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Den gamla byggnationen apm bestod av stora magasin vid Torget är sedan decennier tillbaka skövlad. Kvar står till mångas glädje två magasin vilka represen
terar tiderna ända sedan l700-talet. Dessa båda byggnader har nu räddats för framtiden då de genomgått ombyggnad av interiören samt är nyrenoverade till 
exteriören. Ägare till byggnaderna är Fjällbacka Elektriska och byggnaderna inrymmer förutom firmans alla utrymmen, även bibliotekets lokaler i bottenvå
ningen. ben övre våningen utgör bostadslägenheter. Det gamla Torget har åter blivit ett samhällets centrum. Byggnaden till vänster inrymmer bland annat 
den nyetablerade Båtshopen och utanför en brygga för utställning av båtar. Till höger ses Stora Hotellet och själva torgplanen är en inrutad parkeringsplats. 

Fjällbacka Biblioteks invigning ett 
dokument till platsens kulturhistoria 
Tisdagen den 19 september blev en 
gemytlig och värdig afton när man 
samlades i de nya bibliotekslokalerna 
för att inviga dessa för framtidens 
kulturella ändamål. 
De till ett sjuttiofem-tal uppgående 
inbjudna gästerna från kommunala 
organ, Strömstads kulturnämnd och 
bibliotek, Statens kulturråd, länsbib
lioteket, enskilda personer m.fl. häl
sades välkomna av Tanums kultur
nämnds ordförande Rolf Wallgren. 
Tillkomsten av denna bibliotekslokal 
har varit en önskedröm sedan lång 
tid - men man har även fått höra att 
det skulle bli för dyrt, sade Rolf 
Wallgren. Men vi har fått mycket för 
pengarna och det är värt varenda 
krona. Säkert är också biblioteket ett 

av de vackrast belägna i landet. 
Efter Wallgrens hälsningsanförande 
följde talens långa rad. Kommunsty· 
relsens ordförande Raymond Hans
son invigde, efter ett trevligt 
anförande om detta landskap där 
många litterära personer, kända och 
okända konstnärer och hur dessa 
målat detta vackra landskap och oli
ka ställen bl.a. där vi befinner oss 
samt framförallt där vi i kväll befin
ner oss. 
Så var man då inne vid kärnan i kväl
lens högtidlighet, »Bibliotekets ut
veckling i Fjällbacka». Om detta ta
lade förre bibliotekarien Algot Tore
wi och lämnade några glimtar från 
seklets början och fram tilll9SO-talet 
då sammanslagningen ägde rum av 

samtliga små bibliotek, till det kom· 
munala biblioteket av i dag. 
Därefter förenades deltagarna i ett 
fyrfaldigt leve för bibliotekets före
ståndare, Ella Persson, samt biblio
teksverksamheten i Fjällbacka. 

Som underhållare i pauserna under 
kvällen uppträdde den välsjungande 
skolläraren från Fjällbacka, Bo Oill
berg, och framförde till eget gitarr
ackompanjemang verk av bl.a. Nils 
Ferlin och Bellman. 

Länsbiblioteket representerades av 
Oit Westman som i sitt tal uttryckte 
sin glädje och tyckte det var stimule
rande att få komma hit ut till kultu-
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Föreningen för Fjällbacka har till 
syfte att verka för Fjällbackas ut
veckling framförallt på näringslivets 
område. Föreningen vill därför stär
ka intresset för Fjällbacka i första 
hand bland före detta Fjällbackabor 
och bland sommargäster i samhållet 
och den närmaste bygden. 

Några små ord 
Med några kortfattade ord vill jag 
beröra senaste årsmötet. Det besök
tes av c:a 15 personer av föreningens 
närmare 450 medlemmar. Intresset 
för Föreningen för Fjällbackas fort
levnad verkar inte så stort . Vi genom
gång av äldre Fjällbackablad finner 
jag att vissa årsmöten besökts av 150 
personer. Vi inom styrelsen hoppas 
finna på någon lösning för att få 
större intresse för vår förening. 

På annan plats i denna tidning har vi 
tagit upp förslag till stadgeändringar, 
eftersom vi anser att syftet med före
ningens verksamhet har förändrats. 
Därför ber vi medlemmarna att in
gående ta del av vårt förslag, som 
kommer upp på nästa årsmöte 
sommaren 1979. 

Nu är vi inne i den mörka årstiden 
och tiden går snabbt till jul. Det finns 
väl inga tecken på att julfirandet är 
på avskrivning vare sig -i Fjällbacka 
eller någon annanstans. Julruschen 
är _ nog lika stor i år som någonsin 
förr . Och visst får väl barnen. många 
och dyra julklappar i år som tidigare, 
trots föräldrars föresatser om spar
samhet. Affärslivets jul mister vi nog 
inte, det svarar säkert mänsklighe
tens obotliga vinstintresse för. 

En dag helt nyligen satt jag och hörde 
på min snart 9O-åriga mor, som be
rättade om sin barndom i Fjällbacka 
i slutet av 1800-talet, om folklivet, 
om julfirande m.m. Syskonskaran på 
7 barn fick -25 öre tillsammans att 

dela på vid varje jul. Då gick man till 
handelsboden och köpte små runda 
kex. Det blev ep handfull till var och 
en. En stor grann julgran var obliga
torisk i hemmet och kring den samla
des familjen på julaftons kväll. Någ
ra julklappar fick de aldrig, det var 
inte brukligt eller rättare sagt, de 
hade inte råd att ge sådana. Far i hu
set tog fram bibeln och läste julevan
geliet och så sjöng'man en julpsalm. 
Så knäppte mor och far sina händer 
och tackade Gue;!. för att de ännu en 
gång fått uppleva en jul. Så var det 
dags för måltiden. Julgröten var kokt 
och åts med god aptit, därefter fick 
man kokt saltad långa med sås och 
potatis. Man gick tidigt till sängs. På 
juldagens morgon knackade det på 
dörren och då kom åldersmannen 
med tänd lykta i handen och så skulle 
alla gå med till kyrkan och julottan. 
De äldre gick först och alla barnen 
efter i en lång rad . Det kunde bli ett 
radband på upp till 25 personer från 
Mörhult. Inte hade vi pengar eller 
leksaker eller annat som nutidens 
barn bestås med, men vi hade en inre 
glädje och förnöj,samhet och tack
samhet, som var dåtidens budord, 
slutade min mor. 
Det var hennes barndoms julfirande. 

Med dessa rader får jag önska alla 
läsare 'och medlemmar 

GOD JUL OCH ETT GOTT 
NYTT ÅR 

Alf Edvardsson 

HANDELSFIRMA 

FJÄLLBACKA VÄRME & SANITET 
STIQ och CONNY lINDft 

Allt inom VVS branschen 

O MBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

Tel. 0525-31 2 70 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 015215/310157 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 
= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 
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Järund 
In ven ting bygg
er ny fabrikshall 
En ny fabrikshall byggs nu hos Jä
rund Inventing. Hallen, som får en 
yta på 1.1 00 m', skall vara färdig i 
början på 1979. Företagets hela fab
riksyta kommer efter nybygget att 
uppgå till 4.000 m' . Den nya hallen 
skall i första hand utnyttjas som la
gerutrYll1me. En stor del av den nu
varande fabriken' kan därigenom fri
göras för att tillgod.ose ett växande 
utrymmesbehov för produktionen. 

Samtidigt kommer den tunga lastbils
trafiken för ankommande och avgå
ende gods att läggas om. Infarten för 
lastbilarna kommer i fortsättningen 
att förbindas med vägen öster om fö
retaget. Man undviker därigenom 
den tunga trafiken i nära kontakt 
med hyreshusen, där det finns många 
lekande barn, som utgör ett riskmo
ment. 

Den nya fabrikshallen är en del av fö
~etagets långsiktiga investeringspla
nering och är nödvändig fö r att ska
pa utrymme for en expansion i Fjäll
backa. Företagsledningen räknar 
med en försiktig ökning av den be
fintliga tillverkningen under de när
maste åren och att några nya projekt 
kommer att ge ökad tillverkning och 
sysselsättning på längre sikt. 

Cirka 2.000 ton plast förbrukas varje 
år för tillverkning av plastremsor och 
olika sjukvårdsartiklar. Produktio
nen har ökat påtagligt under de se
naste åren, och sedan 1970 har pro
duktionsvolymen tredubblats i före
taget. 

Under året har ,at nytt termommeter
skydd börjat säljas. Tillverkning och 
försäljning av sjukvårdsartiklar drivs 
i ett särskilt företag, Devello AB. Det 
nya termometerskyddet har utveck
lats under en period på tte år, och är 
resultatet av ett projekt, som syftat 
till att få fram en produkt, som till
godoser större anspråk på hygien och 
funktion inom sjukvården. Eftersom 
termometerskydd utgör en betydande 
del av Devellos försäljning är det vä
sentligt att utveckla allt mer avance
rade produkter, dels för att möta en 
allt hårdare konkurrens, dels för att 
kunna erövra nya marknader . 

Försäljningen av det nya termome
terskyddet påbörjades tidigare i år på 
USA-marknaden . Introduktionen 
har varit mycket framgångsrik och 
mot en beräknad fö rsäljning i år på 
15-20 miljoner skydd räknar man nu 
med att komma upp i en försäljning 
på 50 miljoner enheter det första 
året. Treskiftstillverkning har ' varit 
nödvändig för att klara den stora ef
terfrågan. 

En annan ny produkt är en maskin 
för sjukhuslaboratorier. Maskinen 
monterar automatiskt cytologiska 
preparat. Detta arbe'te gjordes tidiga
re för hand och maskinen innebär en 
betydande rationalisering. Prepara
ten kan ökas tiofaldigt. Maskinen 
har· redan visats på en mässa. Försälj
ningen kommer att påbörjas 1979. 
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Sjöfartsföredrag under kulturveckan i 
Fjällbacka väckte intresse 
»Sjöfart» hade skepparsonep Allan 
Olsson från Kiddön kallat det före
drag som han höll i Fjällbacka för
samlingshem. Åhörarna fick där hö
ra berättas om segelfartygens glans
period under 1800-1900-talet. Publi
ken som helt fyllde den stora salen 
fick höra talaren beskriva det stora 
uppsving som fraktfarten då hade 
med redare som ägde 10-20 båtar 
som seglade i fraktfart nära och fjär
ran. 

Störste redaren på kusten var Martin 
Backelin som hade 14 fartyg, samtli
ga aven större typ, men även om han 
var redare ingick flera andra i bola
get. 

Talaren avtackades av Arne Fred
lund samt av många åhörare som vil
le veta mera om båtar, skeppare och 
besättningar. Samtidigt hade ordnats 
en utställing med bilder på gamla se
gelskutor och denna blev mycket 
uppskattad. 

Byg~nadsplaneringen söeer Vedde
berget pågår. Byggnadsnämnd och 
planförfattare bearbetar material. 
Dom informerar kommunala organ 
och lokala föreningar- och samman
slutningar. Trots intensivt arbete, tar 
detta sin rundliga tid. Ett fullt utar
betat och av myndigheterna godkänt 
förslag kan föreligga i slutet av 1979. 
Det är därför med tillfredsställelse vi 
får möjlighet bebygga Falkeliden un
der tiden ett nytt bostadsområde kan 
färdigställas. 

Ä ven om det handlade om båtar som 
inbringade sina ägare stora förtjäns
ter, var de svåra förlisningarna 
olyckor vars omfattning åhörarna 
bara kunde ana sig till. Värsta olyc
kan inträffade 1921 då sju personer 
omkom och då skutorna Hamilton 
och Liberator gick under, en man 
räddades och kunde berätta om olyc
kan. 

l slutet på 1930 fanns l Hamburgsund 
37 större och mindre fraktbåtar och 
ett stort antal av befolkningen segla
de med dessa och när olyckor inträf
fade drabbade de hela familjer svårt. 

Allan Olsson visade även bilder på de 
båtar han talade om, detta var möj
ligt genom att målningar hade foto
graferats. De första båtarna hade 
inga styrhytter och ingen maskin men 
så småningom ersatte motorn seglen 
och i slutet av 19S0-talet försvann det 
mindre tonnaget. En skuta seglar 
dock ännu i Australien. Det.är MS 
Dana som såldes till ett film sällskap 
för att sedan åter brukas för fraktfart 
i sitt nya hemland. Dana var byggd 
1919 och fördes då av Bernhard 
Olsson, Karlsvik, Hamburgö. 

Tre skeppare av större format fanns 
då' här på öarna, Oscar Olsson, Kid
dön, Bernhard Olsson, Hamburgö 
och Nestor Olsson, Jakobsö, alla 
släktingar till Allan Olsson som gett 
ut en skrift om Segelfartygens tid på 
Bohqskusten. 

Planering· byggande 
För Falkeliden - bostadsområdet 
norr om hyreshusen - är nu föremål 
för statsbidragsprövning vad det 
gäller byggande av vatten- och av
loppsledningar samt gator. Beslut 
väntas vilken dag som helst. Fråil 
kommunens sida är all projektering 
klar och upphandling gjord. Då stats 
bidragsbeslutet föreligger startar ar
betena omedelbart. Ett nödvändigt 
tillskott av 28 tomter kommer då att 
kunna' bebyggas med början under 
Z:a halvåret 1979. 

Den därefter kommande planerings
omgången måste omfatta de så kalla
de A-områden i översiktsplan. Dessa 
skall då betjäna främst landstingets 
resp. skolans utbyggnadsbehov. Till 
detta får jag anledning återkomma 
senare. Till dess: Ett gott nytt år. 

Raymond Hansson 

Inramningar av 

tavlor utföres! 

MATERIAL I LAGER -

AlC;OT TOREWI 
UÄLLIACKA 

TELEFON 0525/31071 
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Ny Konsumbutik 
i Fjällbacka 

Konsums nya butik ligger i omedelbar närhet till den nya byggnationen kvar
teret Sumpan. 

Ett angeläget behov aven ny kon
sumbutik i Fjällba,cka är nu uppfyllt. 
Behovet har under många år varit 
aktuellt då den gamla butiken nere 
vid Södra Hamngatan blivit alltmer 
nedsliten och otidsenlig. Men det har 
varit svårigheter att finna en tomt 
som gagnade alla önskemål. Parke
rim;sförhållandena inom samhället 

är det svårlösta problemet då mark 
därför saknas, vilket var förhållandet 
vid den gamla affärslokalen. Läget 
var ju idealiskt för sjöfarande och de 
vilka var bofasta längs strandremsan 
-, men man saknl!de u'tveckli ngsmöj
ligheter . Därför drog man österut till 
det nua bostadsområdet Sumpan. 
Platsen är centralt belägen och i an-

slutning till villabebyggelsen. Den 
framtida bebyggelsen kommer att 
finnas i omgivningen där även sjuk
vårdscentralen kommer att få sin 
plats. Läget är utmärkt och en stor 
parkeringsplats i anslutning till afr
ärsbyggnaden. Den 29 juli slogs port
en upp och invigningen samlade 

Fjätlbacka-Bladet 

mycket folk. Fastigheten har en yta 
av 260 kvm. plus kallager och perso
nalutrymmen. Själva försäljningsyt
an ligger på 170 kvm. och kostnaden 
Jielöpcr sig på 1.3 millioner kronor. 
EntreprenOren IOr Dyaet har vari,t 
byggnaashrma Anders Hiikanssull, 
Tanumshede. 

Nuvarudestadgar för Föreningen för FJällbacka 
Antagna vid föreningens årsmöte den 
21/71959. 

§1. 

Föreningen för Fjällbacka har till 
syfte att verka för Fjällbackas ut
veckling framför allt på näringslivets 
område. Föreningen vill därför stär
ka intresset för Fjällbacka i första 
hand bland f.d. Fjällbackabor och 
bland sommargäster i samhället och 
den närmaste bygden. . 

§ 2. 

Medlem av föreningen kan varje för 
Fjällbacka intresserad person bliva. 

§ 3. 

Som konta,ktorgan skall föreningen 
utgiva en tidning, som även är före
ningsblad, med minst två num.mer år
ligen. 

§ 4. 

Årsmöte hålles årligen i juli månad. 
Dag meddelas i förenings bladet. 

§ 5. 

Föreningens styrelse utgöres av fem 
ledamöter och två suppleanter, vilka 
väljas för en tid av två år. Vartannat 
år väljes tre ledamöter och en supple
ant och vartannat år två ledamöter 
och en suppleant. Då ' föreningen i 
första hand är avsedd att verka bland 
icke Fjällbackabor , skall minst fyra 
av styrelsens ledamöter och en av 
suppleanterna bestå av förenings
medlemmar, som ej är mantalsskriv
na i Fjällbacka. 

§ 6. 

Årsmötet utser ordförande. De övri
ga styrelseledamöternas funktioner 
beslutas av styrelsen. , 

§ 7. 

Två revisorer och två revisorsupp
leanter för dessa välias på årsmötet 

för innevarande verksamnetsllr. 
Verksamhetsåret omfattar tiden 1/7-
30/6. 

§ 8. 

På årsmötet föredrages styrelse- och 
revisionsberättelser, förrättas val och 
diskuteras andra för föreningen an
gelägna frågor. 

§ 9. 

Ändring av föreningens stadgar skall 
godkännas av två på varandra följan
de årsmöten. 

§ 10. 

Föreningens upplösande skall beslu
tas av ett ordinarie och ett extra års
möte. 

§11. 

Skulle föreningen upplösas tillfaller 
tillgängliga medel Fjällbacka samhäl
le att användas för industriändamål. 

Förslag till stadgeändringar, som 
kommer att framföras av styrelsen 
vid nästkommande årsmöte, 

§1. 

Föreningen för FjäUbacka(FFF) har 
till syfte att främja näringslivet i or
ten, att värna om Fjällbacka som (ri
tidsmiljö och att även i övrigt verka 
för dess gynnsamma utveckling. Fö
reningen skall därför vara ett organ 
för samråd mellan ortsbor och övri
ga, som genom sommarvistelse eller 
på annat sätt har samhörighet m:!d 
Fjällbacka, för att därmed genom 
initiativ av olika slag och kontakt 
med kommunala och andra instanser 
gagnå de intressen, som föreningen 
har såsom målsättning. 

§ 5. 

I denna paragraf synes det lämpligt 
med hänsyn till den föreslagna vidga
de ändamåls bestämmelsen i ' § l att 

stryka det senare ledet q.v.s. den me-, 
ning som börjar med orden: »Då 
föreningen i första hand etc. -:-:
Fjällbacka». 

§ 11. 

Skulle föreningen upplösas skall bes
lut samtidigt fattas om att ev. över
skott skall överlämnas , till 
kommunen eller annat organ för än
damål, som står i överenstämmelse 
med föreningens syfte. 

NISSE CARLSSONS 

(j)amlriJailUJ 

Årets nra permanent 

Allt i modern harvård 
Tel. 0525/31125 

Besök Herrfrisering~n i FjällbackaI 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525-31526 

I5ill kUl-1demQs Ijäl-1sl! 

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

Välkomna! EVA:s 
Tel. 0525/31014, 31252 
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Fjällbacka biblioteks invigning . ... 
jorts. jrån sid. l 

Några bildavsnitt ur invigningen av bibliotekslokalerna: Kommunstyrelsens ordförande Raymond Hansson håller sitt 
invigningstal. Därunder visar konstnären Lennart Holmberg, till höger och kulturnämndens ordförande Rolf Wallgren, 
till vänster, den av L.Holmberg skänkta oljemålningen. Därunder ses till vänster Nils Eriksson under arbetet med band
upptagningen av vad som sker under det att Bo Gillberg under en paus sjunger och spelar gitarr. Överst till höger Inga 
och Olof Guding, där han läser egen dikt om bibliotekets tid. Därunder talar på sociala centralnämndens vägnar John 

Rune Forsberg. Nederst ett avsnitt av lokalens publik. 

rens centrum, till det unika och säll
synt vackert belägna biblioteket i de 
nya lokalerna vid hamnen. 

För övrigt ansågs denna trevliga in
vigning vara en värdig avslutning på 
den vällyckade kulturveckan, som 
arrangerats inom Tanums kommun. 

Som först i gratulanternas skara var 
Git Westman som överlämnade ett 
bokverk till bibliotekarie Ella Pers
son. 
Överlämnandet av gåvor fortsatte, 
Lennart Holmberg, f.d. 
fjällbackabo, överlämnade en vacker 
egenhändigt målad tavla över sam
hället i norra delen av Hamngatan 
vid Lastkajen. 
Byggnadsentreprenören Anders Hå
kansson talade och tackade för att 
han fått medverka till denna kulturel
la byggnad. 
Arne Fredlund överlämnade som 

gåva boken om Kville gamla kyrka, 
utgiven av seminarielärare Sverker 
Stubelius år 1947 samt årsskrifter av 
»K villebygden» . 
Gunvor Maxim representerade 
Strömstads kulturnämnd och biblio
tek och överlämnade en blomster
uppsats samt två böcker om grann
kommunen Strömstad. 
Tanums kommunfullmäktiges ordfö
rande Sune Karlsson talade och öns
kade lycka till i framtiden. 
Som representant för sociala central
nämnden, överlämnade John-Rune 
Forsberg en gåva, så gjorde även 
John Berggren för fritidsnämnden. 

Hyresvärden, Lennart Svensson, 
överlämnade en gåva och Tanums 
biblioteks busschaufför , Olof Gut
ling, föredrog egna verser vari teck
nades något ur bibliotekets historia, 
för övrigt ett humoristiskt inslag. 
Kerstin Jonasson från Statens kultur-

råd höll ett intressant föredrag bl.a. 
om vad som kulturrådet sysslar med. 
Tanums biblioteks chef Karl-Axel 
Wikström visade diabilder över den 
förvandling som fastigheten under
gått där biblioteket nu är inrymt. 

Med den nya bibliotekslokalens 
invigning har biblioteksverksamhe
tens alternerande tillvaro till olika lo
kaler i samhället upphört, vilket 
pågått under 40 år inom tre olika lo
kaler: Folkets hus, Gröna Lids Pen
sionat och senast Församlingshem
met. 
Var är då bibliotekslokalen belägen? 
Jo, i det stora Wenaderssonska 
magasinet vid Torget på andra sidan 
gatan vid Stora Hotellet. Utsikten är 
vacker mot södra delen av samhället 
och ut över fjorden. Exteriören av 
denna magasin byggnad bär kulturens 
prägel. Den uppfördes på 1700-talet 
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Lagfarter i 
norra Bohuslän 

s 

Sven-Arne Nilsson, Ringblommega
tan 23, Västra Frölunda, på Bräcke 
Nedre 2:33, Kville, Tanum, som han 
för 140.000 kr köpt av AB Bräcke 
Fritidsby. 
Marinanläggningar Kommanditbo
lag Olofsson & co, Meijerbergsgatan 
2B, Göteborg, på Bräcke Nedre 2:45, 
Kville, som de för 70.000 kr köpt av 
Handelsbolaget Sverbo. 
Marinanläggningar Kommanditbo
lag Olofsson & Co, Meijerbergsgatan 
2 B, Göteborg, på Bräcke Nedre 2:46 
Kville, som de för 70.000 kr köpt av 
Handelsbolaget Sverbo. 
Marinanläggningar Kommandi tbo
lag Olofsson & Co, Meijerbergsgatan 
2B, Göteborg, på Bräcke Nedre 2:47, 
Kville, som de för 70.000 kr köpt av 
Handelsbolaget Sverbo. 
Marinanläggningar KO!llffianditbo
lag Olofsson & Co, Meijerbergsgatan 
2B, Göteborg, på Bräcke Nedre 2:48, 
Kville, som de för 70.000 kr köpt av 
Handelsbolaget Sverbo. 
Florence Svensson, Almhöjdsvägen 
56, Göteborg, på Backa Norr 1:14, 
Kville, som hon för 75.000 kr köpt av 
AB Fjällbacka Fritidsby. 
Florence Svensson, Almhöjdsvägen 
56, Göteborg, på Backa Norr 1:15, 
Kville, som hon för 75.000 kr köpt av 
AB Fjällbacka Fritidsby. 
Bror Hulterström, Brahegatan 38, 
Stockholm, på Lersten Uppegården 
2:29, Kville, som han för 625.000 kr 
köpt av Agnes Söderberg. 
Bo Lundström, Johannesbergsgatan 
22, Göteborg, på Ödsmål Sörgården 
3:74, Kville, som han för 96.000 kr 
köpt av Vigo Olausson. 
Monica Rösmark, Sävstigen 6, As
kim, på Bräcke Nedre 2:28, KviIIe, 
som hon för 235.000 kr köpt av Per
Olof Brandt. 
Tore och Pia Pettersson, Hultgrens
väg 5 B, Lerum, på Jore 7: 102, KviIIe 
som de för 75.000 kr köpt av Rickard 
Larsson. 
Anders Järund, Lund, på Ödsmål In
negård 1:93, Kville, som han för 
80.000 kr köpt av Harry Järund. 
Irene Svensson, 14 Rue Georges Vil
Ie, Paris, på Jore 7:105, Kville, som 
hon för 150.000 kr köpt av Rickard 
Larsson. 
M-H Produkter AB, Skövde, på 
Bräcke Nedre 2:48, KviIIe, som för 
70.000 kr köpts av Marinanlägg
ningar Kommanditbolag Olofsson & 
Co. 
Dan Bexer, Knapehall 72, Askim, på 
Ödsmål Innegård l: 152, K ville, som 
han för 279.000 kr köpt av Yngve af 
Klint. 
Rolf Svensson, Solskiftegatan 51, 
Kungälv, på Hjärterön 1:7, Kville, 
som han för 135.000 kr köpt av döds
boet efter Lovisa Eliasson. . 
Ulla Fredriksson, Rödbo Idrottsgata 
35, Kungälv, på Hjärterön 1:7, Kville 
som hon för 135.000 kr köpt av Rolf 
Svensson, 
Gitt af Klint, Jägaregatan 12, Öre
bro, på Ödsmål Innegården I: 158, 
Kville, som hon för 465.000 kr köpt 
av Bengt Olsson. 
Ally Nielsen, Drottninggatan 31, Ly
sekil, på Jore 7:76, Kville, som hon 
för 150.000 kr köpt av Bert Nielsen. 
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»Och d/Jr ljuset /Jr, d/Jr /Jr det jul» så 
heter det i slutstrofen till Jeanna Ot
erdahls vackra och stämningsfulla 
julsång: »När det lider mot jul.» 
Och nog kan det kännas så, just när 

-jet lider mot jul, att dar ljuset ar, dar 
ar det jul. Vem kan undgå att känna 
julstämningen, när adventsstjärnor
na och adventsljusstakarna börjar ly
sa i de vintermörka fönstren, nar vi 
tänder det ena advenstljuset efter det 
andra, när städernas gator börjar 
stråla och glimma av ljusgirlanger . 
Och nar man sedan så småningom 
skall ställa i ordning för julen, aldrig 
får man val se så mycket ljusstakar 
och ljus komma fram, som då. Och 
så tages julens ljusträd in, granen, 
och översållas med ljus. Hur olika 
man än smyckar ~in gran, nog vill 
ändå var och en ha ljus i granen. 
Så kommer då den stora och glädje
rika högtiden. Och hur olika den än 
må firas, nog måste man med dikta
rinnan instämma och säga att »julen 
är ljus». Det strålar och lyser i hus 
och hem, ja, också i Guds hus som 
aldrig annars. - Men är det då också 
så, att »där ljuset är, där är det jul»? 
Riktigt så enkelt är det inte, att det 
blir jul, bara man ställer fram litet 
fler ljusstakar än vanligt och tänder 
sin gran. Och inte har diktarinnan 
menat det så heller med det hon 
skrev. Sången börjar med att tala om 
en stjärna, som strålar förunderligt 
blid, som lyst över världenes oro och 
strid i nära två tusende år. 
Du förstår vilken stjärna hon tänker 
på. Det är den stjärnan, som de vise 
från österns länder talade om såsom 

'den nyfödde judakonungens stjär
na' . Det är om den stjärnan och dess 
ljus diktarinnan skriver, att »dIr lju
set är, dar ar det jul». 
Så var det, nar den först lyste fram 
på himmelen. Den gick.då framför de 
vise männen på deras långa resa. 
Men plötsligt stannade den. Och dar 
ljuset v,ar, dar var det jul. För·dar var 
Herren Jesus själv, Guds enfödde 
Son, i gestalt av ett litet nyfött barn. 
Det är den stjärnan och dess ljus, 
som gör att det är jul. Ännu lyser den 
för människor i Guds Ord, den heliga 
skrift, som vill visa oss på Jesus, hjäl
pa oss att finna honom och leda oss 
fram till honom, alldeles som. stjär
nan gjorde med de vise från österns 
länder. Och när man finner Jesus, då 
blir det ljus i allt mörker. För han har 
själv kommit i världen såsom värl
dens ljus och lovat: »den som följer 
mig, han skall förvisso icke vandra i 
mörkret utan skall hava livets ljus.» 
När man finner honom, då blir det 
jul. 
För det är det, som är julens innersta 
mening, att Gud i sin Son låter sig 
finnas av oss och kommer oss mänsk
ligt nära. Därför är det det ljuset, 
som först och främst borde sättas på 
ljusstaken och få lysa för alla som är 
i huset, Guds Ords ljus, så att det qle
ve läst i hemmen, och så att julen be
tydde kyrkogång, såsom det alltid va
rit förr. Då kunde det verkligen bli så 
ide ' många ljusstrålande husen och 
hemmen, att »där ljuset ar, där är det 
jul». 

Hans G Halmerius 

Om 7V:n krångtar 1rtJ1g 
Klipp annonsen! 

CJijällbacka 1Radio & 7V-service 
Serviceområde: T anums kommun 

Träffas säkrast före kl. 11 och efter kl. 18 

Telefon 0525 - 319 80, 31925 

3 månaders garanti på utförda arbeten! 

OälkoH1I1a iii! 

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

Vi serverar Julbord tre söndagar i december! 
Ny festvAning Nytt konferensrum för 50 personer 

Modern Barservering i nygammal stH 
T .1.lon 0525/31003 

Varje dag vårt populära SILLBORD mellan kl13 - 18 

F jällbtICu-Bladet 

FjiUbacka bibUoteks invigning .... 
forts. frrht ,id. 5 

Bibliotekarie fru Ella Persson. 

under den gyllene silltl<1en. Under se
nare nalften av 1800-talet påbyggdes 
det till två våningar som det är i dag. 
Det var då som Fjallbacka framlevde 
sin storhetstid som centrum inom 
spannmålshandeln. Numera ar Fjäll
backa Elektriska ägare och kommu
nen nyr biblioteksloKalerna, som nar 
en yta av 140 m'. På denna yta har 
man lyckats placera en mycket trevlig 
och rymlig bibliotekshall, en separat 
barnavdelning, ett rum beräknat som 
studierum för olika cirklar och med 
en mängd facklitteratur, en studie
haIl där man framdeles skall kunna 
sitta ostörd och läsa mikrofilm eller 
lyssna på spårkkurser på band eller 
liknande, en läshörna för dagstid
ningar och tidskrifter, pentry, kontor 
och förråd samt två toaletter, av vil-

ka den ena är hanaiic:appvänl1g. ~an 
har även några montrar avsedda för 
olika slag av utstal1ningar m.m. En 
annan finess för att !runna utöka de 
ISO hyllmeter som nu finns, ar att 
man har dubbelsidiga bokhyllor som 
är flyttbara, då de ar försedda med 
hjul. 
Tidigare har biblioteket varit öppet 
fem timmar per vecka, fördelat på tre 
dagar, men denna tid har nu för
dubblats till tio timmar på tre dagar i 
veckan. Fjällbacka, som ar en filial 
till kommunbiblioteket i Tanum, är 
det fasta bibliotek som har den störs
ta utlåningen under förra året, 
17.500 boklån och man väntar en 
avsevard ökning under iImevarande 
år. 

Det hände på hösten -53 
att Fjällbacka en ny bibliotekarie fick se 
Herr Torewi som varit med många år 
sa upp sig och avsked får. 
Den nye hörde också till kategorin man 
av många känd under namnet Gröna Lids Sven 
I sju år han slet för ringa betalning 
sen var det ajöSII och det gick ej med överta1ning 
att förmå honom stanna kvar och jobba 
han sa bara nej, och biblioteksstyrelsen nobba 
Men Sven hade en fru den vtna och saIla 
som tog över hans jobb, vi känner ju Ella 
Hon kämpade vidare utan att mucka 
och lånade ut från biografens lucka. 
Men kraven bJev större och lokalerna för små 
Ella funderade länge hur detta skulle gå 
men så en vacker dag det hände 
lokalen i församlingshemmet blev ledig och alla kände 
att nu ar alla problemen slut 
och det såg verkligen bra ut. 
När tio långa år hade gått 
det ånyo var tid för uppbrott 
ty KA W tyckte inte käl1arn var bra 
sondering gjordes hos Lennart om dar var något att ha 
och se dir blev det genast napp 
skönt att Ella från källaren slapp 
I dag har vi samlats i fIna lokaler 
Inga och jag vi höjer våra pokaler 
lyckönskar Ella och hoppas hon får 
arbeta och trivas i många år. 

T-wi. 
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Musik/esten 1978 

De olika orkestrarna vid Musikfesten var, på mittbilden Fjällbackas orkester Pertinax, till vänster Scrotum från Resö och till höger Stenkrossen frin Göte
borg. 

Musikfesten i år föregicks aven mas
siv satsning från arrangörshåll. En 
schen med plats för tre ' orkestrlu 
byggdes, affischer trycktes och,sattes 
Upp i stora delar av Bohuslän. Det 
blev dOck inte den succe som närmast 
var given och främsta anledningen, 
till det var vädret. Tunga regnmoln 
hopade sig över fotbollsplanen hela 

Protokoll fört vid årsmöte i Försam
lingshemmet med Förelungen för 
Fjällbacka den 21 juli 1978 kl. 19.30. 

Närvarande 13 personer. 

§1. 

Ordförande Alf Edvardsson hälsade 
de närvarande välkomna och förkla
rade årsmötet öppnat. 

§ 2. 

Att justera dagens protokOll valdes 
Gustav Heyman och Evert Waldner. 

§ 3. 

Godkändes att mötet blivit 9tadgeen
ligt utlyst. 

§ 4. 

Dagordningen upplästes och godkän
des. 

§ 5. 

Att leda årsmötets förhandlingar val
des Alf Edvardsson. 

§ 6. 

Till sekreterare vid årsmötet valdes 
Francisca Lindberg. 

§ 7. 

Protokoll från föregående årsmöte 
upplästes och godkändes. 

§ 8. 

Årsberättelsen föredrogs och lades 
till handlingarna. 

§ 9. 

Balans, vinst- och förlusträkning 
samt revisionsberättelsen föredrogs. 

§ 10. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
den tid revisionen omfattade. 

dagen och resulterade i små skurar. 
Detta ,avskräckte säkerligen många 
intresserade, meJ:! drygt '300 personer 
sökte sig_ändå ut till konserten. Efter 
en halv timmes försening på inter
nationellt maner, kom 'kon5erten ,i 
gång. De tre orkestrarna, var: Perti
nax från' Fjällbacka, Stenkrossen 
från Göteborg och årets nya stjärnor 

Scrotum från Resö. 

0'11 Scrotum kan sägas att de spelar 
tung, aggresiv rock, med vassa gitarr
solon effektivt trummspel och mull
rande bas. 

Det riktiga ~trycket» uteblev dock 
under större delen av kvällen m:en i 

slutet tände det till lite grann. Finalen 
var en orgie i musik, ljus och som 
helhet kan man betrakta konserten 
som ganska lyckad. 

En lika frisk satsning kommer att fö
retas även nästa år och vi får hoppas 
att vädrets makter är mer gynnsam
ma denna gång. SS Svepet 

Protokoll 
§ Il. 

Till ordförande för ett år återvaldes 
Alf Edvardsson. 

§l2. 

Till sekreterare på två år valdes Fran· 
cisca Lindberg. 

§ 13. 

Till vice sekreterare för ett år återval
des Claes W. Kjellberg. 

§ 14. 

Till styrelsesuppleanter på två år val
des Emil Haeger och Gunnar Fred
riksson. 

§ 15. 

Till revisor på ett år valdes Arne 
Fredlund och återvaldes Kerstin 
Kroona. 

§ 16. 

Till revisorsuppleanter på ett år val
des Stig Samre och återvaldes Elon 
Engberg. 

§ 17. 
Årsavgiften fastställdes till kr. 40:-. 
Beslöts att årsmötets protokoll skall 
publiceras i Fjällbackabladet, 

§ 18. 

Frågan om medlemsanskaffning dis
kuterades. Beslöts att ett löst anmäl
nings/inbetalningskort skall bifogas 
sommarnurnret av Fjällbackabladet, 
för att underlätta för intresserade att 
bli medlemmar. Föreningens med
lemsantal hade minskat med drygt 
5 0,10, från 448 st. år 1977 till för när
varande 423 st. Beslöts att styrelsen 
skulle arbeta vidare med problemet 
att anskaffa nya medlemmar. 
Ordföranden framförde föreningens 

tack t111 fru Ingrid Forster för hennes 
insats för 'att värva nya medlemmar. 
Beslöts att annons för föreningens 
nästa årsmöte skall införas i annons
tidningen Björklövet. 

§ 19. 

Några skrivelser till föreningen före
låg ej. 

§20., 

Övriga frågor: 
Föreningens ringa förankring bland 
den fasta befolkningen i Fjällbacka 
(92 0,10 av medlemmarna uppgavs va
ra sommargäster) , togs upp till 
diskussion, mot bakgrund av, verk
samhetens målsättning. Det konsta
terades att Fjällbackabladets utgiv
ning för närvarande tar föreningens 
resurser fullt i anspråk. Det uppdrogs 
åt styrelsen att gripa sig an detta 
problem samt att överväga 'en revide
ring av föreningens stadgar och mål
sättning. 
Evert Waldner framförde sitt tack 
för föreningens bidrag till en resa till 
Stockholm, där kontakt togs med 
Naturvårdsverket med anledning av 
planerna på att uppföril en Service
anläggning och båthamn, och att 
utöka antalet båtplatser för kust-

sträckan mellan ' Lysekil och Ström
stad. Det kan bli aktuellt att 10kaJi!e. 
ra denna utbyggnad till Fjällbacka. 
Vid Stockholmsbesöket togs även 
kontakt med De Handikappades 
Riksförbund, med tanke på den nya 
anläggningens utformning. Mötet 
diskuterade för- och nackdelar med 
den planerade utbyggnadens lokalise
ring till FjällbaCka. 
Evert Waldner förevisade ett förslag 
till utbyggnad av Badholmen. 
Claes Kjellberg framförde före
ningens tack till styrelsen för dess ar
bete. 
Konstnären Ulla Waller tackades i 
sin frånvaro för att hon under en rad 
år stött föreningen genom att skänka 
en målning för utlottning vid före
ningens årsfest. 

§21. 

Ordföranden tackade mötet för visat 
intresse och förklarade sammanträ
det avslutat. 

Justeras 
Gustav Heyman 
Evert Waldner 

Fjällbacka som ovan 
vid protokollet 

Francisca Lindberg 

~],JId4~ 
HITTAR NI HOS 

PERCY'S FOTO 
TEL.. 015215-31690 

"LAGPRISFOTO" 
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Galleri Bryggan 

Bildmaterielet här ger en bild av trevlig gemenskap under en vistelse vid utställningen. Mittbilden upptager »Galleri Bryggans» direktion, fruarna Solveig 
Sundeqvist och Ingela Lundberg, vilka även är värdinnor och som under sitt glada uppträdande bjuder deltagarna på en läskande och angenäm juice. Från 
vänster synes konstnär K.G.Holmberg i ett glatt samspråk med en besökare, fru Maj Gustavsson och till höger 91-åriga fr Therece Nordblom, sonsonen Allan 

Galleri Bryggan som i somras hade 
sin andra säsong, blev ett välbesökt 
etablisemang under den gångna som
maren. Säsongen öppnades med ma
rinmålaren Gustav Samuelsson sign. 
Gsam, vilken ställde ut sina kuttrar 
och skutor. 14 dagar senare följde 
Ardy och Antony Strtiver, två glada 
herrar med Ir..assor av färg. Enorm 
succe gjorde därefter Terese, Maj 
och Allan Nordblom, vilka visade si-

Lagfarter. 
forts. från sid.5 

Tesse Grill, Avenue ST Therese 4, 
1640 Rhode, St Genese, Belgien, på 
Jore 7:103, Kville, som hon för 
150.000 kr köpt av Ingela Bjurevad. 
Henric Hedlund, PI 4757, Kungs
backa, på Bräcke Nedre 2:21, Kville, 
som han för 70.000 kr köpt av Irene 
Jägersten. 
Inger Pilbratt, Sandåsgatan 15, Kris
tinehamn, på Bräcke Nedre 2:36, 
Kville, som hon för 250.000 kr köpt 
av Leif G. Lj ungqvist. 
Rune Granlund, Gullebovägen 4, 
Karlskoga, på Jore 7:101, Kville , Ta
num, som han för 375.000 kr köpt av 
Inga-Lill Kristoffersson. 
Ingela Larsdotter Bjurevad, Lunne
bergsgatan 14, Trollhättan, på Jore 
7:1 03 , Kville, som hon för 122.000 kr 
köpt av Rikard Larsson . 
Bengt Tivelius , Falkgatan 2, Asker
su nd, på Jore 7: 104, Kville, som han 
fö r 150.000 kr köpt av Rikard Lars
son. 
John Granqvist Byggnadsfirma, 
Fjällbacka, på Ödsmål Innergården 
l: 138, K ville, Tanum, som han för 
130.000 kr köpt av Erik Lindström. 
Lars Olofsson, PI 3424, Särö, på 
Bräcke Nedre 2:33, Kville, Tanum, 
som han för 155.000 kr köpt av Arne 
Ni lsson. 
Berit och Lars-Olof Karlsson, Körs
bärsgatan 18, Göteborg, på Ödsmål 
Norgården 2:15, 2:16, Kville, Ta
num , som de för 120.000 kr köpt av 

och hans mor May Nordblom. 

na akvareller från skärgården och 
samhället. Fjällbackas mest välkände 
konstnär K G Holmberg stod för näs
ta 14-dagarsperiod, innan det var 
dags för samlingsutställning med 
samtliga konstnärer. 

Att gå på vernissagen på Galleri 
Bryggan, har blivit något av ett lör
dagsnöje för både bofasta och som
margäster. Ett hlturellt andningshål 

Olof Carlsson. 
Erik Lunds tröm, Långö, Fjällbacka, 
på Anrås Lilla Nedergården 3:2, Ta
num, som han för 75.000 kr köpt av 
Linnea och Evert Lindström. 
Laila och Kent Martinsson, Björk
Iidsvägen 4, Fjällbacka, på Backa 
Norr l: 19, Kville, Tanum, som de för 
320.000 kr köpt av Fjällbacka Fri·· 
tidsby. 
Inga-LiIl Kristoffersson, Strandvä
gen 12, Karlskoga, på lore 7:101, 
Kville, som hon för 350.000 kr köpt 
av Rickard Larsson. 
Bengt Landby, Pejlingsgatan 12, 
Västra Frölunda, på Jore 7:118, 
Kville, som han för 125 .000 kr köpt 
av Rickard Larsson . 
Nils Romander, Larsbergsvägen 35, 
Lidingö, på Ödsmål Innergården 
1:1 20, Kville, Tanum, som han fö r 
175 .. 000 kr köpt av Fritidsstugor i Bo
hus AB. 
Ingrid Granlund, Gullebergsvägen 4, 
Karlskoga, på lore 7:98, Kville, Ta
num, som hon för 375 .000 kr köpt av 
Sven Larsson. 
Ulf Larsson, Stamkullevägen 259, 
Trollhättan, på lore 7:99, Kville, Ta
num, som han för 130.000 kr köpt av 
Rickard Larsson. 
Sixten Mattsson, Fjällbacka, på Yz 
av Öbergsliden 2:1, Kville, Tanum, 
som han för 42.500 kr köpt av Gerd 
Mattsson. 

i en tid när Fjällbacka tyvärr drabbas 
av lite väl mycket av turismens ofta 
lite skräniga baksida. 

Flera av konstnärerna från i sommar 
kommer, på önskan av kunder och 
besökare, att nästa sommar återkom
ma till vackert belägna Galleri Bryg
gan. 

Ett besök på det nyligen instiftade 

Galleri Bryggan blev en upplevelse. 
Aldrig hade man ställts inför en så 
riklig och konstnärlig produktion av 
målningar i Fjällbacka. Inom befolk
ningen här finns det många konstnär
ligt begåvade, men blott ett fåtal har 
avancerat till högstående och erkän
da konstnärer. De framstående Fjäll
backa-konstnärerna är bl.a. släkt
trion Nordblom och K G Holmberg 
bosatt i Borrby. 

För trä och stål 
inom- och utomhus 

Beckers 

LACKFÄRG 
~ rJ%OllC4' 

NrlVIT 

Beckers 

rA LACKFÄRG HÖGBLANK 

Waldners Färghandel Eftr. 
Mona-Lisa HedstriJm 

Tel 0525 - 310 85 
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Stort intresse för den kulturella verksamheten i Fjällbacka 
Tanums kulturnämnds stora satsning 
på det femte årets kulturvecka blev 
en stor succe över hela linjen. Inom 
Fjällbacka samhälle tilldrog sig mu
seet på »Nestorsgården» vanligt int
resse och mycket folk gjorde sin 
rundvandring där bland de gamla fö
remålen. I anslutning till Väderobods 
gamla fyr som finnes i museet hade 
anordnats en utställning, vilken 
byggde.på Länsmuseets dokumenta
tion av Fyrar i Bohuslän under 1977. 

I avdelningen för gamla fiskredskap 
fick man även se tillverkningen av 
fiskegarn. Bertil Jonasson lärde gär
na ut koristen, och visade i snabbt 
tempo, hur maskorna växte fram. 
Även detta ett hantverk som försvin
ner? Så även kopparslagaryrket. 
Trots . detta kunde Arne Fr~dlund 
fånga mtresset från deltaiare när han 
visade hur kopparslagaren förr i ti
den arbetade med att tillverka en kaf
fepanna. Detta kunde man kalla för 
ett hantverk! 

Bertil Jonasson binder fiskegarn och till höger har Jan E. Olsson upprättat sitt postkontor för mottagning av kulturell 
post. Darunder en bild av Qville Spelmanslag, Sven Alfredsson, Lena Thuresson, Bo Gillberg, Bodil Hägg samt Kent 

Andersson med dragspel, samt del av publiken vilken åhörde den trevliga musiken. 

Liksom under föregående uppvis· 
ningar i hemslöjd medverkade Gun 
Alfredsson, Anita Persson och Inga 
Strömberg. Denna gång valde Gun 
Alfredsson att spinna ullgarn av så 0-

vanlig ull som av myskoxen, egen
händigt plockad i omgivningen där 

forta sid 14 

Qville 
Hembygds
arkiv 
Qville hembygdsarkiv, beläget i käl
larvåningen vid Åldersro samlar all
tid många besökare, så även vid detta 
tillfälle under kulturveckan. 

Samlingarna här är av stort intresse 
och omfattar fotografiska bilder och 
över hundra-talet ljudband över in
tervjuer med gamla personer från oli
ka delar av de gamla kommunerna. 
Dessutom finns här gamla hand
lingar, böcker från affärsvärlden och 
historiska böcker m.m. Genom att 
arkivet förfogar över teknisk perso
nal kan arbetet med uppspelning av 
ljudbanden bedrivas snabbare än fö
rut. Det råder stort intresse från all
mänheten för studier av arkivet, och 
styrelsen samt övriga medverkande 
gör vad som är möjligt, men utrym
met är alldeles för trångt för visning 
och utställning. 

l en gammal fotografisk samling 
finns det bilder över det gamla Fjäll
backa omkring sekelskiftet. Ur 
denna samling visade Arne Fredlund 
i Åldersro, bilder för pensionärer 
m.f1. samt berättade om dessa, vilket 
uppskattades av deltagarna. 

Bo Setterlind 
samlade 325 
åhörare i Fjäll
backakyrka 
Under rubriken: Tillsammans i gläd
je, samlades intresserade i kyrkan, 
vilken fylldes till sista plats: Poeten 
Bo Setterlind gästade Fjällbacka i 
samband med Tanums kulturvecka 
och framträdde i kyrkan. Framträ
dandet inramades av musik aven 
grupp ur Tanums kommunala musik
skola och Setterlind läste bl.a. egna 
dikter. Det vilade en högtidlig stäm
ning över tillvaron i kyrkan och del
tagarna upplevde denna afton som en 
stor gemenskap med denna kulturens 
stora personlighet. 

WICKE WIDELlUS 
CYKEl. & REP.·VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 

ANNA=MAJAS 
T.1. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 
JJlanlLlaklut 

VALSORTERAO MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 

KONSUM I FJÄLLBACKA 
ifltLkat Lina medlemmat t1eh klLftdet 

(jn {}fid (j/J 
(Jett 

ät (JMt (J[fjJt d.t 
TEL. 0525-31141 

•
. " FJ~~i~~;~KA 

B LO MS TERAff AR 
TEL. 0525- 31049 
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Handikappade kan segla 
tack vare ombyggd julle 

Christer Karlsson och Göran Sjödin ar hir på väg ut till startplatsen i SSN:s 
augustiregatta i sin handikappvänliga Väderöjulle. 

Idag kan handikappade och fullt 
friska tävla på samma villkor när det 
gäller segling.· Den som löst proble
met är seglingsentusiasten och lära
ren Lasse Lundberg i Fjällbacka. 
Han kläckte iden som sedan ut
vecklades i nära samarbete med två 
handikappade, Christer Karlsson och 
Göran Sjödin. Båda dessa grabbar är 
gravt handikappade, Sjödin är rull
stolsbunden och Karlsson tar sig 
hjälpligt fram på kryckor. 

Lasse Lundberg har arbetat och fun
derat länge på hur problemet skulle 
kunna lösas. 

- I stort sett visste jag från bärjan i 
stora drag hur hjälpmedlen skulle se 
ut, men det var en lång rad detaljer 
som det krävde lång tid att få grepp 
om, berättar Lasse Lundberg. 

- Det är klart att det vi nu kommit 
fram till egentligen bara är en början. 
Anordningarna kan förbättras avse
värt, allteftersom vi får erfarenheter, 
anser han. 

När SSN:s augustiregatta avverkades 
i Fjällbacka, var de båda grabbarna 
Göran och Christer med och seglade i 
den Väderöjulle som Lundberg gjort 
handikappvänlig. 

- Vi anser att vi har lika stora möj
ligheter som alla andra. Vi är inte alls 
hämmade av våra handikapp, och 
känner oss inte heller slagna på för
hand, förklarar grabbarna som seglat 
en hel del tillsammans ien annan båt. 
Men det här var första gången de 
kunde vara med och kappsegla och 
dessutom på samma villkor som de 
övriga seglarna. 

I den Heestrandsbyggda Väderöjull
en har Lasse Lundberg monterat in 
två stolar, som båda löper på skenor, 
eller gejdrer, så att varje stol var för 
sig kan köras fram och tillbaka och 
svänga åt alla håll som kan vara nöd
vändigt. Dessa åk- och~svängningsrö
relser är nödvändiga vid seglingen, 
men stolarna kan genom en 
bromsanordning låsas fast i det läge 
man vill ha den. 

Denna anordning är inte speciell just 
för Väderöjullen, utan kan monteras 
i vilken annan båttyp som helst. 
Segelsättningen sker enligt den s. k. 
rullkarbinprincipen, som i stort sett 
går ut på att seglen rullas in på mast
en ungefär i likhet med vad som 
skedde den s. k. Ljungströmriggen. 

Alla manövrar med seglen sköts utan 
att de seglande behöver lämna sina 
stolar. 

Uppfinningen har bland annat upp
märksammats av TV och DHR och 
Idrottshandikappförbundet är myck
et intresserade. 

- För oss handikappade är detta 
verkligen glädjande, säger de båda 
segelentusiasterna. 

- Vi kan känna oss fria och vi be
höver inte alltid bli påminda om våra 
handikapp. Så rent psykiskt är detta 
en stor framgång som lyfter aven heJ 
del av vår börda. 

Handikappvänliga bryggor och till
äggsplatser är vad som behövs nu. En 
sådan har man stora möjligheter att 
få just i Fjällbacka, bara de 
kommunala myndigheterna lär sig att 
förstå värdet och nyttan av detta. 

FRITIDSKLÄDER FÖR STORA OCH SMÅ 

VI HAR JULKLAPPEN NI VÄNTAT PÅ 

f:A ROGERS EKIJPERING 
TEL. 0525 - 3 1007 FJÄLLBACKA 

Socialvårdens intåg i 
Qville kommun 

I början på detta sekel vlxte IdlnsIan 
fram hos kommunens styresrrian ~tt 
man borde omhandertaga de fattiga. 
För den skull vädjades i en annons i 
ortens tidning,troligen år 1902, 
enligt följande text: Passa pål Qville 
röstberättigade torde observera kom
mIJnalstamman den 14 dennes kl 2 
em då fråga förekommer om inköp 
af fattiggård. 
Hur denna vädjan blev uppmArksam
mad 'vet vi inte, men troligen beslu
tades det om köp av fattiggård. En 
sådan kom att finnas på HjaJpesten i 
början på seklet. Om förhållandet 
för de intagna på »Fattiggården» tor
de i många fall trotsa all beskrivning. 
Vi kan även återge: »Ordningsregler 
vid Kville fattiggård». Dessa ord
ningsregler är en produkt av livegeJ)
shp och ett undedrkuvande av 
mänskligt värde. Några regler för be
straffning finnes ej, men all rätt för 
överheten att vidtaga bestraffningar 
på det allvarligaste. För att ställa för
hållandet för de »"fattiga» i kontrast 
till dagens samhälle inom socialvår
den av samma grad överför vi de giv
na ordningsreglernas olika paragra
fer som följer: 

Ordninprqler 

vid KviIIe fattillird. 

§l. 

De friska hjonen uppstiga kl. 6 under 
SOIIimaren, kl. 7 under vintern ooh 
~kola en timme därefter vara kladda, 
tvättade och kammade samt .hava 
nattkärlen tömda och rensköljda. 
Däretter infinna sig i matsalen, va
rest morgonbön förrättas och ome
delbart därefter frukost intages. Des
sa gemensamma morgonböner Iika
som aftonböner, som förrättas efter 
intagna aftonmåltider, får icke utan 
giltiga skäl eller föreståndarens sär
skilda medgivande av någon försum
mas. Härefter städas sovrummen och 
uppbäddas sängarna av dem som av 
föreståndaren dörom är tillsagda. 

§ 2. 

Sedlighet, snygghet och ordning sko
la av hjonen iakttagas. Då männen 
uppehålla sig i rummen skola huvud
bonaderna vara avlagda. Oenighet 
och tvist hjonen emellan förbjudes 
sträneligen. Utan tillåtelse äga män
nen icke besöka de rum där kvinnor 
bo, lika lite som kvinnor få göra be
sök i männens rum. 

§ 3. 

Brännvin eller andra rusgivande 
drycker få icke hos hjonen finnas el
ler utdelas, och skola försök att 
insmuggla dylika drycker allvarligen 
bestraffas . 

§4. 

All mat skall med undantag av sjuk
mat förtäras i matsalen. Serverings
kärl eller överbliven mat få icke från 
matsalen medtagas till logementerna. 
At de hjon, vilka av sjukdom eller 
svaghet äro förhindrade att Iamna 

sangen, serveras maten i deras rum 
varvid de friska hjonen hava sky!dia
het att vara de ajuka och Sv ... be
hjaJpJiga. 

§ S. 

U~ vederbörliat tillstånd äger intet 
av hjonen att avJaasna sig utom in· 
rättningen och åligger det var och en, 
som erhållit pcnnission dler varit på 
arbete utom inrättningen att, på ut
satt tid sig åter inställa. 
På dryckenskap begivna eller eljest 
vanartiga eller oordentliga hjon fOr
vägras permission. 

§ 6_ 

En var ar skyldig att i mån av förm!
ga med flit och ordentlighet förrätta 
de arbeten och göromål JAvaJ inom 
som utom inrättningen, vilka anbe
fallas. Ingen har daremot rättighet 
att utan föreståndarens för varje sär
skilt fall meddelade tiII.stind, arbete 
för egen räkning verkstaJla. 

§7. 

Utan föreståndarens tiIlitelse må 
hjonen icke emottaga be.sö"k' av främ
mande personer. Ej heller må hjonen 
antasta eller med prat besvtra besö
kande personer sivida ej den besö
kande själv inlåter sig i samtal med 
dessa. 

§ 8. 

Fåf icke omtala eller tiivita niaon fö
rut undergången bestraffning för 
brott. 

§ 9. 

Att icke tala illa om fattiuården, fö
reståndaren eller fllreståndersk.an 
och 'dess biträden. att id:': klandra de 
klader, matvuor och ordningsregler, 
som å fattiggården äro antagna samt 
icke utsprida falska rykten. 

§ 10. 

Ohöviskt tal och svordomar liksom 
ohövJighet i aIlmånhet bestraffas på 
det aIlvarJigaste. 

§ il. 

Att vid intagning i fattiggården 
undergå badning och. rengöring samt 
under vistelsen därstädes hålla sig 
snygg och fri från ohyra och för den 
skull vid ombyte återlamna begagna
de kladespersedlar till färestånders
kan. 

Fattigvårdsstyrelsen. 

PERSIENNER 
- tillverkas och uppsäUes-

-- Även reparationer-

---FIRMA---

-Z-E-R-Y-A-
___ Håkan Lilja_ 

FJÄllBACKA Tel. 0525-3167S 
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Johan Mjölner berättade vid midsommartiden A,. 1955 
för Sverker Stubelius om sina förfä
der, om koleran och om kyrkobullret 
i Kville gamla kyrka år 1834. Med 
Mjölners tillstånd återgers här utdrag 
ur berättelsen. 

Farfars far kom från Bullaren 1813 
och blev mjölnare i den stora väder
kvarn som Ödsmålsgårdarna hade 
byggt i det kvarn berg som nu ligger 
närmast Fjällbacka kyrka. Endast i 
fem år blev han kvar i tjänsten. Hans 
efterträdare brann inne när kvarnen 
omkring 1821 brann upp. Gamla 
Kvillebor vet säkert var Lundströms 
badinrättning var belägen. Hus och 
sjöbod hade här uppförts år 1813 av 
Olof Hansson, Mörnarn, Mjölners 
farfars far. Olof Hanssons ende son 
Johannes Olsson, "flyttade till Fram
stranden år 1842 och byggde det hus 
där Johan Mjölner nu bor. 

Sverker Stubelius om Mjölner fått 
sin muntliga tradition från sina för
fäder. Jo nog hade han hört en del av 
dem. Men det mesta hade han hört av 
s. k. "bohängare" i Dahlgrens bod 
(affär). Det var gamla fiskare och 
sjöfolk som stod där på kvällarna. 
De berättade allt som fanns mellan 
himmel och jor"d. En del var väl sann
ing och en del osanning också 
kanske. Då fanns det varken 
tidningar eller radio hos fattigfolk. 
Fru Dahlgren fick läsa högt för dem i 
tidningen för det var inte alla som 
kunde läsa själva. De berättade om 
koleran år 1834. Det var första gång
en som dom gamle där inne i boden 
hade reda på koleran. Då dog åtta 
personer på Framstranden och Ox
näs. De blev begravda på stora Ene
skär. Ingen visste var sjukdomen 
kom ifrån men den gick visst över 
hela Bohuslän då. 

De var samma år som kyrkebullret 
va' i Kville kyrka. "De va en sönda 
söm de spöga i körka". Det var så att 
de hade kalkat kyrkan om sommaren 
och så låg det kalk utanför fönstrena. 
När det sen oörjade regna så blev det 
ånga eller rök och det såg ut att röken 
steg upp över fönstrena när solen 
började skina. "Då va de e käring 
som roba, åjanemej elen är lös för 
här kör de en me hästar och vagn 
frametter gangen, å då börja döm 
andre meste besinninge. De börj å 
hoppe ner frå bänkane å läktrane å 
ner i körka. Å mor mi ho berätta att 
hennes morfar han va i körka den 
söndan å mormor ho va 9 år då, å 
tössongen ho va nära till å bli ihjäl
trampa, å göbben han meste hatten, 
men döm va glae att döm klara livet, 
å etter de sö kom kolera de året" . 

År 1859 kom koleran igen sa dom 
gamle. Då dog 9 personer, alla i 
Backen. Det var en handlare som ka
llades " Ösmåin" , han hade fått hem 
hampa från Ryssland som han 
packade om. En timme efteråt var 
han redan död. Stubelius frågade om 
han kände något medel mot sjuk
domen. Mjölner svarade att de hade 
en gryta med varm tjära som de satte 
mitt på bordet, sedan slog de vatten i 
grytan så det blev någon sorts ånga. 
Dom trodde att detta skuulle ta bort 
smittan eller risken. Så långt 
Mjölner. 

Nio år efter" det stora kyrkobullret" 

hölls i Kville kyrka en betydelsefull 
sockenstämma. Vid densamma an
togs den ordningsstadga som åter
gavs i Kvillebygden år H!75. 

I en av våra dagliga tidningar skrev i 
november 1975 en författare, att 
brottsligheten i K ville socken var oer
hört stor i mitten av 1800-talet. Den
na brottslighet skulle enligt nämnde 
författare ha upphört efter år 1853 
då en ny kyrkoherde tillträdde tjän
sten i K ville pastorat. Troligen beror 
detta påstående på, att författaren 
var okunnig om vad som hade hänt i 
Kville åren mellan 1843 och 1850. 

Lite från ovan behandlar SKriftställ
are Gustaf Uddgren de svåra proble
men i Kville vid denna tid. I en artikel 
i Vikarvet år 1920 skriver han följ
ande: "Den svartaste socknen i hela 
Bohuslän bär det ljusa namnet Kvil
le. I mitten av förra århundradet stod 
den på höjden av dåligt rykte. Där 
fanns ännu på denna tid bärsärka
och vikingalynnet kvar i så hög grad 
att andra bohusläningar icke vågade 
att ensamma företa Iärden genom 
Kville socken utan samlades i skaror 
om minst 20 man innan de vågade sig 
in bland de vilda kvillegossarna. Och 
ändå kunde det hända att en och 
annan fick sätta livet till, när de pas
serade genom socknen». Så långt 
Gustaf Uddgren. 

Det är uppenbart att kvilleborna här 
fått ett oförtjänt dåligt betyg. I Udd
grens beskrivning förefaller det som 
om halva befolkningen låg på lur för 
att kasta sig över främlingarna. I 
själva verket var det ett fåtal kville
bor som genom rån gjorde vägarna 
osäkra. 

Vad var det då som förorsakat denna 
laglöshet? 
När det stora sillfisket som gett 
många en god bärgning år 1808 tog 
slut ledde detta till en svårartad ar
betslöshet. De stora familjerna som 
ofta bestod av föräldrar och 8- 10 
barn sökte sin tillflykt till backstugor 
eller jordhyddor någon mil från kust
en. Fattigdomen var stor bland dessa 
stackars människor. Inte heller det 
stora flertalet av bönderna hade nå
got överlopp av livsförnödenheter. 
Om sommaren drog man sig fram 
genom en arbetsdag då och då. Bär
plockning och dylikt fick hjälpa upp 
de knappa tillgångarna. 
På vintern hälsade hunger och sjuk
domar på i de överfulla hyddorna. 
Nöden drev ofta familjefadern att 
söka stjäla där det fanns något att 
hämta. Ofta spelade spritbruket en 
stor roll . Misären blev ännu större . 
Ifrån vanlig stöld var steget inte långt 
till rån. 

Kville socken var mycket överbefolk
ad vid denna tid, 1800-talets fö rsta 
hälft. Först när husfadern genom ar
bete i Norge med jordbruk eller 
annat arbete fick möjlighet att för
sörja sin familj blev tillståndet 
bättre. Ä ven sjöfart och fiske syssel
satte så småningom fler arbetsvilliga. 
Emigrationen till Amerika blev också 
en utväg för många . Alla nya arbets
tillfällen till trots var ä ven vid 1900-
talets början fattigdomen stor i 
många hem. 

Men tillbaka till K ville socken
stämma den 29 oktober 1843. Det var 
då som K ville sockens ordnings
stadga blev antagen. Vid socken
stämman uppgavs det att i mantals l. 
för år 1842 fanns inom socknen 169 
personer som saknade fast tillhåll. 
Vidare blev 56 personer antecknade 
som vanfrejdade eller sådana som 
hyste vanfrejdade personer i sitt hus. 
20 st. av dessa var misstänkta för 
rån. På de olika fjärdingarna 
fördelade de sig sålunda. Jored 4 st. 
Doveiands 5 st., Boråseröd 9 st., 
Edsten 1 st., och Fjällbacka strand 1 
st. Kronolänsman Pettersson ansåg 
att 13 av de vanfrejdade ger förhopp
ning till bättring. Innevånarantalet i 
Kville socken var vid denna tid 5,665 
st. De som var misstänkta för rån var 
sålunda knappt 1/2 0J0 av hela be
folkningen. En av dessa var dock 
misstänkt för mord. 

Kronolänsman A. Pettersson boende 
på Kville Mellangård gjorde eri be
römvärd insats. Med hjälp av fjärd
ingsmännen och en del civila fördes 
brottslingarna inför domstol. 
Hemmansägaren och nämndemann
en Hans Svensson i Kynnestorps 
Ödegård fick medalj för sina ingrip
anden. Enligt kronolänsman Petter
sson räddade Hans Svensson läns
man Petterssons liv, när han den 30 
sept. 1843 skulle häkta Calle Johan
sson i Rabbalshede. Även vid andra 
tillfällen lämnade Hans Svensson 
värdefull hjälp vid hekämpning av 

bovar. I sin skrivelse till kronofogden 
omtalar kronolänsman Pettersson att 
Hans Svensson hade en kollosal 
kroppsstyrka jämte snabbhet och 
vaksamhet. 

Av denna skriftväxling som förekom 
mellan Landshövding Carl G. 
Löwenhielm och kronolänsmannen 
framgår att den förre undrade varför 
så många bovar befann sig på fri fot. 
tCronolänsmannen svarade att han 
förra året gripit och tilllänshäktet in
sänt många brottslingar, "men 
kommo de snart åter på fri fot värre 
och såkrare i det onda än förut, som 
alltså nedstämde håg och sinne hos 
den och dem som med deras efterslå
ende och häktning haft besvär". 
Landshövdingen lovade nu ett 
kraftigt stöd från hans sida för att 
rMa bot mot olagligheterna. 

Med gemensamma krafter lyckades 
man fram till 1850 övervinna den 
grova brottsligheten i Kville socken. 
Härom vittnar biskop Brun vid visi
tationen 1850. 

När kyrkoherde J. H. Holmqvist år 
1853 tillträdde tjänsten i Kville ansåg 
han att det fanns mycket övrigt att 
önska. Ordningen vid gudstjänsterna 
var dålig och supseden djupt rotad. 
Med väldig energi grep han sig an 
verket, som i många avseenden blev 
framgångsrikt. Supseden blev dock 
kvar 1800-talet ut och en bit in på 

1900-talet. A. F. 

Vägen till körkortet går genom 

Fjällbacka Trafikskola 
Elof Davidsson 

Tel 0525 - 20430 

Välkomna! 

Omdöme - Ansvar - Hänsyn 

SNITTBLOMMOR 
DEKORATIONER 

KRUKVÄXTER BORDS
BLOMSTERARRANGEMAN G 

KRANSBIN DERI UTFÖRES 

../Jledlem a l 9- 13LfJ..mu et.(JjunedLil1. fjelt 

KARRAEY HANDELSTRADGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 05 23 - 5 31 55 
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Johan Mjölner hargått ur tiden 

I sitt 84-de levnadsår avled den Il OK
tober Fjällbackabygdens kultur- och 
historievetare, förre fiskeritillsy
ningsmannen Johan Mjölner. 
Han var bördig från Fjällbacka och 
var under sin verksamma tid starkt 
knuten till detta samhälle och havet 
utanför. 
Genom sitt stora intresse för Fjäll
backa och intilliggande bygd, bedrev 
han en intensiv forskning om sam
hällets uppkomst och utveckling 
långt tillbaka i tiden. Han blev med 
tiden ett levande lexikon. Hans per
sonala register omfattade folkens 
härkomst och generationernas väx
lingar i långt framskridna led . Ge
nom sitt rikliga vetande och enorma 
minne kunde han alltid lämna ögon
blickliga svar, något som gjorde ho
nom till bygdens »allvetare». 
Han tillhörde Fjällbacka Hembygds-

arKIvs styrelsesedan dess bildande. 
Tillhörde även Kville Hembygds- och 
Fornminnesförening. 
Förutom sitt arbete inom det kultu
rella området var han i yngre dagar 
nämndeman vid Norrvikens härads
rätt samt revisor vid Domsagans 
Tingshus. 
Inom såväl municipalsamhället som 
kommunens förvaltning tillhörde 
han under många år olika styrelser 
och nämnder, samt var ordförande i 
Fjällbacka municipalfullmäktige. 
Åven inom det kyrkliga var han verk
sam, bl.a. som ledamot av kyrkoråd, 
kyrkofullmäktige och var även kyr
kovärd. 
Han var medlem i Föreningen för 
Fjällbacka och medverkade i Fjäll
backa-Bladet med historiska artiklar. 

T.wi. 

Ett framgångsrikt år för Qville 
Hembygdsarkiv 
Hembygdsarkivet höll sitt årsmöte i 
arkivets lokaler den 30 augusti. Års
mötet var välbesökt och ordföranden 
Arne Fredlund hälsade de närvaran
de välkommen. I sitt anförande erin
rade han om att arkivets grundare, 
Sverker Stubelius avlidit nära 89 åt 
gammal. Vad Sverker Stubelius be
tytt för Hembygdsarkivet under tid 
som gått, kommer alltid att göra sig 
gällande. Efter starten berörde han 
de nödvändigaste punkterna för ett 
arkivs uppbyggnad såsom fotografe
ring av olika hembygdsmotiv, band
upptagning av intervjuer med perso
ner om olika ting, m.m. Därefter hyl
lades Sverker Stubelius med en tyst 
minut. 

Till styrelse återvaldes de förutvaran
de ledamöterna: till ordförande och 
sekreterare Arne Fredlund, Kassör 
Östen Hedenfjell, Fjällbacka. Arkiv
föreståndare Nils Nilsson, VidJngen, 
övriga ledamöter: Sven Pettersson, 
Solhem, Erik Larsson, Kärraby, 
Sven Johansson, Valeby, Einar Jo
hansson, Södra Räd, Gustav Eriks
son, Vidingen, Nils Eriksson, Fjäll
backa och Allan Olsson Hamburg
sund. Till arbetsutskott återvaldes: 
Arne Fredlund, Östen Hedenfjell och 
Nils Nilsson. 

Till styrelsesuppleanter utsågs: ArtUl 
Johansson, Karlslund, Folke Johans
son, Lycke och Erik Gustavsson, 
Dahle. Till revisor valdes: Torsten 
Hakeröd och Algot Torewi, Fjäll
backa, med Harald Hansson, Skistad 
och Sylve Bräck, Fjällbacka som er
sättare. 

Av verksamhetsberättelsen framgick 
att det varit ett framgångsrikt år för 
arkivet. Bl.a. hade det anordnats un-

der kommunens kulturvecka ett före
drag i Församlingshemmet av Allan 
Olsson om sjöfarten inom Kville hä
rad under 1800-talet samt visades bil
der på fartyg. Under het hade Nils 
Eriksson fullföljt sitt arbete med ko
piering av befmtliga · bandupptag
ningar för att säkerställa dessa vär
den för· framtiden. Han hade också 
under året sammanfört samtliga 
monterade fotobilder i samlingspär
mar och upprättat register över de
samma. 

Arkivet har dessutom stått till förfo
gande för studier av dessa material av 
olika verksamheter. Länsstyrelsens 
utsända representanter har vid upp
repade tillfällen använt arkivet för 
utredningar. Länsmuseeti Uddevalla 
har även besökt arkivet för.samma 
studier. Man har även för olika be
hov lånat ut bilder ur arkivet. 

Ordföranden avslutade sammanträ
det och tackade för visat intresse. 
Samtidigt meddelade han, att Östen 
Hedenfjell i Åldersros stora sal skulle 
visa bilder från Fjällbacka förr och 
nu. Denna förevisning blev mycket 
uppskattad och det saknades inte 
kommentarer, och upplysningar läm
nades om olika saker. En helt lyckad 
förestl1llning! 

Arne Fredlund framförde ett tack till 
Östen Hedenfjell för det stora arbete 
han nedlagt genom anskaffning av 
bilder och egen fotografering för att 
dokumentera " förändringarna i sam
hällsbilden. I detta tack inrymdes ä
ven arkivets tack till Östen Heden
fjell, då han förutsagt att han kom
mer att testamentera sina bilder till 
Qville Hembygdsarkiv. 

Fjällbacka simskola kämpade mot vädrets 
makter Simma för 

simborgar
märket 

Sällan eller kanske aldrig har vädrets 
makter missgynnar simskoleeleverna 
som under denna säsong. Regn och 
storm och för övrigt kylig väderlek 
var vad eleverna hade att kämpa 
emot. Men deras intresse gjorde ett 
enormt motstånd, och det var ett 90-
tal som deltog. Simskolans verksam
het omfattade fyra veckor och goda 
resultat noterades. 
Lärare vid simskolan var förutvaran
de läraren Christina Olausson, Göte
borg och nytillträdande Maria Link, 
Lund. 
Simpromotionen ägde rum vid Säl
viks badet den 21 juli där föräldrar 
och målsmän enligt gammal tradition 
deltog. Vid många tillfällen förut har 
just solen bidragit till att höja stäm
ningen, men nu var det mulet och 
regnigt. 
Promotor var seglarskolans chef, 
Lasse Lundberg. 
Slutet gott är allting gott, heter det i 
en gammal skrivning, och med denna 
mörka minnesbild av vad som varit, 
ser vi fram emot nästa säsong, vilken 
vad vi hoppas, skall bli en vacker och 
solrik sommar. 

Grodan 
Annette Ekström, Fredrik Hansson, 
Linda Larsson. 

Fisken 
Erik Andersson, Birgitta Aronsson, 
Annelie Bladh, Annika Klarqvist. 

Järn 
Kent Bladh, E . Novenius, U .Nove
nius, Helen Ödling, Jacobine Josefs
son, Mårten Magnil , Camilla Hans
son, Maria Karlsson, Helen Larsson . 

Brons 
Sebastian Harrysson, Daniel Uttgren 

SUver 

Monica Hansson, Maria Klacker, 
Maria Karlsson, Jessica Engberg, 
Elisabeth Karlsson. 

Kandidater 
Johan Johansson, Eva-Lotta Eriks
son. 

Bronsmagister 
Maria Ericsson, Carnilla Fr~en, 
Magnus Persson. 

SUvermagister 
Anneli Bohlin, Ellinor Gustavsson. 

Guldmllgister 
Gabrielle Berglund 

~~ . . 
~~Ioo'5l!\'~ 
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Gynna 
annonsörerna! 

Det fmos mycket man kan göra på 
sommaren i Fjällbacka! Vissa saker 
man gör blir en tradition, vilket vi in
te tänkte när vi började för många år 
sedan. Samhällsbor och stadsbor 
med badväska och kaffekorg, samlas 
varje sommar vid simskolan i Sälvik. 
När någon eller några tar 5 eller 10 
årsmärke har vi jordgubbstårta. När 
Märla från Smögen, fyllda 70 år gör 
besök i Fjällbacka är hon också med 
och simmar. Detta märke är lika vik
tigt för henne som för oss. En vacker 
samling att titta på, färgerna är ju 
olika varje år. Bra tycker jag vore om 
flera följde vår trevliga tradition. Om 
något skulle inträffa, så vet vi att 
man klarar av att simma 200 meter, 
vilket man" inte alltid gör vid vanliga 
badtillfällen. Fint väder och fritt för 
maneter är det alltid! 
Förbered Er för simning under som
maren 1979. 

Maj~Britt 
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Goda Fjällbackavänner 

t 

Översta raden från vänster: Torborg, Sverker, Ester, Einar, Torsten. Nedersta 
raden: Lennart, Valter, Göta, Fredrik, Arne. 

Vännerna jag nu skall skriva om var 
från början inte alls mina vänner; 
man skulle kunna säga att jag ärvde 
dem efter min svärmor. De var näm
ligen barndomsvänner och den vän
skapen höll hela livet ut. 
Jag minns så väl hur Ester och Tor
borg Stubelius varje år uppvaktade 
min svärmor på hennes födelsedag. 
De bodde då tillsammans i Göteborg, 
där Ester var som verksam som riks
telefonist. Samtalet under dessa 
födelsedagskalas rörde sig nästan 
uteslutande om gamla fjällbacka
minnen, både glada och vemodiga så
dana, och om levande och länge
sedan avlidna fjällbackabor. Man be
hövde just inte vara så särskilt lyhörd 
för att uppfatta den heta längtan till
baka till födelsebygden, som gick 
som en röd tråd genom hela konver
sationen. Den ljusa drömmen blev 
verklighet. Vid uppnådd pensionsål
der flyttade de två hemlängtande sy
strarna tillbaka till Fjällbacka. 
Nu blev det istället vi som besökte 
dem under våra sommarferier: De 
bodde i ett litet bedårande, sagolikt 
hus med massor av blommor både in
om-och utomhus. Genast döpte jag 
huset till "tant Brun, tant Grön och 
tant Gredelins hus". Namnet var be
fogat tyckte jag, för det existerade 
faktiskt en tredje syster. Hon var lä
rarinna på annan ort, men somrarna 
tillbringade hon naturligtvis med sy
strarna i det idylliska lilla hemmet. 
Vid våra besök kände vi oss alltid 
varmt välkomna, vi blev bjudna på 
kaffe och hembakade kakor medan 
vi pratade recept, blommor, virkbe
skrivningar och dylikt. 
Åren har runnit iväg och nu finns 
bara den yngsta av systrarna i livet, 
även min svärmor är borta sedan 
läng'. 
Av de tre systrarna kom Torborg att 
stå mig särskilt nära. Hon kom ner 
till mig i sjöboden för att prata bort 
några timmar. En gång minns jag att 
vi satt och tittade < i ett gammalt 
album jag fått efter min svärmor. Jag 
minns hur Torborg då plötsligt för
vandlades, blev ung och rosig i an
siktet och skrattade så hjärtinnerligt 

gott åt gamla ungdomsporträtt med 
lustiga kläder och håruppsättningar. 
Sista gången jag såg mina vänner var 
en het sommardag. Ester låg då på ål
derdomshemmet i Kville, dit jag cyk
lade. På vägen plockade jag blå
klockor och prästkragar till min vän 
och bröt lite blåbärs ris för att låta 
henne själv få plocka av de saftiga, 
söta bären. Det var ett vemodigt be
sök med föraningar om att det kan
ske skulle bli vårt sista möte. 
Några vykort och julkort hann ännu 
sändas över land och vatten innan 
budet nådde mig att mina vänner inte 
längre fanns i livet. 
I dag den 7 juli 1978, har alla dessa 
minnen levande stått upp för mig, 
och jag skall berätta varför. J ag 
ligger just nu på Strömstads lasarett 
för en hastigt uppkommen hjärt
åkomma. Två nätter har jag tillbring
at i en korridor då sjukhuset är över
belagt, men i dag blev jag inrullad på 
ett enskilt rum. Här låg jag ensam, 
molucken ock deppad, då jag plöts
ligt fick ögonen på en tavla på vägg
en. Motivet verkade bekant. Trots 
stränga order om att inte stiga upp ur 
sängen kunde jag inte motstå frestel
sen att titta litet närmare på tavlan. 
Alldeles som jag trott visade det sig 
vara en målning över Kråkholrnen 
med några välkända sjöbodar i fron
ten. Tavlan är målad av den kända 
fjällbackakonstnärinnan Therese 
Nordblom, 1968. Och då jag vände 
på den kunde jag till min häpnad lä
sa: Gåva av Torborg Stubelius, nov. 
1970. 
Rummet kändes med ens ombonat 
och vänligt. Just här i detta rum hade 
Torborg förmodligen legat vid något 
tillfälle; suttit i karmstolen och vilat, 
stått framför fönstret och sett ut över 
röda tegeltak och glittrande vatten;ja 
kanske rent av suttit vid bordet och 
skrivit några rader till mig på andra 
sidan jordklotet, vem vet? 
Jag fylldes aven varm tacksamhet. 
Upplevde det som om jag fått ett kärt 
besök från en annan värld. 
Strömstad den 7 juli 1978 

Maj gustafson 

Kville Hembygds- och Forn
minnesförenings bussresa 1978 

.. ~ ":',\;, ()" ~~~;it,." .... 

Reseledaren i samspråk med vaktmAstaren vid platsens mu-
seum, Karin Jarnedahl, alias »Huldas Karin» ornsjunaen av Evert Taube i sina 

visor. 

Söndagen den 13 augusti 1978 k17.00 
startade Hembygdsföreningens sed 
vanliga bussresa över Hamburg
sund-Fjällbacka, Skistad, Humle-

. kärr, Öhn och Rabbalshede. Kl. R.OO 
fortsatte resan över Dingle till Boke
näs gamla fina kyrka. Där finns myc
ket att beundra och begrunda. Altare 
från IIOO-talet , en urgammal dop
funt, en fin gammal predikstol, m.m. 
På läktaren finns kvar den s.k. gape
stocken. Denna är försedd med två 
stockar vari uttagits hål för att fastlå
sa benen på dem som dömts till staf
fet att offentligen begapas på kyrk
backen. På grund av att kyrkan ald
rig uppvärmts ä alla målningar i den
samma i förvånansvärt gott skick. 
Här vid kyrkan förtärde vi det med
havda k1Iffet jämte smörgås. 

Iväg till Dragsmarks klosterruin med 
sina två altare och spillror av uthugg
na figurer som tillhört klostret. In· 
nan avfärden fick vi också besöka 
Dragsmarks kyrka, där gudstjänsten 
just avslutats. 

Nu ställdes färden till Rågårdsvik där 
de gamla fiskarestugorna besöktes 
och beundrades. Här i Rågårdsvik 
mötte Skaftö Hembygdsförenings 
ordförande upp. Efter en utmärkt 
måltid på där befintliga matserve
ring, fortsatte resan under ordföran
de Ingemar Gunnarssons ledning till 
båtsman Wahls båtsmanstorp med 
imponerande interiörer, som klart vi
sade hur en båtsman hade det när 
han var civil. Inte mindre imponeran
de var båtsmanstorpets vaktmästare, 
som visade sig vara ingen mindre än 
den av Evert Taube besjungna, Hul
das Karin. Tillbaka till bussen och 
uppför hiskeliga backar och längst 
smala och slingrande vägar, upp till 

Skaftö vattentorn. Där fick vi beund
ra en hänförande utsikt över havet 
och öarna där utanför. Från detta 
vattentorn matas vatten från Kärn
sjön till alla samhällen runt omkring, 
däribland Lysekil. 

På nytt placerade vi oss i bussen vars 
chaufför lyckades med .konststycket 
att få oss ner för backarna helskinna
de. Färden ställdes nu till Fiskebäcks
kils samhälle, där vi först besökte 
församlingshemmet lJled tavlor av 
kontsnären Karl Wilhelmsson m. fl. 
och med ett arkiv som förutom bilder 
även visade fotostatkopior av hand
lingar wm berörde ortens historia. Vi 
inbjöds nu att besöka kyrkan i vilken 
ordf. Ingemar Gunnarsson talade om 
kyrkans historia som var ganska im
ponerande. 

Nu fortsatte färden med färja över 
Gullrnarsfjorden till Lysekil där Vik
arvets museum med alla sina värde
fulla samlingar besågs med god be
hållning. I en monter fanns där en 
stenhuggare (en docka i naturlig stor
lek) soni visade en gatstenshuggares 
verktyg och .redskap. l en annan 
monter visades en dam som lade in 
sill och en arbetare som lödde ihop 
ansjovisburkar (även dessa dockor i 
fllll storlek). På väggen därintill visa
des en bild av ansjovisindustrins ska
pare i Sverige, Gustaf Andersson 
från Fällbacka, som enligt en skylt på 
väggen redan på 1840-talet hade på
börjat att sälja s.k. kryddsill. Med en 
bokhållare Bergström hade konsten 
att krydda' sill kommit till Lysekil 
!Il0t slutet av 1800-talet. 

Efter en mycket lyckad dag återvän
de vi med bussen till våra resp. hem
orter. 

A.F. 
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Stort intresse för den kulturella ..•. 
forts fr sid 9 

Arne Fredlund biträdd av Nils Nilsson, håller just på att reparera en kaffepanna. Inga Strömberg förbereder tillverk
ningen av spets samt visar hemvävnad. Under till vänster kulturdagens äldste besökare, 91-årige konstnär fru Therece 

Nordblom, Fjällbacka, vid spinnrocken Gun Alfredsson, och till höger Anita Persson utförande näverslöjd m.m. 

~båte: 
@)])nnffiJl1~~ 

Den verkligt snabba och gedigna 

OptImistjoiian 
Gör ett besök i Båtshopen 

om Du går i optimisttankarl 
l1IIehör Bitar Sagllr*aII 

BAtshopen 
tel 0525 - 310 40 

""'i'.:., \ 'J.. ,... • ";".: \ '1, .. \ ... ~ ,'j, \ ... , 

Ring 
0524/10071 

När Ni behöver 
någon trycksak 

SCHEWEN lUS' 
TRYCKERI AB 

MUHKEDAl 

detta djur befinner sig. Ullens kVali
tet dunliknande och mycket fin. Ani
ta Persson framställde olika föremål 
inom sitt hantverksregister och Inga 
Strömberg demonstrerade olika väv
nader samt framställning av pinn
spets. Allt rönte stor uppskattning 
bland besökarna. Dessa gavs även 
tillfälle att per post öveISända sina 
kulturella hä.lsningar till släkt och 
vänner, både när och fjähan, då man 
även i år hade postalt tillstånd att 
hålla brevmottagning med användan
de av stämpeln Tanums kulturvecka. 
Jan E. Olsson var föreståndare och 
tillhandahöll såvä1 porto som kort, 
det hela livligt uppskattat. 

Vidare fö rekom kaffeservering vil
ken sköttes av Elin Karlsson, Marney 
Waldner och Linnea Isaksson. Ett 
uppskattat inslag av de....närvarande. 
Nar tiden var inne för QviIR Spel

' manslags upptrldande fylldes loka
len av intresserade. Speimanalqet 
bestod SQlI1 van.liit av ledaren Sven 
Alfredsson, Bo Gwoerg, -aodil Hägg 
och Lena Thuresson samt nyförvär
vet Kent Andersson, En tjusig skol
grabb med inneboende talanger vilka 
han utvecklade med sitt dragspels
kunnande samt vacker sång till eget 
ackompanjemang. Musikkanternas 
framträdande drog ner ovationsarta
de applåder. Repertoaren upptog i år 
gamla traditionella visor, några från 
Bohuslän och Norge. 

Fjällbacka
show 
sommargiv i TV 
Under några veckor i sommar in
vaderades Badholmen av Sveriges 
Radio i Göteborg. Aktörerna skulle 
nu spela in det so~lätta pro
grmmet "Revykort från Fjällbacka, 
vilket sedan gavs i TV 2 i några sänd
ningar under augusti månad. Inspel
ningen i Fjällbacka skedde i sampro
duktion med Norsk Rikskringkast
ring som spelade in "Önskeharnn i 
Fjällbacka" . Den inspelningen gjor
des bl. a . på det norska fartyget 
"Kysten". 
'under inspelningen fövandlades 
Badholmen till ett rikligt folkcentra 
dar en fulltalig publik utgjorde åhör
arskaran. Man fick här en underhåll
ning vilken man ej upplever varje 
sommar. Sång och musik i kuplett
form från "Pensionat Solstrålen" 
med Norra Bohusläns revykung Kjell 
Kraghe som piccolo och något aven 
röd tråd genom programmen. Man 
kan utan att överdriva säga att pro
grammen är Kjell Kraghes .. Det är 
hans ide som förverkligats, och när
mare 70 procent av den text och mu
sik som framfördes var hans. Bland 
de medverkande sågs bl. a.: Inga 
Gill, Ulla-Bella Gabrielsson, Sune 
Mangs, Bertil Nordström, . Truxa, 
Rolf Wesenlund, Kjell Kraghe, Gun 
Johansson, Rosita Sparre, Sonja Ol
sson, m. fl. Orkestern bestod av: 
Egon Kjerrman, Nils-Bertil Dahlan
der och Sven UllJsson. 
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Småflickor startar ridsport i Fjällbacka 

Efter uppvisningens slut är hästar med ryttare färdiga att lämna platsen. 

Under sommaren har ett antal flickor 
ägnat sig åt ridsporten ute i terrängen 
då de saknade ridbana. Intresset för 
denna sport var stort och så småning· 
om erhöll de tillstånd att anväda is
banan vid Liden. Denna bana hade 
under midsommarhelgen invaderats 
av "raggare" vilka under sin vistelse 
några dagar 'skräpade ned med kross
at glas samt brände upp vad som 
kunde plockas ihop till brasor. Flick
orna fick därigenom ett strävsamt ar
bete med att rensa ren banan från allt 
som kunde bli till skada vid ridningen 

då framför allt krossat glas. Det var 
intressant att se vad ungdom kan 
åstadkomma när de har ett mål bara 
de hjälps vid starten. 

En bild från åskådarplats med publik. Längst bort säljes lotter och serveras 
kaffe med dopp. 

Efter att de dagligen utövat denna 
sport var tiden inne att en avslutning 
skulle ske. En vacker lördag i juli 
hade flickorna som var i 12- 14-års
åldern en riduppvisning med sina 
hästar på isbanan i Fjällbacka. De 
hade planerat, tränat, och förberett 
ända sedan sommarlovets början. 
Den 29 juli var det så dags att bjuda 

in föräldrar, vänner och släkt, och 
alla som ville komma och titta, och 
de fick verkligen se ett fint program. 
Det var hoppning, spegelritt, dressyr, 
kadrilj, voltige och andra nummer. 
Ett roligt nummer hade de hittat på 
där indianer och cowboys och 
skumma hästhandlare var 
inblandade. Tre småsystrar fick vara 
med och sjunga "Tre små gummor" 
på en stor arbetshäst. En äldre flicka 

JAIRUND 
KNVENlli N G 
AKTliEBOLAG 

FJA LL BA CKA 

Telefon 05 25/31022 

ställde upp med sina hästar och vagn 
där barnen fick åka runt banan eller 
deltaga i ponnyridningen. Efter ett 
par timmar var "hästfästen" slut och 
samtliga lämnade platsen ett minne 
rikare då de övervarit den första rid
uppvisningen som ägt rum i Fjäll
backa. I pausen var det gott med saft 
samt bullar och kakor som flickorna 
bakat. På återseende! 
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Fjällbackasegrar 
i kall hummergolj 
Arrangerande Fjällbacka GK:s spela
re firade stora framgångar i den myc
ket uppmärksammade hummergol
fen som avgjordes lördagen den 30 
september med 130 par spelande en 
foursorne slagtävling. Paret Hans/ 
Lars Lundberg vann nämligen A
klassens nettotävling på suveräna 
67,5 slag, medan klubbkamraterna 
Gösta/Marita Kåwert vann B
klassen. Lägger man därtill att Lars/ 
Tärneld/Sune Wetterlind vann putt
ningstävlingen förstår man att det 
blev en stor dag för Fjällbacka GK 
denna kalla och blåsiga lördag. 
Eftersom det är så många spelare 
med måste man börja tidigt, och re
dan kl 7 släpptes de första bollarna i
väg. Då småregnade det lite och fö
rutsättningarna för dagens tävling 
såg inte vidare ljusa ut. Men turligt 
nog höll sig regnet borta och det var 
fint att spela även om det blåste gans
ka mycket och var kyligt. Men rätt 
klädd så utgör inte detta nA~ot större 
hinder för en golfspelare. 
Vi har n~mnt att Fjällbacka place
rade sig i topp. Men själva opentäv
lingen lyckades man inte klara av . 
När tävlingsledningen räknade ner 
slutresultatet visade det sig här det 
något unika i golf att två par hade e
xakt lika resultat, nämligen 81 slag. 
Inget märkvärdigt i och för sig, men 
sedan kom det märkvärdiga. Hur 
man än räknade så var man lika och 
spelarna kom då överens om att dela 
på humrarna. Den elfte som blev ö
ver chippade man om och då vann 
Hagge Geigert som spelade tillsam
mans med Dag Aurell, Delsjö GK. 
Det andra paret var S-I Höglund/ 
Fredrik Käll, Göteborgs GK. 
Många humrar delades ut vid prisut-

delningen som avslutade det hela 
runt golfbanan. . På kvällen hade 
deltagarna hummerfest på Strandres
taurangen och här liksom på golfba
nan var det »knökab>. 

Resultat: 
Klass A, open: I . Hagge Geigert/Dag 
Laurell, Delsjö GK 81; 2. Sven-Inge 
Höglund/Fredrik Käll, Göteborgs 
GK 81; 3. Bengt-Olof Larsson/Ulf 
Odelberg, BillingenGK 81; 4. Hans/ 
Lars Lundberg, Fjällbacka GK 82; 5. 
CClaes Ingelsson/Hans Österberg, 
Göteborgs GK 82. 

Klass A, netto: Hans/Lars Lundberg 
Fjällbacka 67,5; 2. Anders Snare/ Ar
ne Zimdal, GGK 73,5; 3. K-B ThorelI 
/Birgit ThoreIl, Fjällbacka 74,0; 
4. K-J Larsson/Björn Albrektsson, 
Lidköping 75,0; 5. Nils/V. Gabriels
son, Delsjön 75,5. 

Klass B, netto: I. Göran/Marita Kå
wert , Fjällbacka 70,5; 2. Lars Haux/ 
Kent Olsson, Ulricehamn 72,0; 
3. Hans Nordenstam/Eva Danell, 
Falköping 76,0; 4. Edgar Gustafs
son/Hans Hensner, Fjällbacka 76,5; 
5. Björn Brandt/Rune Tobiasson, 
Torreby-Fjällbacka 76,5. 

Längsta utslag första hålet: 
Klass A: Peter Dönnestad, Oslo, 240 
meter. 
Klass B: Bengt Alderin, Kungsbacka, 
195 meter. 

Minsta antal puttar: 
Klass A: Lars Tärneld/Sune Wetter
lind, Fjällbacka, 27. 
Klass B: Bengt/Karin Alderin, 
Kungsbacka, 28. 

PÅ SÖDRA HAMNGATAN I FJÄLLBACKA 
FINNER NI 

STUVBODEN 
Där kan Ni tJöra verk[itJa f~nJ! 

ETT BESÖK LÖNAR SIG 

TEL. 0525 - 31350 INGBRITT ENGBERG 

Fjällbackagolf 

Karin Hugosson, FjlUlbacka, blev som första kvinnlip ,olfspelaie frin Fjlll
backa klar för A-k1assen, och det skedde pi tvi dapr. 

Karin Hugosson, Fjällbacka golf
klubb hade under augusti månad två 
verkliga toppdagar när det gäller 
golf. Ena dagen vflnn hon en s.k. 
damdag, och noterade sig för 38 po
äng, vilket betydde en sänkning av 
handicapet från 15 till 13 . Dagen där
på var Karin i farten igen och gick då 
en 18-hålsrunda med 44-39, eller 83 
slag brutto. Eftersom hon dagen fö
rut fick 13 i handicap betyder det att 
Karin Hugosson nu är bland de stora 
i A-klassen som ligger på 12. Raskt 
marscherat alltså av Karin, som nu 
börjar att hota sonen Björn som har 
4 i handicap. Onsdagens tävling hade 
lockat spelare från flera västsvenska 
klubbar, spelare som verkligen fick 
bekänna färg i den tryckande vär
men. Bland de omkring 40 deltagan
de damerna var det tre som klarade 
att gå under sitt handicap. Förutom 
nämnda Karin Hugosson, även Maj 
Holmsten, Trollhättan i klass B och 

hennes klubbkamrat Ingrid Zicker
man i klass C. 

Resultat, damdagen, klass A: Karin 
Hugosson, Fjällbacka 38, 2. Birgit 
ThoreIl, Fjällbacka 35, 3. Eva 
ThoreIl, Fjällbacka 34, 4. Janet 
Grahn, Torreby, 33, 5. Gunilla Kjell
stedt, Forsbacka, 33, 6. Jytte Olsson, 
Torreby, 32. 
Klass B: Maj Holmsten; Trollhättan, 
38, 2. Birgitta Danielsson, 
Fjällbacka, 35, 3. Lillemor Heroum, 
Forsbacka , 35 , 4. Tina Olausson, 
Fjällbacka, 34, 5. Ruth Bratt, 
Torreby 32, 6. Sara Hallsvik, 
torreby, 30. 
Klass C: I. Ingrid Zickerman, Troll
hättan, 37, 2. Anette Grahn, 
Torreby, 33 , 3. Karin Heyden, 
Strömstad, 32, 4. Margareta HageI
berg, Torreby, 31, 5. A-M Walden
ström, Fjällbacka, 31, 6. Kerstin 

·Simonsson, Strömstad. 

JOHN GRANQVIST BYGGNADSFIRMA HB 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-31230, 31262 
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Strålande gol/dagar i Fjällbacka 

H Järund femma i 
veteranmästerskap 

Från vänster GK:s ordförande Harry Järund som svarade för en strålande and
ra dag som lyfte upp honom till femte plats. Bredvid sitter tävlingsledaren Sten 

Carlqvist. 

Efter inledande 18 hål på onsdagen 
och ytterligare 18 hål på torsdagen 
som som avslutning har årets 
veteranRM i golf avgjort i Fjäll
backa. Det blev strålande tävlingar 
med fina prestationer av deltagare 
som är i åldern 65 år och uppåt. Gert 
Nyström, Söderåsen, storfavorit in
för tävlingen infriade 
förväntningarna och vann med fem 
slag tillgodo på Gudmund Carlander, 
Delsjön, 166, respektive 171 slag. Lo
kalt sett svarade Fjällbacka GK:s 
ordförahde Harry Järund för en 
strålande prestation då han spelade 
på topp andra dagen vilken gav ho
nom en femteplats totalt ll1ed 179 
slag. Åke Hultström, Fjällbacka GK, 
var tia efter första dagen och höll den 
placeringen även under sista dagen. 
181 slag blev det slut. En åtta på 17:e 
förstörde det för mig, sade Åke när 
han kom i mål. 

Fjällbacka GK fick högsta betyg för 
sitt arrangemang, inte minst Svenska 
Golfförbundets ordförande Gunnar 
Arenander som även deltog i tävling
en och kom på 20: e plats bland de 90 
som ställde upp. 

- Fjällbacka GK har bjudit på två 
fina tävlingsdagar där allt har flutit 
bra , och med en bana som för oss 
äldre har varit fin på så vis att den 
inte varit så jobbig att gå. Dessutom 
är banan variationsrik genom att An 
råsån rinner igenom banan på flera 
ställen. 

Förbundsordföranden var även nöjd 
med att deltagarantalet var så stort 
som det var. 90 deltagare vIsar att 

intresset är på topp bland de äldre 
golfspelarna. 

Vädermässigt hade Fjällbacka tur . 
Visserligen fick de tio sista bollarna 
på onsdagen regn på sig och kraftigt 
sådant som gjorde att resultaten steg 
i höjden. Men de spelare som var 
bland de bättre hade då kommit in 
och klarade sig undan regnet. 

Avslutningsdagen bjöd emellertid på 
strålande väder hela tiden,och det var 
en mycket nöjd tävlingsledare, Stn 
Carlqvist som fram emot kvällen 
kunde läsa upp prislistan och dela ut 
RM-plaketter och hederspriser till de 
bästa i tävlingen. 

Dessförinnan hade klubbens fram
gångsrike ordförande Harry Järund 
talat och sedan tackade golfförbun
dets ordförande Gunnar Arenander 
för fint genomförda tävlingar. 

Därmed var årets RM i vetrangolf 
över och Fjällbacka GK:s 
medlemmar kan lägga en fint arr
angerad tävling till handlingarna. 

Resultat RM-golf veteraner: 
l. Gert Nyström, Söderåsen, 166, 2. 
Gudmund Carlander , Delsjö GK, 
171, 3. Bengt Torstensson, Falkö
ping, 176, 4. Yngve Borg, Rättvik, 
178, 5. Harry Järund, Fjällbacka, 
179,6. S. Sjösten, Bedinge GK, 179, 
7. P. Wästberg, Söderhamn, 180, 8. 
K-E. Sandegård, Tylösand, 180, 9. 
T. Luhr, Hagge GK, 180, lO. Åke 
Hultström, Fjällbacka, 181 , 11. Åke 
Törn, Värnarno, 181. 

Säkra DM-vinnare i 
lyckade seglingar 

Under helgen avgjordes flertalet av 
årets distriktsmästerskap i segling. 
Tävlingen var uppdelad på två plat
ser. Ljungskile där optimister och E
jollar seglade och Fjällbacka där 
mirror, laser och triss kämpade. Di
striktsmästare i dessa fem jolleklasser 
blev: optimist: Stefan Johansson 
Ljungskile SS, E-jolle: Henrik Börje
sson Stenungsunds SS, laser: Stig Ni
cklasson SS Viken/ Ägir, mirror: 
Martin Persson/ Jerry Johansson SS 
Viken/ Ägir triss: Gunnar 
Köhlin/Peter Lindgren, Strömstads 
SS. 

Tävlingarna i Fjällbacka 
arrangerades också på ett bra sätt av 
SS Nordevikens. På Musö fjorden 
blåste det hårt och byigt båda dagar
na. Hårdast på söndagen då det var 
gott om kapsejsningar - speciellt 
bland laserseglarna. Mirrorklassen 
såg en suverän vinnarbesättning -
Martin Persson/ Jerry Johansson 
från SS Viken/ Ägir. De vann de tre 
första seglingarna helt överlägset. Ef
tersom en segling räknas bort ställde 

de inte upp i sista seglingen. Striden 
om andraplatsen blev hård. Urban 
Jansson/Arne Fjällström lyckades 
dock vinna sista köret och slutade 
därmed tvåa, knappt före Ingemar 
Granqvist/Klas Engber~. Båda be
sättningarna hör till hemmaklubben 
SS Norderviken. Efteråt förklara 
Martin och Jerry storsegern med att 
de akterseglat masten mer än förut 
samt att det var deras idealväder. Nu 
bygger de ny mirror i vinter - ingen 
tvekan om att ett SM-tecken hägrar 
till nästa år. 

I laser var det spännande in på slut
varvet. Sture Kahlman, SS Norder
viken, ledde och hade klarat mäster
skapet om han höll ledningen i mål. 
En kapsejsning satte dock en käpp i 
hjulet. Distriktsmästare blev nu 
istället Stig Nicklasson från SS Viken 
/ Ägir på serien l, 2, l, l. Det är en 
verkligt fin prestation med tanke på 
att Stig skaffade sig laser endast tre 
dagar före DM! Sture Kahlman 
slutade tvåa. 

Inför Julen är pappershandlarna fullare än vanligt! 
Böcker: Levande deckare fulla av mord. 
Leksaker: Brio, Lego, Pussel, Spel m.m. 

Sjökort: Vattnet har stor betydelse för svenskt 
båtliv; Sjökorten likaså. 

Detta och mycket mer finns i 

Fjällbacka Pappershandel 
Titta in ! VO/komna! 
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Rekordmånga båtar 
i Högsommarregattan 

En start har just ägt rum i HOgsonunarreaattan vilken ägde rum från Badhol
men. 

Omkring 120 båtar ställde söndagen 
den 16 juli upp i SS Nordervikens 
högsommarregatta i Fjällbacka. Nytt 
deltagarrekord, och nytt för regattan 
var att större delen av seglingen av
verkades inne på fjorden, så att det 
hela kunde följas från land. Det saIG 
nades heller inte publik, inte minst på 
alla bryggor i samhället, och så för
stås från ett otal båtar ute längs ba
norna. Man hade också tur med väd
ret som var det bästa tänkbara, sol
sken och en jämn och bra vind 7-8 
m/ s. 

Det hela avlöpte också helt enligt 
programmet och det var endast ett 
mycket litet antal båtar som måste 
bryta, bland annat hade en E-jolle o
turen att råka ut för mastbrott. SSN 
är ju kända för att ha välotganisera
de regattor , och årets upplaga blev 
inget undantag från denna regel. De 
bästa resultaten i de olika klasserna 
blev: 

Hanicapklass: l. Rolf Thörn, BJK, 
606. 2. Ulf Billow, SSN, Mustan Ju
nior. 3. Anders Brunström, SSG, IF. 
4. W och S-A Fredlund, SSN, And
unge. 5. Kenneth Lehto, SSV Ä, IF. 
6. Folke Olsson, HABK, Omega. 7. 
Harald Wiman, SSN, NC-kryssare. 
H-båt: l. Claes Oleander, SSN, 2. 
Donald Duckman, SSS. 3. Staffan 
Karlsson, SSN. 4. Gunnar Seden, 
SSN. 5. Lars
SSN. 5. Lars-Erik Granqvist , SSN. 6. 
Rune Larsson, SSN . 7. Roger Hal
vordsson, SSN. 
Nordisk folkbåt: I . Bertil Engdahl, 
SSN. 2. Bengt Isaksson, SSN. 3. 
Lars-Ivar ödbrant, SSN. 
505 : l. Claes Hellgren-Jan HelIgren 
SSN. 2. Tornas Widstrand-Göran 
Mossberg, HJBK. 3. Bröderna Ferm, 
SIC. 4. Christer Bergström, GKSS. 
5. Kalle Nilsson, TKK. 6. Stefan 

Blidner-Anders Malmström, SSN. 
7. Hans Thulin-Per Westling, SSN. 
8. Bröderna Eriksson, SSN. 
Laser: l. Halfdar(Mustad, KKKK.. 2. 
Sture Kahlman, SSN. 3. J onas Fred
riksso[}, SSN. 4. Göran Blom, SSN. 
5. Tomas Anderssoft',SSN. 6. Jan 
Hflmersson, SSN. 7. Christer Fins
gård, GKSS. 8. Peter Sandelin, SSN. 
9. Torbjörn Nilsson, SSN. 10. Johan 
Mustad, KNS. 
E-jolle: l. Kenneth Bohlin, SSN. 2. 
Peter Litzen, HS~. 3. Maria Nykvist, 
HSS. 4. Leif Karlsson, SSN. 
Mirror: l. Ingemar Granqvist, SSN. 
2. Urban Jansson-Arne Fjällström, 
SSN. 3. Olle Svensson-Jörgen 
Karlsson, SSN. 4. Lennart Julius
son-L-G Kämpendahl; SSN. 5. Jo
han Norrman-Patrik Norrman, 
SSÅ V. 6. Kerstin Adrian-Per-Hen
rik Adrian, FLoSS. 7. Conny Claes
son-Ulf Karlsson, SSN. 8. Jan Pe
rols-Sven Eriksson, FLoSS. 9. Sys
konen Jarenfors, SSN. 10 . . SYskonen 
Ejdfors, SSN. 
Triss: l . Lars Magnusson-Ulla Bo
man, BMBK. 2. Ulrika Blidner
Kent Blidner, SSN. 3. Syskonen Berg 
SSN. 
Väderöjulle: l . Lasse Lundberg
Ingela Lundberg, SSN. 2. Carl-Axel 
Johansson-Conny Lind, SSN. 3. 
Jan Dahlemar-Åsa Hammarström, 
SSN. 4. Rolf Drangel-Jonas Sved
berg, SSN. 5. Erland Jonasson, SSN. 
Optimist: l . Mikael Karlsson, SfS. 
2. Ulf Järnberg, BBK. 3. Peter Her
mansson, SBK. 4. Anders Perols, 
MBK. 5. Tor Järnberg, BBK. 6. UI
rik Olofsson, BJK. 7. Leif Haglund, 
SFS. 8. Anneli Nykvist, HSS. 9. Den
nis Josefsson, FSG. 10. Peter Lind
ström, SFS. Il. Patrik Harrysson, 
SFS. 12. Per-Olof Möller, SSS. l3. 
Martin Andersson, HSS. 14. Johan 
Edman, SFS. 

Gynna annonsörerna! 

Vinden räckte nätt och jämnt 
för ss Nordervikens regatta 

Det såg länge ut som om SS Norder
vikens Augustiregatta inte skulle 
kunna genomföras programenligt 
lördagen den 5/8, beroende på att det 
inte var någon vind. Fjorden låg i det 
närmaste spegelblank så gott som he
la dagen, men någon halvtimma före 
start korn det ändå några vindårar , 
och när starten gick hade man, vis
serligen en lätt, men i alla fall vind så 
att båtarna kunde komma iväg. Mot 
slutet av seglingen avtog dock vinden 
ånyo, och det var flera som hade vis
sa bekymmer med att ta sig över mål
linjen. 

Omkring 80-talet båtar deltog, och 
man seglade på tre olika platser, dels 
på Musöfjorden, dels vid Sälvik och 
så skärgårdsseglingen som huvudsak
ligen gick inne på Fjällbackafjorden. 

För första gången deltog en båt med 
enbart handikappade, nämligen en 
Väderöjulle, som med en special ut
.rustning kunde deltaga på lika vill
kor, och placerade sig som god tvåa i 
klassen. Efter seglingen hade man 
traditionsenligt ordnat med s.k. seg
larbal med prisutdelning. 
Resultat: 
Handikappbåtar: l. Jan Nyström, IF' 
sss. 2. Olle Pålsson, Accent, SSN. 3. 
Ulf Bili<\w, Mustang Jun. SSN. 4. Bo 
Hansson Andunge, SYC. 5. Karl
MagnuS Fogelklou, Junker 22, SSN. 
606: l. Karl-Lennart Arthur, BJK. 2. 
Göran Arnewige, SSN. 3. Tore Wad-

stein, LeSS. 4. Rolf Tht)m, BJK. 5. 
Per Greby BJK. 
Hblt: I. Stil TonteållOD, SSN., 2. 
JWlIW Sedål, SSN. 3. Roter HaJ
vordasoD, SSN. 4 . . Lars-Erik Gran
qvist, SSN. S. Sven-Erilt Karlsson, 
SSN. 
Laser: l. Halfdan Muståd, KKKK. 2, 
Sture Ka'hlman, SSN. J : Göran Blom 
SSN. 4. Kurt Blidner, SSN. 
E-jolle: l. Leif Karlsson, SSN. 2. 
Kenneth Bohlin, SSN. ' 3. Philippe 
Rembny, . LeSS. 4. Olof Karlsson, 
SSN. 
Triss: l. Ulrika BIidner-Johan Fl}, 
gelklou, SSN. 2. Fredrik 
Hulten-Tony Karlsson, SSS. 3. Ro

. bert Toftedahl-Patrik Ra:sk, SSS. 4. 
Roger . Rask-Håkan Gabrielsson, 
SSS. 5. Kristian Svartz-Ingvll1 
Karlsson, SSS. 
Mirror: . l: Conny Claesson-Ulf 
Karlsson, SSN. 2. Ingemar Gran
qvist-Klas Engberg, SSN. 3. Len
nart Juliusson-Lars G Kämpen
dahl, SSN. 4. Urban Jansson-Arne 
Fjällström, SSN. 5. Olle Svensson
Jörgen Karlsson, SSN. 
Väderöjulle: I . Göran Moser-Inge
la Lundberg, SSN. 2. Christer Karls
son-Göran Sjödin, SSN. 3. Jan 
Dahlemar-Åsa Hammarström, 
SSN. 4. Krister Jungerfeldt-Göran 
Forsberg, SSN. 
Optimist: l. Mikael Westerberg, SSN 
2: Anders Boström, SSÅ V. 3. Fred
rik Blidner, SSN. 4. Johan Gnospe
lius, SSÅV. 5. Johan Berg, SSN. 
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Från vänster: Åskådarna samlade på Torget, roddarna samlade till start och till höger, segrarna i tävlingen. Dessa var, från vänster: Urban Jansson och Arne 
Fjällström, på andra plats, till höger på bilden Torbjörn Karlden och Tord Carlqvist samt i mitten med tredje placering, Ann och Bengt Ekström. 

Ett av sommarens största sport
evenemang var roddtävlingen Ägg
köppen (Ekcl!pen) som gick av sta
peln den 9 juli. 13 båtar kom till start 
vilket var många fler än väntat. 

Banan som sträckte sig från Torget 
runt Gudmund och tillbaka till Tor
get avverkades på tio hänaelserika 
minuter. Starten blev smått kaotisk 

eftersom startlinjen var för kQrt . Åt
,ldlliga båtar rodde ihop och en del 
hårda ord fälldes i stridens hetta men 
in$a allvarliga olyckor inträffade. 
Urban Jansson och Arne ·Fjällström i 
ASta II, en eka byggd på Janssons 
Båtvarv, utnyttjade villervallan ,i 
starten och smet fram till en ledning. 
Denna ledning behöll de ohotade 
från start till mål. Om platserna 

Järnboden Fjällbacka 
Tel.0525-31780 45071 FJÄLLBACKA 

Fiskredskap 
Gasol - Dieselolja - fotogen 

vid f.d. Fjällbacka fiskarnas brygga 

närmast blev det dock andra bullar. 
Ett starkt lag med Bengt och Ann Ek
ström låg väl framme hela tiden men 
på upploppet fick de dock ge vika för 
sna\:>broddarna Torbjörn Karlden 
och Tord Carlqvist. 

Prisutdelningen skedde på bryggan 
och vinnarna kastades l sjön i känd 
stil. Publiktillströmningen var god. 

Minst femhundra personer avnjöt 
den goda underhållningen. Med tan
ke på att det viu två plastekor som la
de . beslag på de bästa placeringarna 
kommer tävlingskommitten att dela 
in de st,artande i två klasser nästa år, 
trä och plastbåtar. 

SS Svepet 

Tobak - Cigaretter - Tidningar - Konfektyrer - Fruk.t 

Läskedrycker . GB-glass - Mjukglass - Varm korv 

Souvenirer m. m. 

.{;oa och J3el1gl Richardssol1 
Telefon 0525 - 313 27 

MAZDA323. 
FOLKBILEN pA TRE sin. 

"AIR NYA. 

:;2:; Kmnbi·Scdan 3·D 323 Kombi-Sedan S-D 323 Kornbi S·D 

FJÄLLBACKA BIL & MOTOR 
Lars och Alf Kristiansson 

(;,· tll'ralagl'nt: Olle O!s ,tln Rilimport AB Tel 0525 - 310 96 
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Väderöarna 
runt 
Ett 60-tal båtar deltog lördagen den 
12 augusti i SS Nordervikens distans
kappsegling Väderöarna runt, en seg
ling på cirka 25 distansminuter. Seg
lingen var öppen endast för däckade 
kölbåtar , och man seglade i två klas
ser, klass A havskryssare och klass B 
skärgårds kryssare . 

Det var en imponerande syn att se 
när båtarna gav sig iväg ut från Bad
holmen (startplatsen), samtliga med 
spinacer i alla möjliga färger och 
mönst ringar. Samtliga båtar, utom 
en, fullföljde tävlingen, utan att någ
ra större intermezzon skedde. 

Resultat: Klass A, havskryssare: 
l. Claes-Görari' Bäckström, SSV Ä, 
Grinde. 2. Roland Fornum, LSS, 
Grinde . 3. Roland Martinsson, LSS, 
OE 36. 4. Björne Väggö, SSN, Maxi 
77. 5. Bertil Olofsson, SSV Ä, Skip
man 28. 6. Lennart Brandt, SFS, Ma
xi 77. 7. Roger Karlsson, SSN, Cir
rus. 8. Falukorb Eating Team, SSV Ä 
Maxi 77. 9. Lars Aue, SSVÄ, Vindö 
40. 10. Kenth Thulin, SSN, Omega 
28. 
Klass B, skärgårdskryssare: l. Gun
nar Seden, SSN, H-båt. 2. Stig Tors
tensson, 
tensson, SSN, H-båt. 3. Bo Gustavs
son, SSS, 707. 4. Donald Duckman, 
SSS, H-båt. 5. Lars-Erik Granqvist, 
SSN, H-båt. 6. Johan Tesch, SSN, 
Smaragd. 7. Göran Arnevid, SSN, 
606. 8. Jonas Fredriksson, SSN, 606. 
9. Roy Nordin, WF, 606. 10. Yngve 
Thorsson, SSG, Monark 806. 

N orderviken får 
klubbhus 
Tanums byggnadsnämnd hade vid 
sitt sammanträde uppe en ansökan 
från Segelsällskapet Norderviken, 
Fjällbacka som sökte byggnadslov 
för uppförande av klubbhus. 

För området gäller avstyckningsplan 
godkänd 1935. Förslag till byggnads
plan har upprättats men ej fastställts, 
och berörda grannars medgivande 
föreligger. Ansökan om byggnadslov 
för va-anläggningen har god känts av 
kommunalingenjören. Byggnads
nämnden beslöt ny att bevilja bygg
nadslov. 

Hummerrace 
i Fjällbacka 
Årets sista segling i SS Nordervikens 
regi, avverkades lördagen 30/9 på en 
olymisk bana på Hjärteröleden utan
för Fjällbacka. Det var Laser och 505 
som då avverkade det s. k. Hummer
race i ganska hårt väder. 

Man hade i byarna upp mot 15 
m/sek. och att det dessutom var både 
kallt och byugt gjorde inte det hela 
bättre. Det var också flera båtar som 
råkade ut för rigghaverier, men 
någon svårare olycka hände trots 
detta inte. 

De bästa resultaten: 
Laser: l . IngemarStik, Alingsås SS, 
2. Henrik Dahlborg, Kullavik KS, 3. 
Tomas Widstrand, Hhuviks BK, 4. 
Hans Pettersson, Hjuviks BK, 5. 
Sture Kahlman, SS Norderviken, 6. 
Lars Magnusson, BKSS, 7. Hans 
Gustafsson, Hjuviks BK, 8. Tomas 
Sejersen, SK Måsungen, 9. Mikael 
Warnhammar, SKSS. 

505: l. Karl-Erik Nilsson/Christer 
Bergström, TKK, 2. Anders Malm
ström/Stefan Blidner, SS Norder
viken. 

Storslam för 
Norderviken 
Det blev i det närmaste storslam för 
de seglare från SS Nordeviken, Fjäll
backa, som deltog i riksrnästerskapet 
för Väderöjullar, som gick vid Gran
kullavik på Öland. 

Sammanlagt startade 22 båtar seg
lingen, som gick med två seglingar på 
lördag och två på söndag, på en 
olympisk bana, med mycket växlan
de vindar, från l km till 10 km. 

Segrade gjorde Lasse Lundberg/ Jan
ne Hellman, SSN, och som god trea 
kom nästa fjällbackabåt, nämligen 
Åsa Hammarström och Janne Dahle
mar, och på sjunde plats kom ytterli
gare en båt från SSN, nämligen 
Peder Sandelin och Johan Fogelklou . 

De båda handikappade grabbana, 
Göran Sjödin och Christer Karlsson 
hamnade ungefär mitt i fältet. 

Slral1dreslaural1gel1 0iällbacka j-.J.alJsbad 

När det skall dukas upp till fest 'för så

väl små som stora sällskap (upp till 200 

gäster) tala med hovmästaren 

SlrCH,,Jreslaura MgeM 

0iällbacka HaDSbad 
TELEFON 0525/10008 

och Grebbestads Gästgivaregård 

DANS 

FOTBOLL 

Fjällbacka IK på hedrande 
fjärde plats i årets Bohusserie 
Nej, det lyckades inte för Fjällbacka 
IK att i år vinna Bohusserien i fot
boll. Vi hade n,og lite till mans på 
känn att FIK skulle vara med och 
slåss om tätplatserna, när det bör
jade dra ihop sig på höstkanten och 
att en eventuell serieseger inte var 
långt borta. Detta med tanke på la
gets stronga insats i början av serien. 

När vi lämnade Er, d. v.s. när vi satte 
punkt för föregående artikel i juni
numret av Fjällbacka-Bladet, fram
höll vi att Fjällbacka ledde serien p~ 
10 poäng före Myckleby, Slätten och 
Lysekil. Efter detta hände följande: 
fjällbacka-Munkedal O-l och bå
de Myckleby och Slätten förbi i se
rien. Förlusten mot Munkedal var in
te så mycket att sia om, även om FIK 
hade många fina chanser till utjäm
ning. Det värsta var att anfallet helt 
kommit av sig. Inget mål på de tre se
naste matcherna. O-O mot Hälle
vadsholm hemma, O-O mot Myckle
by borta och så O-l mot Munkedal 
på hemmaplan. Det bådade inte gott 
för fortsättningen. 
Fjällbackas anfall som varit så på 

»alerten» och formligen skyfflat in 
mål, stod nu nästan förlamade och 
hade svårt att göra sig gällande. Näs
ta match borta mot Lysekils AIK 
skulle väl ändå anfallsspelet lossa på 
allvar. Näädå, 3-0 i »baken» fick 
grabbarna med sig hem. Vad hade 
hänt? Fjällbacka hade tappat kon
takten med tätlagen på allvar. Sex 
tappade pOäng på fyra matcher. 
Där mina vänner avgjordes serien . 
Där avgjordes Bohusserien 1978. 
Hade Fjällbacka kunnat visa upp 
samma fina spel som i serieöpp
ningen så hade laget med all sanno
likhet stått som serievinnare i år. För 
sedan lossnade det igen. 
Stångenäs (årets D.M.-mästare) fick 
se sig slagna med klara 3-0. Gilleby 
borta är ett svårspelat lag, men trots 
det ta vann "de våra» med 2-1. Sista 
matchen hemma för vårsäsongen var 
Kode IF gäster och var ofina nog att 
vinna med 3 mål mot l . 
Höstpremiären mot Kode IF borta 
blev ett dacapo på vårmatchen med 
undantag för Fjällbacka som denna 
gång inget mål gjorde. 3-0 slutade 
matchen till hemmalaget Kode. Hade 
FIK kommit in i samma vals igen 
som när laget förlorade sex poäng av 
åtta på våren? Svaret kom söndagen 
därpå, Gilleby hemma. Svårspelat 
lag men Fjällbacka vann säkert med 
2-0. Nästa match skulle bli svår. 
Distriksmästarna Stångenäs på bor
taplan. Fjällbacka skrällde och vann 
utklassningsseger 5-0. Nu var grab
barna ånyo heltända och spelet flöt 
beundransvärt fint både försvars och 
anfallsmässigt. En fröjd att se laget i
gen. 
Lysekils AIK är starka . De vann med 
3-0 över FIK i Lyseki l. Nu möttes 
lagen på Fjällbacka Idrottsplats och 
scenen var omvänd. FIK va nn med 
5-3 efter bra spel från båda sidor. 

Munkedal borta i nästa match blev 
en hård tillställning, där inget lag vil
Ie ge sig. Ställningskrig och naturligt
O-O. 
Nu vår Fjällbacka IK 3 poäng från 
topplats. Då finns givetvis tanken där 
med 6 poäng förlorade av 8 under vå
ren, som vi tycker till synes onödigt. 
Det hade i detta läge betytt en klar se
rieledning. Så kom då matchen på 
Fjällbacka Idrottsplats, som beteck
nades som finalbetonad. Myckleb) 
mot Fjällbacka. Myckleby på 24 po· 
äng, Fjällbacka på 21. Vem skulle 
vinna? Efter bra spel trots tabellpla
ceringarna vann gästerna med udda
målet av tre, 2-1 alltså. 
Fjällbacka fem poäng efter och fem 
matcher återstod. Hårt program för 
Fjällbacka. 
Hällevadsholm borta är mycket farli
ga, det visste laget och än bättre för
stod grabbarna hur bra HSK var ef
ter matchen . De vann nämligen med 
l-O över Fjällbacka, i en mycket 
jämn och fin match. Sju poäng efter 
och luften gick ur de våra, helt natur
ligt. Nu var det ju inte mycket att 
spela om. Laget kunde inte vinna se
rien, ej heller komma tvåa, men en li
ten chans för uppflyttning till div. 4. 
Men man ville spela fotboll i det 
längsta. Nu släppte all spänning och 
Fjällbacka vann komfortabelt med 
5-0 borta över Hedekas . Samma 
Hedekas som FIK slog på våren hem
ma med 6-1 . Morlanda blev nästa 
offer. Fjällbacka-vinst med 5-3, i en 
avslappnad match. 
Två matcher återstod'. Borta mot 
Slätten (serievinnarna) gjorde Fjäll
backa en fin match och fick 2-2. 
Det bevisar ytterligare att laget klart 
hörde hemma i toppen av Bohusse
rien . Sista matchen kan vi glömma. 
Ett oinspirerat FIK spelade mot 
Hogstorp, som om man slog Fjäll
backa, fick stanna kvar i se rien och 
de kämpade som besatta. När slutsig
nalen gick, stod också Hogstorp som 
segrare med siffrorna 3-2. Vi ber att 
få gratulera Hogstorp till ännu ett år 
i Bohusserien. Laget spelade bra fot
boll och hör hemma i denna serie. 
Tyvärr, som framgått av denna redo
görelse gick det inte för Fjällbacka 
att ta steget upp i Div. 4 i år. Laget är 
bra, men har kanske inte den styr
kan, den hårdheten som behövs i en 
högre serie. Många »kommande» 
mä-n finns bakom leden och vi får 
hoppas att de smälter vä l in i laget 
och kan ge konkurenterna i serien en 
match om täten även nästa år. 

Vi ber ändå att få lyckönska till, för 
det första, en bra placering i ser ien 
och för det andra, seriens näst bästa 
målkvot samt för det tredje, alla väl 
genomförda matcher som gladde oss 
åskådare mycket. Hoppas på liknan· 
de nästa år och med kanske ännu me· 
ra spänning frampå höst kanten. 

-lin-
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Fjällbacka tennistävling -78 

Ä ven i år blev det deltagarrekord fö r 
F.T.K. populära tennistävling, 157 
matcher spelades. Endast första da
gen fick vi bekymmer med regnet , se
dan gick allt enligt ritningarna. På 
grund av det stora antalet matcher 
var vi tvungna att inhyra ' oss på 
Grebbestads tennisbana, samtidigt 
som vi spelade på Dir. Berlings priva
ta bana, som han välvilligt ställer till 
förfogande för oss. Tack vare det 
kunde tävlingen genomföras prog
ramenligt. Kommande år måste vi i 
tävlingsledmngen på något sätt ned
banta tävlingen, antalet matcher bör 
ej överstiga I ()() st. 

Som vanligt är, samlades vi, tennis
intresserade, en kväll på »Nya Badis» 
där vi allid äter gott, dansar och har 
jättekul. 

Stig 

Seglarskolan 
1978 har varit en mycket intressant 
och givande säsong för Fjällbacka 
seglarskola. Först och främst har sä
songen bjudit på bra seglarväder med 
god vind och nästan alltid lagom 
mycket. Anslutningen har varit bra 
och många, som jag hoppas, nöjda e
lever har .vänt hem mpd nya värde
fulla kunskaper. 

Vår planering av kursinnehållet har 
också uppmärksammats av Svenska 
Seglarförbundet. Ett flertal sällskap 
har tagit upp vår kursbok »Kasta 
Loss» och förbundets utbildningsle· 
.dare har tagit upp den som en lämp
lig lärobok för skolor. Sådant är ju 
roligt. 

Vårjde att lära handikappade att seg· 
la har också mötts med intresse. 
Sportspegeln 'i TV 2 var här och gjor
de ett 6-minuters program, och sedan 
dess ha r telefonen ringt och' brev 
dimpit ner i ett. Handi kappade är en 
stor och angelägen grupp för oss. 
Segling är ju den enda sport på som
marolympiaprogrammel som man 
utför sittande. Bö r all lså passa han
dikappade bra. 

Och så vår käpphäst da mCl na. 
Fler och fler damer kom mer lilloss 
varje år och det är vi jäll eglada för. 
Det räcker ju inte all fa r i huset kan 
klara av båten. Något kan ju hända 
honom under seglatsen . Och sedan är 
det ju så kul all kunna segla på rik
tigt. 

Vi ser fram mot 1979 med spänning. 
Vi vet att vi kommer all få många e
lever, och vi hoppas på fin sommar. 
Är det något du vill veta om somma
rens kurser, så skriv till oss under ad
ress: Fjällbacka seglarskola, Box 28 , 
45071 FJÄLLBACKA 

Seglarhälsning 

Lasse 

Prislista: 
HerrSingel A: l. J. Arvidsson, 2. J. 
Eriksson, 3. K. Brunström, 3. B. 
Broström . 
Herrsingel B: l. T. Haldin, 2. S. Ja
cobsen, 3. J . Plate, 3. Å. Lindskog. 
Damsingel: l. C. Björknell, 2. M. 
Trollius, 3. 5.Steineck, 3. E. Mar
tinsson. 
Juniorsingel: l. T. Haldin, 2. M. 
Haldin, 3. P. Johansson, 3. P. Jo
hansson. 
yeteransingel: l. H. Rasmusson, 2. 
A. Eriksson, 3. K. Petersson, 3. T. 
Tegerstrand. 
Herrdubbel A: 1. Sjöblom/Jönsson 
2. Broström/Broström, 3 Eriksson/ 
Arvidsson, 3. Trollius/Eriksson. 
Herrdubbel B: l. Plate/Johansson, 
2. Ekström/Johansson, 3. Berling/ 
Lil)dskog, 3. Åslund/Hellberg. 
Veterandubbel: l. Rasmusson/Pet
tersson, 2. Trollius/Eriksson, 3. 
Tärneld/Berg, 3. Ekström/Boström. 
Mixed: 1. Martinsson/Pettersson, 2. 
Björknell/Plate, 3: Steineck/ Jansson 
3. Andersson/Andersson. 

Vi gratulerar 
Grebbestads IF vår grannklubb som 
spelar i div 3 och som klarade nytt 
kontrakt även om det var »på håret» 
denna gång. I varje fall så var det 
mycket starkt att kunna stanna kvar i 
div 3. Bra gjort och hoppas på för
nyat mandat kommande år. 

Hamb~rgsunds IF vår grannklubb i 
söder som vann Norra Bohusserien 
och som nästa år spelar i Bohusserien 
div 5, den serie där Fjällbacka käm
par. Det ser ut som HIF just nu har 
ett bra lag på gång och blir säkert att 
räkna med i kommande matcher. Det 
är kul med derby, det var ett tag se
dan sist. 

Grattis båda lagen! 

l0röna Lidi; 
N\?staurang 

Full stöndiga rättigheter 

Bordsbeslöllningar 052 5-310 41 

Öppet för lunch 
måndag - fredag 

kl12 - 14 

Red. 

Vi lar emol bjudningar av alla slag : 

BROLLOP - FIRMAFESTER 
FODELSEDAGAR 

BEGRAVNINGAR M. M. 

Välkomna! 

Sivan o. Berndt 

~o1l'" 
O ln 

SPORT 
• .6. • .6. • .6. • .6. • .6. • .6. • 

B-/aget skötte sig med den äran i 
Norra Reservlagsserien. Laget spela
de 18 matcher och belade en hedran
de tredje plats i serien efter Tanum 
som vann på 31 poäng men med' 

--samma poäng som tvåan Hällevads
holm, nämligen 23. Hällevadsholm 
hade målkvoten 75-33 och Fjällbacka 
77-36. Ett mål skiljde således. Tala 
om jämnhet. 
"Grattis till tredjeplatsen. 

14-års/aget spelade 14 matcher under 
seriens gång och spelade bra fotboll 
helt igenom. Skee vann serien på 24 
poäng, följt av Strömstad på 20. Se
dan kom Fjällbackas l4-åringar på 
17 poäng och målkvoten 43-26. 
Bra gjort grabbar! 

16-års/aget spelade även de 14 
matcher och belade en 5:e plats i se
rien på 12 pOäng .. Laget vann 6 
matcher och förlorade 8. Ingen oav
gjord således. Det var antingen vinna 
eller förlora. Inget mellanting. Trev
ligt att se grabbarna, men laget var li
te för ihåligt för att ge speciellt 
Strömstad en rejäl match. 

SKÖÖÖNT 
I KYLAN 

Vi ber att få lyckönska till' fram
gångar nästa år igen. 

Apropå Strömstad så har de ett 12-
°årslag som är något utöver det vanli
ga. De vann sin serie och titta på siff-
rorna. . 
12 12 O O 162-0 24 poäng; 
Vad sägs om detta? C:a 14-0 per 
match. 162 mål på 12 spelade mat
cher och ännu bättre, inte ett enda 
mål insläppt. Det måste väl vara nå
got av rekord. 
Strömstads 100årslag var inte mycket 
sämre de. 
9 9. O O 79-0 18 poäng 

Detta gör c:a 9-0 per match. Samma 
här, inte ett enda mål insläppt. Fan
tastiskt! 

Detta hör ju inte till Fjällbacka-Bla
det men vi vill få med detta som i alla 
fall ligger inom Norra Bohusän. Det 
är helt unikt att så små lag håller nol
lan båda två och tillsammans gör 241 
mål på 21 matcher. 

-lin-

Finns det något godare, mjukare 
och varmare än ett par svensktillver
kade stövlar. 
Kom in och titta! Vi hjälper Er med 
Era julklappsbekymmer . 
Tofflor och slipers i god sortering. 
Skor för alla tillfällen - för alla 
åldrar. 
Vii/komna! 
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Fjällbacka kyrkas 
dopaltare 

Fala: P~rr:y Erilcsson, Fjal/backa 

Fjällbacka kyrkas dopaltare invigdes 
i samband med högmässan i Fjäll
backa kyrka Kristi Förklarings dag 
den 9 juli. 

Altarets underrede har förfärdigats 
av Joreds Snickerifabrik. Till dop
altaret hör ett antependium i engelskt 
rött, gråblått och guld, som utförts 
av konstnärinnan Ulla Emitslöf-Dej
mo, Herrestad. Tyget har vävts på 
Christina Westmans VQykammare i 
Göteborg. 

Antependiet föreställer Kristus räc
kande ut sina armar i en öppen famn, 
och bär texten: Låten barnen komma 
till mig, broderad in i Kristusgesta!~ 

ten På altaret ligger en duk, som har 
sytts av firma Tre Bäckar, Varnhem 
och försetts med handgjord spets. 
Ovanför dopåltaret har kyrkans 
gamla altarkrucifix monterats. 

Kostnaderna har varit kr. 3.000:
för antependiet och kr. 900:- för al
tarduken och utgör gåva av 
insamlad!" :nedel ur Wahlbergs fond. 

Till dem, som på .olika sätt bidragit 
till dopaltarets tillkomst, riktas ett 
varmt tack. Dopaltaret står nu i kyr
kan som en påminnelse om vårt dop 
och om den stora rikedomen, som vi 
ska ta väl vara på och aldrig tappa 
bort; att få vara barn hos Gud. 

Utför alla slag av 
el-installationer 
Försäljer: Armatur -
Radio- TV -apparater. 
1 övrigt allt 
inom branschen. 

Fjällbacka Elektriska 
Tel 0525-310 68, L. Svenssons bostad 310 68. 

Sommarkonfir
mation 1979 
Varför inte låta Din son eller dotter 
konfirmera sig i Fjllllbacka kyrka 
nästa sommar? 
För att kunna genomföra sommar
läsning erfordras emellertid ytterli
gare några anmälningar. 
Anmälan snarast till kyrkoadjunkt 
Halmerius. 

Tanums 
kommun 

R.K. 

Telefon vx 0525/204 60. 

Telefonvixeln öppen f Oljande tider: 

måndag kl. 8.00-12.00, 13.(1)-18.00. 
tisdag-torsdag kl. 8.00-12.00, 13.00-
16.00. 

Expedition: 

måndag kl. 9.00-12.00,16.00-18.00. 
tisdag-torsdag kl. 9.00-13.00, fredag 
kl. 9.00-13.00. 

BYllnadsDimndeDl ordf. 

kl. 9.00-12.00,13.00-18.00. 

Kanslichef Allan Hagberg 
Kommunstyrelsens ordf. Raymond 
Hansson 
Drätselkarnrer Bertil Joelsson 
Socialchef Leif Svegås 
Socialnämndens ordf. Erling An
dersson 
Kommunalingenjör Bo Mossberg 
Va-skötare Fjällbacka, Christer Im
ming 
Hälsovårdskonsulent Bengt Samze
lius 
Hälsovårdsnämndens ordf. Erik Ha
keröd 
FritidsKonsulent Sten Larsson 
Byggnadsingenjör Henry Berntsson 
Byggnadsnämndens ordf. Karl 
August Jonvik 

Legala noliser 

Födda 

12/6 Olof Anders Karl-Erik 
Fader: Olof Leif Erik Ekström 
Moder: h.h. Birgitta Linn~ 

13/6 Kent Robert 
Fader: Vidar Andersson 
Moder: Lisbeth Irene Ham
marstrOm. 

18/7 Linus Carl-Gustav 
Fader: Leif Tommy Granqvist 
Moder: h.h. Cristina Marianne 

28/8 AngeIa Sofia Christina 
Fader: Rolf Jonny Hansson 
Moder: h.h. Maj-Britt Cristina 

16/10 Flickebarn 
Fader: Anders Helge Vilhelm 
Henriksson 
Moder: h.h. Britt 

10/6 Bo Ingemar Karlsson, bilmek. 
Ylva Marianne Persson, kont. 

29/7 Johnny WaIlentin Spindel, 
snick. 
Monica Anette Olsson, kont. 

Döda 

11/7 Per Herbert Arvidsson, ameri
kanskmb 
f. 1904-03-08 å Kalvön 

7/8 Karl Johan Karlsson, hem.äg. 
Råröd, f. 1900-10-25 

22/9 Marta Karolina Arvidsson, 
Kalvön, f. 1912-12-12 

8/10 Johan Mjölner, f.d.fiskeritill
syningsman, Fjällbacka 
f.1894-10-22. 

26/10 Karl Granqvist, Fjällbacka 
f. 1882-01-20 

9/11 Svea ViolA Andersson f.Svens
son, Lersten, f. 1909-03-25 
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XljtkaJtJ {}ud.ttj-äfLJ1et 
3/12 Första i advent 11 Hgm Halmerius 

10/12 Andra i advent 14 Hgm HHN Halmerius 

17/12 Tredje i advent 11 HgmBlock 

24/12 ' Fjärde i advent 16 Hgm Halmerius 

25/12 Juldagen 7 Hgm Halmerius 

26/12 Annandag Jul 11 Hgm Halmerius 

31/12 Sönd.e.Jul 16 Hgm Halmerius 

1/1 Nyårsdagen 11 Hgm Halmerius 

6/1 Trettondedag Jul 14 Hgm Halmerius 

7/1 Första sönd.e. Trett. 11 Hgm HHN Block 



J 
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