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Nybyggnadsområdet Sumpan vilket nu är fullbyggt med undantag av någon enstaka tomt. Till höger den gamla bebyggelsen och i bakgrunden gamla infarts
vägenförbi Liden till Fjällbacka. J förgrunden gatukorsningen vilken sammanbinder samtliga vägar vid infarten till samhället. 

Foto A. Torewi 

Från kommunal horisont 
Sen vi träffades senast i denna tid
ning, har arbetet med gator och va
ledningar inom Falkelidsområdet på
börjats_ Det är avsevärda mängder 
sten som sprängs och forslas bort. 
Kommunen kommer även att företa 
sprängningar för själva husgrunder
na. Detta ansågs erforderligt då tom
terna -är förhållandevis små och själ
va husformationen blir kedjehus . 
Sammankopplade med garage. Det 
råder liv och rör~lse i Falkeliden, så
som det skall göra på ett exploa
teringsområde. Kanske störande för 
en del av de närmast boende, men jag 
hop bas tåligheten är stor . Det gör jag 
därfor att här kommer 28 efter
längtad~ tomter att stå klara till som
maren. Det blir inte vilka tomter som 
helst. När vi går i Falkeliden finner vi 

mer och mer att detta blir det verkligt 
tjusiga område som man tänkt sig. 
Om det blir ett blandat inslag av 
självbyggare och husproducenter vet 
vi för dagen ej. Men just förspräng
ningen på själva tomterna skall kun
na göra detta möjligt. 

Planarbetet i övrigt fortgår. Om
rådesplanen för Fjällbacka skall ligga 
på kommunfullmäktiges bord under 
juni månad 1980. Det har lednings
gruppen nu fastställt. Jämsides pågår 
detaljarbete med stadsplanerna för 
"landstings"- och skolområde. 

Expropriationsbeslut för fastigheter
na Lersten Uppegården 2:5 m.fl. har 
just i skrivande stund fastställts. Vi 
har dock ännu ej fått det i skrift. En 

långdragen historia är därmed över. 
Kommunala arbetet präglas annars 
vid denna tidpunkt av budgetarbetet. 
Att få "An och Per" till att samsas 
kan vara nog så knepigt. Inte mins.t i 
år har detta skapat många överlägg
ningar och sena kvällstimmar. In
täkterna räcker ej alltid att godta alla 
äskanden som våra delorgan önskar. 
Det har i många stycken ej heller va
rit möjligt att ge ekonomiska insatser 
där vi själva för övrigt ansett det be
fogat. Vi har fått rätta mun efter 
matsäcken och inom ramen för fak
tiska möjligheter,ge förslag till bud-

,get 1980, som tr~ts allt bör vara ett 
hyggligt handlingsprogram för Ta
nu ms kommun. 

Med helg-hälsningar! 
R.H. 
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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 samhället 
och den närmaste bygden. 

Små, små ord 
Jag får förs t med dessa ord vända 
mej till samtliga medlemmar och tala 
om att årsmötet 1980 inom Före
ningen För Fjällbacka kommer att 
hållas under juli månad. Tyvärr kan 
jag inte säga något datum, men i näs
ta nummer av Fjällbacka-Bladet skall 
vi på första sidan utannonsera det
samma, men vik denna kväll i juli 
månad 1980 så att vi verkligen kan få 
en stor anslutning. Ingen skulle mer 
än vi inom styrelsen glädja oss om re
sultatet blev positivt. Varför jag re
dan nu påminner om årsmötet är att 
ca. 50 nya medlemmar har begärt och 
fått inträde i föreningen. 

Som ärade läsare och medlemmar 
förstår kommer jag helt och hållet att 
hålla mej till Föreningen och Före
ningsverksamheten i denna min in
laga. Jag har bläddrat igenom samtli
ga nummer av Bladet, men inte fun
nit att vi någon gång i spalterna har 
diskuterat verksamheten . Det är ju 
dock denna, som gör om vi skall fort
sätta vår verksamhet. 

Som medlemmarna känner till har 
jag till Er samtliga utsänt ett upprop 
att vi måste tänka om inom före
ningen. Vår ekonomi tillåter inte ut
svävningar med bidrag till olika i 
själva verket mycket behjärtansvärda 
förslag . Just nu orkar vi inte med 
detta. Även om de få medlemma,r, 
som kom på senaste årsmötet önska
de att styrelsen skulle, som framhölls 
"göra mer". Men vad skall styrelsen 
göra? Utan resurser står vi oss slätt. 
Mitt upprop var att vi måste skaffa 
nya medlemmar så att tidningen inte 
skulle komma i farozonen, och där 
har vi lyckats med dessa ca. 50 nya 
medlemmars hjälp. 

Efter min skr ivelse som jag fort
farande anser vara befogad, för att 
klara föreningens och tidningens 
fortbestånd, har jag fått upprepade 
telefonsamtal, skrivelser och person
liga samtal om vad jag egentligen me
nar. Jag har i klartext sagt ifrån, att 
när jag ser att det barkar utför för 
föreningens ekonomi så får man slå 
larm. 

Nu har medlemmarna äntligen fått 
upp ögonen för styrelsens 
bekymmer. Speciellt är jag tacksam 
för att så många Fjällbackabor har 
värnat om tidningen. Inom parantes 
kan jag nämna, att av våra nuvaran
de ca. 480 medlemmar är 67 boende i 
Fjällbacka. Ännu en gång vill jag 
framhålla att de hotande moln, som 
fanns för en tid sedan har .sk ingrats 
åtminstone till nästa årsmöte i juli 
månad 1980. 

Jag tar mej friheten att citera en sk ri-

FRITIDSKLÄDER FÖR STORA OCH SMÅ 

VI HAR JULKLAPPEN NI VÄNTAT PÅ 

f:A ROGERS EKIJPERING 
TEL. 0525 - 31007 FJÄLLBACKA 

velse från en av våra medlemmar , 
som jag gärna vill bemöta. Jag anser 
att denna skrivelse är så viktig för bå
de medlemmarna och oss inom 
styrelsen, att jag denna väg vill be
svara densamma. 

Medlemmens fråga är l. Betr. det 
klena medlemsantalet vid årsmötet. 
Har kallelse utgått? Som medlem kan 
jag inte erinra mig att meddelande 
kommit. 
Svar l. På första sidan i Fjällbacka
Bladet sommaren 1979 står kallelsen 
till årsmötet. Dessutom gick vi ut i 
tidningen Björklövet med annons. 
Att tillsända varje medlem skriftlig 
kallelse blir för det första för dyrt 
och dessutom når vi inte alla före
ningsmedlemmar under sommartid. 

Medlemmens fråga är 2. Betr. 
funktion. Givetvis finnes en 
funktion . För att uppfylla en given 
sådan måste frågan ställas. Vad har 
målsättningen varit för föreningen 
och vilket syfte har man velat nå? 
Svar 2. Våra stadgar har omarbetats 
och framförts i Fjällbacka-Bladet 
och kommer att redovisas återigen i 
detta nummer. 

Medlemmens fråga är 3. Betr. eko
nomi. 430 medlemmar är ur min syn
punkt ett respektabelt antal som man 
bör slå vakt om innan nyrekrytering 
av medlemmar skall ifrågasättas för 
ett fortbestånd av föreningen. 
Svar 3. Jag håller med brevskrivaren 
om att antalet medlemmar är im
ponerande. Tyvärr räcker inte detta 
antal med de betungande utgifterna 
för Fjä llbacka-Bladet. Då har vi två 
vägar att gå: Öka medlemsantale t 
eller höja priset på medlemsavgiften 
och därmed tidningen. 

Medlemmens fråga är 4. Sum
mering. l första hand föreslås en 
inventering av aktuella problem som 
redovisas till nuvarande medlemmar. 
I denna skrivelse måste en klar redo
görelse framgå betr. punkt 2. för a tt 
medlemmarna skall inse värdet av 
föreningens fortbestånd och utveck
ling . 
Svar 4. Vid senaste årsmötet disku
terades föreningens ak tuella 
problem, fortbestånd och utveck ling. 

J ag är oerhört tacksam när med
lemmarna tar aktiv del av förenings
verksamheten. Det är stimulerande 
när jag får en skrivelse som ovan
stående. Skall det behövas att ge ut 
ett sådant upprop som jag var 
tvungen att ge ut? Vårt mål har vi 
dock uppnått. 
Med dessa rader får jag till slut önska 
alla medlemmar och läsare 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

Alf Edvardsson 

Hembygdsbok 
En Kville-bo som vill vara okänd har 
till Kville Hembygdsråd överlämnat 
en summa av 2.000:- kronor. 
Denna summa skall utgöra grundplåt 
till en fond vars uppgift skall vara att 
samla in med~l för u.tgivning aven 
hembygdsbok för KVIlle härad. Det 
är nu Hembygdsrådets förhoppning 

Fjällbacka-Bladet 

Beträffande 
medlemskapet 
iFFF 
Vi har vid flera tillfällen berört miss
förhållanden när det gäller att be
hålla medlemskapet i föreningen. 
Först gäller det att tänka på och läm
na en adressanmälan om ny adress 
när en flyttning är aktuell. Detta bör 
göras så snart som möjligt så att den 
gamla adressen inte kommer att an
vändas vid distribution av Fjäll
backa-Bladet efter avflyttningen. Ett 
annat förhållande vilket ej är så trev
ligt är de ständigt återkommande re
turerna av postförskottsförsändelser
na vid årsskiftet. Medlemmen är kan
ske av olika förhållanden förhindrad 
att utlösa försändelsen, vilken efter 
30 dagar återgår till avsändaren. Där
efter göres ett nytt försök att nå 
adressaten vilket i ett flertal fall 
lyckas. I många fall leder det till ett 
förnyat misslyckande och utlagda 
portokostnader för FFF. Ett system 
vilket säkert skulle avhjälpa dessa 
missförhållanden vore ju, att de per
soner vilka kunde tänka sig vara för
hindrade att utlösa försändelsen un
der vederbörlig tid, satte in beloppet 
40:- på postgiro 41 03 18-0 och 
tidningen avsändes per korsband till 
adressaten. 

Kyrkoadjunkt 
Hans Gunnar 
Halmerius 
Kyrkoadjunkt Hans Gunnar .\::Ial
merius har lämnat sin tjänst i Fjäll
backa, och flyttade den 1 september 
till Torestorps och Kalvs pastorat för 
att tillträda komministertjänsten där
städes. Han innehade under fyra år 
tjänsten inom Fjällbacka försam ling. 
Under sin vistelse här hade vi för
månen att få räkna kyrkoadjunkt 
Halmerius bland medarbetarna för 
tidskriften Fjällbacka-Bladet där han 
svarade för framställningen av ar
tikeln under rubriken "Från kyrk
trappan" samt de legala notiserna. 
Dessa uppdrag har utförts av samt
liga prästmän som varit här under 
snart 25 år. Vi vill härmed till sist 
framföra Föreningen för Fjällbacka 
tack till komminister Halmerius för 
all välvilja som bevisats oss i denna 
angelägenhet under den tid som 
varit. 

Redaktionen 

att man genom såväl stora som små 
bidrag skall kunna förverkliga dona
torns önskan. Då det inom detta om
råde finnes ett stort intresse för kul
turarbete och hembygdsvård borde 
det även finnas intresse för denna 
sak. 
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tillönskas alla medlemmar, annon
sörer, medarbetare och övriga sym
patisörer hemma och ute i världen . 

Nu står vi åter vid skiljevägen där vi 
lämnar 1979 till historien och ett nytt 
år 1980 träder till . 

Med tillförsikt ser vi fram mot det 
nya året. Måtte det skänka oss alla ro 
och tillfredsställelse. 

Barndomsminnen 
I sommar mötte jag på Norra hamn
gatan Erland Gustavsson, på möder
net Fjällbackabo, men under många 
år verksam i Brasilien. Sin barndoms 
somrar har Erland tillbringat hos 
morföräldrarna här i samhället. 
Även under semestrarna har han vis
tats i Fjällbacka. 

Nu föreslog Erland att vi gemensamt , 
genom en artikel i Fjällbacka-bladet 
skulle uppmana gamla Fjällbacka
bor , att skriftligen berätta om sin 
barndom och om de förhållanden 
som då rådde i Fjällbacka med om
nejd. 

Om möjligt, skulle berättelserna till
föras Kville Hembygdsarkivs saJiIl
lingar, och där ge en bild av vår bygd 
under den första tredjedelen av 1900-
talet. Berättelserna -kunde handla om 
grannarna, om familjen, <;lm släkten, 
om torgdagarna, om ledighets mark
naden i okt., om när ångbåten kom 
med folk och last, och om SJ:s bus
sar på tjugotalet. Eller om vardags
livet i ~amhället, fiske och fraktfart, 
stenhuggeri, hantverk och handel. 
Om kyrkan under Julottan och under 
vanliga söndagar, om präster och 
skollärare, om läkare och apotekare, 
om gästgivare och handelsresande. 
Om missionshus och Folkets Hus, 

om nöjeslokaler m.m., och inte minst 
om alla affärerna i samhället under 
denna tid. Det är på tiden att sam
hällets liv under de fönita 33 åren av 
1900-talet blir dokumenterat av dem 
som levde med och som minnes. 

Innevarande höst har här i Fjäll
backa startats en pensionärscirkel 
med titeln : Bevara minnena. I denna 
cirkel deltar 13 personer. Kursboken 
har författats av fru Winnie Törn
qvist , Jönköping. På ett livligt sätt 
berättar hon om sin egen barndom 
och om sin egen bygd . Hon visar hur 
man med enkla skisser över barn
domshemmet ' och över ' hemorten, 
kan berätta för sina bar~ och barn
barn om hur det var förr. Hon på
pekar också hur vi nästan alla ång
rar, att vi inte frågade våra föräldrar 
och deras föräldrar om livet förr i ti
den . 

De som arbetar i hembygdsrörelsen 
hoppas nu att många goda berättelser 
skall se dagens ljus den närmaste ti
den. Om man har tillgång till en ka
settbandspelare och via denna be
rättar om barndom m.m. så är detta 
minst lika bra som att skriva. 

Arne Fredlund 

De under året nyanslutna med
lemmar hälsas härmed hjärtligt väl-
komna . 

Föreningen För Fjällbacka 

Styrelsen 

HANDELSFIRMA 

FJÄLLBACKA VÄRME & SANITET 
STIQ och CONNY lINDft 

Allt inom VVS branschen 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

Tel. 0525-31270 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 015215/310157 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

3 
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C:a 3 kilogram guld är årsförbrukningen vid tand
polikliniken i Fjällbacka! 

Här kontrollerar tandtekniker Vidar Sten A ndersson en tandprotes 

Medan innevånarna i andra delar av 
vårt avlånga land får finna sig i att 
stå på tandläkarnas väntelistor, må
hända ända upp till ett år och på 
många håll, ännu längre, kan inne
vånarna i Tanums kommun, och 
utanför denna, komma in till tand
läkaren och få sina tuggverktyg laga
de och justerade, utan någon vänte
tid alls. Orsaken till denna helt suve
rämi service beror på att man här har 
en mycket välorganiserad och perfekt 
fungerande tandpoliklinik, och man
nen bakom dett·a heter tandläkare 
Stig von Elern, som är den som or
ganiserat och utvecklat polikliniken. 

I 

von Elern kom till Tanumshede 1967, 
och var då ensam tandläkare, men 
planerna på att iordningställa en 
större poliklinik fanns redan då 
ganska väl utformade. 1974 var de 
nuvarande lokalerna i Fjällbacka fär
diga, och man kunde flytta in där. I 
sam band med detta kom ytterligare 
en tandläkare att knytas till kliniken. 
Sedan dess har' det så att säga gått a v 
bara farten, så att man i dag har 4 
tandläkare, samt en konsulterande 
tandlossningsspecialist, som bland 
annat utför operationer när så er
fordras på klinikens patienter. Man 
har nu också ett fullständigt tand
tekniskt laboratorium, (dock ej krom 
kobolt) där sex tandtekniker är i 
ständig verksamhet. Vidare kan 
tilläggas att man har såväl hygien
sköterska som hygienist, och sam-

manlagt 28 personer är nu anställda 
vid kliniken, därav 14 sköterskor av 
vilka de flesta arbetar halvtid, samt 2 
lokalvårdare. Tillkomsten av klini
ken har alltså givit ganska många av 

. innevånarna i samhället en efter
längtad utkomstmöjlighet, och även 
varit en god hjälp i inflyttningss tate
stiken, då den specialutbildade delen 
av klinikens personal inte fanns att 
tillgå inom kommunen, utan har 
flyttat till Fjällbacka från andra delar 
av landet, och även från Norge. 

Kliniken som är inrymd i ett av hyres
husen strax intill Inventing, är en 
toppmodern anläggning, och ut
rustad på så sätt att man vill ge pa
tienterna bästa möjliga service, och 
bedrives parallellt med kliniken i Ta
numshede. Det kan nämnas att man 
har 4 topputrustade behandlingsrum 
- ett laboratorium med 6 platser , 
där det tillverkas proteser, inte en
bart till den egna kliniken utan även 
en viss del till andra tandvårdsinrätt
ningar, bl.a. Folktandvården. Unge
fär 3 kg guld gör man slut på per år 
plus en hel del annat material som 
går åt vid tillverkningen av bland an
nat tandproteser. 

von Elern upplyser om att man har 
fullt upp att göra, men att man trots 
detta i dag kan ta emot nya patienter 
direkt , utan att dessa skall behöva stå 
i någon väntekö, han omtalar också 
att man , sedan tandvårds(örsäk-

SNITTBLOMMOR 
DEKORATIONER 

KRUKVAxTER BORDS-
BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

../!led I ern an· · 13LfJ..mJle.tlJi.t.tnedLin {j-en 

KARRAEY HANDELSTRADGARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523 - 5 3155 

Chejstandläkare Stig von Elern i arbete assisterad av sköterskan Karin Hugos-
. son 

ringen kom till har tagit emot mellan sta rtades, har som synes utvecklingen 
5-6000 nya patienter, men att det varit enorm, och det är ju ganska 
också verkar som om man nu nått unikt att ett litet samhälle på lands-
toppen beträffande patienttillström- bygden skall kunna åstadkomma en 
ningen. Han omtalar också att man gedignare och bättre service för inne-
tar emot en hel del patienter från sto- vånarna, än vad betydligt större orter 
ra delar av Dalsland, för att inte tala kan åstadkomma. Tandkliniken har 
om den tillströmning som råder från med andra ord blivit en stor tillgång, 
en rad kommuner inom vårt eget län. inte bara för Tanums kommun, utan 

På de fem år som gåti, sedan klin iken 
för ett betydligt större område. 

En patient undergår" behandling jör tandsten av hygienist Mette Ström 

E;// kU1-1demas l;ä1-1sl! 

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

Välkomnai EV A:s 
Tel. 0525/31014, 31252 
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Falkeliden blir Fjällbackas 
,nya bostadsområde 

Ett avsnitt av bostadsområdet i dess norra del, Här har berget avtäckts från 
jordmassorna, hålen för sprängningen är färdiga och kvarstår endast de första 

skottsalvorna 

Sedan några månader tillbaka har ar
betet pågått med schaktning och 
bortforsling av befintliga jord- och 
grus förekomster , för att man däri
genom kunde frilägga tomtmarken, 
vilken består av ett bergspartL Berg
sprängningen är ett omfattande ar
bete, då hela området utgöres av 
berg, vilket får sprängas bort för 
samtliga ledningar för vatten och av
lopp, gator och vägar , Man skall 
dessutom göra grovsprängningen på 
samtliga tomter, Detta ville man göra 
fö r att slippa detta arbete när hus 
är färdigställda, vilka då skulle kun
na ta skada genom nödvändiga 
sprängningar. 

Byggnadsområdet Falkeliden är en-

Protokoll 

ligt planen avsett för 28 st. enfamiljs
hus, som på grund av det ganska be
gränsade området, kommer att upp
föras som en typ av kedjehus, be
lägna i fyra husrader, och placerade i 
terassform, Tanums kommun har 
anvisat 1,3 miljoner till sprängnings 
och planeringsarbetena. Man hoppas 
att kunna bli klar med arbetena i år, I 
så fall skulle byggnadsverksamheten 
på området kunna komma igång näs
ta sommar. Byggnadsområdet är be
läget uppe i berget bakom de befint
liga hyreshusen. Att kommunen vå
gar sätta igång byggandet på Falke
liden, beror på att man lyckats skaffa 
ytterligare en godtagbar vattentäckt, 
vilken beräknas täcka det behov som 
det här blir fråga om, 

fört vid årsmöte i Församlingshemmet med Före
ningen för Fjällbacka den 20 juli 1979 kl. 19.30 

Närvarande 12 personer. 

§ 1 

Ordförande Alf Edvardsson hälsade 
de närvarande .välkomna och för
klarade årsmötet öppnat. 

§ 2 

Att justera dagens protokoll valdes 
Folke Blomgren och Lars Sjölund, 

§ 3 

Godkändes att mötet blivit . stadge
enligt utlyst. 

§ 4 

Dagordningen upplästes och god
kändes. 

§ 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, 

§1O 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
den tid revisionen omfattade. 

§ 11 

Till ordförande för ett år återvaldes 
Alf Edvardsson. 

§ 12 

Till styrelseledamöter på två år åter
valdes Algot Torewi, John I Johans
son och Claes Kjellberg. 

§13 

Till revisorer för ett år återvaldes Ar
ne Fredlund och Kerstin Kroona och 
till revisorsuppleanter för ett år åter
valdes Stig Samre och Elon Engberg. 

§ 14 

Årsavgiften fastställdes till kr 40:-, 

§ 15 

En skrivelse från direktör Arne 
Carlsson, Edsbyn, gällande kom
mande stadgeändring upplästes. 

§ 16 

Styrelsen föreslog ändring av stad
garna enligt följande: 
§ 1 (nuvarande lydelse) FFF har till 
syfte att verka för Fjällbackas ut
veckling framförallt på näringslivets 
område, Föreningen vill därför 
stärka intresset för Fjällbacka i för
sta hand bland Ld. Fjällbackabor 
och bland sommargäster i samhället 
och den närmaste bygden, --
Styrelsen föreslog att stadgarna och 
syftet i § 1 får följande lydelse: 
Föreningen för Fjällbacka har till 
syfte 
att främja näringslivet på orten och 

värna om Fjällbacka som fri
tidsmiljö 

att tillvarata medlemmarnas intres
sen och främja deras tillvaro i 
Fjällbacka 

att arbeta för fortsatt bibehållande 
och vård av de traditioner och 
den kultur som utgör en oersätt
lig tillgång föl' orten 

att genom kontakt och påverkan 
hos kommunala organ och an
dra beslutsfattare söka stöd för 
föreningens strävan till in
satser 

Ovanstående förslag om ändring av § 
1 i stadgarna upplästes och god
kändes. 

§ 5 (nuvarande lydelse) Föreningens 
styrelse utgöres av fem ledamöter och 
två suppleanter, vilka väljas för en 
tid på två år. Vartannat år väljes tre 
ledamöter och en suppleant och vart
annat år två ledamöter och en supp
leant. Då föreningen i första hand är 
avsedd att verka bland icke Fjäll
backabor skall minst fyra av styrel
sens ledamöter och en av supplean
terna bestå av föreningsmedlemmar, 
som ej är mantalsskrivna i Fjäll
backa, ---
I denna paragraf synes det lämpligt 
med hänsyn till den föreslagna vidga
de ändamålsbestämmelsen i § 1 att 
stryka det senart ledet d. v .s. den me
ning som börjar med orden: "Då 
föreningen i första hand etc. --
Ovanstående förslag om ändring av § 
5 i stadgarna godkändes . 

§ 11 (nuvarande lydelse). Skulle fö
reningen upplösas tillfaller tillgäng
liga medel Fjällbacka samhälle att 
användas för industriändamåL--
Styrelsen föreslog ändring av para
grafen enligt följ~nde: 

Skulle föreningen upplösas skall be
slut samtidigt fattas om att ev, över
skott skall överlämnas till kommu
nen eller annat organ för ändamål, 
som står i överensstämmelse med fö~ 
reningens syfte, 
Ovanstående förslag om ändring av. 
paragraf 11 i stadgarna godkändes . 

Förslag om ändring av §§ 1,5, och 11 
i stadgarna har således upplästs och 
blivit godkänt av mötet en första 
gång. För att ändring skall kunna 
träda i kraft måste denna godkännas 
även vid nästa årsmöte. 

§17 

Beslöts att Industrifonden och Ten
nisfonden upphör och att de ringa re~ 
sterande medel överförs till kassan. 
Beslöts att räkenskapsåret skall av
slutas den 31 mars i stället för den 30 
juni som hittills varit fallet. 
Lars Sjölund tog upp frågan om den 
motsättning mellan den fasta befolk
ningen och sommargästerna som i
bland kan skönjas . 
Beslöts att man i Fjällbackabladet 
skulle söka ge en saklig information 
om vad som gäller på skattesidan, 
om den skatteutjämning som sker 
exempelvis och på andra sätt söka 
förbättra förhållandet mellan den 
fasta befolkningen och sommar
gästerna. 
Att söka värva nya medlemmar synes 
fortfarande vara en huvuduppgift 
och olika förslag diskuterades, 
Förslag om att söka öka försälj
ningen av Fjällbackabladet disku
terades. Man skulle kunna pröva 
med en ambulerande försäljning och 
bL~ . vända sig till campare. Det finns 
ett stort antal "fasta" campare. 
Man skulle kunna göra tidningen mer 
attraktiv, i synnerhet sommarnum
ret, genom att rikta in sig på speciella 
ämnen för icke i Fjällbacka boende 
personer som t.ex. sjövett och annat. 
Föreslogs att man i sommarupplagan 
sätter in en annons om att tidningen 
även kommer ut på vintern. 
Föreslogs att årsmötet skulle läggas 
tidigare i juli månad , 

§ 18 

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

Justeras 

Fjällbacka sQm ovan 
vid protokollet 

Francisca Lindberg 

PERSIENNER 
- tillverkas och uppsäUes

, __ o Även reparationer

---FIRMA---

-Z-E-R-V-A-
___ H6kan Lilja _. __ 

FJÄllBACKA Tel. 0525-31675 
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Femtiofyra år i kyrkokör 
Medaljutdelning i Kville 

Körsångare N ils Carlsson, Fjällbacka, får mottaga körmedaljen av kontrakts
prosten Sten-Edgar Staxäng 

I samband med högmässa för hela 
pastoratet i K ville kyrka den 23 sep
tember, utdelades Kyrkosångareför
bundets utmärkelser till körmed
lemmar inom pastoratet. Kontrakts
prost Sten-Edgar Staxänli> assisterad 
av kyrkoherde Ragnar Block för
rättade utdelningen, och kontrakts
prosten Staxäng höll ett tal där han 
tackade körmedlemmarna för deras 
mångåriga medverkan på ett för
tjänstfullt sätt i de olika körerna. 

En av de medaljerade, Märta Pers
son, Svenneby, kyrkokör, började 
medverka i kören redan 1925 och kan 
alltså se tillbaka på inte n;lindre än 54 
år som kyrkosångare. Veteraner i 
körsammanhang är också Märta 
Björk i Bottna kyrkokör som började 
före 1939 att sjunga, samt Nils 
Carlsson i Fjällbacka kyrkokör, som 
började körsjunga 1939. 

I K ville kyrkokör, som etablerades 
1943, var det fem medaljörer som va
rit med från starten. Körmedaljen 
delas ut för medverkan i minst 20 år . 
Körnålen i guld för medverkan i 
minst 10 år. 

Följande blev belönade vid högtidlig
heten i Kville kyrka, där omkring 600 
personer hade samlats . (Årtalet inom 
parentes anger då resp. sångare 
började medverka). 

Körmedaljen: Hanna Johansson 
(1943) Evald Dahlbom (1943) Margit 
Bergstedt (1943) Brita Karlsson 
(1943) Olof Gutling (1943) John Ols
son (1947) Inga Gutling (1951) Ingrid 
Pettersson (1958) samtliga Kville kyr
kokör, Nils Carlsson (1939) Signe 
Palm (före 1959) båda Fjällbacka 
kyrkokör. Märta Persson (1925) Elsa 
Persson (1952) Birgit Hermansson 
(1952) samtliga Svenneby kyrkokör. 
Märta Björk (före 1939) Birgit Berg
lund (före 1959) Rakel Fransson 
(före 1959) samtliga Bottna kyrko
kör. 

Körnålen i guld till följande: Karin 
Qvillby (1961) Bo Gillberg (1968) An
ders Håkansson (1967) tillhörande 
Kville kyrkokör. Ingela Schewenius 
(1960) Svenneby kyrkokör. Sven 
Karlsson (1969) Bottna kyrkokör. 

Musikfesten S-årsjubilerade 
I ett för sommaren typiskt, gråkallt 
väder, arrangerades musikfesten för 
femte året i rad. Grupperna Zumma 
Zummarum, Stenkrossen, Impuls 
och Pertinax stod för musiken till
sammans med den store och ende 
Florence Nightirlgale. 

Nykomlingarna Zumma Zummarum 
inledde med jazzrock av hög musika
lisk kvalitet. Stenkrossen och Perti-

nax hade i år förstärkts med J(.ari res
pektive Mats "Brödet" Forsbäck på 
klaviaturer. Florence överträffade sig 
själv med ett ös av oanad kaliber. Im
puls, även de en ny bekantskap, av
slutade festen fram på småtimmarna 
med frejdig gladrock. 
Publiken, några hundra entusiaster, 
släppte så småningom loss ordentligt 
och tycktes uppskatta showen. 

För diakoniarbete 
dels bland barn och ungdom, dels 
bland äldre och sjuka i Kville för
samling har anställts fru Sigrid Karls
son, Svenneby. 
Tjänsten omfattar under första halv
året 1980 1/3 arbetstid , och från och 
med andra halvåret 1980 halvtids
tjänst. Vi hälsar Syster Sigrid väl
kommen, och känner det som en stor 
förmån att få en erfaren diakoni
arbetare knuten till vår församling . 

Vad gör en diakonissa? 
Den frågan kanske man ställer sig, 
när man läser, att Kville församling 
nu har inrättat en diakonitjänst. Vem 
är hon till för, och nar kan man ringa 
och be om hjälp? 

Min uppgift är att tillsammans med 
församlingens präster och frivilliga 
medarbetare svara för kyrkans arbete 
bland barn och ungdom, i form av 
söndagsskola, barntimmar på var
dagar, och när dessa barn blir större, 
i minior- och juniorgrupper. Allt 
detta som ett led i den kristna fostran 
från dopet fram till konfirmationen, 
och sedan, om det är möjligt, ett ung
domsarbete för konfirmerad ung
dom. Syftet är att tillsammans med 
hemmen ge de döpta barnen kunskap 
och fostran i den kristna tron. Som 
exempel kan nämnas, att kyrkans 
barntimmar innehåller fri lek, kristen 
undervisning, pyssel, grupplek, an
dakt. 

Jag ska också svara för det diakonala 
arbetet i församlingen bland äldre, 
ensamma, sjuka, handikappade av 
olika slag, alla som är i behov av kär-

leksfull omvårdnad . Du som känner 
dig ensam, ledsen, bekymrad, och 
behöver någon att tala med, var inte 
rädd för att ringa. Kanske kan det 
hjälpa att ha någon att dela bekym
ren med - någon som har tystnads
plikt! Och om jag inte kan hjälpa 
dig, så kanske jag kan visa till n;lgon 
annan, beroende på vilka problemen 
är. Ingen gammal eller sjuk ska be
höva vara ensam och glömd i vår för
samling! Detta har vi alla ansvar för, 
och jag ska försöka ta mitt. Ring, 
och tala om var du finns, eller be nå
gon annan ringa för dig. 

Till den som förut sökt sig till för
samlingens gudstjänster, men som nu 
inte längre orkar, vill jag säga, att jag 
gärna kommer och läser! Det är min 
uppgift att vara kyrkans utsträckta 
hand 'till den som behöver hjälp. 

Samhället gör utomordentligt fina in
satser genom distriktssjukvården, 
hemhjälp, åldringsvård e t c. Men 
där dessa resurser inte räcker, och 
människor kommer i kläm, är det 
min uppgift att vara nära människor, 
med riktmärke att ge omvårdnad av 
hela människan i kristen mening: 
Kropp, själ och ande. 

Jag är glad att få gå in i denna tjänst i 
Kville församling . Välkomna med 
barnen till kyrkans söndags- och var
dagsarbete! 
Välkomna, alla, att använda de tjän
ster som kyrkan erbjuder genom sina 
redskap, präster och diakoniar
betare! 

Med vänlig hälsning 
Sigrid Karlsson 

Loggbok från 1892 för barskeppet 
Karl-Johan, förd av dess kapten 
Hilmer Karlsson, Fjällbacka 
Denna historiska gåva från den tid då 
Fjällbacka var, vida bekant i sjöfarts
kretsar, överlämnades till Kville 
Hembygdsarkiv, vid dess årsmöte 
den 15 augusti i Församlingshemmet, 
från Heikki Holtfors . Vid årsmötet 
hölls ett intressant anförande av för
ste antikvarie Kerstin Kullberg, om 
det Bohuslänska kulturlandskapet 
belyst med landskapsbilder. 
Vidare jverlämnades till arkivet ett 
inbundet ex. av Fjällbackabladet för 
tiden 1956 - 1976. Ordföranden 
Arne Fredlund framförde arkivets 
tack till antikvarie Kullberg för det 
intressanta anförandet, samt till gi
varna för bokgåvorna. 

Styrelsen återvaldes och består av 
följande: , ordförande och sekreterare 

Arne Fredlund, kassör Östen Heden
fjelI, arkivföreståndare Nils Nilsson, 
övriga styrelseledamöter: Sven Pet
tersson, Solhem, Erik Larsson, 
Kärraby, Sven Johansson, Valeby, 
Einar Johansson, Hamburgö, Gus
tav Eriksson, Vidingen, Nils Eriks-

, son, Tanumshede och Allan Olsson, 
Kiddön. 
Till arbetsutskott återvaldes: Arne 
Fredlund, Östen Hedenfjell, 
Fjällbacka och Nils Nilsson, 
Vidingen. Revisorerna: Torsten Ha
keröd och Algot Torewi, Fjällbacka, 
återvaldes. 
Föredrogs verksamhets och revi
sorernas berättelser vilka godkändes, 
och styrelsen beviljades ansvarsfri
het. Ett 20-tal personer var när
varande, 

Gynna annonsörerna! 
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Fest- och jubelstämning vid invigning av lekplats 
i Fjällbacka 

Ur vårt bildsvep från lekplatsen i feststämning . 
Från vänster översta raden: en av värdinnorna bjuder på välkomstdrinken till 
Sture Andersson, så följer al/sång under Jens Läckberg ledning till musik av 
Leif Blomqvist. Conny Klarqvist serverar barnen varm korv ell uppskallat in
slag, i mellersta raden ses barnen samlade omkring borden och på millfältet är 
dagens festvärdinnor samlade, de är från vänster: fruarna Barbro Kristians-

Lördagen den J 5 september samlades omkring gu~gställen, vilka flitigt 
byinnevånarna i kvarteret Sumpan togs i bruk, medan de äldre samlades 
till invigningsfest av den vackra lek- och serverades en välkomstdrink 
platsen inne i centrum av bebyggel- framför makarna Birgitta o. Conny 
sen . Det var en vacker sensommar- Klarqvists villa. Därefter samlades 
dag, och över Vettebergets topp deltagarna vid ingången till lek-
sänkte solen sina strålar ned över platsen, där fritidskonsulent Sten 
stugbyn i Sumpan. Ett vackrare vä- Larsson inwigningstalade, samt 
der kunde man inte önska sig, då ho- klippte av det historiska bandet. I sitt 
tet om regn ständigt låg över sam- tal erinrade Sten Larsson om att lek-
hället. Och inför detta ögonblick platsen skulle varit färdig långt in-
kände alla här boende en glädje över nan, men av olika skäl hade det inte. 
att denna lekplats hade kunnat för- blivit så. Den långa väntan som upp-
verkligats av kommunen . Väntan levts lämnas bakom, och man ser nu 
hade varit lång, men genom att en med glädje framåt i förhoppningen 
föräldraförening hade bildats, kunde att lekplatsen skall skänka såväl barn 
man komma i kontakt med veder- som föräldrar en trygg gemensam 
börande kommunala instans, och samvaro. 
frågan fick sin lösning. Här finnes Höjdpunkten i festen nåddes, när 
omkring 50-talet barn, vilka förut barn och vuxna bjöds ta plats om-
inte hade någon möjlighet till för- kring de dukade borden, för ill-
ströelse, då detta område många tagande av festmåltiden, i vilken ett 
gånger stod under vatten. hundratal personer deltog. Därunder 

höjdes stämningen med allsång under 
Jens Läckbergs ledning, samt gitarr
musik av Leif Blomkvist. 

Så var man framme vid festögon
blicket, då . alla samlades på lek
platsen. Barnen hade redan samlats 

son, Christina Larsson, Marita Granqvist, Rita Engberg, Ylva Karlsson, Bir
gitta Klarqvist och Gunnel Läckberg. Fritidskonsulent Sten Larsson vid det 
magiska ögonblicket då han klipper av bandet och förklarar platsen invigd. 
Nedersta raden från vänster några bilder från festmåltiden samt sist en vy över 

lekplatsen 
Foto A . Torewi 

Till sist följde lekar där bl.a både Kostnaderna för festarrangemangen 
barn och vuxna tävlade i säcklöp- bestreds av föräldrarna inom omrjl.-
ning, och priser utdelades till de täv- det. Och medan solen sin vana trogen 
lande . Priserna hade skänkts av Kvil- sjönk ned bakom Valö, skildes man 
le Sparbank och Fjällbacka Bil & åt och vandrade vidare. 
Motor. En grupp flickor sjöng sånger 
och skördade applåder. T-wi. 

Besök Herrfrisering~n i Fjällbacka! 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525-31526 
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Gamla berättelser 
Min 90-åriga mor Hanna Edvardsson 
berättar hur det var i hennes barn
dom, ungdom och uppväxttid i Fjäll
backa. 

Nuförtiden har de gamle så gott och 
så bra, så de vet inte om att de lever. 
De har ju bara att gå till posten den 
15 i varje månad och hämta pengar. 
Jag har levt under den tid, då det inte 
fanns pengar att hämta för de gamle. 

Hade en gammal varit på ett ställe ett 
år, och den som ägde stället inte hade 
lust att ha den gamla längre. Då skul
le dessa människor gå på auktion, det 
skulle bli auktibn på människan. 
Nuförtiden kan vi inte tänka oss det
ta, men så var det på den tiden. 

Min pappa var auktionsförrättare på 
en sådan auktion. Då var jag 6 år och 
jag tyckte det var så roligt att pappa 
blivit auktionsförrättare, och jag 
skulle få höra när pappa slog med 
klubban i bordet. Jag vet inte varför 
det gladde mej så. När pappa kom 
hem från auktionen på eftermid
dagen var han tyst och satte sej vid 
bordet. Han ville inte äta, men då sa 
mamma: Varför äter du inte? Är du 
inte bra? Jo, sa han men så började 
pappa att gråta. Det var en p,å auk
tionen som hette J osefina, en 
gammal, en mycket duktig kvinna. 
Hon band så bra strumpor så varje 
bonde ville ha henne. På den tiden 
var det så att socknen fick betala mel
lanskillnaden för vad som inte täckte 
inkomsten av auktionsinkomsten. 
J ag vet inte riktigt har det var med 
Josefina, men emellertid sa pappa att 
Josefina kom till en bonde och så sa 
han namnet. Tänk vad hon får slita 
och hon som alltid varit så snäll. Ja, 
sa mamma, men vi kunde inte göra 
något. Nej, sa pappa, kära Anna. 
J ag tänkte så många gånger på detta, 
och hade jag haft pengar att 'bjuda 
över denna bonde, så att jag fått 
Josefina,så hade det väl blivit någon 
råd för oss. Men jag hade ju inga 
pengar att bjuda över. Jag fick ju 
först tänka på oss och våra barn, så 
att vi fick mat för dagen. 

Josefina kom således till denne bon
de. Min mor kokade ofta kaffe och 
tog med sej kaffekitteln liksom bröd 

som hon hade struket på ut i marker
na, där hon visste att Josefina låg och 
plockade bär åt bonden. Även vi 
barn fick vara med. Hur glad blev 
inte Josefina när vi dukade upp kaffe 
med bröd, hos bonden fick hon inte 
r.ågot kaffe. Kaffe fick väl inte vi hel
ler' säger min mor, men vi kallade det 
för kaffe. Det var ärter som brändes 
och maldes, det var ett sorts ärtkaffe 
och jag tror fortfarande, att det var 
det som gjorde oss så friska. Vi dop
pade det hårda brödet i detta ärt
kaffe, drack och åt det. Nöjda var vi, 
liksom glada och inte gjorde detta 
ärtkaffe oss något ont. Nuförtiden 
får vi gott kaffe och vi är inte vare sej 
nöjda eller glada. Tänk vad världen 
kan ändra sej på så kort tid . 

Nu skall jag tala om för dej om ett 
bröllop fortsätter min mor. Det var 
en Fjällbackabo som skulle gifta bort 
sin äldsta dotter och det var detta 
bröllop vi skulle gå och se på. 
Visserligen hade vi sett att bruden 
skulle ha en liten, hon blev tjockare 
och tjockare. Dag ut hela veckan 
hade det dragits på kälke vetemjöl 
för att det skulle bakas till alla de 
gäster som skulle komma och då vi 
kom dit, det var Ingeborg, Alma, 
Ernst, Gunnar, Harald och många 
andra ungar. Vi skulle se bruden och 
vi ropade, ut med bruden. Men vi 
fick inte se någon brud. Men rätt som 
det var så sa någon av oss, det hänger 
en klänning på kakelungsspjället. 
Den var svart och det var brudklän
ningen. Och där stod vi ute i vinter
kylan och ropade på bruden. Till slut 
kom det ut en karl ut på trappan och 
sa att vi kunde gå hem, för bruden 
ligger inne i huset och har fått en tös. 
Och du milde vad vi sprang runt i 
Fjällbacka för överallt skulle vi be
rätta om detta. Någon brud eller 
brudgum fick vi inte se, berättar min 
mor vidare. Roligt hade vi på den ti
den, men det var på ett annat sätt än 
nu . 

Kommer mamma ihåg när moster 
Helen gifte sej, frågar jag. Ja då var 
det dans och musik. Då skulle jag 
bland annat lära Ernst attt dansa. 
Han kunde inte dansa eller ta ett 
enda danssteg. Så kom han fram till 
mej och sa, du kan väl lära mej att 

Oälkol11l1a lifI 

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

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

Modem Barservering i nygammal stO 
T.I.fon 0525/31003 

Varje dag vårt populära SILLBORD mellan kl13 -18 

dansa, men det går inte på en Je>.
tyckte jag. Vi får väl hålla på, sa b= 
och så blev det. Rätt som det var 
pappa fram till mej och sa an 
Hanna får gå med hem. Är pappa då
lig frågade jag? Nej, sa pappa. Der 
var så månljust när vi kom m, så -
kunde se det minsta föremål på \ ä
gen. Pappa som for på sjön och 
inte var rädd för någonting _ilie -
mej med sej hem . Vi gick hand i ~ 

mot vårt hem. Jag kanske skall ~
na att bröllopet stod ute i -- . 
När vi kom upp i backen mot _ Iör
hult kom ett fruntimmer emOl 
med en schal över axlarna. Då taru.: e 
jag att det är en som skall q-o 

brud, men hon kommer allt fÖfsa;:. 
för Helen går inte ut mer i häll oc
visar sej. Och det fruntimret gi - e
mot oss och vi emot henne . • 'är 'i 
kom närmare fick jag se att de! '"lIT 

min mamma som hade varit död i fle
ra år. Hon ställde sej vid grinden till 
"prången" in till köksdörren och där 
ställde hon sej. Pappa sa ingentin __ 
men troligen såg han vad jag såg. 
Men som sagt han sa ingenting och 
inte sa jag något heller. Så öppnade 
mamma grinden och gick in , men 
hon såg inte ond ut utan skrattade 
och verkade god. När vi kommer 
fram, tänkte jag, sitter väl mamma 
på kökstrappan, men där fanns 
ingen. Då sa pappa nu går vi igenom 
rummen och vi gick från det ena 
rummet till det andra utan resultat. 
Det fanns ingen i hela huset. Då sa 
pappa nu går vi ut igen, nu kan ,i 
dansa. Då gick vi tillbaka till bröl
lopet, men jag blev dålig och kräktes , 
och pappa var ledsen. På morgonen 
fick jag resa in till stan. Jag kunde 
inte vara kvar i mitt föräldrahem. 
Jag vet inte vad det var. 

Vi hade en präst i Fjällbacka som jag 
längre fram gick och läste för. I alla 
fall så kom denne präst till Fjäll
backa. Mycket fattig var han och tro
lovad med en flicka . En kvinna er
bjöd prästen en avsevärd förmögen
het om han gifte sej med hennes dot
ter. Trolovningen slogs upp och gif
termål blev det för pengars skull. Ett 
testamente upprättades hur pengarna 
skulle användas. Hälften av slantar
na skulle gå till att inhandla en märr , 
en häst, så att han kunde köra till 

Affären med fä g 

WALDNER 
FÄRGHANDE 

EfTR. 

Mona-Lisa Hedström 

Tel. 0525-310 85 

eka-Bladet 

Fjällbacka 
mor. Hur 

-omrner jag 
-' jag fö ljdes 

;-; på läktaren 
-- - e så för-

Edyardsson 

nummer! 
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Legala notiser 
Födda: 

1979-09-24: Johanna Christina 
Fader: Per-Olof Torgny Karlden, 
mätningstekniker, Källviken, Fjäll
backa 
Moder: h.h. Christina Karlden f. 
Richardsson, lärarassistent 

1979-09-22: gossebarn 
Fader: Hans Olof Velander, repre
sentant, Bräcke Nedre, Fjällbacka 
Moder: h.h. Kristina Velander f. 
Andren, kontorist 

Vigda: 

6/ 8: Ing. Sten Åke Billberg 
apotekstekn. Asta Mariann Stensson 

2817 : Elektriker Kjell Erik Tomas 
Andersson 
undersköterskan Ingela Margaret 
Svensson 

Döda: 

1979-07-17: Karl Gustaf Karlsson, 
manufakturhandl. Långan, Fjäll
backa , f. 1892-08-24 

1979-07-19: Gösta Roland Eriksson, 
sjökapten, Hjärterön, Fjällbacka, f. 
1914-05-06 

1979-08-25 : Artur Victor, lokförare, 
Bräcke Nedre, Fjällbacka, f. 1884-
0218 

1979-08-29: Allie Ingeborg J ohans
son f. Andersson , Mörhult , Fjäll
backa, f. 1903-09-10 

1979-10-30: ~osefina Kunigunda 
Mjölner, husförest. Fjällbacka 
Strandområde, Fjällbacka, f. 1891--
11-26 

TANUMS KOMMUN: 

Telefon vx 05251204 60 

Söndagsskolans barn jämtejöräldrar 
och yngre syskon inbjudes till julav
slutning i Fjällbacka Församlings
hem fredagen den 14 december kl. 
17 . Välkomna! 

Barngudstjänsterna börjar vårter
minen söndagen den 13 januari, och 
hålles varje söndag kl. 10. Alla barn 
under konfirmationsåldern med för
äldrar inbjudes . 

Kyrkans Ungdom 

Ungdomar i och över konfirmations
åldern är välkomn;i till Fjällbacka 
församlingshem fredagen den 18 ja
nuari kl. 19. Vi träffas sedan var
annan fredag. Programmet består av 
bibelstudier, sång, hobby, lek, för
täring, film m.m. och varje kväll slu
tar vi med aftonbön. Tillsammans 
kan vi fira gudstjänsten på söndagen. 
Välkommen till ett trivsamt Kyrkans 
Ungdoms-arbete. 

Kyrkoadjunktstjänsten i Fjällbacka 
har under hösten varit vakant. Dom
kapitlet har utlovat att ta upp frågan 
om återbesättning vid prästvigningen 
i januari. 

Pastorsexpeditionen i Fjällbacka 
hålles öppen torsdagar kl. 10-12. 
Tills kyrkoadjunktstjänsten hinner 
återbesättas, är det lättast för all
mänheten att nå kontakt i folkbok
föringsärenden i Fjällbacka, om hän
vändelse göres under expeditionstid . 
Tel. 0525/ 310 34. 

Fjällbacka Kyrkokör 
tar gärna emot nya medlemmar . 
Kontakta kantor Margareta Tobin, 
tel. 0523/ 60081 . 

Telefonväxeln är öppen följande tider: 
måndag kl. 8.00-12.00,13.00-18:00 
Tisdag-fredag kl. 8.00-12.00,13.00-16.00 
Expedition: 
måndag kl. 9.00-12.00,16.00-18.00 
tisdag-fredag kl. 9.00--:-13.00 I 
Byggnadsnämndens ordf. måndag kl. 9.00-12.00, 13.00-18.00 
Kanslichef Allan Hagberg 
Kommunstyrelsens ordf. Raymond Hansson 
Drätselkamrer Bertil Joelsson 
Socialchef Leif Svegås 
Socialnämndens ordf. Erling Andersson 
Kommunalingenjör Bo Mossberg 
Va-s\<:ötare Fjällbacka, Christer Imming 
Hälsovårdskonsulent Bengt Samzelius 
Hälsovårdsnämndens ordf. Erik Hakeröd 
Fritidskonsulent Sten Larsson 
Byggnadsingenjör Henry Berntsson 
Byggmidsnämnderis ordf. Karl August Jonvik 

Elionore Novenius 
Fjällb'ackas Lucia 

F.I.K:s skyltpromenad ägde rum 
söndagen den 2 december uflder stor 
tillslutning av deltagare. I anslutning 
till skyltpromenaden anordnade 
FIK:s Damsektion val av Lucia. 
Ludakandidaterna, sex flickor vars 
bilder på ett prydligt sätt va~ ut
ställda i Percy's Fotoatelje. Arets 
Lucia blev 13-åriga Elionore No
venius, Backa, Fjällbacka, med nr 3 
bland kandidaterna. 

Kröningen av Lucian äger rum vid 
den traditionella Jul- och Luciafesten 
på Badrestaurangen "Nya Badis" 
lördagen den 8 december . 

Götabankens 
bosparande 
nu ännu bättre 
Den som bosparar i Göta
banken kan nu få större 
bosparlån än tidigare - upp 
till 125.000 kr vid köp av 
villa, kedjehus eller radhus. 

200-2.000 kr per månad 
Du sparar lägst 200 kr per må
nad. Upp till 2.000 kr per må
nad räknas som regelbundet 
sparande. Samtidigt med ditt 
regelbundna sparande kan du 
göra övriga insättningar t ex 
lotterivinster, skatteåterbäring 
etc. 

Redan efter 10 månaders regel
bundet sparande har du kvalifi
cerat dig för lån. Ju längre du 
sparar desto snabbare växer din 
lånerätt. Upp till tre gånger ditt 

sparb·elopp. För övriga insätt
ningar gäller andra låneregler. 

Lån till bostadsrätt, 
fritidshus och tomt 
Också till köp av bostadsrätt, 
fritidshus och tomt kan du bo
spara i Götabanken och kvalifi
cera dig för ett topplån på upp 
till 75.000 kr. 

Ny service - bosparlån 
för villaägare 
Ä ven den som redan har eget 
hus kan bospara i Götabanken 
och gardera sig för den ombygg
nad eller modernisering som 
kan bli aktuell. Du kan nu få 
låna upp till 125.000 kr för 
df'ssa ändamål. 

• GÖTABANKEN 
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Kulturveckan i Tanums kommun blev 
en överväldigande succe 

Här återges några glimtar från besökarnas väntan på ångtåget vid Rabbalshede 
sIation. Översta bilden återger damernas långa väntan i vilken även herrarna 
till höger, nämndeman Erik Gustavsson och disponent Bertil Andersson, del
tager. Uppvaktningen för ångtåget är inte bara av nationell art, internationellt 

Årets kulturvecka blev utan tvekan 
den mest framgångsrikaste av de 
arrangemang som vi haft sedan vi 
startade våra kulturveckor , sade kul-

. turgeneralen och bibliotekschefen 
Karl-Axel Wikström, Tanumshede. 
Den största attraktionen var ju ång
tåget, vilket kom att beröra alla längs 

inslag saknas inte. Vid stationsbyggnaden ses bl.a. Anders Forsberg, Kville, 
och Annie Willoughby, Los Angeles, som gjorde etl gästbesök i Sverige. Sång 
och dragspelsmusik hörde till underhållningen. Och lill sist mottogs tåget vid 

dess ankomsl av folkmassan 

Bohusbanan från Dingle till Ström
stad tur och retur. Dessutom var det 
ett aktivt pådrag i nom hela kommu
nen där flera hundra kulturfrämjare 

ställde upp inom alla grenar vilka 
kunde ha beröring med ku lturella än
damål. 

forts. nästa sida 
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Vi äntrade den högsta punkten på 
Bohusbanan, nämligen Rabbalshede 
järnvägsstation. Allt var till en bör
jan tyst och stilla och det var inget 
som störde friden omkring den gamla 
stationsbyggnaden. Men snart levde 
man sig in i den gamla tiden då en 
droskskjuts uppenbarade sig med 
körsven och resenärer - några da
mer iförda krinolin och hattar från 
äldre tider med vederbörlig fjäderu t
rustning. Snart blev det fullt pådrag 
då folk strömmade in på den gamla 
bangården framför stationen . Här 
representerades såväl nutid som forn
tid och de närvarandes antal upp
skattades till ett par hundra personer. 
Bland sommarens lättklädda såväl 
vuxna som barn, uppträdde represen
tanter för äldre kultur vilka satte sin 
prägel på den kulturella omgiv
ningen . Gruppen med de krinolin
klädda damerna förhöjde stäm
ningen. Så även herrarna vilka repre
senterade äldre tider. Platsens dispo
nent Bertil Andersson, kostymerad 
enligt gammal sed, "plommonstop" 
på huvudet och den orginella bränn
vinsväskan i handen då han äntrade 
tåget. I sitt sällskap hade han den 
fryntlige nämndemannen Erik Gus
tavsson, även han platsbo med orgi
nella kläder, högrest krage och plom
monstop en värdig representant som 
prosten i byn, vilket han förnekade , 
men kunde väl vara dennes ersättare. 
Ja, så skulle ju ångtåget komma, 
men det lät vänta på sig. Väntans oro 
steg för varje kvarts timme som för
svann bakom den aviserade ankomst
tiden. "Stinsen" Sverre Palm gnodde 
runt och meddelade att tåget för
senats då en vagn måst kopplas av i 
Uddevalla på grund av skada, men 
tåget kommer. Detta kunde ju vara 
en klen tröst för de vilka ej kunde 
stanna hur länge som helst, utan 
måste lämna arenan . Men stinsen ha
de andra tåg att ta sig an . Ett gick 
norrut, och borta var det. Men så 
kom det ett vilket skulle söderut och 
fick stanna tills ångtåget hade kom
mit in . Så småningom, en timma eller 
mera försenat, kom ångtåget frustan
de i bolmande rök och insvept i grön
skande vegetation längs banvallen 
och stannade. 
Nu sattes alla känslor på pränt, och 
folket rusade ut i omgivningen för att 
se och höra, samt att med kameran 
föreviga denna stund . Sedan de re
sande stigit på tåget var det klart för 
avgång och när avgångssignalen lju
dit fortsattes färden mot norr. Loket 
var från Bergslagens järnväg, H 35 , 
12, en koloss på 79 ton snabbgående 
100 km. 

T-wi . 

WleKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA '.1. 0525/31033 

F ami l i eu tställning 
Therese f. 1889, May f. 1913-79, Allan f. 1954 

Det var en strålande och glad konstnärinna, 92-åriga Therese Nordblom, Fjäll
backa, som I Gallen Bryggans lokal hyllades av den i flera hundratal upp
gående publiken vid familjen Nordbloms vernissage den 14 juli. Sedan följde 
utstallmngen under ett par veckor tillsammans med sonsonen konstnären Al-

lan Nordblom 

Therese Nordblom, svärdottern May 
och sonsonen Allan, ställde ut för 
andra sommaren i rad på Galleri 
Bryggan. Och fler gånger lär det inte 
bli - för galleriet läggs ner efter 
denna säsong, och May Nordblom 
avled i våras . 
Intresset för utställningen var stort , 
och många sökte sig dit premiär
kvällen (uppskattningsvis 5-600 
pers.) Besökarna bjöds traditions
enligt på vernissagedrink av fruarna 
Sundeqvist och Lundberg. Det hela 
var mycket trivsamt, men kanske lite 
besvärligt att se på tavlorna i lugn 
och ro, då lokalen var fullsatt. 
Men trots det var det många som 
köpte . Vid det här laget är det väl få 
hus i Fjällbacka som saknar en "The
rese" på sina väggar. 

Therese är 92 år och målar fortfaran
de akvareller. Det är mest landskapet 
- vatten, berg, båtar och hus - som 
hon målar. Under vinterhalvåret 
fångar hon ofta utsikten från fön
stren på Äldersro, där hon numera 
bor. Therese tycker det är roligt att 
ställa ut. Tidigare har man bara kun
nat se hennes målningar genom att 
komma hem till henne. Hon har sålt 
efter hand . Men nu har hon kunnat 
visa sina saker för en större publik . 

Delvis var det också en minnesutställ
ning efter May Nordblom som gick 
bort i April. Hon efterlämnade en del 
akvareller , av vilka en del ställdes ut. 
May Nordblom började måla på all
var relativt sent, men gjorde snabbt 
framsteg i kunnande och popularitet. 
Hon målade liksom Therese med vat
tenfärg, men hade kraftigare färg
skala och en dragning åt naivism. 
Hon inriktade sig nästan enbart på 
landskapsmålning, men gamla hus 
intresserade henne också. 

Allan Nordblom ställde även han ut 
akvareller med kustlandskapet som 
huvudsakligt motiv. Han målar i va
rierande stilar och motivkretsar. Han 
sysslar också 'med olja och teckning. 
Men på Galleri Bryggan stämde hans 
alster med sin mors och farmors. 
Man kan kanske säga att han är 
mindre detaljerad och lägger större 
vikt vid ljuset i sitt måleri. 

Sammanfattningsvis kan man säga 
att det var en trevlig utställning som 
var mycket välbesökt, och att tyvärr 
försvinner Galleriet. Det var en färg
klick i samhället som blir svår att er
sätta. 

fl. G, f J~I~i~~;~KA 
BLOMSTERAff AR 
TEL. 0525 - 31049 

Lagfarter 
i Nordbohuslän 

Elisabeth Selberg, Engelbrektsgatan 
5,411 27 Göteborg, y., av Hjälpesten 
7:1 i Kville socken, Tanums kom
mun, som hon för 74.500 kr köpt av 
Berit Jallinder. 

Erland Jeppssons AB, Junigatan 12, 
415 15 Göteborg, på Bräcke Nedre 
2:49,2:50, 2:51,2 :62,2:64 och 2:66 i 
Kville socken, Tanums kommun , 
som de för 525 .000 kr köpt av Eriks
son & Jonassons Fastighets AB. 

Gun Karlsson, Liljegången 2, 440 45 
Nödinge, på Backa Norr l :21 i Kville 
socken, Tanums kommun, som hon 
för 85 .000 kr köpt av AB Fjällbacka 
Fritidsby . 

Hans Welander, Solrosvägen 9, 450 
71 Fjällbacka, på Ödsmål Sörgården 
3:62 i Kville socken, Tanums kom
mun, som han för 355 .000 kr köpt av 
Stig Samre. 

Ingvar Jansson, Solgården, Rabbals
hede, på y., Hjälpesten 7:1 Kville , 
som han för 74.500 kr köpt av Håkan 
Björkman . 

Eva Richardsson, Fjällbacka, på Ler
sten Uppegård 2:26 i Kville , som hon 
för 190.000 kr köpt av Erik Hinter. 

Elsa Toreid, Hjälpestens gård, 45073 
Rabbalshede, på Hjälpesten Väster
gården 4:12 i Kville socken, som hon 
för 200.000 kr köpt av dödsboet efter 
Wilhelm Toreid . 

Gun Karlsson, Liljegången 2, 440 4~ 
Nödinge, på Backa Norr l :21 i Kville 
socken, Tanums kommun, som hon 
för 85 .000 kr köpt av AB Fjällbacka 
Fritidsby . 

Elisabeth Svensson, Per Hörbergs
vägen 24, Jönköping, på Lersten Ne
dergården 1:12 Kville, som hon för 
165.000 kr köpt av Hans Bjerklinger. 

Ingegärd Jansson, Brynjegatan l, 
Kungälv på Kuttern 4, Fjällbacka, 
som de för 152.000 köpt av Gillis 
Andersson & Son Byggnads AB. 

Gun Karlsson, Liljegången 2, 
Nödinge, på Backa Norr 1:21 , Kville , 
som hon för 85 .000 kr köpt av AB 
Fjällbacka Fritidsby . 

Elisabeth Svensson, Per Hörbergs 
väg 24 , 55259 Jönköping, på Lersten 
Nedergården l: 12, Kville, Tanum , 
som hon för 165.000 kr köpt av Hans 
Bjerklinger . 

Barbro och Helge Carlqvist, PI. 305 , 
på Kuttern 5, Fjällbacka, som de för 
323 .000 kr köpt av Gillis Andersson 
& Son Byggnads AB . 

Lerstens Kvarn AB, Lersten, Fjäll
backa på Lersten 6: l Kv ille som de 
för 970.000 kr köpt av Rolf Lennart 
Silvstrand. 

Gynna 
annonsörerna! 
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Gamil Gabra, numera en välkänd konstnär 
i Fjällbacka 

Konslnär Gabra öppnar sin lIrsrällning i krersen av några vänner 

Dansör, illustratör , designer, teckna
re, konstlärare m.m. Gamil Gabra, 
den numera svenske konstnären från 
Uppsala , har blivit en \älkänd och 
trogen utställare i Fjällbacka.' Under 
våren uppträder han i omgimingarna 
med Sill staffli, för all fånga nya bo
huslänska moti\ och för all inleda 
sina mycket upp skallade porträll
målningar. Gamil Gabra har en 
konstnärlig utbildning från Sill hem
land Egypten, och kom till Sverige i 
början a\' 1970-talet genom en nära 
\'änskap med den \'älkände idrotb
psykologen Lars-Erik Uneståhl. 
Gabra lämnade ell arbete som dekor- I 

ingenjör \id det Egyptiska turist mini
steriet och medlem a\' kulturmini
steriets internationella dansgrupp, 
för all pröva något okänt i Sver ige. 
Hans kulturella bakgrund finns för 
övrigt beskriven i en m,ycket intres
sant konstkatalog, vilken finns all 
köpa i Fjällbacka Pappershandel. 
Jag har möllS aven mycket intresse
rad och öppen publik, vilken upp
muntrat mig genom sin uppskallning 
av min konst. Della är jag mycket 
glad över. När jag tidigare visat min 
konst genom konsthandeln har jag 
saknat kontakt med publiken. Ge
nom separata utställningar kommer 
jag närmare publiken och får ökade 
möjligheter till direkt kontakt med 
denna och min konst, säger Gamil 
Gabra. 

Bengt Holmberg skriver i sin konst-
' kritik i Bohusläningen att Gabra är 
en mycket noggrann målare som spe
ciellt behärskar ljuset och finner 
färgnyansskiftningar som är synner
ligen uttrycksfulla. Han berömmer 
speciellt en nakenstudie med två ung
domar. Tilläggas kan att man av 
denna studie, trots avsaknad av an
siktsuttryck, med hjälp av anatomin 
kan se att flickan Höstar den spända 
och sorgsna pojken. 
Grå dag, kallar Gamil Gabra en 
annal\ tav la som definitivt är värd att 
omnämnas här. Den disiga, grå du
ken innefj'åller ett ljus som är mycket 
spännande, och tavlan kommer sä-

kert att ge sin nya ägare stor tillfreds
ställe lse. 

Anledningen till att jag nu för femte 
året i följd arbetat här i Fjällbacka är 
givetvis att jag trivs här. Jag trivs bå
de med ortsbefolkningen, turisterna 
och den vackra och inspirerande na
turen. Här ute vid kusten är vädret 
dessutom som regel mycket bra, även 
under en så dålig sommar som den 

. nuvarande. Jag har fått mycket stöd 
och hjälp av många personer i Fjäll
backa, och det är jag mycket tacksam 
för. Nu i slutet av juli reser jag till 
Uppsa la för all förbereda mina 
kurser i figurteckning, krokiteckning 
och oljemålning, tillägger Gabra. Vi 
hoppas att vi under kommande som
rar får innesluta Gamil Gabra i vårt 
kulturella liv här i Fjällbacka. 

GamilGabra föddes 1938 i Kairo . 
Vid ett års ålder började han sin 
levnad på ell barnhem i Asyut i södra 
Egypten där hans mor efter skils
mässa inte längre kunde ta hand om 
honom . Här blev föreståndarinnan 
som en mor för honom, och hans 
uppfostran här gav honom starten till 
ell framgåi;lgsrikt liv under uppväxt
tiden. Han lämnade hemmet vid 12 
års ålder då hans mor lät hämta ho
nom . Modern hade inte råd all själv 
hämta honom, utan överlät detta åt 
en gammal vän all längs Nilen resa 
till barnhemmet i Asyut och hämta 
honom . Gamil minns hur den gamla 
mannen tog av sig ena skon under 
den mödosamma marschen genom 
huvudstadens gränder. Det var svårt 
all hitta fram till den adress som 
fanns antecknad på ett skrynkligt 
papper . Men Gamil brydde sig inte 
om det, han hoppade och dansade 
hela vägen. Han var fri . Nu skulle 
han ut i stora världen. Nu återförena
des han med sin familj . Nu fullföljde 
Gamil sin skolutbildning: realskola 
och gymnasium. 1959 tog han stu
denten . 

Han hade nu en önskan att få studera 
på konstfackskolan. Men när han 

Gami/ Gabra i g/att samspråk med en av sina kons/beundrare 

kom hem med sina studentbetyg sade 
fadern och bröderna ifrån: Vi har 
inte råd med högskolor och sånt 
tjafs! Moderns kontakt med konst
institutet medförde att Gamil fick 
chansen att förbereda sig för sitt livs 
Viktigaste prov. När resu ltaten på in
trädesproven offentliggjordes , var 
Gamils namn bland de tio främsta. 

Han hade lyckats. Men åter blev det 
bekymmer då a ll utbildning kostade 
pengar. Pengar var nyckeln till fram
gång. Men åter var det modern som 
gjorde det omöjliga. Under en må
nad verkade hon bland släkt och vän
ner i Kairo, och den nödvändiga 
summan var insamlad. Hans dröm 

forts. nästa sida 

MAlDA 
I FJÄLLBACKA 
Kom in så får vi värdera 
Din bil medan Du 
provkör ett japanskt 

fullblod. 

Mazda-Service Reservdelar Bilbärgning 

Bensin Oljor Tillbehör Kiosk 

Fjällbacka 
Bil & Motor 
Tel. 0525-310 96 Bast. 317 96 , 317 86 
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forts. fr. föreg. sida 

Bengt Holmberg, tidningen Bohusläningens konstkritiker, lovordar konstn(ir 
Gamil Gabras verk vilket framgår av denna artikel 

hade gått i uppfyllelse: han fick börja 
ägna sig åt konst. Han kom med i en 
folkdansensemble och när uttag
ningen bland tretusen sökande var 
gjord, var Gamil bland de 35 manliga 
dansare som godkänts. I fem år 
pendlade Gamil mellan olika konst
arter, vilka gav honom möjlighet att 
gestalta vad han kände. 1964 ut
examinerades han från Konstfack
skolan med högsta betyg. Så kunde 
Gamil ha fortsatt än idag, om han 
inte som förut nämnts, samman
träffat med Fil.Dr.Univ.lektor Lars
Erik Uneståhl, i Egypten en mars
kväll 1971. Det var början till en vän
skap, som vuxit sig allt starkare ge
nom åren. Gamil umgicks med pla
ner att göra en studieresa till USA. 
Men han beslöt att fara till Sverige i 
stället för att se och lära. Han bor 
fortfarande i Uppsala och har ingen 
tanke på att flytta. Här mötte han 
samma svårigheter som tusental and
ra invandrare: problem med arbete, 
språk och umgänges kultur. Men med 
inställningen att svårigheter är till för 
att övervinnas, så klarade Gamil 

, även detta. Han fick även mycket 
hjälp av L.E. Uneståhl. När han sök
te arbete på Arbetsförmedlingen, an
visades han till pappersbruket i Hall
stavik. Det var kanske inte vad Gamil 

hade tänkt, men han inställde sig där 
för att arbeta. Men slumpen ville nå
got annat. I kafeterian fick Gamil 
syn på en flicka med vacker profil. 
Han gjorde omedelbart en kolteck
ning av henne. 'Direktören för Hall
stavik såg papperet och sade till Ga
mil: "Är det Du som har ritat den 
här?" "Ja", sa Gamil. "Det är ju 

min dotter! Inte kan jag ha Dej här 
på fabriksgolvet. Du är ju en riktig 
konstnär. Sätt Dej här i kafeterian 
och rita av folket som går ut och in." 
Så fick Gamil sina första porträttbe
ställningar . Idag har han en om
fattande produktion bakom sig av 
framförallt porträtt och landskaps
bilder i olja, guache och akvarell. 
Han är också, sedan åtta år tillbaka, 
en mycket uppskattad lärare på NBV 
i Uppsala. 

Under sommaren i år hade Gamil 
Gabra en 'stor utställning i sin atelje i 
Fjällbacka. Denna utställning om
fattade en riklig produktion i olja av 
landskapsbilder, sjömotiv och por
trätt. Besökare från när och fjärran 
anlände, och Gamil Gabra rönte stor 
uppskattning för sin konst, och 
hyllades ~ed blommor. 

T-wi. 

~~(J~ 
HITTAR NI HOS 

PERCY'S FOTO 
TEL. 015215"';31«590 

"LAGPRISFOTO" 

T rippelbröllop i Fjällbacka 

Från vänster: Ingela Margaret och Tomas Andersson, Anna och Eddie Gus-
tavsson samt Lisbeth och Sig vard Polson 

Vid en stämningsfull högtid i Fjäll- kan, var den fullsatt av människor, 
backa kyrka lördagen den 28 juli vilket starkt förhöjde högtidsstäm-
sammanvigdes av pastor Leif Adolfs- ningen . Det torde tillhöra sällsynt-
son, Grebbestad, Sigvard Polson och heterna i Fjällbacka att det förrättas 
Lisbeth Lundin, båda från S:t Pauli tre vigslar på en gång, om det 
församling, Göteborg, Eddie Gus- någonsin har förekommit förut? Vad 
tavsson och Anna Reichenberg, båda man kan van! mera säker på är, att 
från Fässbergs församling, Mölndal, det inte har förekommit förut, att nå-
Tomas Andersson och Ingela Mar- gon eller några av brudparens för -
garet Svensson, båda från Fjäll- äldrar har varit infödda fjällbacka-
backa. bor, vilket nu är fallet, dessutom 
När brudparen gjorde sitt intåg i kyr- förekpmmer det släktband. 

'kÖJt 'ki ~ eh, TAXI 

Fjällbacka-Kville-Hamburgsund-Kämpersvik-Grebbestad 
Gemensam taxicentral 

Tel 0525-121 61 

Atta taxibilar + sjukbil 

Buss tör sällskapsresor 

H.F.G. Ek. för. 

Tobak - Cigaretter - Tian;ngar - Kon/ektyrer - Frukt 

Läskedrycker - CB-glass -

Souvenirer m. m. 

f"l'(l "eli }3t>I1~d 1--2;c/lo"j550/1 
Telefon 0525-.'1'\27 
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Många besökte "Nestorgården" 
under kulturdagen! 

Många besökte Nestorgården 

Kulturveckans olika arrangemang 
ute i bygderna stärker folkets intresse 
och besökarnas antal stiger för varje 
år. Vid Museet på "Nestorgården" 
kunde man i år notera omkring 300 
besökare. Intressant är ju att det ung
domliga inslaget i besökarskaran 
växer för varje år. Medverkande i 
programmet att visa hantverk av 
olika slag var som förut Gun Alfreds
son, Inga Strömberg och Anita Pers
son .. Anita Persson visade även i år 
silversmide. Nytt för i år var demon
stration av tillverkning av gatsten. 
Det var Sven Karlsson som ställde 
upp och visade hur man under sten
industrins dagar betvingade detta 
material till en produkt vilken nu
mera hör till en förgången tid. Intres
set för detta hantverk var stort från 
de unga, vilka inte visste något om 
stentillverkningen. Karlsson be
härskade tekniken på ett facinerat 
sätt och ur en granatbit vilken dela
des upp i lämpliga bitar, trollade han 
slutligen fram den färdiga produkten 
- en gatsten i olika dimensioner. De
monstrationen rönte stor uppskatt
ning. För den musikaliska underhåll
ningen svarade några av bygdens till
verkare av nyckelharpor. Det var Hå
kan Lilja och Edgar Karlsson som 
med sina instrument förmedlade mu
siken. Skaftö spelmanslag underhöll 
med fiolmusik. Allt uppskattades av 
besökarna. Museets. föremål rönte 
stor uppmärksamhet av besökarna. I 
den nya museilokalen demonstrera
des gamla fö remål vilka tillförts sam
lingen under senare tid bl.a. en trä
svarv vWken minoe om gam)a boers 
hantverk. Här serverades kaffe med 
dopp av hembygds nämndens damer, 
fruarna Marney Waldner och Linnea 
Isaksson. 

I pensionärshemmet Åldersro arran
gerade Hembygdsarkivet visning av 
gamla bilder över Fjällbacka, och i 
arkivets lokaler spelades det upp 
band,. återgivande röster från perso
ner, vilka berättat om gamla tider 
och dess sedvänjor. 

@"röna ~idB 
Rest::xurang 

Fullständiga rättigheter 

Bordsbeställningar 0525 - 31041 

Öppet för lunch 
måndag - fredag 

kl12 - 14 

Vi tar emot bjudningar av a lla slag : 

BROLLOP - FIRMAFESTER 
FODELSEDAGAR 

BEGRAVNINGAR M. M. 

Välkomna! 

Sivan o. Berndt 
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MINI - ett välkänt 
begrepp i Fjällbacka 

Fjällbacka Minigolfbana är belägen i Källvik i omedelbar närhet till Tennis
banan. Dessa banor är attraktiva av besökarna och är ett kärt tillhåll för ung
domen som där bedriver sin fritid med spel. Minigolfbanan är en sevärdhet för 
sitt vackra läge och uppförande med blomsterplanteringar och serviceanlägg-

ning 

Minigolf- och tennisbanan har under 
de senaste åren ständigt ökat i popu
laritet. Anläggningen har blivit en 
verklig samlingspunkt för ortsbor, 
permanenta sommargäster, båtfolk 
m.fl. 
Den som besöker mini kan konsta
tera att platsen är mycket välskött 
och har en blomsterprakt som är 
ovanligt rik för dylika sommaran
läggningar . Mycket arbete ligger ba
kom detta resultat. Tennisbanan an- :. 
ses för övrigt vara en av de bästa ' 
autocardbanorna på kusten. Tennis-' 
banan drivs för övrigt av Fjällbacka 
Tennisklubb med Stig Ekström som 
eldsjäl i autocardens skötsel. 
Sten Larsson, kommunens fritidsan
svarige person, är mycket nöjd med 
anläggningen, och säger att det finns 
all anledning att stimulera den nu
varande driften. 
Lasse Sjölund i kiosken säger att sä
songen 1979 i stort sett motsvarat 
föregående säsong. Ca 12000 spel på 
minigolfbanan talar sitt tydliga språk 
angående dess popularitet. Tennis
turneringen i kombination med 
kaffeserveringen är vidare ett upp
skattat inslag. Under turneringen 
bjuds åskådaren att se högklassigt 

spel, spännande matcher i motions
klass, och ungdomar på verklig fram
marsch. Det är verkligen värt ett be
sök . 
På ni.inigolfkiosken visar en anslags
tavla vilka resultat som är veckans 
bästa. Med hjälp av dessa kan mini
golfspelaren bedöma sina egna resul
tat. Ligger man bra till, kan man stäl
la upp i en trevlig minigolf tävling på 
lördagsförmiddagarna. Till nästa sä
song är det meningen att " dagens 
bästa resultat" skall belönas med 
något pris. 
Vi har vant oss vid att det alltid kom
mer något nytt till Mini varje år. Vad 
händer kommande säsong? 

J ag har ett administrativt arbete som 
konsulterande ingenjör och ekonom 
under större delen av året, och mitt 
arbete med anläggningen här upp
lever jag delvis som hobby. Jag trivs 
med det, och blir ofta stimulerad till 
fortsatt arbete, när ortsbor och turis
ter kommer fram till mig och uttalar 
sin uppskattning. Fjällbac\ca utgör 
för mig en befrielse från stadsmiljö 
och ofta pressande arbete. Samhället 
och dess omgivningar tilltalar mig 
mycket , säger Sjölund. T . 

Tack för säsongen 1979 

Lasse och Margareta 

på MINI 

15 

Sjöräddningsbasar 
på Dyngö 

Lori Lindahl (med vit solskärm i regnet!) påminner om att den trivsamma sam
varon skall kombineras med kommersen . T. v. om henne skymtar Egon Kjerr
man, Arne Holmberg, Harald Holmberg (med ryggen mot kameran), Ivan 

Holmberg och Helge Holmberg - alla tycks trivas 

Den 8 juli 1979 var det dags igen för 
"Dyngöbarnens" basar. Två tim
mars kommers gav kr. 2.700:- i 
netto. Pengarna gick i år - som tidi
gare år - oavkortat till Sjörädd
ningen med det uttalade önskemålet 
om att de insamlade pengarna skall 
gå till räddningskryssaren Lions ut
rustning. 

Nyheter i år 

Årets basar skilde sig från tidigare 
genom att kretsen av givare vidgats 
också till fastlandet. Såväl Zetter
linds Bageri, Evas Speceri som Johns 
Skor och Läder skänkte i år varor , 
som lottades och auktionerades ut. 
Egon Kjerrman gjorde en uppskattad 
insats som auktionsförrättare. Det 
blev bra pris på den hemlagade saf
ten, det hembakade brödet, de hand
virkade dukarna, på tavlor, målade 
av lokala konstnärer och keramiskt 
konsthantverk inte att förglömma . 
KAN d.v.s. Karl Allan Nordblom 
hade skänkt en tavla, vars inramning 
var ombesörjd och bekostad av Stig
Tore Berg. Basarens begivenheter är 
desamma år från år. Kaffe/saft med 
hembakat bröd, peka rätt, bollkast
ning, loppmarknad, auktion och 
lotterier roar både gammal och ung. 

Nytta och nöje blev en tradition 

Det som från början var ett sätt att 
förena nytta med nöje, d.v.s. få bar
nen sysselsatta under regniga dagar 
och samtidigt lära dem samarbeta för 
en gemensam sak, har utvecklats till 
en angelägenhet, som engagerar oss 
alla på ön - en tradition som hör 
sommaren till. Att samlas till basar 
på Lindahls och Wieslanders bryggor 

har blivit ett inslag i Dyngösomma
rens livsmönster. Regnet må strila 
ned, som det gjorde i år. Det känns 
ändå viktigt fö r oss alla - öbor lik
som sommargäster - att få träffas 
under lekfulla och muntra former 
och därigenom bidraga till och stimu
lera den fö r oss alla så viktiga sjö
räddningsfunktionen ute i skärgår
den. 

Dyngöbarnen har blivit tonåringar 

Dyngöbarnen Corin, Lindahl och 
Wieslander har med åren vuxit upp 
till tonåringar. 1975 var startåret för 
basarerna. Det var med ganska stor 
misstro till något nämnvärt resultat, 
vi vuxna den gången åsåg idogt 
negerbollsbak och färgläggning av 
pekarättpapper. Men vår tveksamhet 
kom på skam. Kr. 762:55 blev nettot 
det första åtet. Summan har blivit 
högre för varje år och under db fem 
åren har sommarbasarerna samman
lagt ökat Sjöräddningssällskapets 
konto med kr 7.500:-. 

Unga och gamla i samverkan 

Unga entusiastiska arrangörer räcker 
ett bra stycke på väg, men generösa 
öbor och sommargästföräldrar är gi
vetvis lika viktigt för ett fint resultat. 
Ä ven det för tillfället gästande "båt
folket" betalar villigt litet extra för 
en hemlagad limpa, när hela slanten 
går till Sjöräddnirtgen. 
Sommaren 1980 kommer vi förhopp
ningsvis att spränga sammanlagt 
IO.OOO-strecket med kommersen på 
bryggorna mitt i Dyngöhamnen. 

Lori Lindahl 
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Konstnärerna Fru Ulla Waller 
och dottern Francisca Lindberg 
hade i sommar utställning i Fjäll
backa på Galleri Bryggan under stor 
tillslutning av besökare. Båda är 
gästartister i Fjällbacka och vistades i 
sin fastighet där. Fru Waller är nu
mera bosatt i Paris, och har målat i 
hela sitt liv. Hon har sex års utbild
ning på Konstakademin bakom sig. 
Scenografier har hon ut fö rt för Inti
ma Teatern, Alleteatern samt Lilla 
Teatern i Stockholm. Vidare har fru 
Waller haft kritikerrosade utställ
ningar i Göteborg, Berlin och Paris 
och finns också representerad på 
Nationalmuseum. FÖrutom Fjäll
backa på västkusten har även Fager
sta i Västmanland, långt från världs
metropolernas fläktande flärdfulla 
konstvindar, haft äran av Ulla Wal
lers besök. Och efter den senaste 
platsens besök åkte fru Waller hem 
till Paris igen. 

Konstnär Francisca Lindberg 

även hon en framstående konstnär 
med hög utbildning. Sina studier har 
hon bl.a . bedrivit i Konstfackskolan, 
privat i Stockholm och Paris, har va
rit verksam i Stockholm, Huddinge, 
Fjällbacka och Paris. Separatutställ
ningar har hon arrangerat i bl.a. 
Göteborg, Stockholm, Linköping, 
Huddinge , Norberg, Fagersta och 
Avesta. Samlingsutställningar i bl.a. 
Stockholm, Göteborg, Assocition 
des Artistes Suedois, Paris. Francisca 
Lindberg är dessutom representerad i 
ett flertal kommuner, industrier och 
privata samlingar. 
Hon förbereder nu sin under novem
ber kommande separatutställning i 
Paris. Frandsca Lindberg berättar 
att hon har arbetat under flera perio
der i Paris där hon har en våning. En 
tid hade jag atelje i Carina Aris Cite 
Internationale des Arts, ett ganska 
nybyggt hus med konstnärer från 40-
talet olika nationer. Det är fan
tastiskt, man stimuleras i kontakter
na med andra konstnärer, och ut
vecklas på ett helt annat sätt, säger 
hon och talar längtansfullt om vän
kontakterna i Paris , om hur man 
bryr sig om varandra, inte bara ytligt 
utan till vardags. Tjänster och gen
tjänster, ömsesidigt stöd . 
Hon är bosatt med sin familj i Stock
holm. JAT 

ANNA=MAJAS 

Ulta Walter 

Francisca Lindberg 
serverar välkomstdrinkar 

T.I. 0525/3137·' 

FJÄLLBACKA 
JJlanlllflktui 

VALSORTERAO MANUFAKTUR
M0DE- OCH SYBEHORSAFFAR 

En prästfru eller prästdotter lärde 
Fjällbackas förste inläggare av an

sjovis 
Den bohuslänska fiskkonservindu
strin - ursprungligen endast inlägg
ning av skarpsill till vad som kallas 
ansjovis - blev inte någon näring av 
betydelse förrän under senare delen 
av 1800-talet. Det är märkligt att så 
inte skedde, ty redan Bohusläns 
förste historieskrivare, prosten J 0-

han Ödman i Tanum, talar om skarp
sill "then Ståndspersoner i synnerhet 
bruka att sylta i krukor, och är alltid 
lika god som then utländske Ansjou- i 
vis, när then rätt tillagas" . Ödmans 
bok är tryckt 1746. 

Konsten att bereda ansjovis vidarebe
fordrades till en större krets på 1770-
talet. I hushållningsjournal, tryckt i 
augusti. 1777, heter det: Beskrivning, 
huru en art Ansjovis insaltas och till
redes i Riga och Lifland. Av höst- el
ler Winter-Strömming utväljes först 
den minsta, vilken osköljd och oren
sad litet påsaitas. Höstströmmingen 
bör vara mycket sent fångad, då den 
är fetast.Efter ett dygn lägges den för 
att avrinna. Sedan lägges den varv
tals i en ek-kagge, och saltas på nytt 
med ett kryddsalt. Detta består av 
Lynneburger salt, kryddpeppar, 
spansk hu mia och nejlikor. 

Helt klart är det väl inte var ansjovis
inläggningen började i Bohuslän i så
dan omfattning, att man överskred 
gränsen från hemarbete till industri , 
men allt tyder på att det skedde i 
Fjällbacka . Men det har från trovär
digt håll sagts atF det var 1854 eller 
1856 som sjökaptenen och salteriäga
ren Gustav Andersson började lägga · 
in ansjovis i Fjällbacka. Konsten att 
framställa denna delikatess, vilken 
fick världsrykte, men även upp
skattades i hemlandet, skulle han ha 
lärt sig aven prästfru eller prästdot
ter, och detta kan ju styrka Ödmans 
påstående att ståndspersoner syltade 
skarpsill i krukor, ty ståndspersoner 
ute i socknarna var vid denna tid i 
huvudsak prästerskapet. 

Gustav Andersson var född i Göte
borg 1815 och i de rekonstruerade 
kyrkböckerna för Qville återfinns 
han 1843 i hus nr 43 , där ägaren 
handlanden C.M. Ähman, avlidit 
samma år. Det var en rymlig fastig
het med 7 rum och 2 kök samt källa
re, handelsbod och ett större maga
sin, tjänligt för sill- och fisksaltning, 
enligt annons i Bohusläns Tidning i 
juli 1843. Han kallades redan då sal
teriägare, och förvärvade senare hus 
nr. 70 av salteriägaren J .L. Russberg 
i Uddevalla. Firman i Fjällbacka ha
de han startat år 1842, det framgår av 
Sveriges Handelskalender 1859 -
1860: "Andersson, Gustav, Fjäll
backa diversehandel och betydande 

salteri med inläggning av s.k. Fjäll
backa-ansjovis, 1842" . 

Gustav Andersson var tidigt, kanske 
före någon annan, ute med sin ansjo
vis på exportmarknaden. Är 1863 ex
porterades 60 kaggar om 40 skålpund 
stycket, till Durban i Sydafrika för 
ett pris av ett pund pr kagge. Är 1865 
var han representerad vid fiskeriut
ställningen i Bergen, där han utställ
de 2 glaskärl ansjovis, en helkutting, 
en halvkutting, en halv bläckask och 
en fjärdedels bleckask ansjovis. 
Samma år ställde han ut i Malmö och 
1866 i Boulogne. 

Gustav Andersson fick många efter
följare i Fjällbacka. Av tio i Sveriges 
Handelskalender år 1871 upptagna 
köpmän i Fjällbacka lade nio in an
sjovis: Andersson Gustav, kläden 
och diverse, skeppsredare, stor till
verkning av ansjovis; Backlin M. 
nordtysk v. konsul, skeppsredare, 
tillv. ansjovis för försäljning i parti; 
Carlsson C.E. kläden, div. tillv. av 
ansjovis; Falck Johannes, bageri, 
skeppsrederi, tillv. ansjovis; Gerle 
Jeanna, fru , garn och div . ansjovis; 
Hansson Valborg, fru, tillv. ansjovis; 
Jacobsson J., skeppsredare div. 
1848, tillv. ansjovis; Magnusson 
Hans, mjöl och div. tillv. ansjovis; 
Widgren Olof, fanjunkare, tillv. an
sjovis . Som synes kunde ansjovistill
verkning på den tiden förenas med de 
flesta branscher och yrken. 

Gustav Andersson var även skepps
redare briggen Svalan, slupen Ele
minde m.fl . Han innehade och bo
satte sig på gården Öds mål vid Fjäll
backa och ägde jordegendomar på 
gårdarna Edsten, Högedsten och Vi
dingen i Kville. Sonen Wilhelm An
dersson, övertog konservfabriken, 
som han under åren före första 
världskriget sålde till Christian 
Dorthe. Fabriken ödelades i den sto
ra branden i Fjällbacka 1928, men en 
byggnad uppfördes av Dorthe. 

När Gustav Andersson gick ur tiden 
år 1900, skrev fiskeritillsynil1gs
mannen A.H . Malm bl.a. följande i 
Svensk Fiskeri-Tidskrift: 
Ett verksamt liv slöts med Gustav 
Ander.ssons i Fjällbacka bortgång 
sistlidne trettondedag. Född 1815 i 
Gamlestaden vid Göteborg ägnade 
han sig tidigt därstädes åt handels
yrket, men flyttade 1840 till Fjäll
backa och arbetade där sedan till sin 
död, i skilda branscher. I 'slutet av 
1800-talet fanns även andra ansjovis
beredare vid Fjällbacka. På Florön 
angavs P.A. Johansson och till Val
ön hade Olof Christiansson flyttat 
från Malmön. Den senare fabriken 
övertogs av Gustav Alden. A T 

JOHN GRANQVIST BYGGNADSFIRMA HB 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-31230, 31262 
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Fartygsutställning i 
FjälIbcka bibliotek 

Intendent Stig-Tore Berg i arbetet med utställningsföremålen. Båtmodellerna 
. är kända typer ur den Bohuslänskaflottan av segelfartyg. 

Under sommaren anordnades en me
ra ovanlig utställning av forna segel
båtar både i modell och bild. En 
grupp fjällbackabor med Stig-Tore 
Berg bland initiativtagarna visade 
hur fartygen såg ut i äldre tider. In
tresset för denna utställning väcktes 
av initiativgruppen vilken under tre 
vintrar gått på en kurs, där de i 
studiecirkelform lärt sig hur det gick 
till i Skärgården förr och nu. De fick 
bl.a. stifta bekantskap med gamla ti
ders segelfartyg, och det var bilder 
och modeller av dessa som de samlat 

ihop och nu ställde ut. Det var sam
manlagt ett 3D-tal tavlor, teckningar 
och fotografier samt ett tiotal model
ler som visades. Såväl tavlor som mo
deller var kopior av fartyg, vilka för 
ett antal år sedan var hemmahörande 
i Fjällbacka med omnejd. Utställ
ningen besöktes av ett stort antal per
soner vilka med stort intresse tog del 
av föremålen och lyssnade till vad ut
ställningsarrangörerna Stig-Tore 
Berg och Allan Olsson hade att be
rätta. 

Intressant utställning om 
Fjällbacka i bild och skrift 

Fotografen och kulturvetaren Bertil 
Quirin har sedan en tid tillbaka varit 
sysselsatt med ett utredningsarbete 
om Fjällbacka-bygden förr och nu. 
Under sommaren sammanfattade 
han sitt intressanta arbete till en ut
ställning, vilken arrangerades i Fjäll
backa nya bibliotekslokaler . Hans 
bildmaterial över aktuella ting i Fjäll
backa och skärgården belystes med 
text, varigenom besökarna fick en 
bättre behållning. Vernissagen ägde 
rum lördagen den 9 juni, och därefter 
var det visning på ordinarie biblio-

tekstider. Utställningen besöktes av 
ett stort antal personer, såväl fjäll
backabor som tillresande. 
För de som var intresserade av Bo
huskusten gavs det tillfälle att följa 
den utveckling som ägt rum från den 
gamla fiske- och fraktfartstiden, 
stenindustrin och fram till tiden efter 
dessa epoker. Med sina bilder visade . 
Quirin människor han mött, olika ar
betsplatser, av vilka flera på kort tid 
försvunnit, samt bilder på gammalt 
och nytt i Fjällbacka. 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

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

Gynna annonsörerna! 

Fraktfartyget 
Caress 

av Dyngö gästade under hösten Fjäll
backa på sin resa mot Norge. Båtens 
ägare är kapten Göran Zackau, Gö
teborg, men är sedan tidiga pojkår 
knuten till Fjällbacka då han vistades 
här med sina föräldrar. Vi samman
träffade med den gemytlige kaptenen 
nere på Hamngatan strax före av
färden till Norge, för att inta last av 
sojamjöl till Danmark. Det var under 
några dagars storm som denna resa 
gjordes. Vi gick i barlast och efter 
hårt väder på Soten tyckte vi att det 
skulle bli lite lugnare om vi gick in till 
Fjällbacka för att invänta lite bättre 
väder, menade kapten Zackau. Här 
kunde man se om båten, måla och 

snygga upp den. Båten var för övrigt 
ett vackert flytetyg, lastade 700 regis
terton och besättningen utgjordes av 
fem man. Liksom båten, vilken är 
hemmahörande på Dyngö, är även 
kaptenen starkt knuten till denna ö. 
Båten kommer inte enbart att gå på 
bohuskusten, utan kommer med sä
kerhet att bege sig ut på längre 
färder, i alla fall till europeiska ham
nar. Så var det dags för avresa, och 
under middagen sedan manskapet in
tagit sin måltid, kastade man loss och 
fartyget lämnade Fjällbackafjorden 
och styrde västerut. 

A.T. 

Julklappen 
till både henne och honom 

ECCQ Anatomic brun och svart 
ECCQ-liknande promenadsko 
Dito 

36 - 40 

36 - 40 

41 - 45 

Just nu mycket varmfodrat i lager 
Läderstövlar, naturfärg, varmfodr. 34 - 42 
Dito herr 40 - 46 

, 'Titta in" så löser vi 
I!drq julklappsproblem 

Vi har" laddat' , 

Välkomna Tel. 0525/31250 

249:-
174:-
189:-

236:-
279:-
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Fjällbacka Seglarskola 1979 
Jaha. Så har då en sommar tagit slut 
igen och vintern knackar på . dörren. 
Detta var den trettonde sommaren 
som Fjällbacka Seglarskola genom
förde sina seglarkurser ute i Sälvik. 
Kurserna den här sommaren har som 
de flesta andra somrar bjudit på va
rierande vind och väder. Detta har 
inneburit att eleverna har fått er
farenheter av både stiltje, storm, 
regn och solsken. Kurserna ja! De 
börjar på måndagar och slutar på 
fredag eftermiddag med förhör på de 
kunskaper eleverna har skaffat sig 
under veckan. 

Kl. 9.00 varje morgon träffas vi ute i 
Sälvik för att kämpa med segelbåtar
na och sjökortet. När solen står som 
högst på den klarblå himlen eller när 
det regnar och blåser som mest, bru
kar vi ta en paus för att äta den mat
säck vi har med oss varje dag. Sedan 
fortsätter vi att knopa och segla till 
kl. 15 .00. Då ligger båtarna snyggt 
förtöjda, och vi kan gå hem för att se 
fram emot nästa dag. 

Båtarna som vi använder, är i huvud
sak kölbåtar . De är trygga och säkra. 
Men det finns även utrymme för den, 
som vill prova på centerbordsbåtar 
och då kanske får känna på de salta 
böljornas väta. 

Kurserna börjar veckan före mid
sommar och håller på fram till första 
veckan i augusti. Vi håller som sagt 
på dån måndag till fredag mellan kl. 
9.00 - 15 .00 varje dag. 
Vill Ni veta mer, så ring eller skriv 
till : Båtshopen, Box 28, 450 71 Fjäll
backa. Tel. 0525-310 40. 
Alla är välkomna! 

Tack för en mycket trevlig och givan
de sommar och välkommen till en 
förhoppningsvis lika bra sommar 
1980. 

Fjällbacka Seglarskola 
Janne HelIgren 

Fjällbacka simskola kämpar 
vidare 
Hoppet om en bättre väderlek har 
åter grusats, och under sommare'n 
har eleverna upplevt den sämsta vä
derleken hitintills. Trots detta har ett 
100-tal elever deltagit i verksamheten 
med goda resultat. Enligt simlärarnas 
uppgift · har eleverna varit duktiga 
och behärskat den otrevliga miljön 
med stor beslutsamhet att ändå upp
nå resultat. Verksamheten pågick un
der fyra veckor och avslutades den 20 
juli. Promotor var Klasse Möllberg 
som även underhöll med sång och 
musik. Den ogynnsamma väderleken 
med regn medförde att utdelningen 
av diplom fick företagas inne i sim
skolans lokal. Många föräldrar och 
målsmän samt övriga intresserade 
hade mött upp till simskoleavslut
ningen. 
Följande elever korades till märkes
tagare: 
Grodan 10 met.: Annika Blomqvist, 
T. Nordström, M. Öjerskog. 
Fisken 25 met.: Annette Ekström, 
Veronica Franzen, Annika Hansson, 
Anders Jonasson, Erika Lundberg, 
Ulrika Wiliamsson, Karin Wästlund. 

Järn 50 met.: Åke Axelsson, Annelie 
Bladh, Anders Clementzon, C. Ek
man, Anna Harrysson, Linda 
Johansson, M. Karlsson, Anna
Karin Lundberg, Oskar Karlsson, 
Kristina Tilly, Daniel Uttgren . 
Simborgare 200 met.: Anna Abra
hamsson, Martin Hansson, Katarina 
Lind, Charlotta Lundblad, Elionore 
Novenius, Ulrika Novenius. 
Brons: Malin Ekstrand, Annika 
Gustavsson, Johan Hillström, Char
lotta Klacker, Katarina Kristiansson, 
Johan Linglöv, Helen Ödling. 
Silver: C. Eriksson, Camilla 
Hansson, Sebastian Harrysson. 
Kandidater: Elisabeth Bräck, Jessica 
Engberg, Fredrik Ekman, Yvonne 
Ekström, M. Karlsson, Pernilla 
Karlsson, Ann-Kristin Kämpendal, 
Mia Nordström. 
Magistrar: 
Brons: Agneta Engberg, Eva-Lotta 
Eriksson, Helen Gustavsson, Angela 
Hansson, Karin Hansson, Maria 
Klacker, Sofia O. 
Silver: Ulrika Ekström, M. Eriksson, 
Camilla Frahzen, Magnus Persson. 

11~ eJ}eh- 8.turJt 
Kville Sparbank 

.. '~ 
~~ 

Vänd Eder med förtroende till sparbanken 
i alla bankärenden 

FJÄLLBACKA Tel 0525-310 18, 31380 
Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 

Rabbalshede och Kville. 

Vägen till körkortet går genom 

Fjällbacka Trafikskola 
Elof Davidsson 

Tel 0525 - 20430 

Välkomna! 

Omdöme - Ansvar - Hänsyn 

KONSUM ~'J 
Fjällbacka 

Välkomna till oss 

Vi löser Edra matproblem inför julen 

Vi önskar våra vänner kunderna 

En God Jul och Gott Nytt Ar 

~båtex 

®LDnnffiJfi~il® 
Den verkligt snabba och gedigna 

Optimist jollen 
Gör ett besök i Bätshopen 

om Du går i optimisttankar! 
Tdllehör Bitar Seglarskola 

BAtshopen 
tel 0525 - 310 40 
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Fjällbackas skrinnarflickor 

Angela och Monica under ett uppehåll i sommarens cykelträning 

Under året har flickorna utökat sitt 
sportprogram att omfatta även cykel
åkning. Dessutom har dom glädjen 
att kunna träna på rullskridskor, ge
nom att använda Idrottsplatsens ny
anlagda löparbana. Cykelåkningen 
äger rum inom Noringen Cykelklubb . 
i Tanum, med sådan framgång att 
tävlings licens löstes för Angela. Till 
nästa år hoppas vi att även Monica 
får licens. Tävlingspremiären för An
gela blev den 4 augusti i Vårgårda (ej 
okänt i cykelkretsar) där hon placera
de sig som 3:a. 

Den 29 augusti var det uttagningstäv
ling för 70-iaden i Fjällbacka. Här 
blev Angela l:a och Monica 2:a. Så 
var det dags för Götalandsmästerska
pen i Kungsbacka den l september, 
där Angela blev utan chans då 

SSN:sårs
möte 1979 

Segelsällskapet Nordervikens års
möte hölls traditionsenligt kvällen 
före augustiregattan, och omkring 
30-talet personer hade mött upp i 
FIK:s klubbhus. Två starka krafter 
inom SSN, Karl-Erik Uttgren ord
förande under flera år, och Bengt 
Kahlman, seglings nämndens ord
förande och aktiv i styrelsen i fantas
tiska 36 år, hade för nästa år avsagt 
sig sina uppdrag inom styrelsen. Bå
da kommer dock förhoppningsvis att 
fortsätta att arbeta inom SSN. 

Till ny styrelse antogs- valbered
ningens förslag på alla punkter. 
Styrelsen fick följande utseende för 
1980. 
Ordförande Gunnar Seden, vice ord
förande Lasse Lundberg, sekreterare 
Astrid Granqvist, kassör Berit 
Strömberg. Seglingsnämndens ord
förande Stefan Strömberg, övriga le
damöter Urban Jansson och Sture 
Kahlman: 

cykelns växlar havererade. I nästa 
tävling vilken gick i Halmstad, place
rade sig Angela som 6:a, vilket var 
bra i den starka konkurrensen med 
de mest framstående i Sverige. 

Distriktsfinalen i 70-iaden gick i 
Uddevalla den 15 september, där blev 
Angela l :a och gick vidare till Re
gionsfinalen. Monica blev 4:a och får 
därmed ta nya tag nästa år. 
Slutligen var det tid för klubbrnäster
skap i Cykel k lubben Norringen, Ta
num, där Angela blev l :a och Mo
nica 2:a. 
Angela är troligen, i varje fall hoppas 
vi det, en bland de bästa flickorna i 
sin klass i Sverige. 

På återseende nästa cykelsäsong. 

SSNklubb
mästerskap 
1979 

Följande klubbmästare i SSN kora
des efter genomförda 3 seglingar på 
olympiabana. 

H-båt: Gunnar Seden/Karl-Axel Jo
hansson/Ingemar Kahlman. 
Mirror: Ingemar Granqvist/Klas 
Engberg. 
Laser: Sture Kahlman . 
E-jolle: Kenneth Bohlin . 
Optimist: Mikael Westerberg. 

Augustiregattan i Fjällbacka 

Årets upplaga av Augustiregattan, 
som är en av årets tre traditionella 
större seglingar i Fjällbacka, av
verkades på lördagen den 4 aug. med 
SSN som arrangör. När seglingen 
började hade man ganska bra vind, 
men efter hand avtog vinden så att 
man hade svårigheter att fullfölja 
seglingen. 

Sålunda fick man av\>ryta andra seg
lingen för Mirror bch Triss som' 
seglade på olympisk bana på Musö
fjorden . 

Handicapklass: 1. Johan Tesch, 
Smaragd, SSN. 2. Bengt Johansson, 
S 30, SSN. 3. Bröderna Granander, 
Comfort-26, SFS . 4. Jan-Erik Hake
röd, Cirrus, SSN. 5. Roger Carlsson, 
Cirrus, SSN. 6. Leif-Rune Torstens
son, Maxi 77, SSN. 7. Mats Vang
stad, Maxi 77, KSS. 

H-båt: 1. Stig Torstensson, SSN. 2. 
Lars-Erik Granqvist, SSN. 3. Putte 
Karlsson, SSN. 

606: l. Rolf Thörn, BJK. 2. Anders 
Aldeborn, BJK. 3. Per Greby, BJK. 
4. Göran Arnevid, SSN. 

NISSE CARLSSONS 

(j)amltiJl!UnfJ 

Årets nya permanent 

Allt i modern h6rvård 

T.I.0525/31125 

Andungar: l . Stig-Arne Fredlund, 
SSN. 

Laser: 1. Jan Eriksson, MSS. 2. Gö
ran Blom, SSN. 3. Jonas Fredriks
son, SSN. 4. Peder Sandelin, SSN. 5. 
Lars Palm, SSN. 6. Sture Kahlman, 
SSN. 

E-jolle: 1. Leif Karlsson, SSN. 2. 
Olof Karlsson, SSN. 

Mirror: 1. Martin Persson-Jerry Jo
hansson, LeSS, 2. Olle Svensson-Jör
gen Karlsson, SSN, 3. Peter Johans
son-Joacim Boman, LeSS, 4. Len
nart Juliusson-L.G . Kämpendal, 
SSN, 5. Frank Bach-Dag Olsson, 
LeSS, 6. Ingemar Granqvist-Claes 
Engberg, SSN. 

Triss: Mats Berggren-David Berg
gren, SSN. 

Optimist: 1. Sten ' Wallin, SSN. 2. 
Daniel Uttgren, SSN. 3. Ulf Thor
valls, MSK. 4. Mikael Westerberg, 
SSN. 5. Magnus Lundeblad, BMBK. 

SCHEWEN lUS' 
TRYCKERI AB 

MUNKEDAL 

0524/10077 
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Erlandsson tog sitt tredje 
SMiH-båt 

Det blev dubbelt Stenungsund i top
pen när SM i H-båt på söndagen den 
1 juli avslutades i Fjällbacka. Dess
utom fick Stenungsund in en båt på 
fjärdeplatsen. Bättre kunde man väl 
inte önska sig. Meningen var från 
början att man skulle seglat samman
lagt sex seglingar av vilka de fem bäs
ta skulle räknas. Men vädrets makter 
ville tydligen annorlunda och man 
fick nöja sig med fyra seglingar, av 
vilka de tre bästa räknades. De två 
seglingar som skulle avvetkas på fre
dagen måste inställas på grund av 
den hårda och byiga vinden. 

Ä ven på lördagen blåste det tappert, 
men man ville till varje pris söka göra 
det bästa möjliga av situaionen, och 
lyckades också genomföra båda seg
lingarna denna dag. Även om det var 
mYCKet bårt under det andra racet. 
Med vindstyrkor upp emot 16, 17 se
kundmeter. På söndagen hade man 
ett ypperligt väder med 4, 5 sekund
meters vind. Även om sjön var en 
aning gropig, kunde man utan större 
besvär genomföra två seglingar. I 
lördagens första tävling triumferade 
Uno Green, Malmö SS, med Sven 
Johansson, Stenungsund, på andra 
plats. Men i den andra seglingen blev 
rollerna ombytta dem emellan, var
för dessa båda fick finna sig i att över 
natten befinna sig på en delad första 
plats i sammandraget. 

Totalsegraren är Bo Erlandsson, Ste
nungsunds SS, placerade sig på 
fjärde plats i den första seglingen på 
lördagen, men ställde inte upp i den 

Väderöarna runt 
Det blev en alltigenom lyckad segling 
när SS Norderviken, Fjällbacka, på 
lördagen den 11 aug. avverkade sin 
distanskappsegling Väderöarna runt. 
59 båtar ställde upp till start, av vilka 
58 fullföljde. 

Den båt som inte kunde fullfölja rå
kade ut för ett missöde redan i star
ten och fick gå in igen. Man seglade 
den 25 distansminuter långa banan 
medsols, och hade en ganska fin vind 
som höll sig på nordväst, med en 
styrka varierande mellan 6-9 m/s. I 
den tyngre klassen, båtar med lystal 
över 1.01 segrade Bo Syverssen, 
SYC, medan den lättare klassen med 
lystal under 1.02 vanns av Lasse 
Lundberg och med den av honom 
konstruerade Samba med så lågt lys
tal som 0.85, alltså en fin framgång 
för den nya båten. 

Resultat: 
Klass A: 1. BoSyversen, SYC, Man
zinita, lystal 1,03. 2. Lennart Brandt, 
SFS, Aphrodite 30, lystall,08. 3. Jan 
Nyström, SSS, Aphrodite 30, lystal 
1,07. 4. Sten Pettersson, SSV Ä, 
Finnflyer 27, lystal 1,03. 5. Hans 
Bäckstriim; SSV Ä, Marsvin, lystal 
1,03. 6. Bo Oustavsson, SSS, 707, 
lystal 1,06. 7. Ronald Martinsson, . 
LSS, OE 36, lystal 1,12. 8. Putte 

andra, varför han inte fanns med 
bland de fem främsta i det samman
drag som gjordes efter lördagens seg
lingar. 

Men på söndagen kom Erlandsson 
igen ordentligt och vann då båda seg.· 
lingarna, vilket placerade honom i ta
belltoppen. Han är heller ingen duv
unge när det gäller H-båt. Såväl 1975 
som 1976 tog han nämligen hem SM
tecknet i denna båttyp, varför hel
gens triumf var hans tredje SM
tecken. Hemmaseglaren Gunnar Se
den som man hoppades skulle kunna 
ta sig upp på pallen, låg efter lör
dagens båda seglingar på fjärde 
plats, men han höll inte ända fram, 
utan slutade på sjätte plats, vilket in
te är något att skämmas för i detta 
sammanhang. Seden blev bästa fjäll
'tlau:a'tiD 1511 'Sl"ll -sj'a'l'l~lI'l" men 'Ut1i
Erik Granqvist och Stig Torstensson 
på platserna åtta och nio. 

l:a och svensk mästare Bo Erlands
son, Stenungsunds SS med gastarna 
Torbjörn och Henrik Johansson från 
LysekiIs SS. 2. Sven Johansson, Ste
nungsunds SS liksom gastarna Kenny 
Bergqvist och Berndt Johansson. 3. 
Uno Gren, Malmö SS med gastarna 
Paul Hansson, Malmö och Anders 
Bräck, Fjällbacka. 4. Claes Olander, 
Stenungsunds SS. 5. Jan Gustavsson, 
Oskarshamns SS. 6. Gunnar Seden, 
SS Norderviken. 7. Jan Johansson, 
Vänersborgs SS. 8. Lars-Erik Gran
qvist, SS Norderviken. 9. Stig Tor
stensson, SS Norderviken. 10. Mats 
Askengren, LjungskiIe SS. 

Karlsson, SSN, H-båt, lystal 1,05. 9. 
Jonas Wäggö, SSN, Maxi 77, lystal 
1,02. 10. Leif-Rune Torstensson, 
SSN, Maxi 77, lystal1,02 . 

Klass B: 
l. Lasse Lundberg, SSN, Samba, lys
tal 0,85. 2. Tage Alexandersson, 
SFS, Maxi 68, lystal 0,89. 3. Nils
Gunnar Carlsson, SSN, Nord 80, lys
tal 1,00. 4. Lars-Ivar Ödbrandt, 
SSN, Tur 80, lystal 0,97.5. Bo Hans
son, SYC, Andunge, lystal 0,94. 6. 
Jonas Fredriksson, SSN 606, lystal 
1,00.7. Rolf Thörn, BJK, 606, lystal 
1,00. 8. Lennart Hammar, SSN, Al
bin Viggen, lystal 0,95. 9. Jan Wem
ming, SSN, 606, lystall ,00. lO:Peter 
Rönnow, GKSS, IF, lystal1,01. 

I nmmningaJ[ av 

tavloy utföres! 

MATERIAL I LAGER -

AlQOT TOREWI 
FJÄLLlACKA 

TELEFON 0525131071 

Hundratalet båtar i 
SSN:s regatta 

Det blev som väntat något över 
hundratalet båtar som på söndagen 
den 15 juli ställde upp i SS Norder
vikens högsommarregatta utanför 
Fjällbacka. För de större båtarna 
hade man ordnat en bana inomskärs, 
en s.k. skärgårdssegling, vilket bl.a. 
hade den fördelen med sig att åskå
darna på land hade större möjlig
heter att få se båtarnas inbördes läge 
vid flera tillfällen. 

För Optimisterna var det ordnat 2 
seglingar på olympisk bana utanför 
Sälvik. Som vanligt rönte seglingen 
ett ganska stort intresse, varför det 
var mycket folk som följde tävlingen 
såväl från landposition som från föl
jebåtar. Vädret var ypperligt, med 
bra vind och sol. 

j)en n:y!wnStrueraaeoattypen "":Sam
ba", som även är mycket lämplig för 
rörelsehindrade, fanns med i seg
lingen i tre exemplar, och var då in
klassade i handikapp klassen, där 
man bland annat fick se den bäst pla
cerade Samban på tredje plats. 

Resultat: 
Handicapklass: Bengt Isaksson, 
SSN, Grimbo-82. 2. Lars Andersson, 
SSS, 707. 3. Lasse Lundberg, SSN, 
Samba. 4. Carl-Magnus Fogelklou , 
SSN, Junker-22. 5. Lars Aue, SSV Ä, 
Vindö-40. 6. Folke Olsson, HABK, 
Omega-28 . 

H-båt: 1. Stig Torstensson, SSN. 2. 
Edströms, BJK. 3. Conny Lind, 
SSN. 4. Putte Karlsson, SSN. 5.An
ders Milbers, BJK. 

606: 1. Rolf Thörn, BJK. 2. Rolf Sä
ter, klubblös . 3. Gösta Andersson, 
BJK. 

Andunge: l. Stig-Arne Fredlund, 
SSN. 2. Stefan Werner, SSN. 3. An
iders Henriksson, BJK. 

Laser: l. Halfdan Mustad, KKKK. 2. 
Per-Erik Törnström, SSV Ä. 3. 
Göran Blom, SSN. 4. Sture Kahl
man, SSN. 5. Jonas Fredriksson, 
SSN. 6. Bertil Carlberg, SSV Ä. 

E-Jolle: l. Håkan Pettersson, SSV Ä. 
2. Peter Andersson, SSV Ä. 3. Ken
neth 130hi1ll, :S:S1\l. 'll.1>:b. 'Mo1J.er, 
SSN. 5. Per Garenius, HSS. 

Mirror:I.Olle Svenson-Jörgen Karls
son, SSN. 2. Ingem'ar GranqvistClaes 
Engberg, SSN. 3. Conny Claesson
Christer Andersson, SSN. 4. Karin 
Söderberg-Malin Harrysson, SSS. 5. 
Stefan Velund-Eva Jacobsson, 
SSV Ä. 6. Mats Höwing-Ulrika Hö
wing, LeSS. 

Optimist: l. Dennis Josefsson, SSG. 
2. Peter Strömblad, JKV. 3. Peter 
Lindström, SFS. 4. Mikael Kloov, 
GKSS. 5. Leif Haglund, SFS. 6. Ann 
Hallgren, BJK. 

Allt för det moderna köket 
Utför alla slag av elinstallationer 

Försäljer: Armaturer, Radio- TV-apparater 

Fjällbacka Elektriska 
Tel 0525-310 68, L Svensson bast. 31068 
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Från vänster ses speaker Lennart Christensson samt det segrande paret i rodd
tävlingen, Lars Engberg och Lennart Krantz med pristavlan 

Roddtävlingen Äggkoppen två-års
jubilerade i somras och samlade en 
mycket stor publik på torget i Fjäll
backa. Man fick se en underhållande 
tävling där småkollisioner och år
brott var pikanta ingredienser. Pu
bliken bjöds även ett direktreportage 
via radio från en följebåt ute på ba
nan. 

Förhoppningsvis kommer flera av å
skådarna att nästa år själva delta och 
kämpa om det fina vandringspris 
som Allan Nordblom målat och in
stiftat för bästa båt i träbåtsklassen. 

Resultat träklassen: 
I. Lennart Krantz/ Lars Engberg 
2. Lennart Juliusson/ John Sander
son 
3. Ann Ekström/l\tlima Link 

Plastklassen: 
l. Daniel Ekborg/ Mats "Brödet" 
Forsbäcki 
2. Leif Isaksson/ Olle Karlden 

Totaljumbo: 
Allan Nordblom/ Tord "Tårtan" 
Carlqvist 

Lyckade seglingar i Dannholmen 

runt 
För" tionde året i följd arrangerades 
den 12 augusti segeltävlingen Dann
holmen runt utanför Fjällbacka. Seg
lingarna är en fin sporre för de unga 
jolleseglarna och från förra året även 
för windsurfingentusiasterna. Många 
supporters till de tävlande · kunde 
glädja sig · åt fina seglingar under 
idealiska förhållanden. Vädret SQm 
rådde var växlande molnighet med en 
varm vind på 4-6 m/s . 

Mirrorjolle, trissjolle och windsur
fing var de tre klasser som avgjordes. 
I mirrorjollar segrade för andra året i 
rad paret Gisela Hansson/Charlotte 
Greppe. Bröderna Magnus och Erik 
Fröström segrade i trissjolleklassen 
medan Stefan Klöfver för andra året 
i rad segrade i windsurfingklassen. 

Som avslutning på söndagens seg
lingar kördes traditionsenligt en 

"gubbsegling" där Karl-Erik Uttgren 
hemförde segern i utklassningsstil. 

Efter genomförda seglingar höll som 
brukligt Lars Schmidt prisutdel
ningen och även de s.k. "sne
seglarna" erhöll pris . 

Resultat: 
Mirrorjo/le: I. Charlotte Greppe/ 
Gisela Hansson, 2. Ingemar Gran
qvistlClaes Engberg, 3. Conny 
Claesson/ Christer Andersson. 

Trissjo/le: I. Magnus Fröström/Erik 
Fröström, 2. Stefan Hammar/Mag
nus Hammar, 3. Stefan Fredman/ 
Ola Hallberg. 

Windsurjer: l. Stefan Klöfver, 2. 
Henrik Rosander, 3. Jan-Olle Ohls
son. 

Fjällbacka Pappershandel 

Störst i Fjällbacka 
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Hummergolfen 

Brödraparet Lasse och Hans Lundberg vann B-klassen ifJol. l år var Hans täv
lingsledare medan Lasse tillsammans med Classe Möllberg kom trea i B-klas

sen 
Foto Lennart Gunnarsson 

Den årligen återkomman,de hum
mertävlingen på Fjällbacka 'Golfbana 
blev i år en stor succe, mycket tack 
vare vädergudarnas välvilliga inställ
ning till arrangemanget. Tävlingen 
genomfördes i strålande sol och trots 
att Fjällbacka Golfklubb tvingats 
lägga första 'start redan klockan 
06.45, fanns det inte några sura mi
ner hos deltagarna. Tvärtom, gott 
humör präglade de' allra flesta, och 
konditionen att avsluta golfsäsongen 
med hummertävlingen i Fjällbacka 
har för många blivit något av sä
songens absoluta höjdpunkt. Detta 
märks också i startfältet, där man 
kunde finna startande från mer än 
trettio olika golfklubbar både i Sveri
ge och Norge. 

Drygt 250 spelare fick denna gång va
ra med i den oerhört populära täv
lingen. Flera vågade inte golfkl~bben 
låta starta med tanke på solens alltför 
snabba nedgång. De cirka 100 spelare 
vilka inte fick plats i år får försöka 
ko~ma igen till nästa år. Rent 
sportsligt blev tävlingen en stor 
succe. Golfklubben kunde bjuda del
tagarna på en ba(na i ypperlig kondi
tion och. superlativen från de startan
de var många. Resultaten visar också 

, på att många kunde utnyttja den fina 
banan på rätt sätt. 

Fjällbacka Golfklubb skall ha all he-

der av den väl arrangerade tävlingen 
och de 15-20 funktionärerna som 
offrat en hel dag för hummertäv
lingen, gör verkligen en fin insats fö~ 
golfsporten. Det är många golfspela
re som redan nu ser fram emot nästa 
års tävling! 

Resultat: 
Klass A open: 1. Hans Segerå/Zaka
ria Frondelius Torreby 77 slag, 2. Ei
gil Aarum/Kjell Hansen Sarpsborg 
80, 3. Anders Lindegren/Patrik Ot
terström Hovås 80, 4. Sven Inge 
Höglund/Greger Hedberg Hovås 81, 
5. Sonny Borsand/ Arne Karlsson 
Gullbringa 82. 

Klass A handikapp: 1. Lars Göran 
Svensson/Roy von Dalen Karlstad 
70,5, 2. Hans Segerå/Zakaria Fron
delius Torreby 72,3. Gunnar Johans
son/Ingemar Svensson Fjällbacka 
73,5,4. Ingvar Johansson/Roy, Lotz
ner Strömstad 74, 5. Staffan Rothe
lius/Rune Johansson Strömstad 74, 
6. Anders Lindegren/Patrik Otter
ström Hovås 74,5, 7. Ivar Ör
men/Svein Johannessen Sarpsborg 
75 . 

Minst antal puttar : 
Klass A: Lennart Olausson/Ola 
Olausson Fjällbacka 27, 2. Hans 
Larsson Djursholm/ Åke Larsson 
Motala 28. 

Längsta drive: 
Klass A: Ove Gustavsson/H . Enyk 
Torreby 275 fi. 
Klass B: L. Hansson/L. Nilsson, 
Torreby 225 m. 
Damer: Kerstin Elliot Fjällbacka, 
175 m. 

Närmast hål 16:e green. 
Klass A: Åke Mattsson/Byrge No
raung, Strömstad 
Klass B: A. Bengtsson/R. Tobiasson, 
Fjällbacka 

Närmast hål i 18:e. 
Klass A: B. Borsand/ A. Karlsson, 

Fj ällbacka 
tennis 1979 
Under gynnsamt väder spelades på 
tennisbanan i Fjällbacka under som
maren 127 matcher. 

Resultaten blev följande: 

Herrsingel A l. ' B. Broström, 2. J. 
Eriksson, 3. V. Plate, 3. P . Bejbom 

Herrsingel B 1. R. Åslund, 2. L. Her
mansson, 3. J. Johansson, 3. K. 
Eriksson 

Damsingel l. A. Krokström, 2. E. 
Martinsson, 3. C. Björknell, 3. M. 
Karlsson 

Veteransingei 1. L. Tärneld, 2. K. 
Pettersson, 3. S. Ekström, 3. L. 
Angervall 

Gullbringa 
Klass B: B. Alderin/K. Alderin, 
Kungsbacka 
Klass B +: 1. A. Bengtsson/R. To
biasson, Fjällbacka 70,5 netto. 2. K. 
Westberg/ A. Dahlgren 71,5. 3. K. 
Möllberg/ L. Lundberg, Fjällbac\<a 
72. 4. L A Johansson/M Johansson 
Karlstad 73. 5. R. Lindholm/Ö. Ör
wen, Fjällbacka 74. 7. S. Johans
son/ G. Harnemark, Torreby75,5. 

B-klassen, putting: 1. E. Gustavs
son/H. Hensner, Fjällbacka 29. 

Juniors(ngel. 1. J. Plate, 2. P. 
Johansson (Amål) 3. V. Persson, 3. 
P. Johansson (Lilla Edet) 

Herrdubbel B 1. Hermansson/ Ottos
son, 2. Johansson/ Ekström, 3. Pla
te/Plate, 3. Hellberg/ Åslund 

Veterandubbel 1. Angervall - Bro
ström, 2. Pettersson - Frimodig, 3. 
Carlbäck - Ekström, 3. Tärneld -
Bergling 

Damdubbel 1. Martinsson - Bej
bom, 2. Krokström - Wägner, 

Mixed Dubbel 1. Krokström - Bej
bom, 2. Martinsson - Peterson, 3. 
Olsson - Olsson, 3. Björknell -
Plate 

Traditionellt följde säsongavslutning 
på Fjällbackatennisen med samling 
av tennisintresserade på "Nya Ba
dis" under trevlig samvaro. 

JAIRUND 
HNVENTKNG 
AKTiEBOLAG 

FJAllBACKA 

Telefon 0525/31022 
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FIK spelar även nästa år 
i Bohusserien 

Nej, någon serieseger blev det inte i 
år heller för Fjällbackas del. En hed
rande 5:e plats blev slutresultatet när 
Bohusserien satte punkt för i år. Sista 
matchen mot Smögen på hemmaplan 
gjorde att Fjällbacka genom en fin 
6- 3 vinst gick förbi Smögen med en 
poäng till godo. 

Vi hade ju hoppats på att Fjällbacka 
skulle kunna slåss i toppkn detta år 
på allvar . Laget spelade fin fotboll 
speciellt på vårsäsongen och början 
på hösten, men tyvärr poängförluster 
mot Valla (l - O) Uddevalla IS l - l, 
Hällevadsholm l - l och Myckleby 
(6- 3) i första hand gjorde att laget 
fick se sig passerat av fyra lag, där 
Lysekil till slut stod som segrare på 
33 poäng. Tvåan Myckleby fick 28 
och Kode 25. Morlanda och Fjäll
backa 24 var. 
Lysekil var för starka och vann fullt 
rättvist. Det skall bli kul att se laget i 
den högre div . Man har utan tvekan 
resurser fö r denna serie. Myckleby 
som kom på andra plats var trots allt 
inte mer än 4 poäng före FIK. Vi 
måste ge grabbarna godkänt för det
ta spelår och hoppas givetvis på att 
laget kommer igen kommande sä
song och visar vad de verkligen kan. I 
sina bästa stunder spelar de en fin 
fotboll. Farlig kedja och starkt för
svar. Det som främst ligger laget i fa
tet är väl det att man skall göra det 
hela lite märkvärdigare än det i själva 
verket är. Lite mer på-mål-spel och 
skott i tidigare moment skulle avgjort 
vara till stor fördel. Man bör inte 
nödvändigtvis spela in varje boll. Det 
finns skyttar, bra skyttar som verk
ligen har begrepp om var målet är be
läget. Utnyttja dessa på ett effektiva
re sätt så kommer med all sannolik
het poängen också . 

Nu börjar träningen (den har f.ö. re
dan börjat) för kommande säsong. 
Några nyförvärv har inte inrappor
terats men ett par killar lär vara på 
"gång" till FIK. Vilka de är vet vi in
te . I skrivande stund underhandlar 
klubben och vi återkommer till detta 
i senare nummer. 

En grabb som går från klarhet till 
klarhet är Lars Axelsson. Han har 
gjort en mycket fin säsong i Fjäll
backa och hedrades med att enhälligt 
koras till höstomgångens bästa spela
re. Grattis Lars ! Den utmärkelsen 
var Du mycket förtjänt av. 

B-laget som f.n . spelar i Norra re
servlagsserien kom detta år på 5:e 
plats. Laget spelade ihop 16 poäng 
och fick målkvoten 57- 31. i'lälle
vadsholm vann på 25 poäng före 
Överby på 20. 

Vi ber att få tillönska alla fotbolls
entusiaster en riktii\t GOD JUL och 
ett GOTT NYTT AR och så hörs vi 
igen till sommaren. 

-Jin-

Hummerfotboll i Fjällbacka 

Fjällbackas segrande lag i hummerjotbollspremiären på Fjällbacka idrottsplats 
Foto Lennart Gunnarsson 

Kan golfklubben ha hummergolf, 
kan väl vi inom Fjällbacka IK anord
na hummerfotboll för klubbarna 
inom Tanums kommun. Ja, så reso
nerade ledningen för Fjällbacka IK 
och på lördagen den 3 november var 
det premiär för hummerfotbollen på 
Fjällbackas B-plan. 

Det blev succe direkt och alla som 
deltog var glada över det initiativ 
som tagits . Med något ändrade regler 
genomfördes turneringen, och vär
darna själva var "ofina" !log att 
vinna finalen med I-O över Tanums 
IF. Segerskytt var Karl-Axel Gran
qvist som med sitt mål såg till att !;tan 
och hans lagkamrater fick en hum
mer var. 

Trots den sena årstiden kunde Fjäll
backa bjuda på en bra plan, men gi
vetvis blev det halkigt. 
- Vi skall till nästa år lägga 
hummerfotbollen två veckor tidigare 
och kan då erbjuda ännu bättre för
hållanden att spela i, säger Fred Ny
man i Fjällbacka IK. Dessutom kan 
det bli tal olp vissa justeringar av reg
lerna inför nästa år. 

Regler ja, det var lite annorlunda än i 
den vanliga fotbollen . Ett handicap
system var inlagt så att lag ur högre 
division fick en straff för varje divi
sion. När Rabbalshede t.ex. i första 
matchen mötte div. III-laget Grebbe
stad, fick RIK starta matchen med 
tre straffar. Det betydde också 3-0 
till Rabbalshede. Något som dock 
GIF:arna hämtade upp till 3-3 un
der den 2 x 15 minuter långa 
matchen. 

När finallagen Fjällbacka och Ta
num ställde upp till spel hade TIF 
förmånen av att börja med straff, 
eftersom det skiljer en division mel
lan lagen. Martin aronsson fick för
troendet att lägga straffen, men 
FIK:s målvakt Stefan Funevall visste 
hur han skulle ta en straff. Han hade 
gjort det tidigare i turneringen och 
gjorde det även nu . Stefan mötte 
Martin Aronsson långt ut, mål
vakterna fick röra sig innan straffen 
gick, och det fö rde med sig att bollen 
gick rakt på målvakten . 

Därmed räddade Stefan Funevall 
humrarna till sitt lag för i finalen 
kunde inte något av lagen göra spel
mål. Det blev s.k. Sudden Death och 
här kunde Karl-Axel Granqvist slå in 
segermålet efter cirka fyra minuters 
spel. 

Båda målvakterna, Roland Ludvigs
son i TIF och Stefan Funevall i FIK 
svarade för flera fina räddningar i 
den här matchen liksom i de tidigare. 

Roland Ludvigsson fick också priset, 
en hummer, för bästa målvaktsspel, 
till bäste spelare utsågs Lennart 
Eriksson, Bullaren, och hummer till 
dagens snabbaste mål gick till Peter 
Joelsson, Grebbestad. En hummer 
fick även "målkungen" Leif Isaks
son 

Resultat: 
Tanum-Grebbestad 3-1 
Hamburgsund-Bullaren O-O 
Grebbestad-Rabbalshede 3-3 
Bullaren....:..Fjällbackil I-I 
Rabbalshede- Tanum 1-2 
Fjällbacka-Hamburgsund 2-0 
Final: 
Fjällbacka-Tanum I-O 

Gynna 
annonsörerna I 
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