal eller att cronobetjä
ningen beordras föreslå andra i 
närheten belägna hemman som 
med brefbäringen taga befatt
ning, i stället för oss som länge 
nog varit lidande och sanner
ligen äro uttröttade. 

Grimslätt den 13 dec. 1845. 

Johannes Andersson, nämnde
man, Elias Larsson i Grimslätt, 
Anders J öransson, Skogane, Olof 
Tollesson, Björtorp, Johannes 
Olsson, Hveberg, Christ. Anders
son, Hveberg, Lars Larsson, 
Möre. 

Landshöfding Carl Lövenhjälm 
kunde ej gå med på att bref
bäringen skulle utföras på en
treprenad. Däremot ansåg han 
att de klagande skulle överläm
na skriften till kronofogden i 
orten, som har att upprätta för
slag härtill ; till Häradsrätten 
inkallade hemmansägare, hvilka 
därvid böra komma ifråga, för 
att häröfver höras, hvarefter och 
sedan Häradsrättens utlåtande 
ankommit., handlingarna från 
Cronofogden införväntas. 

Göteborg i Landskansliet. 
Carl Lövenhj älm. 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310117 

VINTERUPPLAGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

Fjällbacka Värme och Sanitet 

STIG LlNDfi 

Allt inom VVS branschen 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

Tel. 0525-31270 
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Seg ars olens avslutning Sälvik 

Yran har valt de blankslipade och saltmättade granithällarna som 
lägerplats för seglarskolans avslutning. Här pågår "examen" och 
seglarskolans chef har just avslutat förhöret och man är redo för 

avsked och hoppas på återseende. 

Seglarskolans avslutning i Säl
vik ägde rum en eftermiddag i 
augusti. Väderleken var i stort 
sett densamma som varit rådan
de under sommaren. Ingen kun
de klaga på att det inte varit 
vind i seglen under sommaren 
och inte denna dag heller. Det 
var den sista gruppen som nu 
slrulle avlägga de teoretiska 
proven och erhålla sina utmär
kelser för det intresse och den 
stora skicklighet de ådagalagt 
under deltagandet i seglarsko
lan. Nere på bryggan har just 
ett femtontal ungdomar gått i 
land och håller på att avrigga 
båtarna samt tillvarataga mate
rialen. Allt går med fart och 
kläm, alla vet vad som åvilar 
en seglare. Seglen lägges ihop 
på sitt särskilda sätt, båtarna 
bäres upp med dess utrustning 
och till sist återstår bara ett -
a med förenade krafter kasta 
sina instruktörer i sj ön. Denna 

sed blir en trevlig uppgörelse 
och ej sällan får någon av de 
vilka förpassar ledarna i plurret 
själva dyka med i detta bad helt 
ofrivilligt. Till sist samlas ele
ver, instruktörerna Asa Ham
marström och Claes Hällgren, 
samt skolans chef Lasse Lund
berg och målsmän vid seglar
skolans kontor där Lasse Lund
berg håller förhör med sina 
adepter. Förhöret b10ttar det 
fantastiska kunnandet som ele
verna inhämtat på den korta 
tiden. Blixtsnabba frågor från 
skolchefen besvaras lika snabbt 
av eleverna och allt fungerar 
perfekt. Efter en stund är för
höret slut och överlämnandet av 
förtjänsttecken äger rum. Till 
sist växlas ömsesidiga tack för 
god samhörighet inom denna 
sport och man skiljs åt i för
hoppningen att träffas ånyo näs
ta sommar. 

AT. 

Besök Herrfrisering~n i Fjällbacka! 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525-31526 

H ITTAR NI HOS 

PERCY'S FOTO 
TEL 0!52!5-31690 

" LÅGPRISFOTO" 

Seglarskolan 77 
Efter somrarna 75 och 76 vänta
de vi oss lite till mans sol och 
varma vindar även i somras. 
Man blir ju lätt bortskämd. 
Så k om sommaren. Det blåste 
nästan oavbrutet och ibland så 
rejält a tt fiskmåsarna fick gå 
till jobbet. 

Som tur var hade vi på skolan 
investerat i en hel del köl båtar, 
Väderöjullar, vilket var lyckat 
då det ibland var totalt omöj
ligt att segla jolle. 

Vi började vår säsong med in
struktörskursen under tre da
gar. Denna bevistades av ett 10-
tal instruktörer och blivande in
struktörer, samt av ett ID-tal 
elever, barn och vuxna. 
När vi summerar året får vi 
ändå vara glada att så många 
elever ställde upp på ku rserna, 
och under Claes Hellgrens och 
Asa Hammarströms synn erligen 

duktiga ledning kunde dagarna 
verkligen utnyttjas. 

Det var verkligen härligt att stå 
ute på bryggan och betrakta 
nybörjarna som med friskt mod 
slog och gippade med sina bå
tar i 10- 12 sekundmeters vind. 
En sådan start på en seglarkar
riär kan givetvis ha sina för
delar på lång sikt, även om det 
säkert killade i magen på dom 
allra flesta just då. 

Drygt hundratalet elever fick 
sina diplom på inlärda färdig
heter på skolan, och vi ser nu 
fram mot nästa års verksamhet. 
Vi kommer att göra allt vi kan 
för att få ännu fler kvinnor att 
börj a segla hos oss. Sommaren 
visade tydligt att våra damer 
stormar fram på bred front. 
Ladies week blev hellyckad och 
damerna seglade som om dom 
aldrig gjort något annat. Bra, så 
skall det se ut ... 
Seglarhälsning Lasse. 

Jolleslipen Sälvik 

Den vackra planen för småbåtar vid Sälvik gränsar på landsidan 
intill vägen och på motsatta sidan till sjön. 

Jolleslipen i Sälvik är ett bevis 
för aktiviteten inom Segelsäll
skapet Norderviken under in
nevarande år. Något som är 
glädjande för alla segelintresse
rade vilka förut lidit brist på 
en plats för sina små båtar. För
utvarande tillståndet var ju att 
kulörta segeljollar låg kring
strödda på Fjällbackas stränder 
vilka många gånger ingav ett 
skräpigt och störande intryck av 
den strandlinje som vi värnar 
så starkt om. Jolleseglarna själ
va har varit missnöjda med för
hållandena och har länge velat 
ha en slip med uppläggnings
plats. Problemet har blivit akut 
vid sjösättning och upptagning 
av jollar i samband med regat
tor med många j ollar från andra 
segelsällskap. 

SSN har i flera år arbetat för 
att lösa problemet med att fin-

na en lämplig plats, och kost
naderna för iordningställandet, 
och kan nu med hjälp aven 
fin satsning från kommunens 
sida, erbjuda sina jolleseglare 
en slip vid Sälvikskrysset. En 
planering av befintliga tippmas
sor, strandskoning med spräng
sten samt ytbehandling med grus 
och stenmjöl har gett en fin möj
lighet för jolleuppläggning. Själ
va slipen med tillhörande bryg
ga kommer att byggas ut och för 
färdigställandet av varje jolles 
speciella uppläggningsplats kom
mer samtliga jolleseglares hel
hjärtade insatser att behövas. 

Sedan länge har SSN också haft 
ett klubbhus i sikte. Planeringen 
för ett sådant har tack vare iol
leslipen skjutit ny fart och för
hoppningarna är nu stora på att 
klubbhuset snart skall bli verk
lighet. 
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Leksandsbarn 

Under sitt besök i Tanumskolan gjordes ";'==-E::" r _: om i skär
gården. Bilden visar när de gästar kODStslmzr:. . Ger esborg. Här 
talar kommunstyrelsens ordförande Raymo F--s::-a:: och berättar 

om denna kommuns näringsliv och :...~. 

29 elever i årskurs 8 i Leksands 
grundskola har under en vecka 
varit gäster i Tanumsskolan. 
Ledare har varit högstadielä
rarna Gunilla och Henrik Kil
lander. 

Förläggningen hade åstadkom
mits genam att tanumseleverna 
haft en leksing sam innebaende. 
Detta har fungerat bra och gäs
ter och värdar har på detta sätt 
fått en riktig kontakt. Samtidigt 
har eleverna från Leksand fått 
uppleva bygden på nära håll. 

Värd för gruppen har varit ad
junkt Inga-Lill Mattsson, Ta
num, som är lärare i årskurs 8. 
Under tiden i Tanum gjorde 
gästerna ett besök vid Gerles
bargsskolan där rektar Per Lil
jenberg tog emot och talade om 
skalan. Ordförande i Ta
nums kammunstyrelse Raymond 
Hanssan, berättade am Tanum, 
dess näringsliv och befolknings
utveckling. Gästernas tack fram
bars av rektor Henrik Killan
der ach minnesgåvor överläm
nades. Leksandseleverna över
lämnade en konstnärligt gj ord 
bonad med dalamotiv. Fru Gu
nilla Killander överlämnade en 
i trä skuren kyrkbåt från Lek
sand med raddare och årar. 
Raymand Hansson tackade för 

. de vackra minnesgåvarna och 
Henrik Killander frambar Lek
sandsskolans tack. För under
hållningen svarade Kville spel
manslag. 

Preliminär rapport rörande lä
gerskalveckan den 3-10 sept. 
1977 med klass 8 d i Tanums 
kammun. 

Lördagen den 9/9: 
Resa 7.37 Leksand - Borlänge 
- Hallsberg - Herrljunga -

Udde~ - 2=kedal - Rab
balsherie :".:.;,. .·\x eleverna 
hade I a:.är..z h--: :ål!" rörut. I 
Rab~e - :::::Ö::-..e ~
ierna oc::: :!'"C.e '"2.r och en med 
sin gäs: ~ !:e:::::.=en i främst 
Fiäll~- cC 3=::burgsunds
onu-;ide ... :-:!"e elrr.-er Oodde i Lur 
och en ! 3ac~,;(>--eCe. ::ramhål
las bör sa..~: :örä!drarnas 
enor=: poS:!>a =gande av 
leksan~bc.!--= - ganska manga 
hade alCr.g ~c.::-:.: ~ f"örut. 
Gunilla oc::-. --;:::-p-"':..k Killander 
bodde r..os 'le' - S"""ö!"t'Scl.ndaren 
Ingalill ~"","",-"lW.. :-ack Christer 
och IngaEl: 

Söndagen C.= = 9: 
Familjeclag di -,clje värdfamilj 
stod för p.O'5l,,~~e. för sin gäst. 
Manga gjcmie resor i bil eller 
båt· meO. hL gO!"rles resor från 
Göteborg i söC= :ill Halden i 
narr, medan =.dra fick uppleva 
sitt livs fö= Mrlärd på havet. 
Tack alla föriilrlr-cr~ 

Måndagen den .5 9: 
Morgonsamling edd av kyrko
herde Leif AcioiIsson (Den 
barmh.ärtige samariten). Swdie
rektor Henrik Åkerblom infor
merade om :amuns kommun och 
visade färgbilder. Skolfrukost. 

Bussfärd till hällrisming5mu...--eet 
vid Vitlycke. HäIlrismingarna 
i Vitlycke och Fossw:n. Gudnitz 
visade sitt museum i Underslös. 
Besök vid Hällekista vid Ta
nums station och gånggrift. På 
kvällen en festlighet på Målar
. skolan i Gerlesborg med anf"ö
randen av rektor Per Liljenberg 
och kammunalnämndens ordfö
rande Raymond Hansson samt 
underhållning av Kvilles spel
mans lag med Sven Alfredsson 
och bl. a. Sveriges yngsta riks
spelman Marie Stensby. 

besökte Tanurn 
TIsdagen den 6/ 9: 
Färd till Bullaren i kammunens 
inre del. Naverstads kyrka -
Tingvalls försöksgård - Olsborg 
- norska gränsen - stenhug
geriet i Backa. Tack vare att 
klass 7 samma dag hade frilufts
dag kunde transporten lösas 
utan kastnad för leksandsklas
sen. På resan medföljde studie
rektar Akerblom, som gav en 
återblick på de historiska hän
delserna i dessa gränstrakter. 

Onsdagen den 7/9: 
Greby gravfält - labyrinten vid 
Grebbestad Havstenssund, 
- Syversens trålbinderi - Fis
kebåtar (trålare). Med fiskarna 
J ens ach Henry Larsson till 
Kalvö - Lindö. Bottenskrap
ning ach studier av havets växt
och djurliv. 

Torsdagen den 8/9: 
På förmiddagen grupparbeten: 
Hällristningar, bebyggelse, bå
tar, idrott, jordbruk, musselad
ling samt naturstudier. En grupp 
fick följa med studierektar 
Akerblam i segelbåt på Sannäs
fjorden, en elev fick för första 
gången köra en skördetröska, 
hällristningsgruppen prövade en 
ny teknik att kopiera hällrist
ningar och upptäcka ett par 0-

ifyllda ristningar. Jens och Hen
ry Larsson hjälpte till med bot
tenskrapning vid ·::in Killingen. 
På eftermiddagen bearbetning 
av grupparbetsmaterialet på 
skolan samt alternativt besök 
på Nordisk telesatellit-statian 
eller Extrafilm. På den förra fick 
eleverna tala med varann via 
satellit. Ljudet fördröjs därvid 
1/ 4 sekund. 

Fredag den 9/9: 
På kvällen fest i Hamburgsunds 
skola med värdar och gäster -
dans. På grund av det oroliga 
vädret kunde inte den planera
de resan till Väderöarna bli av. 
Därför far vi först till Tjur
pannan, där havet ligger öppet 
och de elever som ville kunde se 
vågornas kraft. 

Därefter far vi till familj en 
Wrene (en av värdfamiljerna) 
som visade en nybyggd sal
fångare (vattentemp. 65°) och 
talade om energi- och annan 
hushållning samt visade färgbil
der. Därefter gjordes en inom
skärsfärd runt Hamburgö med 
livräddningskryssaren Lions från 
Fjällbacka. 

Lördagen den 10/ 9: 
Hemresa från Rabbalshede 9.18 
via Uddevalla-äxnered (vä~ter 
om Vänern) och Avesta. Till 
Leksand 20.11. Härigenom fick 
eleverna under hemresan se en 
annan väg. 

Sammanfattningsvis: Klass 8 d 
hade varit med om en synner
ligen innehållsrik studievecka. 

De kunde se och "ta på" min
nen från stenålder, bronsålder, 
järnålder, medeltid och nyare 
tid, de upplevde kontrasten mel
lan inlandets lummighet (såg 
Sveriges nordligaste bokskog) 
och kustens karghet, de upp
levde alla slags väder från sön
dagens sal till måndagens häll
regn och tisdagens kraftiga 
storm, och kom i kontakt med 
manga av dagens näringar -
fiske, stenhuggeri och sådana 
moderniteter som färgkortfram 
ställning och satellit-kommuni
kation. Just vid besöket sändes 
ett rykande aktuellt program 
om Panama-krisen. Även fram 
tiden fick sin del vid besöket 
has familjen Wrene, som tar rätt 
på salens energi genom sina get
ter ach den nybyggda solfånga
ren. 

Emellertid anser vi inte att det
ta är det för eleverna mest be
rikande. Det absolut viktigaste 
var att var och en fick lära kän
na en helt ny familj där man 
efter bara kort tid kände sig som 
"barn i huset". Vi trar att be
söket hos många skall bli grun
den för en vänskap som varar. 
Detta bevisas av att vissa av de 
elever som deltag i 6O-talets ut
byte fortfarande träffas regel
bundet. Hos ett par av dessa 
"utbyteselever" som sedan dess 
bildat familj leker nu deras barn 
med varandra under några se
mesterveckor - i Leksand el
ler Kungshamns-området. 

Det övriga materialet från T'.l
num kammer att sammanställas 
till ett häfte så snart tiden med
ger. 

Kostnaden för Tanumsresan var 
för varje elev 200 kr., syskon 
150 kr. I resan deltog även två 
elever som flyttat från Leksand 
under sommaren. En del av den
na summa hade eleverna tjänat 
ihop under sammaren genom 
eget arbete samt under en ge
mensam arbetsdag för att städa 
upp på Igelberget åt Leksands 
kommun. 

överskjutande del av kostnaden 
täcktes av anslag från Skolsty
relsen för vilket vi alla resande 
vill framföra vårt varma tack. 
Ett varmt tack går också till 
alla på Tanumsskolan som hjälpt 
oss med råd och dåd på alla 
vis. 

Gunilla och Henrik Killander, 
Inga Sjödin, Bengt Haster, Anne 
Hedlund, Ann-Karin Knutsson, 
Lisbeth Rusten, Annelie Anders
son, Mikael Forsman, Kurt Lars
son, Ingmarie Dragsten, H. Nils
son, Anna-Lena B-lund, Krister 
Wiss, Peter Nises, Mikael Sjö
berg, Gunilla Herdström, Hans 
Stors, Helen Classon, Marie An
derssan, L . Ljungqvist, Peter 
Bode, Anders Stors, Carina J 0-

hanssan, Christina Bock, Jonny 
Setterdahl m. fl. 
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Strandpromenad i södern 
Framför mig ligger en tropisk, 
öde sandstrand . Så långt ögat 
når ingenting annat än sand. Jag 
går just i vattenbrynet där vå
gornas yttersta tunga slickar mi
na bara fötter. Solen bränner 
obarmhärtigt. 

Innanför det breda sandbältet tar 
vegetationen vid. Den består av 
låga snår av huvudsakligen kak
tus och agav överspunnen av ett 
nät av vita, lila och gula blom
mor och ärtväxter. Lätta skyar 
av brokiga fjärilar svävar fram 
och det surrar av tusentals in
sek ter. 

Längre in mot land avtecknar 
sig mot den azurblå himmelen 
smäckra palmer och knotiga 
vindvridna träd. 

På min andra sida ligger hela 
öppna oceanen. Vågor rullar 
utan avbrott in mot stranden 
och slås med ett dånande ry
tande till skum i sitt möte med 
land. Milliarder vattendroppar 
slungas många meter upp i luf
ten och gnistrar som kristaller 
i solen, innan de tämj da och 
vitskummiga spolar över strand
slut tningen och med en sista 
suck drar sig tillbaka. 

Kan man komma begynnelsen 
närmare? Eller varför inte evig
heten? tänker jag. 

De enda levande varelser jag ser 
på min vandring är skriande sjö
fåglar som dyker efter föda. 
Ibland någon sköldpadda som ur 
vågorna sticker upp sitt skrov
liga urtidshuvud. 

Ibland svävar en skimrande 
trollslända eller någon färg
grann fjäril ut över vattenytan, 
men överraskas snart aven 
skummig vågkam och försvinner 
spårlöst i vattenkaskaderna. 

Framför mig i sanden kilar lång
benta nästan genomskinliga 
strandkrabbor. Deras peppar
kornsögon står på skaft och mär-

ker alla annalkande faror på 
långt håll. Jag försöker smyga 
mig på dem men utan framgång. 
Kvickt kilar de ned i något av 
sina cirkelrunda hål eller kas
tar sig ofö r skräckt ut i våg
skummet. 

Av mänskligt liv syns inte ett 
spår. Det känns nästan kusligt 
att vända sig om. Mina fotspår 
är redan utsuddade av vågorna. 
Jag börjar smått tvivla på om 
jag existerar. Ingenting tycks 
ligga framför mig ; ingenting 
bakom mig, u tom den ändlösa 
gula glödheta sanden. 

Jag läste en gång en histOrIa om 
hur Adam och Eva i Edens h:s t
går d h örde prassel från ett snår. 
Fram steg en gammal sk äggig 
och långhårig man som påstod 
sig vara ryss. Han skrattade 
överseende, då han fick veta att 
paret han hade framför sig an
såg sig vara de första männi
skorna som Gud skapade. 

P recis på samma sätt som Adam 
och Eva k ände sig tror jag att 
även jag skulle känna mig, om 
jag på min strandpromenad 
plötsligt mötte en mänsklig va
relse. 

Tankfullt spanar jag ut över ha
vet. Vid horisonten smälter him
mel och hav ihop. Jag känner 
min litenhet som aldrig förr, där 
jag ensam står innesluten i den
na gigantiskt storslagna ödslig
het. Känner mig inte stort mer 
än som ett litet sandkorn på den 
ödsliga stranden. 

Ensamheten som kan vara så 
skön ibland, blir plötsligt till ett 
skrämmande spöke. Och jag för
står varför den utmålas som ett 
av vår tids allra värsta gissel. 
Halvspringande skyndar jag till
baka samma väg jag kommit och 
drar en flämtande suck av lätt
nad då jag återser mina vänner 
som sökt skugga under ett träd. 

Maj Gustafson. 

JHilt piidhand 
Jag äger ett pärlband 

av kostbart slag. 
Det vilar i minnenas 

smyckeskrin. 
Var pärla, en lycklig 

Fjällbacka-dag, 
en genuint äkta 

skimrande fin. 

De pärlorna mister aldrig 
sin glans. 

Lyser rakt igenom sorger 
och kval. 

Fattig jag vore, 
om de inte fanns, 

friska som i sitt ursprungliga 
skal. 

Maj Gustafson. 

Simskoleavslutning vid Sälvik 

Efte r promotionen samlades de yngre de tagarna omkring promotor 
Klas Möllberg på bryggan där de öYfil.ä::nnade bananer som han 

lät sig \-ffi s::=.ka. 

A ter kunde man samlas till den 
traditionella simskoleavslutning
en vilken gynnades av vackert 
väder. Förutom målsmän och 
elever besöktes promotionen av 
många intresserade. Simlärare 
Birger Kristiansson hälsade 
samtliga närvarande välkomna. 

Han berörde i sitt anförande den 
otjänliga väderleken vilken ofta 
hindrat skolans arbete men trots 
detta hade eleverna presterat 
goda resultat. Dagens promotor 
var Claes Möllberg, iförd den 
välkända Banarne-dräkten vil 
ken starkt imponerade på de sma 
eleverna, och satte sin prägel på 
promoveringen. Före promo\""e
ringen förekom ett program där 
eleverna visade sina färdigheter 
genom att utföra olika simsä:t 
m.m. 

När promoveringen var slutförd 
samlades promotor Claes :1Iöll
berg och simlärarna Tina Olaus
son och Birger Kristiansson ute 
på bryggan varifrån eleverna 
fick mottaga sina förtjäJb,
tecken. Promotor Möllberg 
tackade elever och målsmän för 
deras stora intresse för sim..'P0r
ten. Möllberg passade även till
fället att slå ett slag för flyt 
västens användande. Trots be
härskandet av simkonsten bör 
ingen som har kontakt med sjön 
sakna flytväs t, betonade han. 

Att eleverna, trots det ogynn
samma vädret, lärt sig så mycket 
tillskrevs de kunniga lärarnas 
förtjänst. Till sist framförde 
Möllberg målsägarnas tack till 
simlärarna för deras insatser 
under simskolans arbete. Pro
motor Möllberg mottog ute på 
bryggan elevernas hyllning ge
nom att en grupp av de yngsta 
överlämnade bananer . 

Märkestagare var följande: 

Baddaren: Ulrika Axelsson, 

F redrik Hansen, Inge-Marie Ju
li= llignus Mazetti. 

Grodan: E.rik. Andersson, Kent 
Blad.. Peter Erlandsen, Tommy 
~r:nansson. Anders Jonasson, 
Ca:cilla _ ä,ermyr. 

f!,ken: enris Andelius, Camilla 
H--s:-on. ::1Iartin Hansson, Ja
cobi:ne Josefsson , Charlotta 
K!acker. Anna-Karin Lundberg, 
L>"ica :..tmdberg, J ohanna Lun
den.. 5=nne YIazetti, Pia Paak
konen, Christopher Sundgren, 
Helen Ödling. 

.ram: Peter Björkdahl, Elionore 
3~elsson, Madelaine Chris
:ensson. Jessika Ehgberg, Ca
::r:iJ.a Eriksson, Sebastian Har
ry-=OIl. Leif Hugosson, Rebecka 
Josefs..<:on, Anders Karlsson, An
n!ka Persson, Patrik Ödling. 

Brons: Katarina Ahl, Monica 
Hansson, Ingemar Johansson. 

Sil,er: Yvonne Ekström, Eva
Lotta Er iksson, Gunilla Gustavs
son, Karin Hansson, Johan Jo
hansson , Claes Järund, Annelie 
Palm, Malin Wennberg. 

Kandidaten: Anders Andersson, 
Annika Bergström, Christina Ca
lE~n, Agneta Engberg, Maria 
Ericsson, Ulrika Ekström, An
gela Hansson, Eva Johansson, 
Anders Larsson, Helena Mats
son, Johan Skoglund. 

Järnmagistern: Anne-Kristine 
Bergström, Eva Johansson, Eva 
Ström . 

Bronsmagistern: Annelie Bohlin, 
Niklas Johansson, Hans Skog
lund. 

Silvermagistern: Eva 
Gabrielle Berglund, 
Ericsson. 

Andren, 
Monica 
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Musikfesten 1977 

Musiken består av: från vänster Anders Joha.nsron, Lennart Chris
tensson, Tomas Nilsson, Björn Johnsson samt tnI.:ll5lagare Bengt 

ThorE!TI, vilken tyvärr blivit bortskymd av b:!str..unenten! 

För tredje året i följd gick den 
årliga musikfesten av stapeln på 
Fjällbacka idrottsplats. Festen 
ägde rum den nionde juli, sam
ma dag som karnevalen i Greb
bestad. Detta påverkade dock in
te alls publiksiffran som var 
oväntat stor, c:a 300 personer. 
Det fanns alla förutsättningar 
för att bli succe, vilket det också 
blev. Vädret var strålande och 
hög stämning rådde i hela sock
nen. 

Arrangör var som vanligt mu
sikgruppen Pertinax från Fjäll-

backa med den ~nybakade" lä
raren Lennar Christensson i 
spetsen. H= spelar gitarr, orgel, 
dragspel och sjt:nger dessutom. 
Övriga med:e::= i gruppen 
är Anders "H~al:r.ar,. Johansson 
som spelar gi= och congas, 
Thomas 'Udas~ _ -ilsson på ba
sen och Be:r:g: -Cosno" Thoren 
på =. Cocierencier och 
struntpratare oellan låtarna var 
också i v=...:g ordning möln
dalsbon Björn ons:san. 

Showen bö.rjade kl 19.00 och 
höll på i nfwa :i.=J:ar framåt. 

När de t ska ll d 05 upp till fest för så· 
vö l små som slora sällskap (upp till 200 

gås ter) ta la med hovmästaren 

Sira Mdresla LA ra MgeM 

Jjällbacka Haosbad 
TELEFON ans / l 0008 

och Grebbestads Gästgivaregård 

DANS 

Oälkomna /i/l 

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

Sommartid D A N S fem kvällar i veckan 

Ny festvåning. Nytt konferensrum för 50 personer 

Modern Banervering i nygammal stil. 

T.I.lon 0525/31003 

Publiken har slagit läger framför klubblokalen. 

F örsta inslag var gruppen Per
tinax som spelade egna och and
ras låtar. 8€dan var det dags 
fö r "den gnolande svarvaren" 
J ööns Månsson (Daniel Ekborg) 
som bjöd på några svängiga lå
tar . Efter det var det dags för 
Pertinax en stund till, sedan var 
det paus och i den var det dags 
för kvällens sportinslag "säck
löpning" där ett starkt lag med 
J onas Wassen i spetsen segrade. 

Sedan kom Daniel Ekborg till
baka men denna gång med sitt 
eget band Stenkrossen som un
derhöll en halvtirnma med en 
vidunderlig "jamsession". Sten-

krossen är förutom Daniel på 
gitarr, Thomas Gillberg (TG) 
på trummor och basisten ''Tad
den" . Sedan kom kvällens stora 
stjärna direkt från Roms kloa
ker rockkungen "Fiorence 
Nightingale". Detta nummer var 
speciellt uppskattat hos publi
ken. Han fick till och med göra 
några extranummer innan pub
liken lät honom lämna scenen. 

Om publiken bör även sägas att 
den skötte sig exemplariskt och 
från arrangörshåll hoppas man 
på en lika skötsam och förhopp
ningsvis ännu större publik 1978. 

Björn Jonsson . 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

HYBYGGHADER • REPARATIOHER • VÄRM,E OCH SANITET 

Tel. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 

TEL. 0525/31063, 31267, 3 1296 

UFAKTUR
SYBEHORSAFFAR 

bill kLA Mdemas IjäMsl! 

BAGERI = CHARKUTERI = SPECERI 
GLAS och PORSLIN m. m. 

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

90-taLet båtar 
Ett av sommarens stora idrotts
evenemang i Fjällbacka, Hög
sommarregattan, avverkades på 
söndagen 10 juli med ett 9O-tal 
deltagande båtar. Vid starten 
var vinden ganska svag, men 
efter hand som seglingen pågick 
blev den bättre och bättre, så 
att man i slutskedet hade en all
deles ypperlig segelvind. 

Denna segling brukar normalt 
samla över hundratalet båtar, 
men regattorna är många var
för konkurrensen blir stor. Det
ta var också en av orsakerna 
till att OK-jollarna helt sakna
des i söndagens segling, dessa 
deltog i segling på annan plats. 
Arrangemangen var som vanligt 
perfekta, och utifrån banorna 
rapporteras att allt flutit som 
det skulle. Efter avslutad seg
ling förrättades prisutdelning på 
Badholmen. 

Resultat från söndagens segling: 
Kölbåtar, handikappklass: 1. Gö
ran Stang, SSA V, Arabesk, 2. 
Folke Olsson, HABK, Omega, 3. 
Jan Erik Eriksson, KSS Karl
stad, Ballad, 4. Kjell Hallberg, 
VIF, IF, 5. Lars Sjöfeldt, SSN, 
Ekkryssare, 6. Christopher Wer
ner, SSN, Andunge. 

Nordisk folkbåt: 1. Stig Thors
tensson, SSN, 2. Bertil Engdahl, 
SSN, 3. Leif-Rune Torstensson, 
SSN, 4. Jan Akervall, SSN, 5. 
Lars-Ivar Ödbrandt, SSN, 6. Ro
ger Aronsson, SSN. 

Maxi: 1. Roger Carlsson, SSN, 
2. Bröderna Väggö, SSN, 3. To
mas Johansson, SSN, 4. Lars 
Lindeman, SSN, 5. Roland Berg
ström, SSN. 

SSN-regatta 
H-båt: 1. Gunnar Seden, SSN, 
2. Claes Oleander, SSN, 3. Lars
Erik Granqvist, SSN, 4. Roger 
Halvardsson, SSN. 

Laser, på olympisk bana: 1. To
mas Benjaminsson, SSVÄ, 2. Jan 
Hilmersson, SSN, 3. Lennart Ju
liusson, SSN, 4. Hans Baur, 
KKF, 5. Urban Jansson, SSN, 
6. Peder Sandelin, SSN, 7. Jo
nas Fredriksson, SSN, 8. Arvid 
Svanborg, GKSS, 9. HaIfdan 
Mustad, GKSS, 10. Kurt Blid
ner, GKSS. 

Triss: 1. Ulrika Blidner-Clara 
Hellner, SSN, 2. Lars Magnus
son-Ulla Boman, BMBK, 3. Jan 
Eriksson-Per Eriksson, SSN, 4. 
Johan Fogelklou, SSN, 5. To
mas Nilsson-Johan Christens
son, SSN, 6. Göran Moser-Gilla 
Skarstedt, SSN. 

Mirror: 1. Peter Lagneus-Urban 
Lagneus, SSV Ä, 2. Lars-Gunnar 
Kämpendahl, SSN, 3. Lars Berg
ström-Peter Kinnerfors, BMBK, 
4. Martin Jarenfors-S. B. Jaren
fors, SSN, 5. Ingemar Granqvist
OlIe Lundblad, SSN, 6. Olle 
Svensson-Conny Claesson, SSN, 
7. Torbjörn Wilsson-Linus 
Brandt, SSN. 

Optimist, olympisk bana i Säl
vik: 1. Sten Wallin, SSN, 2. Mats 
Wallin, SSN, 3. Anders Perols, 
SSS, 4. Lars Hallberg, RASS, 5. 
Katarina Karlsson, SSN, 6. Fred
rik Blidner, SSN. 

E-jolle: 1. Kenneth Bohlin, SSN, 
2. Hans Nyberg, GKSS, 3. Leif 
Karlsson, SSN, 4. Lars Kahlman, 
SSN. 

KONSUMIFJÄLLBACKA 
iil/.J.lw.t J.in.a I/wlle.mllLat am kan.dit 

tn (jfld (j1L1 
aelt 

ät .(}fia (JftjJt c1t 
TEL. 0525-31141 

Väderöarna runt 
SS Nordervikens distanskapp
segling Väderöama runt avver
kades den 13 augusti i friska 
byiga nordostliga vindar. Till 
start kom cirka 50-talet däcka
de köl båtar, uppdelade i två 
klasser efter båtarnas scandicap 
mätetal. För första gången se
dan starten av Väderöarna runt 
seglades banan i år motsols, vil
ket innebar att seglarna fick 
börja med en frisk spinnacker 
segling ut till Kilens ljudboj NV 
Väderöarna. Under denna del 
in träffade också några smärre 
haverier på grund av problem 
med spinnackerföringen i den 
byiga vinden. Från Kilens Ld6 
fortsatte banan till Skälgrund 
SV Väderöarna och seglingen 
avslutades sedan med en lång 
kryss in till målet Fjällbacka. 

Snabbast runt den 25 distans
minuter långa banan var en 806, 
seglad av Yngve Thorsson från 
Lysekil. Thorsson behövde 4,5 
timmar för att avverka banan, 
vilket var nytt banrekord för 
Väderöarna runt. Efter korrige
ring av tiden med hänsyn till 
båtens mätetal räckte detta till 

en tredjeplats totalt i tävlingen. 
Platserna ett och två belades av 
SS)i- seglarna Anders Malm
ström i en 606 och Gunnar Se
den i en H-båt. 

Resultat totalt: 1. Anders Malm
ström, 606, 2. Gunnar Seden, H
båt, 3. Yngve Thorsson, 806, 4. 
Lars-Erik Granqvist, H-båt, 

Klass A: 1. Sten Pettersson, Al
bin l 4. ton. 2. Roland Magnus
son. CC 33, 3. Lennart Brandt, 
:'Ia.:ri ii, 4. Bröderna Granan
der. Comfort 26, 5. Thomas Jo
hansson. Maxi 77, 6. Bröderna 
\~ggö. :\Iaxi. 77, 7. Mats Vang
stad. ~ 77, 8. Ingemar Gran
qris.. Comfort 26, 9. Olof Palm, 
Accent. 

Klass B: l. Anders Malmström, 
606, 2. Gunnar Seden, H-båt, 3. 
Yn",crve Thorsson, 806, 4. Lars
rik Granqvb-t, H-båt, 5. Rune 
La=. H-bat. 6. Douglas Jo
nasson. Drake, 7. Jan Nyström, 
H - båt. 8. Roger Halvardsson, H
båt. 9. V-"'lThelm Fredlund, And
unge. 10. Stig Torstensson , N. 
folkbåt. 

Klipp annonsen! 

Om TV:n krånglar rmg 

<Fjällbacka 1Radio &- T\)-service 
Serviceområde : Ta u s kommun 

Träffas säkrast före kl. 11 och efter kl. 18 

Telefon 0525 - 319 25, 31980 

3 månaders garanti på utförda arbeten! 

FjölIbacka - Kvi lle - Hamburgsund - Kömpersvik 
Taxistationer 

har gemensam dygnet runt bevakad telefan 

Tel. 0525 -12161 

NY SJUKBIL MED SYRGAS 

BUSS FOR SÄLLSKAPSRESOR Tel. 0525-33496 

Innehavare: ERNST JOHANSSON, EILERT PALM HAGEN, 
MAllE JOELSSON och TORD HARRYSSON 
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Augustiregattan I 

lockade 120 

I , 

FjäLLbacka 

båtar tiLL start 

Starten inne i Fjällbackafjorden blev jämn för ett flertal båtar. 

120-talet båtar deltog på lörda
gen den 30 juli i den av Segel
sällskapet Norderviken arran
gerade Augustiregattan i Fjäll
backa. Seglingen gynnades av 
ganska vackert, men något kyl
slaget väder men med en rätt 
så jämn och god segelvind. Ar
rangemangen gick som vanligt 
perfekt, och hela seglingen ge
nomfördes utan några missöden. 
Endast en protest inlämnades. 

De större båtarna, de s. k. köl
båtarna, hade sin start och mru
plats förlagd till Badholmen, och 
s€glade en cirka 11 distansmi
nuter lång bana ut genom skär
gården och åter. Laser, E-jolle, 
Triss och Väderöjolle seglade två 
seglingar på Musöfjorden på 
olympisk bana medan Mirror och 
Optimister hade två seglingar 
att genomföra på Fjällbackafjor
den vid Sälvik. 

Allt gick som sagt perfekt, från
sett att en och annan plastracer, 
och likaså en närgången wind
surfare, hade svårt att hålla sig 
från startplatsen vid Badholmen. 
Nog finns det väl tillräckligt med 
vatten på andra platser så att 
inte dylika orosmoment skall be
höva finnas på en startplats. 

Resultat av Augustiregattan, 
större båtar: 

Handikappklass: 1. Asa Edström, 
Mustang junior, BJK, 2. Roland 
Bergström, Mustang junior, SSN, 
3. Göran Hulten, IF, SSS, 4. Ber
ne Johansson, Comfort 26, VSS, 
5. Harald Wiman, NC-kryssare, 
VSS, 6. Lennart Hammar, Albin 
Viggen, VSS. 

Maxi 77: 1. 590 Lennart Brandt, 
SFS, 2. 776 Roger Carlsson, SSN, 
3. 1402 Lasse Lindeman, SSN, 
4. 2042 Lennart Karlsson, LSS. 
H-båt: 1. 366 Claes Oleander, 
SSS (Stenungsund), 2. 204 Lars-

Erik Granqvist, SSN, 3. 343 Do
nald Duckman, SSS (Strömstad), 
4. 349 Gunnar Seden, SSN, 5. 
154 Rune Larsson, SSN, 6. 100 
Roger Halvordsson, SSN. 

Folkbåt: 1. 1243 Bo Hougström, 
MSS, 2. 820 Bertil Engdahl, SSN, 
3. 962 Stig Torstensson, SS!'. 4. 
21 (962) Leif-Rune Torstensson, 
SSN, 5. 349 Lars- hoar Ödbrandt, 
SSN. 6. 436 Bengt Isaksson. ~', 
7. 148 Roger Arons...<:on. SSX, 8. 
ill3 Jan Aker..-aIL SSX. 

606: 1. 20"7 Lars-Gunnar -~!lsson, 
SSS, 2. 255 Karl-Lennan Arthur, 
BJK, 3. Rolf Thörn, BJK. 

Andunge: 1. 19 Bo Hansson, 
SYC, 2. 27 Stig-Arne . Fredlund, 
SSN, 3. 107 Rolf Turin, BJK, 4. 
78 Lars Joelsson, SSN, 5. 82 Ulf 
Larsson, SFS, 6. 83 Ulf Kristof
fersson, SYC. 

Mindre båtar: Musöfjorden: Vä
deröjulle: 1. 703 Lasse Lundberg, 
SSN, 2. 187 Tom Hård, SSN, 3. 
193 Mats Nahlin, SSN, 4. 169 
Klasse Möllberg, SSN, 5. 173 Gö
te Huss, SSN, 6. Magnus Gran
hed, SYC, 7. 176 Knut Ha,gman, 
SSN. 

Laser: 1. 3727'5 Halfdan Mustad, 
GKSS, 2. 25689 Sture Kahlman, 
SSN, 3. 42003 Jonas Fredriksson, 
SSN, 4. 49397 Christer Finnsgård, 
GKSS, 5. 37906 Kent Blidner, 
SSN, 6. 41483 Göran Blom, SSN, 
7. 33915, Anders Redin, SSV A, 
8. 53447 Kurt Blidner, GKSS, 
9. Jan Hilmersson, SSN, 10. 47042 
Peder Sandelin, SSN. 

E-jolle: 1. 1029 Kenneth Bohlin, 
SSN, 2. 1556 Leif Karlsson, SSN, 
3. 1225 Lars Kahlman, SSN. 

Triss: 1. 1163 Jan Eriksson-Per 
Eriksson, SSN, 2. 4508 Lars Mag
nusson-Ulla Boman, BMBK, 3. 
5149 Göran Moser, SSN, 4. 4353 

Eddie Gustafson-Tomas Anders
son, SNN, 5. 1228 Ulrika Blid
ner-Clara Hellner, SSN, 6. 4189 
Magnus Fredriksson-Fredrik 
Wegraeus, SSN, 7. 5505 Anders 
Malmström-Yvonne Gunnarsson, 
SSN, 8. 3782 Robert Toftedahl
Fredrik Hulte, SSS, 9. Jan Nils
son-Mats Nilstoft, SSN. 

Mindre båtar, Sälvik: Mirror: 1. 
16822 MartinVest, SSVA, 2. 11217 
Ingemar Granqvist-Mikael Wes
terberg, SSN, 3. 11299 Lennart 
Juliusson-L. G. Kämpendahl, 
SSN, 4. 34694 Olle Svensson
Conny Claesson, SSN, 5. 27813 
Jesper Krontorp-Jan Krontorp, 
SSHPT, 6. 26798 Dag Olsson-

HummergolFen 

locka 

Sture Olsson, LESS, 7. 16670 Ca
milla Arnevid-Göran Arnevid, 
SSN, 8. 27542 Martin Jarenfors
S. B. Jarenfors, SSN, 9. 10393 
Sven Eriksson-Boel Olin, SSS, 
10. 16455 Lars Bergström-Peter 
Kinnerfors, BMBK. 

Optimister: 1. 14401 Per Jansson, 
SSG, 2. 13333 Johan Öljemark, 
RASS, 3. 11847 Anders Perols, 
SSS, 4. 8497 Kalle Kahlman, 
SSN, 5. 15812 Anders Dahl, 
SSVA, 6. 4436 Johan Palmqvist, 
VSS, 7. 8504 Ann Hallgren, BJK, 
8. 9001 Håkan Abenius, LESS, 
9. 4132 Lars H allberg, SSN, 10. 
6268 Patrik Olofsson, BJK. 

Fortsätter att 

manga deltagare 

Dessa två slog längst. Per Aarum från Sarpsborg vann med 210 
meter före göteborgaren Tomas Baatz som drev sin boll 201 meter. 

Arets hummergolf i Fjällbacka 
Golfklubbs regi blev en klar 
succe. Klubben kan detta med 
att arrangera stortävlingar vid 
det här laget och man tog i år 
emot hela 126 par - alltså 25,2 
spelare - vilket är en rekord
siffra för dessa tävlingar. Sam
manlagt delade man ut 110 hum
rar. 

Första starten gick redan kl. 7 
på morgonen och sista bollen 
kom in halv 6 på kvällen. 

De främsta resultaten blev: 

Open: 1) J. Frisinger-H. Fri
singer 81 brutto; 2) R. Hilmers
son-L. Johansson, Trollhättan 
82; 3) B. Renqvist-V. Wigner, 
Lyckorna 84; 4) B. Berglund-T. 
Baatz, Göteborg 84; 5) T. Bor
sand-A. Carlsson, Gullbringa 84; 
6) P. Aarum, Sarpsborg-G. Ahl
ström, Öjared 85; 7) P . A. Pa
gold-G. Nordlöf, Lidköping 85; 
8) A . Wallin-M. Sävström, Fjäll
backa 85; 9) G. Järbur-S. Jär
bur, Lyckorna 86; 10) M. Wen
nersten-M. Andersson, Lyckor
na 86. 

A handikapp: 1) J. Frisinge-H. 
Frisinge, Fjällbacka 74 slag net
to; 2) P . A. Pagold-G. Nordlöf, 
Lidköping 74,5; 3) G. Gudrnund
son, Fjällbacka-A. Strikhage, 
Djursholm 75; 4) T. Borsand
A. Carlsson, Gullbringa 75,5; 5) 
G. Järbur-S. Järbur, Lyckorna 
77; 6) A. Walling-G. Sävström, 
Fjällbacka 78; 7) S. Hård-Fri
modig, Trollhättan 78,5; 8) G. 
Berglund-T. Baatz, Hovås 78,5; 
9) M. FjäJJman-K. Andersson, 
Hovås 78,5; 10) T. Fägersten-L. 
Härdner, Torreby 79. 

B handikapp: 1) B. Alderin-A.K. 
Alderin, Kungsbacka, 68 slag 
netto; 2) E. Gustavsson-H.Häls
ner, Fjällbacka 75,5; 3) S. Ulf
heden-S.Nilson, Forsbacka O; 
4) G. Alderin-K. Alderin, Fjäll
backa 0,5; 5) K . Olsson-L. Hanz, 
Ulricehamn 81. • 

Längsta driven på ettan: 
Klass A: Per Aarurn, Sarpsborg 
210 meter. 

Klass B: I. Lunden, Marks 180 
meter. 
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Fjä IIbacka överraskade i Bohusserien 
I roregiende ars decembernum
mer redogjorde vi för hur Fjäll
backa IK vann Norra Bohus
serien överlägset och gavs stora 
chanser att placera sig i Bohus
serien på den översta halvan in
nevarande år. Ett citat från de
cembernumret: "Det skall som 
sagt bli kul att se hur grabbar
na klarar sig i den högre serien. 
Ett tips till de ansvariga: För
sök skaffa en god kedjespelare 
och en säker mittfältare. Då 
kommer FIK att ligga på den 
övre halvan nästa år och kan
ske rent av kan kriga om serie
segern. Grebbestad (som Fjäll
backa gjorde ett par jämna mat
cher mot under året) vann Bo
husserien detta år lika överläg
set som Fj ällbacka vann Norra 
Bohusserien, så varför inte ... " 
Raderna - då kommer Fjäll
backa att ligga på den övre hal
van och kanske rent av kriga 
om seriesegern - stämde så gott 
som helt. F"åjllbacka placerade 
sig som 3:a i en mycket hård 
Bohusserie på samma poäng som 
Kode IF med 3 mål sämre mål
kvot. Henån vann serien över
lägset mest på grund av sin helt 
suveräna våromgång. På höstsi
dan var laget betydligt lättare 
att tas med, där vittnar FIK:s 
vinst med 3----{) hemma. Serie
segrarna spelade 11 matcher på 
våren liksom f. ö. alla lag i Bo
husserien och vann samtliga med 
målkvoten 29-6. Det var inte 
lätt att ta in. 8 poängs försprång 
till Slätten och 9 till Fjällbacka 
var i det närmaste helt ointag
bart. Endast ett jordskred skulle 
kosta Henån seriesegern. Men 
hösten kom som sagt och poäng 
för poäng plockades in. Till slut 
gjorde Fjällbacka en botten
match mot nedflyttade överby. 
Förlust med 6---1 på hemmaplan. 
Hur kunde sådant hända. Detta 
tog mer eller mindre musten ur 
kampen om guldet och andra
platsen. Henån ryckte upp sig 
och vann klart med 7 poäng till 
godo på Kode och som nämnts 
Fjällbacka på tredje plats. Hen
ån förlorade dock hela 4 mat
cher och spelade en oavgjord. 
Fjällbacka däremot förlorade 
endast två matcher under hös
ten. Den som redan nämnts mot 
Överby med utklassningssiffror
na 6---1 och mot Slätten borta 
med knappa 3-2. Laget spelade 
totalt 6 matcher oavgjorda, till
sammans med Stångenäs mest i 
hela serien. A v de 22 spelade 
matcherna vann således FIK 11. 
spelade som sagt 6 oavgjor~ 
och förlorade totalt 5 matcher. 
Målkvoten 52--31. Den kunde 

varit mycket bättre om man in
te sumpat matchen mot Överby. 
Den kostade f. ö. andra platsen 
i serien. Så kan det gå. 

Det var som nämnts ett mycket 
bra år för Fjällbacka IK. Starkt 
att vinna föregående års Norra 
Bohusserie och lika bra om inte 
bättre att komma på tredje plats 
första året i Bohusserien. Grab
barna spelar stundtals en utsökt 
fotboll och det skulle inte för
våna om laget återfinns på sam
ma plats när det är dags att 
summera 1978 års Bohusserie. 
Vi frågade FIK:s lagkapten Lars 
E'ngberg hur han ser på nästa 
års serie och hur han bedömer 
Fjällbackas chanser till topp
placering. 

- Jag tror, säger Lars, att vi 
har minst lika stora chanser 
nästa år att nå en topplacering 
som vi hade innevarande säsong. 
Mtrnkedal blir svåra, mycket 
svåra att slå, men f. Ö. tror vi 
oss kunna hålla jämna steg med 
de övriga lagen. Det skulle inte 
förvåna om vi kommande år 
kämpar om seriesegern. Osvuret 
är bäst men vi har trots allt 
förutsättningar för detta. Ett par 
nya man i laget måste vi till
föra. Vi underhandlar med Con
ny Olsson från Trollhättans FK. 
En kraftig grabb, 20 år och 82 
kg. tung. Spelande center och 
har ett utsökt sinne för var må
let är beläget. Kan vi få honom 
plus att skadade Jonny Spindel 
liksom Lennart Krantz kommer 
tillbaka blir laget mycket starkt. 
En kommande storspelare har 
vi i Lars Axelsson. Stabil ton
åring som vi hoppas kommer att 
platsa i A-laget. Han spelar i 
de bakre regionerna och då har 
vi löst knuten med en anfalls
spelare och en försvarare. Det 
är vad vi behöver. Om detta se
dan räcker till serieseger åter
står att se, men vi skall verk
ligen kämpa. Det har vi gett 
oss den på och så mycket gooing 
som det finns i FIK f. n. är chan
serna till en topp lats nästa år 
inte så avlägsna, slutar en all
tid optimistisk Lars Engberg. 

Vi instämmer till fullo och hop
pas verkligen på en mycket fin 
säsong för den nu 51-åriga klub
ben samtidigt tillönskar vi alla 
sportälskare i när och fjärran 
en riktig GOD och TREVLIG 
JUL 1977 samt ett GOTT NYTT 
ÅR 1978. 

På återhörande 
-Jin-

JOHN GRANQVIST BYGGNADSFIRMA HB 
FJÄllBACKA 

Tel. 0525-31230, 31262 

t(ott'f 
Oln 

SPO T 

Skytteligan 
Leif ISacsson, Fjällbacka IK, kom 
med 20 mål tillsammans med 
Mikael Sandberg i Slätten på 
andra platsen i skytteligan i Bo
husserien. Vann gjorde Myckle
bys Lars Eric Åkerström med 
21 inslagna mål. Övriga FIK
placeringar: 11 mål: Karl Axel 
Johansson, 8 mål: Billy Jönsson. 

B-laget 
belade 6:e platsen i Norra re
servlagsserien. Av de 18 spelade 
matcherna vann laget 7, spelade 
2 oavgjorda och förlorade 9. 
Grebbestad vann serien en 
poäng före Tanum. 31 resp. 30 
poäng. Fjällbacka samlade in 16 
"pinnar". 

Ungdomsfotboll 
Fjällbacka ställde upp med två 
lag i årets ungdomsfotboll. Ett 
lag bestående av 12-åringar och 
ett av 16-årsgrabbar. Resultatet 
blev att i 12-årsserien kom FIK:s 
grabbar på 5:e plats med 12 po
äng på sina 14 spelade matcher. 
6 vunna och 8 förluster notera
des och målskillnaden 37-46. 

16-årsserien 

== av Strömstad som var helt 
ö':erJ.ägsna. Fjällbacka placerade 
sig på 6:e plats med 6 poäng. 3 
\-=n.a matcher och 11 förlorade'. 
:~o:en 42--67. 

-Jin-

Vi gratulerar 

gran~:"ubben Grebbestads IF = ~ år gick rakt igenom div. 
..;, oci:;. =ta säsong spelar i div. 3. 
_lycket bra gjort och vi till
onskar :Lubben all tänkbar lycka 
i k:~e svåra serie. Grattis 
än ~ s'c..!lg GIF. 

Kl äsierskapet 1977 
Der. ?ö- 2S augusti seglades KM 
på ~ lL-.ö-oroen där fem seg
li.n.,car gem=fördes på olympisk 
bana., ~:.,. ':" Cessa .. ~em seglingar 
fick c.C.=e...'""!la rruma bort en. 
Följance ki"'.!.obmästare korades: 
Fo:Koo.- S_E" Torstensson. La
ser: .T= ~ersson. Väderöjul
le: Las:-.e T '~dberg och Opti
mi.stiol!e: D-"n Carlsson. 

Fjällbacka tennisvecka 
Sommarens tennis i Fjällbacka 
blev rekordartad med 150 mat
cher mot normalt 90 st. rådret 
var i stort sett gynnsamt med 
få undantag av sämre väder. På 
grund av det stora deltagandet 
kunde inte alla matcherna gå i 
Fjällbacka utan man fick hyra 
plan i Grebbestad. llitch1edare 
var som förut Knut Pe~..ersson, 
Lennart Berg och Stig Ekström. 
Resultat. A-singel: 1 ~arrin 
Landberg, 2) Rolf Andersson. 
Damsingel: 1) Bodil Jansson, 2) 

Ceci!!.o. 3jörknell. B-singel: 1) 
S:efan Jacobsen, 2) Thomas 
S:r-~berg. Juniorsingel: 1) 
:"no::nas Halldin, 2) Bodil Jans
so!:. Veteransingel: 1) Lars 
-arne:d, 2) Åke Eriksson. Vete
randubbel: 1) C. M. Brorström/ 
Stig Ekström, 2) Kurt Peterson/ 
_ -ils Nilsson. Mixed dubbel: 1) 
Rolf Andersson/Cecilia Björk.! 
nell, 2) Peter Bejbom/Eva Mar
tinsson. B-dubbel: 1) Charles 
Bergling/ Åke Lindskog, 2) Rolf 
Åslund/Gunnar Hellberg. 

SNITTBLOMMOR 
DEKORATIONER 

KRUKVÄXTER BORDS-
BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

KARRABY HANDELSTRADGARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 
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Utdrag ur Väderöbods fyrdagbok år 1875 
Måndagen den 27 september kl. 
4 förm. vindens riktning SW 6 
-13 sekm. Himlen täckt av 
tunga regnmoln. 

Kl. 8 förm. S 8---20 sekm. Him
len täckt av tunga regnmoln. 

Kl. 2 em. SW 10-24 sekm. 
Tjocka. 

Kl. 9 em. SW 12-33 sekm. Stark 
tjocka, regn. 

Kl. 12 em. SW 12-33 sekm. 
Regn. 

Tisdagen den 28 september kl. 
4 förm. SW 12-33 sekm. Svår 
storm. 

Kl. 8 förm. SW 12-33 sekm. Or
kan. 

Natten passerade med orkan
storm och då det började att da
gas observerades från fyrtornet 
ett Barkskepp, som låg kantrat 
inåt Westra sidan af Stenskär, 
och både fock- såväl som stor
mast woro gång överbord, tro
ligen inåt skäret, men Mesan
masten stod qvar och när det 
blev mera dager så observera
de vi att besättningen hade 
kommit i land på skäret. Äfven 
observerade vi Söder såwäl som 
Wester, och Norrfrån fyren, 32 
styckna fartyg, en stor del län
sade på land, för bara Master, 
och Riggen, alla segel fast, and
ra l~g bi, den större delen hade 
Lotsflagg och andra åter både 
Lots såwäl som nödflagg. Kl. 8 
kom en skonare länsande in på 
land, alla segel fast, det styrde 
in emellan Sprutbråten och 
Stor-ön, allt gick lyckligt, men 
erhöll swåra brått sjöar. Kl. 9 
f. m. såg wi ett Bark-skjepp som 
hade törnat på land cirka vid 
Musö. Nu började alla fartygen 
att länsa för winden på land, 
en del gick Norr om Storön, 
andra åter söder om Söderöarna 
och sedan Norr ut, och sedan 
länsade de på land. Troligen ha
de de första fått Lots. Kl. 10 
Passerade Söder om Fyren en 
skonare som hade förlorat för
Riggen och Bogsprötet alle man 
stod på Rofftaket, äfwen wid 
nära samma tillfälle, passerade 
ett skonert-skjepp söder om 
Majskär som hade förlorat kly
varebommen. Kl. 11 observerade 
wi en Swensk skonare SW från 
fyren cirka 6 Dist., som hade 
förlorat fockmasten, och hade 3 

nödsignaler till, den låg syd
öfver, och hade hissat ett stag
segel akterut troligen för att 
hålla fartyget till ,vinden eller 
sjön, strömmen satte den nord
wart, men sjön wräkte den mot 
land. Kl. 12 hade wi den strax 
vid Trollskär och Mockerna, der 
den med brottsjöarna öfvergick 
de där farliga gnmden. Då jag 
såg att den skulle strax törna 
mot boden (Wäderöbod), så tog 
vi trossen från förrådet, och war 
klar med fyrpersonalen att så 
snart skonaren landa. a tt försöka 
med ändarne av trossen få dem 
bergat. Kl. 1 ef.m. törnade sko
naren strax söder om Bohålet 
eller Bohamnen då wi med bå
da ändarne af trossen hef om
bord på skonaren, och en man 
i sänder. blef från fartyget halt 
upp på berget, och på nämda 
sätt fick vi hela besät tningen, 
bergat hvilket var 7 man. Kap
ten inberäknat. och strax der
efter gick stormasten öfver bord. 
Sedan swingade skonaren in med 
aktern i bohamnen der den ge
nast förlorade Akterskeppet, men 
det öfvriga af fartyget gick så 
långt in i hamnen som det kun
de komma. Skonarens nanm war 
Lydia Captenen Hans Wilhelms
son hemma i Lysekil komman
de från Söderhamn skulle till 
Medelsbro lastat med plank och 
bräder. 

Äfven under nanen sprang den 
Yttre bolten \Vid kranen der den 
nya Rodd - båten war suratt uti, 
och båten slog till en del sön
der n ämligen Äsingen gick på 
twäne ställen samt knänen wid 
tofterna, och ett bord blef helt 
opp skadat, och hade ej de inre 
båtarna på berget med sin surr
ning hållit så hade båten helt 
opp blifvit förlorad, äfven blev 
Latrin huset flyttat öfver en fot 
från sin förra plats, och hela 
wägen samt backen som leder 
till bohamnen totalt wäckspolat 
alt förorsakat af den Swåra 
dragsiön. M. E. L. 

Wäderöbods Fyrinrättning den 
1 Januari 1876. 

Genomsedd utan anmärkning. 

S. H. Simonsson 
Lotsfördelnings Chef 

M. E. Lindgren 
Fyrmästare. 
Rätt utdraget; betygar 
Östen Sandell. 

Veteran medaljerades vid Kville FBU.jubileum 
Arne Fredlund, Fjällbacka, fick 
vid Kville Befälsutbildnings
förenings fyrtioårsjubileum mot
taga förbundets guldplakett för 
det mångåriga arbete han ned
lagt inom föreningen. Han hade 
under hela tiden tillhört styrel
sen och var under många år 
ordförande. Utmärkelsen över
lämnades av Riksförbundets re-

pres~ntant Henrik Akerblom och 
skedde vid det samkväm som 
föreningen hade på Kville byg
degård. Hedrade blev även 
Yngve Järund, Fjällbacka, Gus
tav Ericsson, Vidingen samt Erik 
Tengberg, Jored, som nu i 25 
år varit Kville FBU:s ordf. Även 
Anna Hansson, Kynnestorp, 
Rabbalshede, hyllades för det 

arbete hon utfört under åren 
i föreningen . Kville Befälsut
bildningsförening bildades 1937 
på Gröna Lid i Fjällbacka och 
förste ordföranden var Henning 
J osefsson, som senare tog nam
net Aserud. 
Föreningen fick vid starten 10 
medlemmar och bland dem fanns 
Arne Fredlund, Johan Olofsson, 
Yngve och Ingemar Järund, 
Henning Josefsson och Hans 
Olsson, öhn, Rabbalshede samt 

Gustav Ericsson, Vidingen. Vid 
fyrtioårsjubileet hade föreningen 
28 medlemmar. Föreningens his
torik föredrogs av Olof Gutling 
och för Riksförbundet talade 
Henrik Akerblom, Bullaren. 
Dessutom talade för Tanums
föreningen Einar Lind. Under 
kvällen uppvaktade samtliga 
gratulanter med blommor och 
minnesgåvor och jubileet avslu
tades med supe och en stunds 
dans. 

Stor tillslutning på Samhälls
föreningens höstmöte 
Fjällbackaborna samlades till 
höstmöte i Församlingshemmet 
den 28 november. Innan för
handlingarna tog sin början sam
lades deltagarna vid kaffebor
den där samhällsföreningen bjöd 
på förplägnad. Därefter började 
förhandlingarna och den digra 
föredragningslistan bjöd på liv
liga diskussioner av mångahanda 
problem vilka ansågs böra lösas. 
Ordföranden Evert Waldner led
de förhandlingarna med Alf Jo
nasson vid protokollet. Till ord
förande återvaldes Evert Wald
ner, sekreterare Arne Sandelin 
och kassör K. E. Uttgren. 

Bland inkomna förslag var ett 
flertal från styrelsen, bl. a. tven
ne förslag om en hamnanlägg
ning vid Torget för gästande bå
tar. För att utreda förslagen 
tillsattes en kommitte och valda 
blevo: .Il I. Johansson, Lars-Erik 
Granqvist, Bengt Richardsson, 
Lars Lundberg och Ingela Lund
berg med B. Richardsson som 
sammankallande. 

Vidare behandlades ett förslag 
om anvisning av båtplatser för 

helårsboende och turismen. För 
att bekämpa okynnesfärder in
ne i hamnen med fortgående 
motorbåtar beslöts ingå till 
Hamnstyrelsen med förslag om 
fartbegränsning till 5 knop. An
ledningen till beslutet är att 
mindre barn valt en seglarbana 
nära land men blir oroade av 
dessa fartåkare och olyckor kan 
inträffa. Parkering på gator och 
torg var även en intressant frå
ga. Att upprätta förslag för un
derhandling med polischefen och 
fritidskonsulenten utsågs: Evert 
Waldner, Stig-Tore Berg och 
Lars Lundberg, den senare sam
mankallan(ie. Inom F öreningen 
för Fjällbacka har vid skilda 
tillfällen framförts tanken om 
ett samgående med Samhälls
föreningen . En förfrågan i den
na sak upptogs vid Samhälls
föreningens sammanträde men 
föranledde ingen åtgärd. 

Sammanträdet fick en realistisk 
karaktär genom kommunstyrel
sens ordförande, Raymond Hans
sons närvaro. Frågor ställdes och 
R. Hansson svarade och infor
merade deltagarna. 

Sydamerikaner anlände till Fjällbacka 
skärgården för en båtutflykt 

Lördagen den 20 augusti an
lände ett 50-tal sydamerikaner 
med buss till Fjällbacka för att 
med båt fortsätta färden till 
Smögen. Av resenärerna var det 
mest barn från olika latiname
rikanska länder som Chile, Uru
guay, Bolivia och Brasilien. De 
flesta var dock chilenska flyk
tingar. Resan ingick som ett led 
i ett projekt av Invandrarbyrån 
i Göteborg. Även Röda Korset 
var inkopplat. Det hela började 
med att 75 barn saknade tillsyn 
medan deras föräldrar arbetade 
och läste svenska. För att dessa 
barn skulle få glädje av den 
svenska sommaren och få kom
ma ut lite anordnades utflykter. 
Till Lion Club i Tanum ingick 
en förfrågan huruvida de kun
de arrangera något och det kun
de klubben med denna resan. 

Utflykten gick från Fjällbacka 
med livräddningskryssaren Lion 
och ett par privata båtar. Efter 
några timmar anlöpte båtarna 
Smögen där Lions Club tog 
över. 

SKOR 
- för alla åldrar 
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Legala notiser 
Födda 

18/7 Anna Fredrika Cecilia. 
F ader: Granqvist, Sten 
Karl-Axel, moder: Nancy 
Marita f. Pålsson. 

25/7 Flickebarn. Fader: Velan
der, Hans Olof, moder: 
Kristina f. Andren. 

26/ 8 Karl Henrik. Fader: Gus
tafsson, Alf Jonny, mo
der: Liselotte Virginia f. 
Kahlman. 

12/ 10 Odd Henrik. Fader: Ahl
sen, Hans Evaid, moder: 
Ann-Britt Margurite f. 
Brodin. 

Döda 

8/7 Korneliusson, Ester Auro
ra f . Fjällström 1907 -03-
23, Briggen 1, Fjällbacka. 

15/7 Karlsson, Johan Oskar, 
Fjäl!backa str.omr. 1:31, f. 
1894-01-12. 

8/ 11 Hintel, Agda Karolina f. 
Persson 1894-12-18, Ler
sten Uppeg. 2:26, Fjäll
backa. 

10/11 Isaksson, Ivar Gunnar 
Evald f. 1909-01-09, Full
riggaren 9, Fjällbacka. 

Vigda 

24/6 Hansson, Rolf Jonny, plåt
slag. Hansson, Maj-Britt 
Christina f. Johansson, 
affärsbitr. 

9/7 Olsson, Elof, skogsförman, 
Olsson, Gun Ingalill Yvon
ne f. Kristen sson , A-hems
för est . 

Seglare - var inte så säker på Fjällbackafjorden 
forl •. från . id. 10 

Ända in i Fjällbacka hamn seg
lar stundom Dödsseglaren eller 
Sotens flygande holländare. En 
fullriggare med fyllda segel. 
Ombord finns "små svartmuski
ga karlar med röda dukar om 
halsen och knivar vid sidan" 
springande om varandra och 
trängas vid relingen. Detta om 
Dödsseglaren är en gripande 
skildring som vi i nästa nummer 
av Fjällbacka-Bladet skall åter
komma till. Vi slutar här med 
ett råd: Se upp nattetid pä Fjäll
backafjorden. Var inte så säker 
och håll ögonen öppna. De 
allra äldsta fiskarna gör det än 
i dag .. . 

Innan vi slutar helt skulle 
(tycker vi) det vara på sin plats 
med en dikt av Sven Gullström 
ur hans diktsamling Höstdags
jämning utgiven år 1975. Han 
kallar den Nattsegling och be
skriver färden från Grebbestad 

Insändaren 

till sin lilla vik på Valö i Fj äll
backafj orden: 

I natt seglade jag 
hem från Grebbestad. 
Det var så mörkt 
att alla landkooturer smälte 

ihop 
till en enda svart massa -

Fanns det några negrer 
på holmarna 

eller svarta får 
så var de med i massan 

dom också. 

Hur skall jag veta, vad som 
finns i den massan 

för min lilla vik med båt
bryggan och akterför
töjningen 

är en svart massa den också. 

En riktig GOD JUL och E'IT 
GOTT NYTT AR på Er alla och 
på återhörande juni -78. 

-Jin-

Weddö badplats - en ladugårdsbacke 

Weddö sandstrand, den där skö
na badplatsen som man så lätt 
kommer till utan båt och där 
kommunen kostat på både cam
pingbord och stolar, soptunnor 
och toalett, den var i slutet av 
juli i somras alldeles fördärvad 
av komockor. Fridlyst är den 
också - men det tycks korna 
inte ha uppfattat! 

Man fick leta förgäves efter en 
plats att sitta på i sanden eller 
i de sköna groparna bland ny
pon- och enbuskar och till sist 

fick man ge upp och slå sig ner 
på några meters avstånd från 
högar av stinkande spillning. 
Mina barnbarn och j ag räknade 
167 visitkort på vägen mellan 
vår sittplats på stranden och bil
parkeringen! 

Varför denna stora boskapshjord 
blivit utsläppt på en allmän bad
plats kan man ju inte fatta. Det 
måste också ha varit en dag då 
alla kor haft ont i magen! 

En besviken somrnarfjällbackare 
Maj Wahren. 

T anumsbudgeten 
Personalkostnaden största ökningen 

Driftsbudgeten i Tanums kom
mun för kommande år omslu
ter 91,8 milj. kr., vilket är en 
ökning med cirka 20 procent. 
En av faktorerna till denna ök
ning är förutom inflationen 
personalkostnaderna, alltså lö
ner och sociala kostnader, som 
nu ligger på c:a 40 miljoner mot 
förra budgetens 30,8 milj oner. 
en ökning med 25 procent. För 
kommuninvånarna innebär den
na budget att det kommer a tt 
bli en höjning av renhållnings
taxan med 50 'kr. per år, lik
som att båtplatsavgifterna sti 
ger med samma summa. 

En kostnadsökning som kommit 
till i denna budget är att kom
munen övertagit hela driften av 
Aldersro i Fjällbacka, vilket in
nebär en ökning av nettokost
naden . 

- De olika nämnderna har ef
terhand jämkat sina äskanden 
och man har verkligen hjälpt 
till att ar beta så vi kan hålla 
en oförändrad kommunalskat t i 
kommunen, framhåller ekonomi
chef Bertil Joelsson. 

Om man ser genom de olika 
rubrikerna i budgeten konsta
rar man att socialvård och so-

cialförsäkring tar mest eller 40 
procen t av nettokostnaden, där
efter kommer undervisning och 
annan kulturell verksamhet som 
tar 27 procent, trots att man 
sänkt sina äskanden med 400.000 
kronor . A v denna summa har 
sko'an sänkt sina äskanden med 
200.000 kr. vilket inneburit att 
man bl. a , dragit in på material
inköp. Den kulturella sidan har 
dragit ner på sina äskanden med 
lika mycket, alltså 200.000 kr., 
genom an bl. a. senarelägga ut
rustningen till biblioteket i 
Fjällbacka där man skulle ha 
behön 132.000 kr. Här har man 
pruta' till 70.000 kr. Vidare har 
man sänh med 60,000 kr. när 
de gäller inköp av böcker. 

Den sociala nämnden har sänkt 
sina äskanden med 290.000 kr., 
dära. 100.000 kr. för lekotek till 
f'oI"'.Jmla. Denna verksamhet får 
alltså \ila under nästkomman
de år. 1Ian h ade i budgeten ta
git upp 50.000 kr. för drift av 
Yalöns barnkoloni nästa år. 
Deru:a = a har man tagit 
bort \-Lke~ innebär att verk
samhe:Er! nå Yalön kommande 
år iår :ig;;-ä nere. För att kolo
nin skt:.:.:e Cr:\-lts hade det be
höns yr-..er~gare pengar för re
para":on a~ anläggningen. 

Fjällbacka IK försöker bevara bryggdanstradition 
Fjällbacka IK har hållit sitt års
möte och man kunde därvid gö
ra den iakttagelsen att den gång
na säsongen, enligt verksamhets
berättelsen, varit en av de bästa 
i klubbens historia. Man har haft 
en omfattan de ak tivitet såväl på 
den manliga som k vinnliga si
dan , och dessutom en mycke 
aktiv ungdomsverksamhet. Skyt
teligan för A - laget vanns av Leif 
Isaksson på 19 maJ, det .ar ror 
övrigt andra året i f'o]jd som 
Leif toppade statistiken. A - la
gets bästa spelare har..m Bil 
ly J önsson, men överraskni:ng~ 
i laget har varit Karl-_-\xe: Jo
hansson. 

Det kan vidare konsta eras at: 
klubben sök t bevara den gamla 
traditionen med bryggdaru;en 
sedan förutvarande arrangör 
slutat. Detta har visserligen in
te varit någon lysande affär för 
klubben, m en man ansåg a tt det 

Järnboden 
T.I.0525-31780 

, 
e "<'a.'<l syT'..d a n ~n så gam

mal trad!:::.on i annat fall skulle 
föI"S\~ 

S ryreL<en :or det n ya året fick 
foljande sa:nmansättning: ordf. 
Lars EngOerg, sekr. Leif Eriks
son. ö"~!!a ledamöter blev Ulf 
Kru qnst- och Tommie Uvbeck. 
Cr:.gdo:n.ssektion : Bertil Hellberg. 
~L rev1.."Orer omvaldes Lennart 
Sn:r:s:son och Vicke Widelius. 
? otbollsektion: Gunnar Hellberg, 

• Karlqvist och Tommie Uv
beck. Ungdomssektion: Stig
Tore Berg, B.-A. Ahlzen, Len
nart Aronsson, Bertil Hellberg 
och Leif Eriksson. Till gymna
stiksektion valdes Adele Berg 
och Carl Lothigius. Bordtennis
sektion : Lennart Aronsson, Stig
Tore Berg och Carina Claesson. 
Som representant till BFF val
des Lars Engberg, och till Bo
husläns-Dals Idrottsförbund Alf 
Jonasson. 

Fjällbacka 
450 71 FJÄLLBACKA 

Fiskredskap - Verktyg 
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Ur General tv1unster Rullan Ahr 1740 
rollerings-Compagn. uthi Bohuus Lähn 

Nr Namn 
83 Olof Biörnson 
84 Anders Joenson 
85 Lars Christenson 
86 Lars Angrimson 
87 And. Olofson Fiällström 

88 Mattis Olofsson 
89 Olof Jödeson Jädda 
90 Joh. Jocobson 
91 Olof Anderson 
92 Anders Andersson 
93 Truls Rolofson 
94 Magnus Christensson 
95 J öns Jödeson Jädda 
96 Anders Pettersson 
97 Olof Ifwartson 
98 Simon Trullson 
99 Jöns Olofson 

100 Lars Larsson Hedernark 
101 Christen Bryngelson 
102 Nills Cristenson Wörqvist? 
103 Hans Joenson Falck 
104 Lars J oenson Falck 
105 Petter Olofson 
106 Tohre Håbergs. Ödman 
107 Hans Hindrik Joensson 

Siffran 4 i sista kolumnen torde 
betyda att de voro sjövana och 
befarna. Vidare stod antecknat 
i denna kolumn att de tillstodo 
sig ha fått Wartgelder (betal
ning) för ett eller två år. Om 

Födelseort Hemvist 
Qville S. Fiälbacka 

Dito Dito 
Dito Udden Hornbotrg 
Dito Fiälbacka 
Dito Dito 

Dito Dito 
Di to Dito 
Dito Tången 
Dito Fiälbacka 
Dito Dito 
Dito Dito 
Dito Dito 
Dito Dito 
Dito Lösbomark 
Dito Dito 
D ito Fiälbacka 
Dito Bräche 
Dito Fiälbacka 
Dito Råröd 
Dito Ej infört 
Dito F iälbacka 
Dito Dito 
Dito Mörhult 
Dito Ödsmål 
Dito Fiällbacka 

den sist insk:rinle heter det att 
han hade ett ars tjänstetid och 
inga Wartgelder förtjänat. 

Enrolleringsbåtsmännen var tyd
ligen en värnpliktig reserv som 

på 2:dra En-

Antagne Ålder då Nu Befaren 
1716 21 45 4 
1716 18 42 4 
1716 15 39 
1716 15 39 
1722 19 37 Fullm. 

Lotz 
1723 20 37 
1724 20 36 
1724 24 40 
1724 16 32 
1724 22 38 siövahn 
1726 19 33 
1727 17 30 
1727 24 34 
1729 26 37 
1729 26 37 4 
1731 28 37 4 
1733 23 30 
1737 33 36 4 
1737 30 33 4 
1737 24 27 4 
1737 23 26 
1737 16 19 siövahn 
1737 22 25 
1738 24 26 
1739 17 18 

flottan vid behov inkallade till 
tjänstgöring. För denna bered
skap hade de en viss ersättning. 
Vid anställande av lotsar i skär
gården åberopades ofta att de 
voro Enrollerings-Kungl. 

Dagbok 
.. 
over passerade fartyg vid Dyngön-lotsplats 1837 

1. 24 maj. Skepparen Malqom 
Råp, Slupp Lemkvidt, England, 
från Florön-Wäderöarne med 
last av Hummer, Lots, Elias 
Larsson från Dyngön till Wä
deröarne. Lotspenningar 3 Riks
daler. 

2. ' 4/ 6 Skeppare, B. Johansson, 
Slupp Familia 32 svåra Läster, 
hemort FJellbacka, lastat korn 
i Dannemark-Drammen, Lots 
P. J . Persson från Dyngön
Sjön. Lotspenningar 2 R:d. 24 
skilling. 

3. 25/ 6, Skeppare A . Hindrick
sen, Slupp Wänskapen, 31 3/ 4 
Svåra Läster Hemort Fiske
bäckskil, Trädlast från Mos
Horsenss. Lots Nils Holmberg, 
från Dyngön-Sjön. Lotspen
ningar 2 R:d 24 sk. 

4. 11/ 8 Skeppare P. Åsberg, 
Slupp Oscar 42% Läster, Hem
ort Grebbestad. Trädlast från 
Norge-Frankrike. Lots Elias 
Larsson från Dyngön-Sjön. 
Lotspenningar 3 Riksdaler 24 
skilling. 

5. 13/ 8 Skeppare Joh:s Olson. 
Slupp Enigheten. 34 svåra Läs
ter. Hemmahörande i Lysekil. 
Trädlast från Norge-Helsingör. 
Lots J . P . Person från Thjngön
Sjön. Lotsp. 2 R:d 24 sk. 

6. 25/8 Skeppare O. Stenström, 
Slupp Freden, 29 1/4 Sv. Läster 

Hemort H valön, Fjelbecka, 
Trädlast från Norge-Hollbäck. 
Lots Nils Holmberg, från Dyngön 
-Sjön. 2 R :d 24 skilling, L ots
penn. 

7. 20/ 9 Joh :s Falk, Slupp Amp
fion, 35% Sv. Läster. Hemort 
Fjellbacka. Last af Hvete från 
Memel-Bergen. Lots E . Lars
son, från Dyngön-Sjön. Lots
penningar 3 R:d 6 skilling. 

8. 9/10 Skeppare P. Olsson, 
Slupp Maria Catrin, Elisabeth. 
27% Sv. Läster. Hemort Lysekil 
med Trädlast från Moss-Dan
nemark. Lots P. J . Persson, från 
Dyngön-Sjön. Lotspenningar 3 
R :d 6 sk. 

9. 13/ 10 Skeppare J . Nilsen, 
Brigg Betty. Hemort Fredhall 
från Frankrike-Fredhall Hög. 
Barlast. Lots Nils Holmberg, 
Dyngö--Sj ön. Lotspenningar 4 
Riksdaler 16 skilling. 10% Sv. 
Läster. 

10. 14/10 Skeppare N. Walin. 
Tvenne Famillier 36 3/ 4 Sv. Läs
ter. Hemort Lysekil med Träd
last Fredhall-Dannemark. Lots 
Elias Larsson från Dyngä-Sjön. 
Lotspenningar 2 Riksdaler 24 sk. 

11. 7/ 11 Skeppare J. P . Larsson, 
Slupp Delphin å 30 Svåra Läs
ter. Hemort Fjellbacka med last 
av Sill och Fisk från Bergen
Göteborg. Lots N. Holmberg från 

Dyngön-Kongeharnn, Lotspen
ningar 6 Riksdaler. 

12. 17 / 12 Skeppare A. Hindrik
son, Slupp Wånneskyn på 31 3/4 
Sv. Läster. Hemort Fiskebäcks
kil med last av Korn från Dan
nemark-Norge. Lots Nils Holm
berg från Dyngön-Sjön. Lots
penningar 2 Riksdaler 24 Skil
ling. 

13. 28/ 12 Skeppare H. Anders
son, Slupp Delphin å 30 Svåra 
Läster. Hemort Lysekil med 
Last av Korn från Horsen s
Moss. Lots Elias Larsson från 
Dyngön-Sjön. Lotspenningar 3 
Riksdaler 6 skilling. 

Summa 13 Fartyg å tillsammans 
490 Svåra Läster och 41.10 Rg. 
Boj Lotspenningar. 

I ovanstående uppräkning har 
två kolumner uteslutits. Den ena 
gäller Dj upgående i fot vilket 
varierar mellan 8 och 10. Den 
andra var mätarebrefvet utgi
vits . Här har Götheborg varit 
u tgifningsställe för 8 av farty
gen, Strömstad 3 fartyg, Udde
valla ett och Stockholm ett. 
Dyngöns Lots plats den 12 Ja
nuari 1838. 

Nils Holmberg 

Lots Ålderman 

Föreningen 
för Fjällbacka 
Föreningen för Fjällbacka höll 
sitt årsmöte i Församlingshem
met den 15 juli under hr Alf 
Edvardssons ordförandeskap. Ett 
flertal intresserade medlemmar 
var närvarande och aktuella frå
gor diskuterades. Det gällde då 
framförallt de ekonomiska. Sti
gande kostnader för framställ
ning av tidningen Fjällbacka
Bladet var åter aktuell. Frågan 
diskuterades ingående och det 
beslöts enhälligt att höja med
lemsavgiften till 40 kr. Vidare 
beslöts att höja priset vid för
säljning av lösnummer till 15 kr. 
Även annonspriserna justerades 
och redovisas på vederbörlig 
plats i tidningen. 
P rotokollet från föregående års
möte föredrogs och lades till 
handlingarna. Årsberättelsen, 
balans- , vinst- och förlusträk
ningarna föredrogs och fastställ
des och revisorernas berättelse 
godkändes. Till ordförande för 
ett år återvaldes hr Alf E'dvards
son och till ledamöter i styrel
sen för två år hrr Algot Torewi 
och John I. Johansson. Reviso
rerna fru Kerstin Kroona och 
hr Stig Samre återvaldes. 
En gångbana från Källvik till 
Mörhult har länge varit av all
mänt intresse. Vägverkets svar 
på Samhällsföreningens lJegäran 
förelåg nu och det m eddelades 
att problemet inte k unde lösas 
nu utan hänvisades till omlägg
ningen av vägen som väntas ske 
närmare år 1990. 
En förfrågan om vad som göres 
för medlemsanskaffningen be
svarades m ed att för nä rvaran
de är medlemsantalet det största 
som varit eller 448 och att med
lemsvärvning har nu gett ett 
vackert resultat. Men önskvärt 
vore att många flera deltog i ar
betet. (Om vi skaffade en ny 
medlem vardera vad skulle det 
bli för resultat? Fantastiskt! 
Vårt tillägg.) Men något skulle 
göras för att öka medlemsskaran 
det var alla ense om. Får se vad 
som händer. Även portokostna
derna har förmågan att jämt 
stiga och det medverkar till att 
distributionskostnaderna för tid
ningen ökas. Alla kan även med
verka till att Fjällbacka-Bladet 
blir mera läsvärt genom att läm
na bidrag med artiklar av olika 
innehåll, t. ex. minnen från en 
svunnen tid, upplevelser m. m. 
Välkommen! 

Il1mWll1il1gar 'av 

tavlor utföres! 
MATERIAL I LAGER -

AlQOT TOREWI 
FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31071 
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Stor byggverksamhet inom Tanums kommun 
Man bygger inpm Tanurns kom
mun som aldrig förr . Under det
ta ar har fardigstä llts och hål
ler pa att färdigställas 115 lä
genheter. Denna höga summa 
har kunnat bli en realitet ge
nom att man fått ytterligare 
kvot under året. Att byggandet 
kommer att avtaga nästa år ty
der inget på, då kommande års 
byggnadskvot, som uppgår till 
7.000 kvm., redan är upptingad. 
Under detta år har byggts och 
håller på att uppföras 61 små
hus, 30 lägenheter i hyreshus, 
24 radhus vilket innebär 115 lä
genheter. 

Tanums kommunstyrelse har 
haft uppe för behandling bygg
nadsprogrammet för Tanums 
kommun för åren 1978-1982, 
och enligt detta är den planera
de lägenhetsproduktionen 390 
för kommunen. Uppdelade på de 
olika platserna innebär det, för 
Tanurnshede 151, Grebbestad 32, 
Fjällbacka 59, Hamburgsund 37, 

Rabbalshede 27, Östad 8, Lurs 
kyrkby 6, Havstensund 10 och 
övriga områden 60. I dag har 
man bostadsköer gällande hy
reslägenheter i såväl Tanum, 
Grebbestad, Fjällbacka som 
Hamburgsund. 

Till grund för beräkningen av 
bostadsbyggnadsbehovet ligger 
kommunens befolkningsmålsätt
ning om 11.500 invånare 1985. 
Detta innebär en ökning med 
cirka 420 personer mellan 1976 
och 1985. 

Enligt det tredje kvartalets be
folkningsstatistik finns i Tanums 
kommun 11.170. personer, vilket 
är en ökning med 55 personer, 
och man kan idag notera födel
seöverskottet i Tanum, Lur, 
Fjällbacka, men vad som är 
verkligt glädjande är inflytt
ningsöverskottet som man kan 
notera i praktiskt taget samtliga 
församlingar. 

1j~ ~ 6ahJt 
Kville Sparbank 

.~ 
I a[[a bankären~en väna E~er 

ti[[ sparbanken 

FJÄLL BACKA Tel. 0525 - 31018, 31380 

Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 
Rabbalshede och Kville. 

JAJRUND 

Tanums kommun 
Telefonväxeln öppen följande tider 
Måndag 8.00-12.00, 13.00-18.00 
Tisdag-torsdag 8.00-12.00, 

13.00-16.00 
Fredag 8.00-12.00, 13.00-14.00 

Byggnadsnämndens ordförande 
Måndag 9.00-12.00, 13.00-18.00 

Hälsovårdsnämndens ordförande 
Måndag 9.00-12.00 
Torsdag 10.00-12.00 

Expeditionstider från 1971-07-04 
~dag 9.00-12.00, 16.00-18.00 
Tisdag-fredag 9.00-12.00 

Pennset till Dig 

som hyr ett bankfack. 

Hyr Du ett bankfack för 19- får Du ett pennset 
Epoca (värt ca 20 kr) av oss. Ban -fack finns i olika 
storlekar. Det minsta kostar 50 kronor i årshyra 
och det facket brukar i allmänhet räcka för en 
familjs behöv. Givetvis får Du disponera facke t 
resten av året utan kostnad. 
Erbjudandet gäller t o m den 30 december 1977. 
Antalet fack är begränsat. 

• GÖTABANKEN 
Fjällbac -a 

Ring 
0524/1 0077 

När Ni behöver 
någon trycksak 

H NVE NII NG 
AKTIEBOLAG 

FJALLBACKA 

Telefon 0525-31435 

SCHEWEN lUS' 
TRYCKERI AB 

MUNKEDAL 



27/11 Första i advent: 11 Hgm Halmerius 

4/ 12 Andra i advent 14 Hgm Halmerius 

11/ 12 Tredje i advent 11 Hgm 11 Halmerius 

18 12 Fjärde i advent 14 Hgm HHN Halmerius 

24/ 12 Julafton 16 julbön Halmerius 

25/12 Juldagen 7 Hgm Halmerius 

26/12 Annandag jul 11 Hgm Block 

31/12 Nyårsafton 16 nyårs bön Halmerius 

1/1 Nyårsdagen 14 Hgm Halmerius 

6/1 Trettondedag jul 11 Hgm Halmerius 

8/ 1 Första e. Trett. 14 Hgm Halmerius 



/ 

Schewenius Tryckeri AB 
Munkedal 1977 

~. 


