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alkeliden Fjällbackas
nya bostadsområde

Högt uppe i berget finns detta vackra vil/aomr,ide och nedan/or området hyreshusen

Tanums kommuns protest
mot Sjöfartsverket sid.8

Den första etappen omfattande 12
hus är nu färdigbyggd. Det är den
högsta delen av det terasserade tomt·
området. l den första raden finns de

örsta husen och i den andra raden
Inns enplanshus. Läget är vackert
med en strålande utsikt över landet i
östlig riktning. I tävlingen om vilka
hustyper som skulle passa detta om·
råde, vann Gullringenshus AB om·
'attande två förslag av hustyper. Atta

'åvåningsvillor med källare, samt fy
ra sutterängshus vilka nu är uppför·
da. Husen beräknas vara inflyttnings·

klara till jul. Husen som nu uppförts
är på 114 kvm bostadsyta - sutte·
rängshusen - och 121 kvm bostads·
yta - tvåvåningsvillor. Kostnaden ,H

densamma, 449.000 kronor. Det ak·
tuella området på Falkeliden har
gjorts i ordning av kommunen vad
beträffar vatten, avlopp samt gator.
Gullringenhus AB har sedan inköpt
området, det vill säga tomterna, som
är i snitt 300 kvm, och byggt de 12
husen som det är fråga om i denna
etapp.

Bolsjöprojektet

Vatten i sikte sid.26
TV-laget i Fjällbackasid. 20

Golfproffs i Fjällbacka
sid. 22
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Föreningen för FJällbacka

Postgi ro 41 03 18-0
Bankgiro 514-7228

Medlemsavgift inkl. avgift rör tidskrif
ten Fjällbacka-Bladet 50:- kronor
per år.

som dock borde beaktas ännu en
gång. Troligen får vi inte några dra
matiska förändringar i ägandet och
boendet i kustbandet, och alltså ska
vi fortsätta att leva tillsammans, bo
fasta, sommarboende och de "rörli
ga" kustentusiasterna. Nog finns det
plats för ossa alla trots allt.

Fjällbacka-Bladet har blivit ett organ
för alla dessa människor att ej släppa
kontakten med samhället. utan alltid
göra det levande för dem. Orten vari
fran de har sa manga trevliga minnen
att bevara. Det är därför vi erbjuder
ännu en gang Samhällsföreningen ett
samarbete, att använda en eller flera
sidor i Fj;illbacka-Bladet, för att tala
om vad som händer i Fjällbdcka, eller
som kommer att hända. Allt detta är
intressant för alla Fjällbackabor i för
skingringen och för andra som sätter
orten högt. Kanske k,Hl nagon läsare
d;irigenom ge en hj;ilpande hanel att
lösa problem eller komm,l med
ideer.

Med dessa smJ, sma ord ber jelg till
slut fa önska vara kd!a Usare l'n
GOD JUL och ETT GOTT NY rr AR

Alt Edvardsson

vilkel deltdgit i .ubetl't meel ildnd·
föringen ,1\' V;ideröboc!s Fyr, Sel III t
upplllonteringen av densdlllma vid
Hembygdsmuseet pel estorsgeHden,
tr,lllllör vi V,Ht hj;irtliga teKk.

Fj;illbdckd Hel11bygclsn:illlnd

Tack till Er alla

Fjallbacka Pappershandel

Stors! i FIalIbacka

personer som tidigare varit aretrunt·
boende i Fjällbacka, andra som har
anknytning till orten genom föräld
rar, far- och morföräldrar och övrig
släkt eller vänner, som bor eller har
bott i Fjällbacka. Alla dessd personer
och även de som genom att de som
martid har sin bostad i samhället. där
för att de trivs här, de tycker om mil
jön och befolkningen. De anser Fjäll
backa vara paradiset dit de alltid
kommer tillbaka var helst de bor pa
jordklotet. Alla är mycket intressera
de av vad som sker och händer i Fjäll
backa.

Att man i Fjällbacka-Bladet far en bra
resume över vad som hänt i samh;i1
let under dessa 25 år ;ir ingen tvek,ln
om. Man får ocksa intryck av att tid
ningens innehall ;ir ganska variereln
de. Näringslivets problem, förkniPI.Jcl
de med besvikelser och förhopp
ningar har ofta f:ttt en dominerande
plats. Ett citat fr,ln en medlem ute i
förskingringen som skriver: Det :ir ro
ligt att genom Fjällbackel-Blddet hörd
ifrån Fj;illbacka efter ,lila dessa M
som jag varit hemifran. Dett,l :ir PR
för Fjällbacka. Ett annat citat som var
infört i vart sen,lste nummer, ml'n

Ett varmt tack
till konstnärinnan Ulla Waller och
konstn;ir Gamil Gabra för elc stora
gavorna i samband meel ~öreningl'l1

för Fjällb,Kkas 25-eHiga tillvaro. TV,l
t,lVlor VM skänktel och lotteldes ut i
samb,lIld med festen P,l "Nya 13,1
dis". Ett mycket fint till,kott till törl'
ningens k,lssa. Än c'n gelllg l'it hJ;irtligt
tdck för dc' fina g,lvOmel.

Små, små ord
Föreningen För Fjällbacka firar detta
år 25-årsjubileum. Om man bläddrar
tillbaka i de gamla Bladen, får man en
bra bild av vad som hänt under de
gångna åren. Man ställer sej da den
frågan om händelseutvecklingen i nå
gon mån varit i överensstämmelse
med de syften som FFF verkat och
verkar för.

I förhållande till den utgångspunkt
som rådde för 25 år sedan, så maste
man konstatera att man idag har all
anledning att hysa en större opti
mism. Befolkningssiffrorna i sam
hället har under många år varit pa
stadig tillbakagång. Denna tendens
är nu hejdad och visar i stället en
uppgång. Den ir.::Iustriella verksam
heten har förbättrats, och därmed far
vi hoppas att arbetslösheten bland
ungdomen halles på avstand.

Turismen kan i viss utsträckning räk
nas som en näringsgren för samh;il
let. Många trogna sommargäster
kommer år efter ar tillbaka. Andra
gör kortare besök. Alla maste vi ju an
lita de trivsamma afiärerna och ser
vicebutikerna, vilka I;igger ner
mycket arbete på att sta oss till tjänst.
Vi trängs och trivs. Dessa så kallade
"sommargäster" är i manga fall Fjäll
backabor, som pa grlJnd av ett oblitt
öde tvingas bo på annan ort. Ja, sa
känner väl de flesta av oss. Vara tan
kar gal' otta under vinterhalvaret till
baka till Fjällbacka.

Årsskiftet 1964-65 upphörde Fj;ill
backa som municipalsamhälle, vilket
orten då varit i 66 ar. 1965 bildades
saledes Fjällbacka Samhällsförening,
som jag i fortsättningen skall berörel.
När Föreningen För Fjällbacka i na
gon man ändrat sin grundmals;ittning
pa senare ar genom utvecklingen av
samhället, önskar vi att denna tid
skrift även blir ett organ för Samh;ills
torenlllgen.

Varel bada föreningar hdr mycket ge
menSdmt. bl.a. arbetar vi bada för
fortS,ltt bibehallande och vard ,lV de.
trMlitioner och den kultur som utgör
en oers;ittlig tillgang iör orten.

Vi försöker bada främja n;iringslivet
P,l orten och genom kontakt och pa
verkdn hos kommunala myndigheter
och andra beslutsfattare fa stöd för
VeH str;ivan till positiv,l insaber för or
ten.

Under mina ar som ordförande i Fö
reningen För Fjällbacka heH Sam häll
föreningen bytt ledare flera gangel
och varje gang har jag, ;iven med
personliga besök, försökt fa kontakt
och samarbete, men hittills ej lyckats.
Bada föreningarna arbetar lör Fj:ill
backas bästa, därför bör dettd
gemensamma mal vara en orsak till
samarbete.

Bland medlemmarna i FFF, vilka alla
far Fjällbacka-Bladel, finns orbbor,
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SYFTE:

Föreningen för Fjällbacka har till syfte
att främja näringslivet på orten och

värna om Fjällbacka SOm fritids
miljö

att tillvarata medlemmarnas intres
sen och främja deras tillvaro i
Fjällbacka

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

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

Även under kommande år hälsas nya
medlemmar hjärtligt välkomna. Vi
tackar alla som medverkat till detta re
sultat.

Vi hoppas att under kommande år få
verka tillsammans inom ramen för ut
givningen av Fjällbacka-Bladet.

Redaktionen

Vi tackar även alla vilka under året på
olika sätt bistått redaktionen i arbetet
med utgivningen av tidningen i form av
material m.m. Vi tackar, och inte minst,
de vilka sänt oss vänliga brev med olika
innehåll.

När ett år har nått sitt slut ser man till
baka på vad som skett. Kanske har det
blivit ungefär som tänkt, kanske har det
blivit en besvikelse.

tillönskas Er alla, medlemmar, annon
sörer och övrig läsekrets.

Föreningen för Fjällbacka har under
innevarande år gått in i sitt 25:e år. För
tidningen Fjällbacka-Bladet betyder det
att verksamhetens årliga framgångar
fortsätter, och medlemsantalet närmar
sej nu femhundra. Ett vackert resultat.
Framgången är inte på förhand given
utan en följd av ett allmänt intresse
bland Fjällbackavänner när och fjärran.

Gnistan som tände slog ut i full låga!
Hur gick det till när Föreningen för
Fjällbacka bildades och därmed ut
givningen av Fjällbacka-Bladet?

Det är nog många som ställer sej den
na fråga. Som det nu är jubileumsår
för föreningen får jag lyfta på förlåten
och berätta hur det gick till. Det bör
jade med att Bo Reichenberg skrev
till Harry Järund. Som jag fått lov att
publicera deras första brevväxling
kommer citat härur.

Arvika den 27 jan. 1956
"Broder"
Du blir säkert en aning förvånad, när
Du får brev från en människa, som
Du sällan eller aldrig har någon kon
takt med.

Saken är emellertid den, att när man
bor långt uppe i Värmlands obygder,
funderar man på ett och annat, och
särskilt då på Fjällbacka, och resulta
tet ser Du av bifogade "upprop".

Om Du tror, att detta förslag är nå
gonting att ta fasta på, så rita ner någ
ra rader till mej inom en icke allt för
avlägsen framtid.

jag talade med Sylve Larsson
och Östen Hedefjell om detta i julas,

och dom ·är faktiskt mycket positivt
inställda till förslaget. "Uppropet" är
bara ett utkast och skall naturligtvis
slipas på.

Likalydande brev som detta har sänts
till Wilhelm Fredlund, Sten Kallin och
Gerhard Paulson.

Och hur såg uppropet ut.

Fjällbackabo i förskingringen

Är Du fortfarande Fjällbackabo i själ
och hjärta? Det hoppas vi. Säkert
längtar Du till Fjällbacka ibland, sär
skilt om somrarna och reser även dit
så ofta Du kdn, för att hälsa på an
höriga eller för att njuta av den natur,
som vi alla lärt oss älska.

Tyvärr lägger Du nog också märke till
vid ett besök i Din hemort, att den in
te för någon särskilt blomstrande till
varo. Om man undantar den korta
badsäsongen, är det en lång "vinter
sömr>" den för. Under vintern står
nästan hälften av alla hus tomma,
och en stor del av återstoden bebos
av äldre människor. Ungdomen ger
sej av hemifrån. För dem finns inget
arbete i Fjällbacka. Ar detta en lycklig

omständighet? Vill vi komma hem till
Fjällbacka - ett ödesamhälle?

En sådan "utveckling" skulle Du sä
kert inte vilja vara med om. Kanske
inte heller ett Fjällbacka som sjuder
av liv och rörelse, men dock ett Fjäll
backa som "lever". Du kanske rent
av vore intresserad av att flytta hem i
gen, om det bara fanns arbete åt Dej?

Troligen har Du själv funderat över
det här framförda någon gång, men
kommit till den slutsatsen, att detta är
inget att göra åt, det är naturligt 
flykten från landsbygden. "Vad kan
jag göra åt det" säger Du.

Ja, det är just det vi vill att Du skall
fundera på. Ensam kan Du kanske in
te klara av att få "liv" på Fjällbacka,
men om vi alla Fjällbackabor i för
skingringen drog vårt strå till stacken
på ett eller annat sätt, så kanske vi
kunde åstadkomma något.

"Men kan inte samhällets "fäder"
göra något åt detta, så kan inte vi det
heller", säger Du. - ja, är det nu så
säkert. Vi bor på många olika ställen,
och kan se va9 som görs där för den
platsens utveckling. Vi får liksom mer
impulser utifrån sammanlagt än vad

dom där hemma får. Ju fler själar, ju
fler ideer.

Är Du intresserad av att bilda "Före
ningen Fjällbackabor försking
ringen" - FFIF? - "Nej, usch, före
ningar finns det nog av," säger Du. 
ja, men den här föreningen skulle \'a
ra annorlunda, som det står i annon
serna. Det skulle bli föreningen som
har möte en gång om året och i övrigt
träffas brevledes.

Det skulle bli föreningen, som i stort
sett har till syfte att hjälpa till att skapa
arbetstillfällen i Fjällbacka för ungdo
men där och kanske också för en del
av medlemmarna själva samt att hålla
FFIF:arna underrättade om, vad som
händer och inte händer i Fjällbacka.

Vi vore mycket tacksamma, om Du
ville skriva ner några rader om Din
synpunkt på en ev. FFI F, och blir det
många som är positivt inställda till
förslaget, skall Du snart få höra mer
från oss.

Detta var början till Föreningen för
Fjällbackas tillkomst som nu som tidi
gare sagts har ca 500 medlemmar.

Alf Edvardsson
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Dyngö - metropolen i Fjällbackaskärgården

Doktor Lindahl gör sig redo för auktionen och bakom har Stig-Tore Berg tagit
plats vid protokollet.

de brev från doktor Torsten Lindahl.
Den 30 juli inkom på vårt postgiro
9.177:- kronor, att tillföras rädd
ningskryssaren L10 S konto. Ni är ju
fantastiska och resultatet är mäkta
imponerande. i fungerar ju - som
någon uttryckte det på mitt kontor 
som en stödjande "livbojsförening"
på Dyngö Det är också roligt att se
vilken fin sammanhållning Ni tycks
ha på den lilla ön. Vi tackar Er alla
varmt för det förnyade fina stödet av
vår verksamhet.

forlS. sid. 5

re år behålla öronmärkningen för
Lian i Fjällbacka.

Stig-Tore Berg med hustru Adele har
givetvis stött oss med all den energi
och fantasi de är mäktiga. Grundstö
det vi har från Dyngöborna är lika o
rubbligt och pålitligt som de klippor
på vars trygghet bosättningen på den
na underbara Ö grundar sig.

Med varmaste hälsningar till Sällska
pet och dess lilla fina kansli.

T. Lindahl

Här betraktar några av deltagarna de olika föremålen som skall gå under
klubban.

topp. Och det kryllade av folk. Som
underhållning hade vi lagt in en sta
fettrodd med bohuseka 2x2 man runt
Mickel. Ett lag från Dyngö mot ett lag
från räddningskryssaren. Dyngölaget
vann. Spänningen och glädjen nådde
toppunkten när Helge Holmberg i
växlingen kastade sig i sjön med klä
der och plånbok och allt för att den
nya besättningen skulle kunna inta si
na platser snabbt nog. Nettot blev
9.177:-. Jag översänder beloppet via
postgiro idag. Vi önskar liksom tidiga-

Tobak - Cigarelter - Tidningar - Konfek/yrer - Frukt

Läskedrycker - GB-glass Varm korv

Souvenirer m. m.

~LJa och j3eng/ I-<ichardsson
Telefon 0525 - 31327

I<.on lekl y r-I<.ios ken, Cenlru m

Kära ungdomar, föräldrar, sommar
gäster och Dyngöbor!

Ater en gång har Ni lyckats' Vi har
fått såväl pengar som ett fint ber'ttan-

Birgitta Corin
Karin Lindahl
Lena och Lotta Wieslander
Patrik Öjeskär
Basarkassören doktor Torsten Lin
dahl
Föräldrar, Dyngö-bor och sommar
gäster på Dyngö

Tack från Sjöräddningssällskapet

den sista fisktrålaren i området och
sedan några år ett fraktfartyg som
pryder upp området. Dessutom finns
här en post- och passagerarbåt som
upprätthåller kontakten med Fjäll
backa året runt.

Brev till
Sjöräddningssällskapet Göteborg
Vällingby 81.07.26

Ungdomarnas sjöräddningsbasar på
Dyngö ser allt mer ut som en begi
venhet, som kommit för att stan·na. Vi
kände oss väl i år lite dåligt förbe
redda, när vi som "badgäster" an
lände till ön. Om sålunda lite vill
rådighet existerade i leden så blev vi
snart tagna ur den villfarelsen (villrå
digheten). Alla i närheten på ön och i
Fjällbacka, vilka brukar agera och
som fanns på plats, hade förberett sig
och var snart iklädda sina roller. Och
resten, ja det gick på gammal fin
rutin.

I startögonblicket hade vi garanterat
kr 2.300:- varar 2.000:- var ett bud
på en mycket fin modell aven galeas
som David Setterlind i Fjällbacka till
verkat och skänkt. 300:- var gåva
från fiskeriföreningen avd. 34 genom
Bertil Holmerg på ön.

Förra året tyckte vi ju att resultatet var
mäkta imponerande - med all rätt.
Då hade vi emellertid i startögon
blicket över 6.000:- garanterat. Ba
sarkommersen i år omfattade i vinst
på 3 timmar nära 7.000:-, en summa
som vi aldrig vågat drömma om.

Vädret var perfekt. Feststämningen i

Nere vid hamnen som var fylld med
båtar anordnades en roddtävling. Så
får vi inte glömma att Dyngö innehar

Det är just på denna vackra ö man
samlas en gång årligen under hög
sommaren för att fira säsongav
slutningen på det stora gemensamma
intresset för sjöräddningen genom att
anordna auktion på alla under året
insamlade föremålen vars behållning
skall gå till den i Fjällbacka stationera
de livräddningskryssaren LIaN. Som
marens försäljning ägde rum den 11
juli, en av sommarens vackraste da
gar, med stor tillslutning av alla som
vistades där och av befolkningen
inne i land. När doktor T. Lindahl häl
sade allmogen välkommen hade pu
bliken tagit plats över hela området
och allt var klart för den vad alla hop
pades, stora uppgörelsen. Och det
blev den största försäljningen som ägt
rum sedan man började. Om behåll
ningen får Ni läsa i den bifogade tex
ten från respektive givare och motta
gare. Men för att ägna oss åt försälj
ningen så blev denna en succe. Auk
tionsförrättare doktor Lindahl lyste i
kapp med solen, så även publiken,
under det buden haglade vilka stad
fästes med taktfasta klubbslag mot
fjällmassivet. Ute på bergskullarna
pågick lottförsäljning och nere vid
någon sjöbod fanns det försäljnings
ställe. För publikens vällevnad, om
törsten gjorde sig gällande, serve
rades det kaffe och läskande drycker.
Och så kunde man ju ta tillfället i akt
och solbada, kanske även ett vatten
bad kändes skönt.
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Tack från sjöräddningssällskapet

forts från sid. ..J

Större delen av de församlade har här slagit sig ned och deltager i auktionen
med sin budgivning för ett gott resultat.

Nere i båthamnen tar man del av roddtävlingen. Här ligger b/.a. dagens iäTerna.,
livräddningskryssaren Lian, samt lastfartyget Caress hemmahörande på D} noo_

Vi i administrationen är också glada
för att den nygamla LIONS fungerat
så väl i Fjällbackaskärgården och att
den frivilliga besättningen sköter sin
station med så stor energi och ambi
tion. Köpet av LIONS, som ju var lots
båt tidigare, gav oss blodad tand, var
för vi har inköpt ytterligare en lotsbåt
och renoverat denna och insatt hen-

ne som reservbåt till den nu 34 "höv
dade" flottan. just nu kallas hon för
räddningsbåt MÖJA, då hon satts in i
tjänst i stället för räddningskryssaren
VilHELM R. lUr DGREN, som nu
genomgår stor översyn och moderni
sering för 1.600.000 kronor. (Vart
skall det ta vägen med landets ekono
mi?) För tio år sedan byggde vi var

största räddningskryssare SIGURD
GOlJE för mindre än den summan.

Den nya räddningskryssaren, som jag
nämnde om föregående år, skall le
vereras den 2 oktober till vår rädd
ningsstation på Fejan i Stockholms
norra skärgård.

Vi har vind i seglen även i år, t en n
livbojsförening har bildats i orrd Bo
huslän och vårt sällskap har hittil5
fått ytterligare cirka 1000 medlemma
i år. Tack ännu en gång för Ert n-
nerligen storartade bidrag. jag ön
Er alla en fin höst och en vit vinter.
Med vänliga hälsningar
Gunnar Alverman

Stugby i stöpsleven

Fjällbacka golfbana vill överge andelside

Tel. 0525-205 30

Omdöme - Ansvar - Hänsyn

Välkomna!

Vägen till körkortet går genom

T-\ i

Om inte Fjällbacka Golfbana får änd
ra andelsplanerna till enskilt ägda fri
tidshus är det, enligt järund, tveksamt
om stugbyprojektet kommer att för
verkligas.

Fjällbacka Trafikskola
Elof Davidsson

denna utbyggnad skulle det behövas
intäkterfrån stugförsälj ni ng.

Harry Järund menar, att stugbypro
jektet gynnar det rörliga friluftslivet
genom att det främjar golfbanans
verksamhet.

Harry Järund hoppas att länsstyrelsen
skall ta hänsyn till att det är ideella in
tressen bakom projektet.

- Vartenda öre Fjällbacka golfbana
tjänar går till golfklubben, bedyrar
han.

ta hand är det kommunfullmäktige som

skall avgöra kommunens inställning.

Sedan återstår det att få länsstyrelsens
medgivande. Enligt Harry järund har
länsstyrelsen tidigare ställt sig positiv
till andelsbyn. Byggnadsplanen har
dock inte fastställts formellt.

Frågan är om länsstyrelsen ser lika
positivt på en enskilt ägd stugby. Stor
vikt fästs vid att nya fritidsanlägg
ningar vid kusten kan utnyttjas av så
många som möjligt. Vanliga, privat
ägda fritidshus uppfyller inte detta
krav. Sådan bebyggelse råder det
starka restriktioner mot.

Harry Järund framhåller, att det är
golfbanans försäljning av fritidstom
ter (c:a 50 hittills) som finansierat ut
byggnaden av 18-hålsbanan, en an
läggning som han anser vara av stort
värde för kommunen. Golfklubben
behöver nu bygga ut klubbhuset. Till

Kommer Fjällbacka Golfbana AB att
kunna förverkliga planerna på att
bygga en stugby? Projektet ligger i
stöpsleven. Golfbanan vågar inte sat
sa på andelsförsäljning. Erfarenheter
na från andra håll anses alltför negati
va. Projektören vill därför ändra pla
nerna till att omfatta en stugby med
vanliga, enskilt ägda fritidshus. Frå
gan är om länsstyrelsen kan gå med
på en sådan förändring.

Det är en stugby med c:a 30 hus som
Fjällbacka Golfbana AB planerar att
bygga. En byggnadsplan har upp
rättats och godkänts av kommunen.
Planen ligger nu hos länsstyrelsen för
beslut om fastställelse. I detta läge
har golfbanan insett att man inte vå
gar satsa på att upplåta stugorna ge
nom försäljning av andelar.

- Det tycks vara väldigt motigt att
sälja andelar i stugbyar, förklarar Har
ry järund, vd i Fjällbacka Golfbana
AB och ordförande i golfklubben.

Tanums byggnadsnämnd och kom
munstyrelse har gett sin välsignelse
till att planerna ändras. Vissa krav
ställs dock, bl a anses det vara lämpli
gast att varje avstyckning bara omfat
tar den mark som stugan står på. I sis-
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f riluftsgudstjänst på Kalvö

GLAS och PORSLIN m. m.

Välkomna! EVA:s
Tel. 0525/31014, 31252

Monica

draget. jag bottnade i alla fall, så det
skulle nog gå bra. Det var med en
viss rysning jag klev ned i vattnet då
jag inbillade mig att det fanns blodig
lar och andra små djur, men jag stack
ned armen i dyn och skar av rötterna
efter bästa förmåga. är detta var
gjort tackade vi för oss. Men först
skulle det skrivas i gästboken, vilket
var obligatoriskt för alla vilka gästade
Silfverskiölds på Florö.

Väl hemma på Dyngö traskade alla
tre upp till "Storemyr"'som dammen
hette där de tre plantorna stacks ned i
vattnet och en stor sten placerades
ovanpå, sedan var det bara att vänta
till nästa år. Skulle detta lyckas! Spän
ningen var stor när vi på våren gick
upp för att se vad som hänt och vad
stack upp om inte små gröna blad,
det var jätteroligti Allt efter som åren
gått har plantorna blivit större och
större, blommorna fler och fler. För
några år sedan delades de och plan
terades ut lite varstans i dammen.
Det är en färgprakt att skåda den tid
de blommar och det har varit upp till
tvåhundra blommor samtidigt, och
nästan alla vilka besöker Dyngö om
somrarna och hör talas om näckro
sorna vill veta var dom finns. Och
med tiden har det säkert blivit många
som pryder sina album med foto av
den sällsynta blomman.

Jag tycker alltid det är lika underbart
och roligt att gå för att titta till dem.
Detta har Ni farbror Nils Silfverskiöld
på Florö att tacka för.

Näckrosorna i Fjällbacka
skärgården

Det är något fascinerande att se dessa blommor ute i skärgården inom ett så
stort område.

För ungefär trettio år sedan var jag
med mina föräldrar på besök hos Dr
Nils Silfverskiöld på Florö. Det var all
tid lika roligt att få komma till denna
vackra ö. "Krogen" var ju väldigt
spännande, jag hade hört kusliga hi
storier om Abelas hus. Vi barn bruka
de få saft och bullar i trädgården ba
kom krogen där det också fanns en
hängmatta som vi slogs om att få
gunga i. Vidare fick vi leka i Monica
och iisPeters lekstuga som döpts till
Kajutan, detta var också jätteroligt.

Denna dag skulle vi ta den sedvanli
ga promenaden till nackrosdammen
som var farbror Nils Silfverskiölds
stolthet. Det var vackert att se de rö
da och vita blommorna i all sin prakt
och dagsländorna som surrade om
kring precis som om de vaktade des
sa näckrosor. Näckrosorna var en
present till dr Silfverskiöld från en pa
tient och de kom från Tiveden. Far
bror Nils frågade om pappa och
mamma ville ha ett par plantor och
det tackades inte nej till.

Dyngö skulle få sin näckrosdamm. Vi
skulle komma tillbaka en annan dag
medtagande en hink och kniv för nu
sku Ile det ske.

yfiken som jag var ville jag följa
med förstås. Mamma, pappa och jag
tog snäckan och for över till Florö. Vi
välkomnades på bryggan av farbror
Nils som vanligt. Sedan gick vi över
bergen till den lilla dammen och när
vi kom dit bestämdes det att jag som
var yngst och kbrtast skulle få upp-

lärjunge, så skall jag ge dig min frid
som varar för alltid. Ofta stannar det
vid en kort upplevelse av stämning,
som snart försvinner sin kos. Sången
uppmanar dig: Var still och lyss. Det
är det som du behöver göra, stanna
upp och lyssna till vad Jesus har att
säga. Lyssna till änglasången: Ära va
re Gud i höjden och frid på jorden till
människorna ett gott behag. För att
ditt liv skall fungera riktigt måste du
sätta Gud främst, låta Honom vara
Herre och ära Honom. Först då kan
du få den frid och trygghet som du
söker i livet. När Gud får vara
nummer ett i ditt liv, så får du den rät
ta inriktningen på livet.

Advent betyder ankomst. Vi påminns
om att jesus har kommit i världen för
att visa oss Guds oändliga kärlek och
för att öppna vägen till Gud åt oss.
Han har kommit för att leda oss hem
till fadershuset i himlen. Att följa je
sus och vara hans lärjunge är faktiskt
den enda möjligheten för oss att
komma till himlen när vi dör. Därför

gäller det för dig att välja: antingen
får du famla i mörkret på väg ännu
längre bort ifrån Gud och hans kär
lek, eller får du ta emot jesus och lata
hans ljus leda dig som ett fyrljus i en
smal passage, fram tillmälet i himlen.

julen är inte bara stämning, det är en
vprklig födelsedagsfest dä vi firar att
l,,;J blir människa, da vi firar att Je
sus har kommit i världen för att frälsa
oss. Låt julen bli jesu födelsedagsfest
da födelsedagsbarnet sj~ilv far sta i
centrum. Da blir det en riktig jul.

Anders O )ohclnsson, kadj.

la världen fröjdes Herren ... " Gitarr,
flöjt, sommarpsalmer, en allvarlig un
derton av "Söken först Guds rike och
hans rättfärdighet", allt samlade sig
till en uppskattad och viktig fortsätt
ning av något som man hoppas skall
bli en tradition. Avslutningsvis upp
togs kollekt i pastor Anders mössa.
Bidragen var till stor del av den prass
lande sorten, varför kollekten till liv
räddningskryssaren Lian i Fjällbacka
uppgick till över 500 kronor.

Jan Ergardt

bill klA~lderr1Qs Ijål-1sf!

BAGERI = CHARKUTERI = SPECERI

Söndagen den 19 juli hölls återigen
friluftsgudstjänst på Kalvö. Alla öns
familjer var väl representerade. Till
resande vänner utökade skaran så att
församlingen var större än förra som
maren, vilket innebär ca. 100 delta
gare. Anders johansson kom med
sånggruppsledande hustru Margareta
och med sin vikarie, pastor Hans
Franze som för dagen förkunnade or
det. Den sköna sommarstämningen
låg som en valvbåge, när psalm 8, till
Hans Franzes flöjt intonerades; "He-

Det susar genom livets ·strid, du ofta
så har känt,
en fläkt av himmelrikets frid, det är
Advent, Advent.

Var still och lyss, ty himlens dörr, står
öppen nu på glänt.
Hör änglasången nu som förr, det är
Advent Advent.

Vi gå med fröjd till Betlehem, ty Gud
sin Son har sänt.
Han kommit att oss leda hem, det är
Advent Advent.
Högt uppe över jordens brus, hans
stjärna ren sig tänt,
och i dess sken blir vägen ljus, det är
Advent Advent.

Den här lilla sången är säkert välkänd
för många Fjällbackabor. Den ingår i
det julspel som framförts i Fjällbacka
kyrka under många år. Många minns
med glädje tillbaka till den tiden då
kyrkan var mer än fullsatt vid dessa
tillfällen. Om Herren vill och vi får le
va kommer det också att framföras i
år, närmare bestämt lördagen den,19
dec. kl. 16.00. Du är hjärtligt välkom
men att vara med vid den gudstjän
sten så väl som vid alla andra guds
tjänster.

I all sin enkelhet säger oss den här
sången väldigt mycket. Livet är oftast
en strid och vi behöver alla tillfällen
då Kristusljuset, Världens ljus får lysa
upp vår tillvaro. Du har säkert suttit
någon gång i kyrkan och känt en här
lig stämning, någon oförklarlig känsla
av frid. Gud har då, utan att du riktigt
förstått det, kallat dig till sitt rike.
Varje gång du rörs av evangeliets
budskap säger jesus: Följ mig, bli min
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Så blinkade han ned mot oss den gamla Väderöbods fyr!

• GÖTABANKEN

Så är det med pengar också.
Ska det bli något av, räcker det

inte med planer och förhoppningar.
Våra knep kan hjälpa clig.

Kom in på Götabanken, så berättar vi mer.

25-års-festen
Föreningen för Fjällbacka firade i år
sitt 25-års jubileum den 25 juli 1981
med en stor festlighet för sina med
lemmar på Strand restaurangen. Den
na fest har ju blivit en tradition för
FFF och inte skulle vi gå ifrån vanan
när föreningen dessutom fyllde 25 år.

Arrangörerna kunde glädja sej åt en
helt fullsatt lokal av trevliga gäster,
som anlände med det goda humöret
på topp. Glädjen och trivseln steg o
avbrutet under kvällens lopp och till
detta bidrog i icke oväsentlig grad en
god måltid, väl serverad. Vad sägs
om följande meny?

Räksallad med smörstekt bröd
Bearnaisegratinerad sjötunga på
champinionbädd eller
Helstekt oxfile med cognagssås
Öl, kaffe.

Därefter vidtogs dansen, där gästerna
deltog med liv och lust och humöret
var hela kvällen på topp, liksom fram
på småtimmarna, då festen fortsatte i
goda vänners lag.

Föreningen för Fjällbacka ber att få
framföra sitt varma tack till konst
närinnan Ulla Waller och konstnären
Gamil Gabra för de vackra tavlor
som skänkts till föreningen och som
väckte stor beundran och blev ytterst
lättsålda i form av lotter. Lotterierna
inbringade ett par tusenlappar netto,
tack vare de här uppräknade givarna.
Ett varmt tack än en gång.

Som sagt, en alltigenom lyckad fest
lighet på föreningens 25-års jubi.
leum .
Till slut får vi önska Er

Väl mött sommaren 1982 och till dess
en riktigt

GOD JUL och ETT GOTT NYTT AR!
Alf Edvardsson

Inga hårda vindar sveper mer över
Fyrens hjässa!

Under ~ulturdagenpå "Nestorsgården" medverkade Gunnel Alfredsson, ståen
de i mitten. Hon undervisade i konsten att färga garn. Färgämnet var älggräs

vilket tillsammans med garnet kokades i grytan.

T-wi

pinnspets. För den musikaliska un
derhållningen svarade nyckelharp
spelare ur "Haroplåten", Håkan Lil
ja, Edgar Karlsson och Elof Abra
hamsson med gammal folkmusik.
Som vanligt blev museets samlingar

• föremål för uppmärksamhet från de
besökande och där fyren, det senaste
tillskottet till samlingarna, visades
stort intresse. Omkring 200 personer
gästade Fornminnesgården. Kaffe
serverades av Linnea Isaksson och
Astrid Ohlsson. Ute i samhället före
kom under kulturveckan olika arran
gemang. Biblioteket tilldrog sig upp
märksamhet där det bl.a. spelades
Bohuslänska låtar och visor. Flera ut
ställningar visades i bl.a. batik och sil
versmide. I Håkebackens skola an
ordnades utställning av fjällbacka
foto. De olika arrangemangen till
drog sig stort intresse från allmänhe
ten.

Somligakan knepen.

Påbyggnad av den befintliga lokalen blev erforderligt för att få rätt höjd vid upp
montering av Fyren.

Fjällbacka Hembygdsnämnd har nu
monterat upp den gamla fyren sedan
man gjort tillbyggnad på fastigheten
för att erhålla erfordelig höjd. Fyren
är vacker och ett värdigt monument,
114 år gammal. Inför kulturdagen
blev den av besökarna ett sevärt före
mål. Det var många vilka aldrig haft
tillfälle att se den förut och vilka nu
uppskattade sevärdheten.

Det var som förut mycket folk som
besökte "Nestors-gården" även den
na dag. Vackert väder satte sin prägel
på de olika arrangemangen. Ute på
gårdsplanen undervisade Gunnel Al
fredsson i växtfärgning där det fram
ställdes garner i olika färger. Sven
Karlsson demonstrerade en sten
huggares roll när det gällde att fram
ställa gatsten (knott), ett hantverk
från en snart förgången tid. Inne i
storstugan träffades Inga Strömberg
som hade en tacksam publik när hon
undervisade i bl.a. framställning av
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Sammanträdesprotokoll Tanums kommun

Herr CDam och 13arn
Bad och Fritidskläder i stor sortering.

FJÄllBACKA TEL. 0525 - 31007

Avgifterna är ej orättvisa
hävdar Tanums kommun

EK~P[R~NG

avgift som motsvarar skälig ränta på
anläggningskostnaden per båtplats.
Av de anlagda båtplatserna återfinns
199 i Grebbestad, för en kostnad
motsvarande cirka 5.000 kronor
styck. I Havstenssund har anlagts 44
båtplatser som kostat omkring 5.100
kr styck och i Fjällbacka 44 båtplatser
till en kostnad motsvarande cirka
2.700 kronor.

Dessutom, understryker kommunen,
utlovades statsbidrag från naturvårds
verket med närmare 900.000 kronor.
Dessa statsbidrag utbetalades dock
aldrig. Utbyggnaden av båtplatser för
att tillgodose efterfrågan från som
marboende utgör därför en avsevärd
ekonomisk belastning för kommu
nen. En belastning som inte kommer
de bofasta till del.

Den person som klagat på de dif
ferentierade avgifterna har anfört att
beslutet vilar på en orättvis grund.
Kommunen framhåller dock att tidi
gare avgöranden om detta främst av
sett förhållanden då kommunen haft
skyldigheter enligt lag, såsom till
exempel gällande renhållning och
va-försörjning. Uthyrning av båtplat
ser anser man inte vara underkastad
samma rättvisekrav, i synnerhet som
förhyrningen sker frivilligt samt att al
ternativ vid enskilda anläggningar er
bjuds.

Det är som synes på en lång rad om
råden kustbevakningen idag är ytterst
värdefull för att hålla skärgården le
vande och möjliggöra att även fort
sättningsvis människor skall våga leva
kvar på öarna ute i skärgården.

I förslag till sparåtgärder aviserar
även Sjöfartsverket att släcka samtliga
fyrar i inomskärslederna från Ström
stad till Göteborg. Tanums kommun
finner detta förslag helt orimligt och
orealistiskt. Var och en med lite in
blick i sjömansskap inser att en sådan
åtgärd måste innebära oerhört ökade
risker för yrkesfiskarna som i mörker
och storm måste navigera till och från
hamnar och fångstplatser.

ROGERSf:A

Om patrulleringen upphör kommer
detta att få allvarliga kunsekvenser
för skärgården, för dem som verkar
där och för dem som är där som gäs
ter d v s tu rister.

Räddningstjänsten försämras, möjlig
heterna till sjuktransporter i skärgår
den försämras, fiskeritillsynen för
sämras, möjligheterna att bisträcka
yrkesfiskarna minskar, möjligheterna
att hjälpa turistbåtarna under somma
ren minskar, kontrollen av sjö- och
sälskyddade områden försämras, lik
som tullkontrollen. Härtill kommer
att den föreslagna organisationen
innebär väsentligt försämrade möjlig
heter för kustbevakningen att göra in
satser beträffande miljöskydd och vid
oljeutsläpp.

Tanums kommun bestrider att beslu
tet om differentiering av båtjJlatsav
gifter vilar på orättvis grund. Det
framgår av ett yttrande som antagits
av arbetsutskottet och nu vidarebe
fordras till Kammarrätten i Göteborg.
Bakgrunden är att en sommarboende
i kommunen klagat över beslutet att
ta ut 350 kronor per båtplats från per
soner som är mantalsskrivna i Tanum
och 500 från övriga.

I Tanums kommun finns för närva
rande 1280 båtplatser. Av dessa är
drygt hälften, 650 platser, uthyrda till
i kommunen icke mantalsskrivna
personer. 45 platser är så kallade
gästplatser.

- Med hänsyn till att antalet som
marboende ökat inom kommunen,
och därmed efterfragan pa batplatser,
har kommunen under 70-talet gjort
stora investeringar i båthamnar - in
vesteringar som till största delen för
anletts av efterfrågan pil båtplatser
från icke mantalsskrivna personer,
säger kommunen bland annat i sitt
yttrande.

Kommunen påpekar också att under
denna tid har inte mindre än 270 båt
platser anlagts, huvudsakligen för att
tillgodose efterfrågan från sommar
boende. Därför har det ansetts rimligt
att dessa åtminstone skall erl~igga en

Enligt förslaget kommer Kustbe
vakningen under viss tid på dygnet
att få svara för transport av lotsar
samt även svara för farledstillsyn. Det
är ett känt faktum att samspelet mel
lan lots och båtsman måste fungera
perfekt vid bordningen av ett fartyg.
Samspelet förutsätter lång tid av ge
mensamma arbetsinsatser för att kun
na fungera. Detta förhållande har in
te berörts i rapporten. I stället förut
sätter man att all personal skall kunna
transportera lots, vilket inte är förhål
landet i praktiken utan endast i teo
rien.

enbart skjuter in sig på en liten
grupp, som båtsmän, när det finns
möjligheter att även centralt göra in
skränkningar, utan att det får så all
varliga konsekvenser som det nu
föreliggande förslaget.

Rimligtvis måste det vara så att den
centrala förvaltningen skall betjäna
den del av verket som arbetar ute på
"fältet". Minskas fältarbetarna utan
att de centralt anställda minskas bör
detta få till följd att centraliseringen
och byråkratiseringen inom verket
ökar. Med tanke på dagens ekono
miska situation måste detta vara den
absolut sämsta metoden att spara
och rationalisera.

Tanums kommun rekommenderar
alltså beslutande organ:

Måste inskränkningar göras, så gör
dem centralt.
- Rör inte den lilla kår som idag fort
farande finns kvar och hjälper tiil att
hålla skärgården levande. Den är inte
stor efter tidigare rationaliseringsåt
gärder, men den är livsviktig för skär
gården. Den får inte röras. Den be
hövs.

Tanums kommun vill med nedan
stående belysa vilka konsekvenser ut
redningens förslag får för Tanums
kommun.

För Norra Bohusläns Kustbevak
ningsområde vilket omfattar kust
posteringarna i Strömstad, Grebbe
stad, Gravarne och Lysekil kommer
kustbevakningens nya åtaganden att
innebära att minst 342 bevaknings
timmar per månad försvinner. I dag
har kustbevakningsområdet 580 be
vakningstimmar per månad.

För de två nordligaste posteringarna i
Strömstad och Grebbestad kommet
det disponibla antalet kvarstående
bevakningstimmar att bli så lågt att
det endast i undantagsfall kommer att
kunna ske patrullering till sjöss. De o
medelbara konsekvenserna blir då att
all bevakning och tillsyn upphör och
på sikt, inom några år, dras poste
ringarna in och personalen centrali
seras till den nya huvudorten Lysekil.

Kommunstyrelsen 1981-09-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott
1981-09-16
Kst § 350
Au § 593 80.972-000 160

Förslag till yttrande bilaga.

Arbetsutskottets förslag till kommun
styrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till ytt
rande, och

att översända detsamma som eget
yttrande till länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla arbetsutskottets förslag.

Tanums kommun vill på det bestäm
daste protestera mot den föreslagna
sammanslagningen av Sjöfartsverket
och Tullverkets kustbevakning.

Sammanslagningen kommer att, om
den får genomföras, allvarligt försäm
ra och försvåra regionala och kom
munala strävanden att bevara en le
vande skärgård.

Arbetsmarknadssituationen kommer,
om förslaget går igenom, att ytterliga
re förvärras i en redan hårt drabbad
region. Indragningarna av de 13 båts
manstjänsterna inom Sjöfartsverket
och 1 tjänst inom ledningsfunktionen
i Kustbevakningen kommer inom en
snar framtid att följas av indragning
av kustposteringarna i Grebbestad
och Strömstad. Förslaget är sådant att
detta måste bli följden. Posteringarna
centraliseras mot mellersta Bohuslän.

Länsstyrelsens remiss med anhållan
om yttrande över statskontorets rap
port 1981:4 "Sjöfartsverkets och tull
verkets kustbevakning - besparings
möjligheter och andra effekter vid ett
sammanförande"

Utredningen och utredningens för
slag är ett svek mot alla dem som ar
betar för en levande skärgård med
allt vad det innebär av service, rädd
ningstjänst, bevakning och tillsyn.

Tanums kommun ställer sig alltså
ytterst kritisk till Statskontorets förslag
och finner det underligt att man från
kontorets sida inte försökt hitta andra
lösningar om nödvändiga spar- eller
rationaliserinsåtgärder måste vidtagas
och tjänster dras in.
På Sjöfartsverkets huvudkontor arbe
tar idag ca 350 av Sjöfartsverkets
1500 anställda. Tanums kommun ef
terlyser nu en redogörelse, där kon
sekvenserna aven indragning av tjän
ster även på central nivå belyses.

Det måste vara ett hån mot alla dem
som arbetar på fältet i de båda ver
ken att få ta del aven utredning som

I
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Tanums kulturvecka Skatten i Tanum oförändrad 1982

Oförändrad skatt således i Tanums
kommun, och där de olika nämnder
na givetvis fått vidkännas en del
strykningar.

- Det har inte blivit så farligt i år, sä
ger Raymond Hansson. De olika för
valtningarna har varit medvetna om
att skall kommunen kunna hålla oför
ändrad skatt så måste man hålla sig
"på jorden". Det har man också gjort
och därför har strykningarna inte bli
vit så kännbara.

sig en del slantar. Vi hade kanske
kunnat reserverat medel för andra
ändamål i större utsträckning än vad
som har gjorts. Vi har emellertid an
sett att Bolsjövattnet är så viktigt att vi
måste ta det nu.

Allt inom VVS-branschen
Tel. 0525-31270

AB Fjällbacka Värme & Sanitet

Försäljning och service av:
EVINRUDE, MARINER, VOLVO PENTA IN- och

UTOMBORDARE
Reservdelar till ALBIN MOTOR, YANMAR DIESEL,

CRESCENT, JOHNSON m.fl.
VINTERSERVICE • F(JRVARNING
DYKARBETE, DYKLUFT 300 BAR

CRESCENT OCH REXCYKLAR OCH TILLBEHÖR

Wide/ius Marin Service
0525/31033 Fjiil/backa

Tanums kommun håller oförändrad
kommunal skatt under 1982. Det
innebär 16 kronor i utdebitering, och
att man håller den målsättning som är
satt för skatten i kommunen. Det är
sjunde året som Tanums kommun
håller oförändrad skatt, detta trots att
man i år har Bolsjövattnet som extra
"belastning" på den kommunal eko
nomin.

- Det är klart att Bolsjöprojektet får
företrjde i de kommunala planerna,
säger kommunalrådet Raymond
Hansson. Men vi behöver inte ta till
någon skattehöjning för att klara av
det. Men å andra sidan kan vi inte
sticka under stol med att andra pro
jekt har fått stå undan under 1982
därför att Bolsjöprojektet plockat åt

T-wi

Vad kostar då ett arrangemang som
"ulturveckan?
- Ja, skall allting köpas in kom
mersiellt kostar det mer än en kvarts
miljon, säger Karl-Axel Wikström av
slutningsvis. Men det mesta, ja, jag
kan säga 99 procent utförs på ideell
grund. Kommunen budgeterar en
dast 25.000 per år till kulturveckan.
Dessutom ställer kommunen upp
med arbetstid, min och andras. Men
huvuddelen faller på de medarrange
rande föreningarna och organisa
tionerna.

Succe. Så kan årets upplaga av kul
turveckan i Tanum sammanfattas.
Totalt gjordes 13.800 besök vid de
115 arrangemangen. Siffran kan jäm
föras med att under senaste sommar
kulturveckan, 1979, gjordes 9.300
besök. Kommunens kulturchef Karl
Axel Wikström berättar:

M/F Soten från Kungshamn är det
äldsta i bruk varande fartyg över 100
bruttoton som fi nns U pptaget Lloyds
register. Det levererades redan 1868.
Under resans gång berättade fartygs
historikern Allan Olsson från Kiddön
om allt möjligt som kunde beses från
fartyget.

- Fem procent av kommunens inne- I övrigt kan sägas om kulturveckan
vånare eller 550 stycken har ställt att det fanns 20 olika utställningar att
upp och hjälpt till med genomföran- beskåda. Vid 17 olika platser och till-
det. Utan allt detta ideella arbete fällen fanns det möjlighet att få kort
kunde det aldrig blivit någon kultur- och brev minnespoststämplade. Vid
vecka. dessa tillfällen fanns också möjlighet

I reella tal har den gammaldags mark- att köpa det första vykortet i en serie
naden, fiskarnas bryggdans på Resö, som kommer att fortsätta. På kortet
Zero och Soten dragit mest folk. Men finns förutom Tanums kommunva-
det är svårt att göra en jämförelse pen även fyra teckningar från kultur-
mellan olika arrangemang. historiska platser inom kommunen.

Tanums kulturvecka har under årens Antal platser som hade arrangemang
var hela 24 vilket visar att kultur

Iopp blivit en inarbetad tradition. Det
har gjort att arrangemanget svällt ut veckan fått en bred spridning runtom
och blivit mer och mer omfattande. i kommunen. 32 arrangörer var enga-

För att över huvud taget orka med gerade.

det hela gjordes förra året en uppdel- - Det verkar som om samtliga arran-
ning så att det vart annat år hålls en görer har fått mersmak, fortsätter
kulturvecka på sommaren och vart 'Karl-Axel Wikström. Nya för i år är
annat på vintern. Uppdelningen har handikapporganisationerna och jag
slagit väl ut. hoppas -verkligen att det inte blir en

engångsföreteelse nu under handi
- På det sättet blir inte samma orga-

kappåret, utan blir något som kom
nisationer och föreningar engagerade

mer igen även kommande år.
varje år, fortsätter Karl-Axel Wik-
ström. De får en möjlighet att hämta
sig. Under vinterveckorna blir det
mest studieförbunden som är enga
gerade och under sommarveckorna
har hembygdsföreningarna sin verk
samhet igång.

- Men trots att det inte blir någon
kulturvecka nästa sommar kommer
vi troligen alt genomföra ett par av de
mest populära arrangemangen. Det
gäller resan med Soten och den gam
maldags marknaden i Tanumshede.
Soten resan blev en oerhörd fram
gång. Hela 225 människor deltog och
resan gick från Slottet i söder till San
näs i norr.

Gåva till pensio
närshemmet AI
dersro FOTO

Tel 0525 - 31690

- - Repro

Tel 0525 - 31690

Tanums kommunfullmäktige har vid
sammanträde godkänt föreliggande
testamente från framlidne fjällbacka
sonen, Evert Kristensson, Stockholm.
I testamentet ingår testatorns samtliga
böcker, samt en tredjedel av hans till
gångar eller 40.000:- kronor, vilken
summa skall användas till pensionä
rernas bästa enligt hans önskan.
Böckerna skall finnas tillgängliga för
pensionärerna.

Brudpar
Pass

* * * Porträttserier
Reklam

Fjällbacka

* * * ID
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Fjällbackas äldsta
Helga Joelsdotter Johannesson

95 år på julafton

Fjä//backa-B/adet

Fjällbackaborna är ett starkt släkte 
åtminstone de gamla som ännu är
kvar och föddes i förra seklet. Många
av dem växte upp i Fattig-Bohuslän,
fjärran från dagens bortklemade och
fordrande välfärdsfolk. De fick för
tjäna sitt bröd så fort skolan var slut
- och ofta före dess. Sötsaker vanka
des sällan. Maten var säkert enfor
mig, och man fick nöja sig med det
som fanns. Men sill och makrill och
potatis och grovt bröd innehåller ju
det mesta man behövde. Nöjen fick
man skaffa sig själv, och man satt inte
uppe och glodde på TV. Tidigt i säng
och tidigt uppe - mycket arbete.
Också bekymmer, fattigdom och
sjukdom, ingen tandvård, långt till
sjukhus, det hör också till bilden.
Men det underliga är att folk tycks
må bättre av att leva med ett visst
mått av svårigheter. Vilja och krafter
spänns för att överleva. De som kla
rade sig igenom allt detta blev sega
och härdade. Och man vill också gär
na tro att det lugna livstempot och
den friska luften i Fjällbacka har
hjälpt många att nå en hög ålder.

Fjällbacka kan ståta med tre invånare
som fyller 95 år inom ett år. Den för
sta är Helga johannesson. Therese
Nordblom kommer som nummer två
i mars och sist Hugo Bruce i slutet av
nästa år.

Helga är född på julafton

- jag har aldrig haft någon födelse
dag, säger Helga som fyller år på jul
afton.
Vi gissar att i år blir det ändå en
ordentlig födelsedagsfest. Helga har
kunnat glädja sig åt en god hälsa hela
livet. En enda gång har hon legat på
sjukhus för tio år sen och blev ge
nomlyst i hela kroppen. Men hon
blev bra igen. Hon bor ensam i sin
lilla fina stuga som hon stolt kallar
"en enkel fiskarstuga." Hon är också
stolt över att hon fortfarande kan tor
ka golvet genom att böja sig i vinkel
rakt ner utan att böja knäna.
- Och jag blir inte yr l Att moppa för
aktar hon som en lättjefull metod.

- Nej, det blir inte rent! Det skall tor
kas för hand.
Och rent och putsat är det i de små
rara rummen. Helgas farfar har byggt
huset. - Vilken trygghet att få bo och
åldras i ett gammalt hem! Det rymde
förr många familjemedlemmar. Hel
gas farfar och farmor hade barnen
Augusta, Malia, Elias och joel, Helgas
far. joel gifte sig med johanna från
Mörhult, men Helgas mor dog när
hon var två år.

Farmor fostrade när far var på sjön

Det blev farmor som tog hand om
Helga, när modern dött. joel gifte se
nare om sig oc~ Helga fick en syster
och bror. joel gick på sjön, först på
briggen "Svalan", förd av kapten
Paulsson från Fjällbacka. Sedan blev
det norska segelskutor, men därefter
tog han hyra hos Svenska Ostasiatis
ka Kompaniet och for till Kina och ja
pan med ångbåtarna "Nippon" och
"japan". Med dem gjorde han tolv
resor och varje resa tog ett halvår.
Genom Suezkanalen var det farligt
att passera, för där lurade smittosam
ma sjukdomar. joel kom till Göteborg
och kunde göra ett kort besök hem
ma varje halvår. På senare år gick
han i kustfraktfart och på makrillfiske
på Nordsjön med engelska kuttra r
som var inköpta till Sverige.

Som minne av sin far har Helga ett
litet häfte med betraktelser, utgivna
av SundsvalIs fruntimmersförening
för mission bland sjömän. När Helga
var liten älskade hon dockor och det
gör hon än. Hon gjorde dem själv av
lappar, "filledockor", men en gång
fick hon en fin docka med porslins
huvud och svart hår.

Minne från konfirmationstiden

Som minne från konfirmationen
1901, för precis 80 år sen, har Helga
kvar sin bibel med gammal stil och
inskriften Till Helga Joelsdotter. Vi ta
lar om att sådan stil kan un"gdomen
inte läsa nuförtiden.

- Ånej; det kan di inte l

Och Helga skulle nog vilja säga mer
som di inte kan, men så måste jag be
undra ett bokmärke gjort av ett ek
blad, som ligger i bibeln som ett kärt
minne från lästiden.

- Vi var några flickor som höll ihop,
och vi gick upp till Edstenkleven och
plockade ekblad, berättar Helga. S<~

klippte vi ut våra namn i papper och
klistrade på bladet, och sen slog man
med en borste runt omkring tills det
gröna gick bort och bara bladnerver
na, som bildar ett fint nät var kvar.
Pappersnamnet togs bort, och där
står det ännu Helga i siratlig skrift. 
- Oj, vad vi arbetade, säger Helga
och är ännu glad över sitt konstverk.

Ta plats och skura golv

När Helga gått och läst, fick hon bör
ja hos fru Anna Wounsch, som bod
de i huset där Widelius' cykelaffär är
nu. Hon hade rum för resande och
det var ofta handelsresande som tog
in där och packade upp sina varor.
Helga fick börja med att skura golv.
Det var inte så mycket att välja på.
När hon var sjutton år kom hon till
apotekare och fru Nauclere. just i
den vevan flyttade apoteket från
"Duppekoppen", det garrila gula hu
set vid Långbackens krön, där det se
nare varit post, till det nuvarande hu
set.
- Som en slet! säger Helga med ef
tertryck. Det fanns inte en bit lino
leummatta i det nya huset, utan man
fick ligga på knä och skura. Vi var två
pigor. Lillpigan gick ut med barnen
och skötte alla fotogenlamporna. jag
stod för maten och köket. Det var
mycket gäster och fester och gick väl
livligt till. Det hela slutade med kon
kurs för apotekaren.

Men Helga fick ett fint betyg efter slu
tad tjänst och det hade hon säkert
förtjänat. Så här lyder det:

"Helga johannesson som varit i min
tjänst i 2Y, år har under denna tid vi
sat sig duglig i matlagning och för öv
rigt varit hövlig och snäll samt ärlig
och ordentlig, varför jag henne till
envar på det bästa rekommenderar."

Till Skottland

Man förundras över vilka·livliga för
bindelser Fjällbacka hade över havet.
Man reste över hela jorden som den
natu rligaste sak i världen och Helga
tog nu plats hos en skeppshandlare
Rudolf Bruce, i Skottland, i närheten
av Edinburgh, på en plats som heter
Burntisland, och senare i Methil.
Bruce var född i Fjällbacka och son
till sjökapten Olof Bruce och h. h. Sa
ra. - Helga minns resan dit. Det blev
tjocka och ångbåten låg stilla och tu
tade, och hon var också sjösjuk. Från
Edinburgh minns hon rabatten i form
aven klocka med visare. Det hela är
gjort av blommor i olika färger. Den
torde finnas där än idag. Hon hörde
talas om Maria Stuart som satt fånge
en gång i borgen. - Men Helga läng
tade mycket hem till Fjällbacka och
reste hem igen. Sen dess har hon
stannat hemma.

Badgäster i 40 år

Det var den tiden när många flyttade
ner i källare eller upp på vindar för att
ta emot så många badgäster som
möjligt. Helga hade badgäster i 40 år,
fem bäddar för s k passgäster, dvs det
skulle bäddas för dem och passas
upp. Själv låg Helga på vinden. Det
var ofta ont om vatten till all tvätten.

- Vi fick hämta vatten uppe i jätte
grytorna i berget. ja, där som jättarna
har kokat förr, säger Helga.
På den tiden stannade badgästerna
en längre tid och gick och åt på Stora
hotellet eller Gröna Lid. Samma fa
milj kom ofta år efter år, och Helga
har hållit kontakten med dem även
sedan. På byrån står kort av barn och
barnbarn till badgästfamiljer.
- Så har jag gått omkring och hjälpt
sjuka och gamla, säger Helga litet i
förbigående.
Man kanske kan säga att hon varit en
sorts hemsamarit innan det ordet var
uppfunnet.

Helgas första betyg passar bra

Helga är en fjällbackabo av gamla
stammen. Hon vill klara sig själv så
länge hon kan och tycker inte hon
vill besvära samhället med hemsama
rit för egen del. Men släktingar får ju
gärna hjälpa till litet, det är liksom na
turligt och så var det förr. - Det är
svårt att uttrycka vad man känner in
för hennes livsinställning och person
lighet. På ett utmärkt sätt passar bety
get hon fick i ungdomen: duglig, höv
lig och snäll, ärlig och ordentlig. En
riktig fjällbackatös med tåga i, som al
drig klagat och aldrig haft tid att ha
tråkigt. Hon är också ödmjukt tack
sam mot livets afton för vad den
långa dagen gett.

När jag lämnar henne i solnedgången
som förgyller hennes lilla hem - en
stilla vrå i vår onda, falska värld 
känner jag att jag upplevt en liten
glimt av det gamla Fjällbacka och
Helga får stå som en god represen
tant för det bästa i den gamla tiden:
enkelhet, ödmjukhet, styrka, ärlighet
och därtill också litet stolthet och
självkänsla. Är inte detta de bästa
baskunskaper man kan få i livets sko
la? Om man vill vara modern kan
man kalla det livskvalitet. - När jag
med dessa rader velat hylla Helga,
gör jag det också som en gärd av
vördnad inför hennes och många an
dras strävsamma, snart glömda liv,
en hyllning till alla dem ur hennes ge
neration i Fjällbacka som nu är borta.

Helga ville inte bli hyllad men hon får
finna sig i det som en fin representant
för det gamla Fjällbacka.

Inger Rudberg

Gynna våra
annonsörer!
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fadern Nestor var lots och där även
farfadern, Aron Pettersson varit lots.
Axel var född till lotsyrket. (Sonen
Karl-Ivar blev sedan lots på Väderöar
na i fjärde generationen.)

Det passade bra att slå till med bröl
lop. Therese hade aldrig varit på
Väderöarna när hon lovade att följa
Axel dit. Hon hälsade på en vecka på
sommaren och så skulle bröllopet stå
vid julen 1909. Therese var därute en
vecka i förväg och hjälpte till med
förberedelserna, "bakade och rusta
de och gjorde puddingar". I Ström
stad hade en sömmerska sytt brud
klänningen, "fasonerad" i svart glan
sigt silketyg som var modernt då. Till
den hade Therese vit slöja och myr
tenkrans.

Bröllopsföljet for iväg med "motor
sköjta" och tog iland vid Hamburg
sund, där svärfadern hade en bror.
Där hade de beställt hästar och
vagnar till Kville prästgård. Det var
Axels ,konfirmationslärare, prosten
Uddgren som vigde. Hela sällskapet
fick frukost efter vigseln, Men nu ha
de det blåst upp till snöstorm. Bröl
lopsgästerna kom iväg till Väder
öarna och väntande festbord i skOlsa
len där, men sedan fick allihop stan
na där i åtta dagar, medan ovädret
rasade ut.

Ett litet samhälle med stark gemen
skap.

Man kan undra hur den lilla nätta
stadsflickan anpassade sig därute på
de kala skären. Men hon hade alltid
drömt om att få bo på en ö i havet,
och därute stannade hon till 1945,
alltså 36 år. På Väderöarna fanns ju
svärföräldrarna Nestor och Lovisa
Nordblom med sina barn, Axel och
Therese fick tre barn. Vidare mäster
lotsen Oskar Berg med familj, lotsen
johan Nordberg med familj, lotsen
Carl Waldner med familj. Tre familjer
hade jungfru. (Uppgifterna gäller
1916). På höstarna kom också två
karlar till hjälp med hummerfisket,
vilket hörde till lotsarnas löneförmå
ner. Där bodde alltså ca 30 personer.
Tidvis fanns också en lärarinna som
undervisade i ett skol rum, där barnen
satt runt ett långbord med bänkar.

Alla familjerna hade orgel, men The
rese's man köpte ett piano för att dot
tern skulle lära sig spela och Therese
passade på och lärde sig också, na
turligtvis på egen hand, Hon fick ock
så en fin kamera av sin man och
fångade med den allt som hände på
ön, Målarskrinet hade hon alltid med
sig på utflykter eller när hon fann en
led ig stu nd.

Therese hade också andra släktingar i
närheten. På Väderöbod fanns en ku-

torts sid, 12

Som 15-åring fick Therese börja som
retuschör i Svante Hägers fotografi
atelje i Strömstad och där stannade
hon i sex år. Det är intressant att foto
graf är ett av de första yrken som
kvinnor fick ägna sig åt. Kanske var
det i den utbildningen hon lärde det
lätta handlaget, som ger något av
skimrande fjärilsstoft åt all hennes
konst. - Hon kan också själv liknas
vid en lysande fjäril, alltid klädd i kla
ra, glada färger, halsband och välfri
serat hår.

Evert Taube, en okänd odåga

Från ungdomen i Strömstad minns
hon Evert Taube, en ung okänd odå
ga på den tiden. Evert Taubes föräld
rahem låg granne till Therese's barn
domshem. - "Han sprang i gårdarna
och sjöng och spelade och var uppe
hos oss varenda kväll", säger The
rese. Everts pappa var förtvivlad och
ville ha hem Evert till skolan. Han
ringde gång på gång och var arg och
sa: "Evert måste heml" berättar The
rese. Men Evert ville inte. Han var
visst intresserad aven flicka i Ström
stad men hon hade redan sällskap.
Till slut for Evert hem till Vinga, där
det fanns elva syskon, mest pojkar.
Han blev utrustad och fick hyra på en
splitter ny båt som var destinerad till
Australien. Detta var omkring 1907,

Sekelskiftets Strömstad

Therese minns barndoms- och ung
domstiden i sekelskiftets Strömstad.
Hon har gjort unika skisser av Ström
stad innan järnvägen fanns. Hennes
far och farfar hade repslageri - det
var grova saker som tillverkades: kab
lar, fall och barduner till stadens se
gelflotta. Fadern, Konstantin Hans
son, var en märklig och välkänd man,
en sentida viking, mästare i jakt och
fiske och en framstående självlärd na
turkännare, som rådfrågades av ve
tenskapsmän om skärgårdens fauna
och flora. En bror till honom var kon
servator vid Strömstads museum och
hade konserverat allt där, bl a en is
björn. Men tyvärr brann detta hus.
Säkert är det genom far och farbror
som Therese ärvt kärleken till natur
och djur. - Hemmet var också musi
kaliskt. Man spelade fioler, cittra och
gitarr. Systrarna sjöng och skrev dik
ter.

Bröllop och snöstorm

Vid den här tiden träffade Therese sin
blivande man, Axel från Väderöarna,
som hade tagit sin lotsexamen och
seglat med barken Carl-Johan från
Fjällbacka, Axel skulle ha läst naviga
tion i Strömstad men så blev det en
plats ledig på Vä!deröarna 1908, där

och prins Eugen. Men det var i jul
veckan och Therese var upptagen
med att ta vara på den slaktade julgri
sen, så det var inte att tänka på att re
sa till Stockholm. Men Dagens Nyhe
ter ringde och fick en telefonintervju,
fastän det lät svagt och blev kort, då
telefonfröken avbröt. Therese hade i
samma veva en utställning i Udde
valla och en gång senare i Göteborg.
Men hon har aldrig hållit sig framme
utan har bara fortsatt att måla på sitt
stilla och försynta vis.

Come back vid 90 år

Det gick nästan femtio år innan hon
upptäcktes igen. Sommaren 1979 ha
de hon en uppmärksammad utställ
ning i Fjällbacka tillsammans med
Maj och Allan. Sedan dess har hon
haft helsidor i Allers, GT och Arbetet
och blivit upptäckt på nytt.

Jag har suttit i flera timmar och lyss
nat till allt vad denna förtjusande ele
ganta dam med det unga sinnet och
de glada ögonen har att berätta, me
dan vi bläddrar i hennes fyra välfyllda
skissblock, där hon fångat de lyckliga
stunderna i livet. Akvarellerna är
gjorda efter egna fotografier, när hon
flyttat i land och mannen var död.
Dessa böcker är en bit unik kultur-

Upptäcktes vid 45 års ålder

jag sitter och bläddrar i Therese's bok
med tidningsurklipp och ser där att
hon egentligen upptäcktes vid 45 års
ålder 1932, då direktören för Svensk
franska konstgalleriet i Stockholm på
sommaren råkade lägga till vid Vä
deröarna med segelbåten och fick se
Therese's akvareller. Han frågade var
hon hade studerat, men det hade
hon aldrig tänkt på att göra. Han fick
med sig en del av hennes alster till
Stockholm och ordnade med ett rum
i sitt galleri vid sidan av Grunewald

Therese Nordblom
95 år den 13 april

historia, som borde kunna bli en för
tjusande konstbok med Therese's
kommentarer till.

Therese Nordblom, konstnär, Fjällbacka.
Fala: Maria Rudberg

Det är många konstnärer som tjusats
av Fjällbacka och dess skärgård ge
nom tiderna. En tid på slutet av 1800
talet kan man nästan säga att det
fanns en liten konstnärskoloni här
med namn som Gegerfeldt, Wahl
berg, Anna Palma de Rosa, Oscar
Björck, jakob Hägg och senare Albert
Eldh m.fl. Familjen Nordblom har bi
dragit till att hålla denna tradition le
vande: Therese Nordblom, sonhust
run Maj Nordblom (död 1979) och
sonsonen Allan Nordblom har alla
fångat havet och bergen i olika stäm
ningar. Nu faller det sig naturligt att
ägna en stund åt Therese, som fyller
95 år den 13 april.
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Therese Nordblom 95 år den 13 april
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sin, Hedvig, gift med fyrmästare Håll
berg. Hon var dotter till fyrmästare
Edvin Jakobsson på Hållö, en bror till
Evert Taubes mor, och gift med två av
Therese's fastrar i tur och ordning.
Therese hade också en syster som var
gift på Hållö. (För en utomstående
verkar det som om alla lots- och fyr
vaktarfamiljer utefter kusten var mer
eller mindre släkt.)

God råd på mat
Therese's första barn föddes i Ström
stad, men de två andra på Väder
öarna. Barnen och hushållet gav
mycket arbete.
- Vi hade alltid god råd på mat, sä
ger Therese. Vi hade höns och slakta
de ett par får på hösten. Pojkarna
sköt fågel. Vi h]de alltid salt makrill
på lager, färsk fisk och hummer och
krabba vankades. De första åren
hade vi ko. - Men Therese bekänner
att hon som stadsflicka var så rädd för
kor att hon inte vågade gå nära dem.
- Vi brukade hyra en tjur över somma
ren och så blev det kalvar. Så små
ningom slutade vi med korna på ö'n.
- Det var mycket arbete med höet
som måste köpas från land och lastas
på båtar ut till ön. Vi köpte då en 50
litersflaska med mjölk, när någon var
iland och delade bland familjerna.
Ved köpte vi från en v'edjakt varje
höst. Fotogenlampor hade vi ända
tills vi flyttade iland 1945, säger The
rese. Under första världskriget fick vi
inte fotogen utan klarade oss som alla
andra med karbidlampor.

Vardagsglimtar

Alla dessa vardagsbestyr har Therese
fångat i sina skissböcker. Det skimrar
av poesi i vardagen. Där är pojkarna
med skjutna granna ejderhannar, där
är Axel som flår en säl, Axel vid rod
ret, hönan med sina kycklingar, får
och lamm, kor kalvar, Therese med
vattenhink, Therese med mjölk
spann, den tama måsen Niklas, alla
Väderölotsarna, stiliga karlar med
blanka knappar på uniformerna, bar
nen i en ring i badviken och på skrid
skor. Allt är skildrat med fin och öm
sint kärlek. Hon målar havet med ry
tande bränningar. Men kanske når
hon högst när hon ser husen spegla
sig i det blanka, stilla sommarvattnet i
varmt aftonljus.

Medan jag skriver detta ringer mig
Evert Taubes underbara dikt i öronen
och jag tar mig friheten att ändra den
litet till Therese's ära.

Så skimrande var aldrig havet
och stranden aldrig så befriande,
himlen, båtarna och husen aldrig så
vackra
och blommorna så ljuvligt doftande
som när du målade
mot solnedgången
aftonen
den underbara.

Sällskapsliv på somrarna

På somrarna kom ofta badgäster till
ön. En gång pågick en geologisk un
dersökning av havsbottnen, ledd av
en professor. Hans fru var med, men
hon ville inte vara ensam kvinna om
bord utan fick sitta hos Therese med
sitt handarbete. En annan gång spela
des filmen Kostervalsen in därute och
Therese har fångat de sköna filmskå
despelerskorna. Ibland var man
bjuden till Silverskjölds på Florö och
någon gång kom Evert Taube och
hälsade på, som förresten var direkt
kusin med Waldner.

Idyllen kunde bli tragik

Alla vittnar om att det var en under
bar gemenskap och njälpsamhet mel
lan dem som var hänvisade till var
andra härute. Kanske var det just för
att man inte hade så mycket att välja
på. Man hade bara varandra och
klipporna och havet. Och döden
kunde när som helst vänta någon av
familjefäderna, när de gick ut en stor
mig natt. Det är kanske därför som li
vet skimrar så dyrbart och starkt i de
små vardagsbilderna, penslade med
Therese's känsliga händer. Det var en
idyll som snart kunde bli tragik.

Charlotta bärgas 1909

Therese minns den natten 1909 då
utkiken såg ett litet ljus nere på So
ten. Det ringde alarm i alla husen vid

S-tiden.
- Det var hemskt för oss som var
hemma, säger Therese. Lotsarna från
Dyngö och Väderöarna gick ut samti
digt. Dyngölotsarna hann aldrig fram,
förrän två av dem spolats överbord.
Den ene räddades, men den andre,
som var yngst, försvann.

Hela besättningen på det ryska farty
get Charlotta räddades, kaptenens
fru och lille son var också med. De
togs först iland på Väderöarna, fick
mat och varma kläder, innan de kun
de fortsätta till Fjällbacka.

Dyngölotsarna fick sedan Carnegie
medaljer, de första som delades ut i
Sverige. Axel och Nestor och de and
ra fick medaljer både av svenske
kungen och tsar Nikolaus och 50 kr
dessutom vardera.

Nestor omkommer

1917 i slutet av april hade det varit
hård storm. Stormen stillnade men
den grova sjön var kvar och det då
nade som åska runt öarna. Lotsarna
beslöt att gå ut och se om det var
några hummertinor att bärga. Nestor
och Axel rodde ut med sin snäcka,
Waldner och Nordberg med den
andra. De två senare hade kommit
hem och det hade börjat mörkna, då
Lovisa kom och sa att Nestor och
Axel inte kommit än. Man gick ge-

[last ut och letade vid St. Fjäderö. Då
fick man se Axel springa fram och till
baka på en ö. En brottsjö hade fyllt
båten som kantrat. Nestor hade troli
gen fått ett slag i huvudet och blödde
kraftigt. Axel höll honom i sina armar
men måste till slut lämna honom då
livet flytt och kunde med knapp nöd
rädda sig själv iland i den hårda dy
ningen. Nestor skulle snart ha flyttat
till Hamburgön, där han byggt sig ett
ståtligt hus för sin ålderdom.

Tomt efter barnen på ön

Therese's barn: Georg, Ingeborg och
Karl-Ivar fick gå i skola på Hamburg
ön. De fick bo hos farmor Lovisa som
flyttat dit sedan Nestor var borta.
Therese berättar att den minste fick
följa med också när han var sex år
"för att han skulle vänja sig". Men
det var så hemskt och tomt när jag
kom hem. Jag talade med farmor i te
lefon. (Sådan fick man 1921). Hon sa:
- Nu ska du vara duktig och glad,
när du kan arbeta hur mycket du vill.
Men det var inte roligt någonting.
Senare gick pojkarna i realskola i
Strömstad, där de kunde bo i The
rese's föräldrahem, och då var de
borta hela terminen.

F.d. skolsalen ingick i familjens bo
stadshus, men hela huset flyttades, så
Axel blev lotsförman för att han skul
le slippa springa över ön till utkiken.

Yngste sonen i livsfara

När Therese's yngste son, Karl-Ivar,
var 17 år, var han med om en förlis
ning med skeppet Polana i Stora Bält
på resa med koks, både i lastrummet
och på däck. Karl-Ivar och en kamrat
blev instängda i skansen, när fartyget
tog in vatten och kom inte ut förrä n
det började sjunka. Man fick slutligen
tag i en eka, där två kunde sitta, me
dan de andra fyra höll sig fast.

En dansk fiskare uppmärksammade
haveriet och kom till hjälp, men då

var de nästan slut. En komisk poäng i
livsfaran var att den gamle kaptenen,
som var 68 år, kom iland iklädd kal
songer och hård hatt och en av de
andra var helt naken, tills han fick lå
na ett par byxor av räddarna.

Flyttning till Fjällbacka

1945 flyttade Therese och maken till
Fjällbacka där de fick några lugna år
tillsammans. - Men Therese har sett
många av sina närmaste ryckas bort.
Axel gick bort, nära 80 år. Svågern
Yngve Nordblom försvann 1958 när
han var ute på krabbfiske och blev al
drig återfunnen. Två av Therese's
barn har dött en mänskligt att döma
för tidig död. Också svärdottern Maj,
konstnärinnan, rycktes bort. Men
Therese vet att ta vara på glädje
ämnena i livet. Sonsonen Allan fort
sätter målartraditionen och Therese
har fått ett litet barnbarnsbarn att
glädjas åt. Hon lyser upp när hon ta
lar om den lille och försäkrar att hon
aldrig har sett ett så vackert barn.

Väderötavlor på väggarna

Therese har inte varit på Väderöarna
på två år nu, men hon har sina bästa
tavlor med motiv därifrån runt väg
garna i sitt lilla rum på Aldersro. Fa
miljen har kvar huset därute. Man
tycker det är synd att hon inte kan se
havet från sitt fönster nu.

- Väderöarna är alltid Väderöarna,
säger hon med längtan i blicken.
Där hon sitter så glad och vacker, vill
jag likna henne vid en fe, som med
sitt trollspö rört vid vardagen och gett
den ett skimmer av saga. - Vi borde
alla se på vår vardag med samma för
älskelse som Therese och ta vara på
de små nära tingen. Allt det bästa i li
vet som är gratis. Vi vill tacka Therese
för att hon har hjälpt oss att se detta.
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från allmänheten. Fastigheten har se
dan något år haft hyresgäster i andra
våningen, bl.a. är Hamnkontoret in
rymt här. Vidare har kommunen gjort
iordning toaletter och duschar för
dem som ligger i gästhamnen med
sina båtar.

35 - 40

41 - 46

Just nu mycket varmfodrat i lager

Julklappen
till både henne och honom

Promenadsko skinnfodrad svart o brun

Konsums gamla iastighet som övertagits av kommunen.

Gamla Konsumfastigheten vid Torget
har under senare tid genomgått stora
förändringar. Samhällsborna får nu
den efterlängtade samlingslokalen för
sammankomster, vilken de länge har
saknat. Det är en fin lokal och den
kommer att uppfylla högt ställda krav

Denna resa till Kinnekulle och spe
ciellt till Husaby var för mej en upp
levelse, som jag med det snaraste
skall göra om och närmare utforska
Kinnekulle.

Alf Edvardsson

kvinna i en sandstenkluven urholkad
grotta. Ma nnen hette Lasse oc h ha n
förärades tillnamnet "Lasse i berget".
Han hade själv ordnat ett naturligt
grottöverhäng till en bostad och
byggt upp en vägg av sandsten som
bostadens avgänsning. I denna fanns
både dörr och fönster. Där fanns
även ett miniatyrrum och ett kök.
Båda utrymmena hade enkla eldstä
der, i rummet en öppen spis i ett
hörn. Men där måste ha varit fruk
tansvärt kallt. Från berget rann en
ständig ström vatten ned över ett
hörn av köket, och på vintern frös
naturligtvis denna rännil. Det finns
mycket att berätta om dessa båda
människors kamp för tillvaron, men
jag vill endast nämna deras sista da
gar på detta jordaiiv.

Stilla gick hon Inga ur tiden. Till en
början verkade det som om Lasse
inte tog hennes bortgång särskilt hårt.
Men efter en tid kom han vandrande
bort till kyrkogården i Husaby. Han
hade famnen full av blommor, som

., han hade plockat vid grottan och
som han visste att Inga älskade. Han
planterade dem på Ingas grav. Så hyl
lade han tyst den kvinna som följt ho
nom så troget genom fyrtiosju år, där
av inte mindre än tjugofem i grottan.
Tapprare kvinna har varken förr ellel
sen"rl' levt och dött i Husaby.

Nu var Lasse helt ensam i berget.
Han var ju också ganska gammal.
Men han fortsatte sitt jobb med jakt
och höll sej lika isolerad. Vid en jakt
blev han ordentligt genomblöt, och
när han kom hem till grottan var han
allvarligt sjuk. Sjukdomen tilltog och
man var tvungen att placera honom i
sjuksäng. Någon präst tog han inte
emot - han sa att han gjort upp med
Vår Herre ensam i skogen. Och så
blev detta Lasses sista resa.

En resa till Kinnekulle med dit- Samlingslokal färdig
hörande sägner och upplevelser

En sann historia som berättats av
Sven Axel Hallbäck om en enslings
sällsamma liv i Husabytrakten är värd
att noteras. Djupt inne i en djungel
aktig vegetation av buskar och snår
med tät skog bodde en vildman och

Det var i platåbergens Västergötland,
närmare bestämt i Husaby på Kinne
ku Ile, som ett blad vändes i vår sven
ska historia och ett nytt kapitel börja
de skrivas. Detta skedde genom att
den helige Sigfrid där döpte vår förste
kristne konung Olof Skötkonung.

Vi vet inte genom historien hur detta
dop gick till och varför det skedde
just här. Men vi vet, att det i Husaby
låg en kungsgård, och vi känner även
till att kungen med följe på den tiden
hade för vana att draga från kungs
gård till kungsgård.

Efter dopet uppfördes en kyrka i
Husaby och fynd talar om att denna
byggnad skulle varit en träkyrka. Man
tror sej också veta, att det intill denna
träkyrka och möjligen sammanbygd
med den, fanns ett torn av sten, som
tjänstgjort som ett slags försvarsverk.

Man har försökt att beräkna, hur sto
ra den tidens socknar var och hur
många människor där bodde, och
man har kommit fram till en siffra
mellan 100-150 i medeltal. Det var

alltså hela invånareantalet med barn
och åldringar.

Det är verkligen inte nödvändigt att
använda överord för att framhålla
Kinnekulles skönhet och märklighet.
Berget talar för sej själv. De äldsta
lämningarna, som vittnar om bosätt
ning sedan stenåldern, finns eller har
funnits på själva Kinnekulle, nämli
gen hällkistor. Givetvis börjar inte
traktens historia i Husaby med me
deltiden, den går tillbaka långt dess
förinnan, och minnesmärken hör
också till en forntid. Stenålders
minnena är rätt fåtaliga och utgöres
som jag tidigare sagt av hällkistor.
Bronsåldern däremot är rikligt före
trädd i Husabytrakten.

Läderstövel naturfärg helt varmfodrad

Läderstövel herr helt varmfodrad

34 - 42

40 - 47
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Vi vill även passa tillfället att önska alla våra kunder

EN GO(i) JUL och ETT GOTT NYTT AR

Besök Herrfriseringen i Fjällbacka'

Allt i modern hårvård

BENGT AXELSSON
Telefon 0525-31526

Varmfodrade tofflor i DAM och MANS.

Äkta lammskiililsfoder; SKÖÖÖNA

, 'Titta in" så löser vi
Edra julklappsproblem

Vi har' , laddat' '

Välkomna

35- 41

40-46
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Lägerskola/skärgårdsvandrarhem på Valön Kville Hembygdsarkiv

Valökolonins fastighet

Regional och kommunal
satsning i pilotprojekt

John Granqvist
Byggnadsfirma

återvaldes: Torsten Hakeröd och AI
got Torewi.

Fru Inger Rudberg föreslog vissa åt
gärder för att arkivet skulle bli mera
tillgängligt för allmänheten: att arki
vet skulle hållas öppet mera än förut,
att arbetsutskottets ledamöters tele
fonnummer borde anslås på dörren,
att katalogisering borde ske, att famil
jealbum skulle användas. Årsmötet
beslöt att arbetsutskottet skulle yttra
sig över de framförda förslagen, vilka
sedan skulle 'avgöras på nästa all
männa möte.

T-wi

Till sist följde en intressant underhåll
ning med bl.a. återgivning av ljud
band, vilka intalats av johan Mjölner.
Denna inspelning hade gjorts år 1955
och där han berättade om: bod
hängare i Dahlgrens affär, om kyrko
bullret i Kville kyrka 1834, om kolera
epidemin samma år, om älgjakten på
Myrefjorden 1877 m.m.

Därefter följde uppläsning ur j. Mjöl
ners anteckningar om läraren von
Hove på l 820-talet, om skolmästaren
korpral Rach på 1830-talet. Vidare
om en sjöman som blev förtrollad i
Finland, och om skolväsendet i Kville
från 1840-talet till 1909.

eller behöver du
byggnadsmaterial ...

plåtslageriarbete ...
eller bara ett gott råd

så jir)ns vi på
BjörkeIidsvägen

Behöver du hjälp med ditt
nybygge ...

ombygge ...
tillbygge ...

Kville Hembygdsarkiv höll sitt årsmö
te.i Bibliotekslokalen den 13 augusti.
Ordföranden Arne Fredlund hälsade
mötesdeltagarna välkomna. Han val
des till ordf. och sekreterare för sam
manträdet. Verksamhets- och revi
sionsberättelsen behandlades och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till
ordförande och sekreterare återval
des Arne Fredlund och till kassör
återvaldes Östen Hedenfjell, Fjäll
backa. I enlighet med arbetsut
skottets yrkande valdes två arkivföre
ståndare: Nils Nilsson, Vidingen och
Alf Aronsson, Fjällbacka. Tillledamö
ter i arbetsutskottet valdes: Arne
Fredlund, Östen Hedenfjell, Alf
Aronsson, Fjällbacka och Nils Nils
son, Vidingen. Styrelseledamoten Al
lan Olsson hade företagit en utred
ning om möjligheten att i Hamburg
sunds samhälle bilda ett filialutskott
till hembygdsarkivet. Till utskotts
ledamöter valdes: ordf. Allan Olsson,
arkivföreståndare Karl johansson och
Gustav Westberg. Till ledamöter i sty
relsen valdes: Sven johansson, Vale
by, Gustav Eriksson, Vid ingen, Nils
Eriksson, Tanum, Allan Olsson,
Hamburgsund, Alf Aronsson, Fjäll
backa, Erik Gustavsson, Dahle och
Erik Tengberg, jored. Till revisorer

- Det är viktigt att vi kan komma
från planering till handling. Det kan
vara trögt ibland, men nu har vi kom
mit igång här i Tanum och det tycker
jag är mycket trevligt. Kommunstyrel
se- och fritidsnämndsfolk måste ta tag
i det hela och det har man gjort här i.
Tanum, och det här pilotprojektet
hoppas jag verkligen kommer att föl,
jas upp av fler, sade Ingemar Måns
son.

Vad kommer då att hända på Valön
och Valö f.d. barnkoloni(jo, huvud
byggnaden skall renoveras, plattor
sättas upp på väggar och tak, och allt
skall målas. Utvändigt har man för
övrigt redan målat så byggnaden ly
ser vit och fin med blå knutar och
fönster. Här skall lägerskolan hålla till
och här ryms ett 30-tal personer.

ligt att just Tanums kommun blivit
först i länet med denna typ 'av anlägg
ning.

Sade alltså Lars Carolusson, som i
flera år arbetat inom skärgårdsutred
ningen och som på plats följt händel
sernas utveckling längs kusten.

- När det från' Tanums sida framför
des önskemål om bidrag till om- och
tillbyggnad av Valö barnkoloni till lä
gerskola och skärgårdsvandrarhem,
var vi inte sena att tillstyrka bidrag,
framhöll Lars Carolusson, Länsstyrel
sen, vid en presskonferens i Tanum.
- Det är ett pilotprojekt, det första i
sitt slag i länet. Jag hoppas att, när an
läggningen står klar ute på Valön, få
andra kommuner intresserade att sat
sa på sådana här anläggningar. Vi be
höver detta i kustkommuner som ett
alternativ för dem som inte har möj
ligheter att med egen båt exempelvis
ta sig ut till öarna och övernatta. Vår
målsättning inom skärgårdsdelega

·tionen är att få mirist en sådan här an-
läggning per kommun.

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER - BORDS

DEKORATIONER - BLOMSTERARRANGEMANG

KRANSBINDERI UTFÖRES

Medlem av Blomsterförmedlingen

KÄRRABY HANDE LSTRÄDGÅRD

Nu är man alltså igång med en sats
ning på 368.000 kr i vilket länsstyrel
sen bidragit med 168.000 kr, lands
tingets näringsnämnd med 100.000
och slutligen Tanums kommun med
100.000 kr. När anläggningen väl är i
bruk räknar man med att' den skall
vara självfinansierande. Dvs att läger
skoleverksamheten och skärgårds
vandrarhemmet skall ta in de pengar
som behövs för dels hålla viss perso
nal och dels för det underhåll som
måste till för att hålla anläggningen i

·det skick som behövs.

Ingemar Månsson från landstingets
näringsnämnd, som alltså bidragit
med 100.000 kr tyckte att det var ro-

. En bit ner mot bryggan ligger den bli
vande skärgårdsvandrarhemmet. Här
bygger man till 3,70 m på den bygg
nad som finns och totalt blir det 16
bäddar.

Ytterligare en bit längre ner finns ett
hus som helt kommer att användas
av den personal som skall arbeta på
Valön.

Allt detta skall nu göras i ordning för
totalt 368.000 kr, och till våren 1982
skall man inviga det hela, och sedan
hoppas man givetvis på livlig verk
samhet ute på den idylliska ön med
Fjällbacka inom synhåll.

T-wi

FJÄLLBACKA

HAMBURGSUND

Tel 0525-312 30

Telefon 0523-531 55
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Lars Sjölund

§22

§ 20

Gamil Gabra

T-wi

Jag önskar min publik

God Jul
och

Gott Nytt Ar
Gamil Gabra

Återigen har Gamil Gabra arbetat
och ställt ut sina verk i Fjällbacka.
Gabra är numera en välbekant konst
när för oss som befinner oss i meller
sta Bohuslän under sommaren. Detta
visar sig inte minst genom den höga
besöksfrekvensen i Gabras atelje och
att många tavlor funnit nöjda köpare
från när och fjärran, både i Sverige
och Norge.

Gamil Gabra hade inför sommaren
1981 koncentrerat sig på att finna
den rätta formen och de rätta färger
na för att skildra de bohuslänska klip
porna i olika ljusdagrar. Gabra kan
de bohuslänska klipporna efter sju
års studier, och hans färger och Ijus
teknik är mycket känslosamt utnyttja
de. Under utställningstiden arbetade
Gabra som vanligt med porträttbe
stäilningar, en genre som han behär
skar till fullo. Fototekniken i all ära,
men ett porträtt i olja blir något för
familjearvet.

Utställningens stora verk, en naken
studie på klippor med havet som bak
grund fick mycket uppmärksamhet
från den stora publiken. Gabra be
rättade att duken tagit mycket lång
tid att färdigställa, krävt en tålmodig
ateljemodell, och noggranna studier
av bakgrundsmotivet.

Gamil Gabra valde att endast ställa ut
oljor denna säsong. Många av oss i
publiken saknade' nog de guacher
som han tidigare visat prov på, spe
ciellt då ingående studier av stilleben.

- Bohuslänningarna har puffat mig
framåt på min konstnärsbana. Utan
stöd från min publik hade jag inte
kunnat stanna i Sverige och utveck
las, säger Gabra.

Gabra har nu erhållit ett ettårsstipen
dium för konststudier vid Rensselaer
Polytechnic Institute, Troy, USA, vil
ket han förväntar sig mycket av, men
tillbaka till Bohuslän och Fjällbacka
kommer Gamil Gabra så snart som
möjligt.

Konst
utställningar

Vid protokollet i Fjällbacka den 10
juli 1981
Lars Sjölund Ordf. Alf Edvardsson

justeras
Gunnar Fredriksson

§ 23

Övriga frågor.
jubileumsfesten den 25 juli 1981. En
festkommitte bestående av John I )0

hansson, Lars Sjölund och Alf Ed
vardsson valdes.

Inga inkomna skrivelser ranns att re
dovisa.

§ 21

Ordförande förklarade därefter mötet
vara avslutat.

ning till 50 kr ej kommer att räcka för
de höjda produktions- och distribu
tionskostnaderna för tidningen. För
slag framfördes om ytterligare höjda
medlemsavgifLr, differentierade
medlemsavgifter (halva avgiften för
ortsbor) samt slopad lösnummerför
säljning. Man kunde t ex sälja med
lemsskapet tillsammans med Fjäll
backa-Bladet på distributionsställena.
Styrelsen fick i uppdrag att försöka
förbilliga tidningen i produktionskost
nad, att öka annonsintäkterna samt
att fatta ev. beslut om slopand,: av
lösnummerförsäljningen. En höjning
av lösnummerpriserna ansågs olämp
lig att genomföra.
Årsavgiften fastställdes till 50:- kr
och lösnummerpriset till 15:- kr för
det kommande verksamhetsåret.
Ett medlemsskap i FFF innebär inte
bara en betalning för två tidningar
utan även ett bidrag till Fjällbacka
Bladets överlevnad. Detta är viktig in
formation.

§19

De nya stadgarna.
Den vid tidigare årsmöte föreslagna
justeringen av § 5 i föreningens stad
gar där meningen "då föreningen i
första hand är avsedd att verka bland
icke Fjällbackabor skall minst fyra av
styrelsens ledamöter och en av supp
leanterna bestå av föreningsmedlem
mar, som ej är mantalsskrivna i Fjäll
backa "föreslagits bli slopad", beslu
tades verkställas omgående.

Ordförande redogjorde för den på
gående medlemsvärvningen. Före
ningen har ca 450 medlemmar varav
ca 70 är ortsbor, vilket får anses vara
bra siffror. Ytterligare :1nsträngningar
att öka medlemsantalet och därmed
den ekonomiska plattformen är dock
nödvändiga.

§ 17

Som revisorssuppleanter på ett år val
des Algot Torewi och jörgen Wi

strand.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.

§ 12

§ 16

Gunnar Fredriksson och Lars Sjölund
föreslogs till val av vice ordförande.
Båda avböjde. Mötet beslöt att låta
styrelsen konstituera sig senare.

Kerstin Krona och Arne Fredlund val
des till revisorer för ett år.

§15

§13

john I johansson valdes till kassör för
ett år.

Protokoll

§ 14 b

§1O

§14c

§ 14 a

§ 18

Gunnar Fredriksson valdes till vice
sekreterare för ett år.

Lars Sjölund invaldes i styrelsen för
ett ar.

§11

Alf Edvardsson valdes till ordförande
för ett år.

Som suppleanter på ett ar invaldes
Arne Carlsson och Allie Larsson.

Ordförande meddelade att ärsavgif
ten föreslagits höjd från 40 till 50 kr
inför det kommande verksamhets
året. Kassören meddelade att en höj-

Val av medlemmar i redaktionskom
mitten för Fjällbacka-Bladet. Gunnar
Fredriksson ansåg att tidningens ut
seende och eventuella omdaning
borde diskuteras innan kommitten
utsågs. Mötesdeltagarna var överens
om att tidningen måste omdanas.
Möjligheterna att öka annonsintäk
terna kunde konstateras vara smä
med tanke på idrottsklubbens utkom
na KOl11l11unguide. En annonsvärv
ningskampanj beslöts vara nödvän

dig.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att ver
ka som redaktionskommitte med be
fogenheter att ta in utomstaende
hjälp om så behövs. Algot Torewi lo
vade att medverka i redaktionskom
mitten. Inger Rudberg erbjöd sig ar
beta för kommitten.

Mötesdeltagarna fastslog att arsmötet
var stadgeenligt utlyst.

§ 9

§ 3

§ 6

Gunnar Fredriksson och Lars Sjölund
valdes till justeringsmän för dagens
protokoll.

§ 8

Mötets öppnande. Sittande ordföran
de, Alf Edvardsson, förklarade mötet
öppnat.

§ 7

§ 1

Som föredragning av föregående mö
tes protokoll godtogs hänvisning till
senaste numret av Fjällbacka-Bladet.

Sekreteraren föredrog styrelsens MS

berättelse.

§ 2

§ 4

Balansräknisng, vinst- och förlusträk
ning samt revisionsberättelse töre
drogs varvid konstaterades ett under
skott på 1.564:05 kr och ett eget kapi
tal på 15.211:31 kr.
Arne Carlsson ifrågasatte det egna ka
pitalets storlek. Kassören upplyste
om att föreningen vid bokslutstill
fällena alltid häftar i skuld till med
lemmarna med ett nummer av Fjäll
backa-Bladet. Årets vårnummer kos
tade 10.815:- kr i produktionskost
nad. Det egentliga egna kapitalet är
därför ca 4.400:- kr.
I det egna kapitalet finns dessutom en
inventariepost på 475:- kr uppta
gen. Denna måste anses vara förbru
kad. Mötet beslöt att skriva av dessa
inventarier under innevarande verk
samhetsår.
Bokslutet lades därefter till hand
lingarna.

Årsmöte i Församlingshemmet i Fjäll
backa den 10 juli 1981 med Före
ningen för Fjällbacka.

I ärvarande: Alf Edvardsson, ordf.,
Algot Torewi, v.ordf., john I johans
son, kassör, Gunnar Fredriksson,
uppl., Lars Sjölund, suppl. samt ett

antal föreningsmedlemmar.

Ordförande föredro,g dagordningen.

Till ordförande för årsmötet valdes
Alf Edvardsson.

Lars Sjölund valdes till sekreterare för
årsmötet.

§ 5
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Allt inom modern hårvård

Äggkoppen 198180-årig simmarflicka från Smögen
gästade Fjällbacka-badet!

7'1'1

Det är inte utan att man märker lite självbeundran av simmar(/ickan, Märta, när
hon visar att bandet snart är iul/satt med märken.

Den 4:e upplagan av ÄggkOppen äg
de rum den 12 juli i sedvanligt strå
lande väder. Även i år var det en stor
uppslutning av tävlande båtar, åskå
darbåtar och åskådare som
bevittnade bataljen från land. Det
faktum att det var ett stort antal båtar
gjorde det under normala förhållan
den trånga farvattnet mellan Torget
och Gudmund nu både kaotiska och
i stort sett oframkomliga, vilket i sin
tur gjorde själva tävlingen mer raff
lande och grötig än vad man från ar
rangörshåll hade vågat hoppas på.

Arets startfält bestod av 7 träekor och
4 plastbåtar och för första gången i
äggkOppens historia var det en träeka
som först korsade mållinjen. Roddar
na som svarade för den bedriften var
Bengt Ekström och Björn Hugosson,
ett team som med tanke på Bengts ti
digare 3:e och 2:a plats var en av fa
voriterna. En anna n båt som också
hade ett visst favoritskap var vinnarna
av 1979-års upplaga, Lars Engberg
och Lennart Krantz men dom fick ge
vika detta år.

Om man skall sammanfatta själva
tävlingen i några få ord så måste man
ändå nämna starten och rundningen
av Gudmund som båda är av helt
egen karaktär. Grötigare start
existerdr nog inte, så det gäller att
komma i väg så fort som möjligt. Att
denna teori är sann bevisades av
Bengt och Björn som efter en suverän
start inte gick att hota. Rundningen

som får göras från vilket håll man vill
är ett skådespel av krockande båtar,
grundstötta båtar, höjda åror och
svärande och kämpalustna besätt
ningsmedlemmar. Men att beskriva
en äggkOpp går dock aldrig, den mås
te upplevas, antingen som åskådare
eller för att på ett ändå tydligare sätt
uppleva den atmosfär och stämning
som inhöljer detta arrangemang, del
taga själv.

Att äggkOppen har blivit en attraktiv
troffe kan man förstå när det framgick
i en intervju med segrarna att dom på
maner av dom gamla bohuslänska
roddtävlingarna tagit upp båten på
land en dag före tävlingen så att den
fick torka och bli lättare, och att dom
sedan precis innan båten åter sattes i
sjön såpade botten.

Nog om i år. Vi från arrangörsföre
ningen NPR (Nesses Public Relation)
vill bara tacka årets deltagare och pu
blik för i år och hälsa nästa års väl
komna. Ta't me ro.

Anders Johansson

Resultat:

Träekor 1. Bengt Ekström/Björn Hu
gosson.
2. Anders Aven/Jonas Klasgren.
3. Dan Karlsson/Henrik Eriksson

Plastbåtar 1. Mats Dahlberg/Hans
Schub.
2. Torbjörn Karlden/Lars Ricardsson.
3. Niklas Lundberg/Lars Eriksson.

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310!l7

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER

~ - .'~ TILLHANDAHÅLLER MATERIAL =~

AB BROR JANSSON
o

BATVARV

Under sensommaren träffade vi en
celeber badgäst vid Sälviksbadet,
ingen mindre än 80-åriga Märta Elias
son bosatt på Smögen, men gästade
nu sin dotter Adele bosatt i Fjäll
backa. Hon älskar havet och har ba
dat sedan hon var sex år, dock utan
att avlägga några prov för simborgar
märke förrän på gamla dar. Att det
bara var 1r i vattnet saknade bety
delse och det hade varit lägre tempe
ratur någon gång förut. Bättre motion
än att simma finns inte, sade Märta

sedan hon i snål blåst avverkat sina
200 meter för i år och därmed säkrat
det 15:e simborgarmärket i rad under
de senaste åren. Under dessa år har
simborgarmärkena samlats på ett
band. Efter fem och tio år får man ett
extra märke och därför är det 17 mär
ken på bandet och vi tror att det un
der kommande år blir många till. Vi
hoppas på återseende kommande sä
song.

T-wi

Fjällbacka Damfrisering
Kerstin och Nisse

Tel 0525-311 25

••

JARNBODEN
••

FJALLBACKA
- Tel. 0525-31780

Vår lilla butik har över 2000 artiklar.
En hel del av dessa är praktiska nyttosaker
som passar både för hemmet, trädgården,
fiske, arbetet, sport eller som julpresent.
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MODERNT SNABBKÖP TILL EDER TJÄNSTII

Välkommen till

Ett Amerikabrev

men återbildades nu för en enda
kväll. Men inte under namnet Perti
nax utan som kompgrupp åt Florence
Nightingale, alias Clas-Håkan Temas
son.

Florence Nightingale dnd hi, Steto
scopes spelade mest gamla fina rock
låtar och det var roligt att se och hö
ra. Kanske inte minst se ... Florence
uppträdde iklädd svart basker och en
trång tigerdress.

Sedan fick publiken vara med om en
världspremiär. Bandet var så färskt att
de inte med en gång kunde bestäm
ma sig för vad gruppen skulle heta,
men efter ett tag samsades medlem
marna om namnet P.K. Babars Rock
service. Gruppen består av tre glada
grabbar som spelade och sjöng några
egenhändigt skrivna låtar: Mats Liby,
Christer Holmberg & Tomas Grön
qvist.

Bandet har aldrig tidigare stått på
scen men jag hoppas att det inte är
sista gången. P.K. Babars Rockservice
avslutade den 6:e årgången av Fjäll
backas Musikfestival. Vi får säkert se
dem och killarna i Pertinax på fot
bollsplanen även nästa sommar.

Majsan

ANNA=A \AJAS
~ l!/aJ1l1laktutT.1. 0525/31371

FJALLBACKA

Fjällbacka Musikfestival-8l
Publiken fick se tiger och världspremiär

Den traditionella musikfestivalen på
Fjällbacka fotbollsplan genomfördes
även denna sommar. Men ett tag såg
det bistert ut - vädrets makter stod
inte bi. När hela musikanläggningen
var uppriggad började regnet att ösa
ner. De trogna fans som kommit fick
dra sig hemåt och musikerna fick
packa ner sina saker igen.

Men de tappra grabbarna, som varje
år arrangerar festivalen, gav sig inte.
De ändrade datumet på alla affischer
och samlade nya krafter inför helgen
därpå.

Tyvärr kunde två av banden inte
komma den helgen. I Q Band från
Strömstad och göteborgsbandet Sten
krossen var uppbundna på annat
håll.

FJorence NightingaJe and his Sleloscopes

Om det berodde på att dessa band
inte kom eller att festivalen fick flyttas
vet jag inte, men tyvärr var publiken
ovanligt liten. De som stannade hem
ma vet inte vad de gick miste om .

Fjällbackabandet Pertinax känner väl
de flesta till vid det här laget. Det be
står av Lennart Christensson, Anders
Johansson, Thomas Nilsson & Bengt
Thoren. Pertinax är egentligen upp
löst, efter tio års spelningar ihop,

Alf Edvardsson

nämndes senare som Riddare av
Vasa Orden och sedan Nordstjernan.
Min makedogår 1953.

u är det vår son, som är advokat
och även han har fått Vasa Orden
som han fick av Kung Gustav för det
arbete och intresse som han nedlagt
inom svenska föreningar här ute. jag
skriver allt detta endast för att ni kan
förstå mitt intresse för orten där min
man var född. jag har hört så mycket
om Fjällbacka från min man och hans
gode gamle vän Carl johansson, att
jag känner till hela platsen. jag minns
också att där var en skollärare som
hette Stubelius.

I min sons hem hänger en oljemål
ning aven liten del av Fjällbacka, må
lad från en båt. Det var en bröllops
gåva från hans s' ·ärföräldrar. På tav
lan ligger båtar och byggnader samt
kyrkan, som syns uppe på en höjd.
Jag anar att en av byggnaderna är vad
min man kallade "Sjöboden". Min
son Carl och hans hustru Sylvia äro
så glada över denna målning. Sylvia
har varit i Sverige på visit med sina
iöräldrar.

jag hoppas att detta brev inte blivit
för långt och tröttsamt, men jag ville
förklara, varför det är någon långt
borta i San Francisco som är intresse
rad av Fjällbacka fastän jag aldrig va
rit därstädes.

Hälsningar Trdn San Francisco
Anna Svensson

Fjällbacka-Bladet är spritt över olika
världshav tiil länder, där vi för 25 år
sedan ej kunde drömma om att Bla
det skulle hamna. Och därför när
man får ett sådant här brev i sin hand
blir vi inom redaktionen glada och
stolta. Då kan vi känna att Fjällbacka
Bladet gör nytta för människor ute i
förskingringen.

Ett Amerikabrev som vi ej tidigare pu
blicerat, men som jag anser så givan
de att det inte skall falla i glömska.
Brevet är åtskilliga år gammalt, men
tänkvärt.

jag har erhållit Fjällbacka-Bladet för
ett par år och detta är ett svar på det
jag . fick. Mitt namn är Anna
Svensson, gift med Sven Hjalmar
Svensson.

KONSUM
FJÄLLBACKA

~

Först måste jag förklara att detta brev
blir nog ganska egendomligt, med
stavfel och annat. Men jag har aldrig
varit i Sverige och har endast lärt mej
att skriva litet genom att läsa svenska
så mycket som jag fått tillfälle till.

Mina föräldrar voro födda i Halmstad
och min man i Fjällbacka. jag lärde
att tala svenska som barn, och har allt
sedan dess varit mycket intres'serad i
allt svenskt. Min man var student och
vi hade alltid många svenska böcker'
vårt hem.

jag vet icke vem ;;om först gav mitt
namn till Fjällbacka-Bladet. Jag har
frågat våra släktingar i Fjällbacka,
men ej fått något svar på min fr:Jga.
Min mans släktingar i Fjällbacka är
Alma Svensson, Oskar Karlsson, Carl
och Vicke Widelius. Fru Karlsson och
fru Widelius voro min mans systrar.
Vi har korresponderat i många år.

Jag vill skryta lite över min man. Han
kom från Sverige till norra California
år 1903. Han talade ingen engelska
och hade lite med pengar. En kusin
Oskar Svensson tog emot honom och
så fick han börja arbeta i skogarna,
18 år gammal. Nästa år kom han till
San Francisco, där han arbetade
mycket hårt om dagarna och studera
de engelska om kvällarna. Slutligen
blev han advokat - med högsta be
tyg i sin klass. Han öppnade egen
praktik och blev också advokat för
Svenska Generalkonsulatet. Han ut-

BelAgen strax Intill likannottagningen.
Goda parkerIngsmöjligheter.

I sommar har vi öppet 9.00-20.00. Lördagar 9.00-16.00.
Söndagar stängti
TeI0525-31141

. . .

i>·~A. M('j VALSORTERAr; M/\NUFAKTUR
MOOE- OCH SYBEHORSAFFAR
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Mannekänguppvisning hos fjällbacka Rödakorskrets

Det var nya djärva grepp då Fjäll
backa Rödakorskrets drog igång ar
betet för vintersäsongen. Borta var
gamla tiders auktion på allehanda
handarbeten, det nya är att visa klä
der. Mannekänguppvisning, det är
dagens lösen. Och varför inte, kläder
måste vi ju alla ha. Ordentliga skor
och jackor till våra slitvargar, liksom
den lyxiga festblåsan vid det speciella
tillfället.

Det var en tacksam publik, som till
trängsel fyllde lokalen på nya Badis.
Den borde bara varit en halv gång till
så stor, så alla fått sittplats.

Det är märkligt vad som kan hända,
om det finns folk med fantasi och ar
betsvilja, och det fanns det här.

Kaffe med hembakt hör självklart till
bilden och det hade bakats och
skänkts av duktiga damer.

Välarrangerad tillställning

Lasse Lundberg fungerade som spea
ker och vad fick då publiken se?

KC-kläder har allt vad damer behöver
i klänningar, kjolar och blus eller
jumper. Och inte bara för manne
kängfigurer utan också för oss vanliga
och de större modellerna.

En tonårsfigur uppenbarade sig i full
sjöutrustning, regnkläder med syd·
väst och flytväst redo för höstens
spinnfiske. Fjällbacka båtshop till
handahöll munderingen.
Inför vintern behöver barnen varm'l

Beril I\ari>,on med en .,\ arl ,amml'b
U:lIl/lIllg. /I a-ddad.

kläder och riktigt på fötterna, och här
fanns att se vad Rogers kan erbjuda i
jackor och jeans.

Men även mannen behöver något
nytt i klädesväg och i Rogers ekipe
ring finns att välja på.

Präktiga stövlar, varma skor och ock
så den lätta inneskon får vi hos johns
skor och läder. Härliga stora ollar
från Blomsterhandeln. jo, det är rik
tigt men kräver nog en förklaring.

BirgiUa !ärulld med ell \'/1 le.,lk/:inlllng
.medlijolagbar Idckd.

En underbar hobby
Mellan arbetet med begravningskran
sar och brukbuketter har innehava
rinnan en verkligt fin hobby, att av
bästa material förfärdiga de finaste
stickade saker.
Nu i höstrusket är det välbehövligt att
piffa upp våra hem och i en hörna
visade Anne-Maja hur de nyaste gar
dinerna skall se ut.
En trevlig familjekväll som visar, att
nog kan folk ta sig ur TV-fåtöljen bara
något bättre lockar.

Lagfarter
Lars-Eric Ericsson, Mannhem Len
nartsfors, Årjäng, på Lersten Uppe
gården 1:88 Kville, som han för
850000 kr köpt av Karin Liby.

Lars Ohlsson, Fjärdhundragatan 50,
Enköping, på Jore 7:95 Kville, som
han för 140 000 kr köpt av Mark &
Husprodukter M.H. Produkter AB.

Märta och Nils Nilsson, Aboland, He
dekas, på Lersten Nedergården 1:27
Kville Tanum, som de för 120000 kr
köpt av Tanums kommun.

Birgitta och Lars Fossenius, Angantyr
vägen 14, Djursholm, på '12 av Ler
sten Uppegården 2:61, Kville, Ta
num, som de för 121.000 kr köpt av
Georg Moberg.

Föreningsbanken, Kville jordbruks-

kassa, Fjällbacka, på Kville Mellan
gården 1:12, Kville, Tanum, som de
för 105.000 kr köpt av Bohusläns All
männa Försäkringskassa.

Sparbanken Skaraborg, Box 123,
Skövde, på Jore 7:124 Kville, som de
för 275.000 kr köpt av Mark & Hus
produkter, MH Produkter AB.

Sparkbanken Skaraborg, Box 123,
Skövde, på Jore 7:58 Kville, som de
för 325.000 kr köpt av Mark & Hus
produkter MH Produkter AB.

Sven Alfredsson, Sjöröd, Fjällbacka,
på '12 av Sjöröd 1:18 och Vrem Lilla
1:1 Kville, som han för 200.000 kr
köpt av Stina Stenberg.

Olle Lindvall, Granängsväg.IO,
Skövde, på Bräcke Nedre 2:34 Kville.

som han för 225.000 kr köpt av Vi
king Fritidshus AB.

Tanums kommun på Lersten Neder
gården 1:4, Kville, som de för
260.000 kr köpt av Märta och Nils
Nilsson.

Bertil Alfredsson, Kalvskinn, Fjäll
backa, på Kalvskinn 1:14 Kville, som
han för 150.000 kr köpt av Gunhild
och Anders Henriksson.

Eivor Knutsson, Vrem, Frjällbacka, på
Vrem Stora 2:11, Kville, Tanum, som
hon för 163.000 kr köpt av dödsboet
efter Gustav Adolf Lusth.

Olle jä/und, Badbergsgatan, Fjäll·
backa, på Skonaren 2, Fjällbacka,

som han för 550.000 kr köpt av Roger
Aronsson.

Roald ilsson, Slänge, Tanumshede,
på Arendal Persgården 6:22, Tanum ,
som han för 505.000 kr köpt av Mona
Johansson.

Lisbeth och Stefan Funevall, Falke
lidsväg. 3, Fjällbacka, på Kville Präst
gården 2:36 Kville, som de för
380.000 kr köpt av Margareta och
Anders johansson.

Iris Wikberg, Box 44, Fjällbacka, på
Jore 7:36 Kville, som hon för 115.000
kr köpt av Bo Stakeberg.

Margareta Fällström, DrakerÖrsgat. 8,
Falköping, på Snipan 19, Fjällbacka,
som hon för 450.000 kr köpt av Ing
rid Malm.
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Arets kulturpris i Tanum Barnens midsommardans

Tel. 0525-310 96 Bost. 317 96,317 86

Fjällbacka
Bil & Motor

Silver: Anders johansson, Anna
Harrysson, Annika Klarqvist, Oskar
Karlsson, Helen Larsson, Emelie Ek·
man, Caroline Ekman, Maria Karls·
son.
Kandidaten: Veronica Franzen, He
len ädling.
Sjöstjärnan: Annika Moser, Daniel
Uttgren, Eva-Britt Hultman.
Järnmagistern: Charlott Lindblad.
Bronsmagistern: Sebastian Harrys
son, Charlotte Svensson, Camilla
Hansson.
Silvermagister: Pernilla Karlsson,
Jessica Engberg, Maria Karlsson, Ann·
Marie Nordström, (vlattias Lamotte,
Fredrik Ekman.
Guldmagister: Eva·Lotta Eriksson,
Agneta Engberg, Camilla Franzen,
Sofia Obstfelder.

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG
FJÄLLBACKA

NYBYGGNADER REPARATIONER· VÄRME OCH SANITET

•

0 A:llt i blommor

.. f JAlLBACKA
BLOJ\i\STERAffAR

Märkestagning vid fjällbacka
simskola sommaren 1981

TEL. 0525-31049

Barnens midsommardans på bryggan blev aven i år lyckad med stor tillslutning
av ungdom och målsman. Den föregående traditionen med dans för de äldre är
numera ett minne blott och tillhör vad som varit en gång. Men det är ju trevligt
för ungdomen så länge Idrottsklubben kan arrangera midsommardansen kring

lövad midsommarstång.

Baddaren: M. Toreid, Asa johansson,
Emelie Gustavsson, joakim Thorstens·
son, johan Thorstensson.
Silvergrodan: Andreas Toreid, Ingela
Engberg, Fredrik Granqvist, Helena
Tobiasson, Tobias Alsen.
Silverfisken: Björn Abrahamsson,
Helen johansson, jessica Eriksson,
Knut Brunberg, Ann-Christine Klar
qvist, Cecilia Christe'1sson, Lena
Karlsson, Annica Billing, Kristin
Svensson, Katarina Wiliamsson, jo
hanna Moser.
Guldfisken: Annika Granqvist,
Anette Ekström.
Järn: Charlotte Larsson, Sofia Carls
son, Linda Gustavsson.
Brons: Linda Sjölund, Ulrika Wil
liamsson, Annika Blomqvist, jenny
Hansson, Helen Svensson.

Bilbärgning

KioskTillbehör

säte och stämma inom många styrel
ser under många år och delvis fortfa
rande. Dessutom bedriver han ett ak
tivt forskningsarbete. Han ägnar ett
stort intresse åt de historiska epoker
na och är väl medveten om dess hi
storia och värde för kommande tider.
Segelfartygens historia för Fjällbacka
bygden behärskar han väl liksom oli
ka händelser som har timat under år
hundraden tillbaka. Vad som hänt
under de olika tidsåldrarna och de
minnesmärken som i dag represente
rar dessa, känner han med stor kun
skap. Sedan ett tiotal ar tillbaka ger
Fredlund ut en publikation "KvilIe
bygden" , i vilken återges mycket av
vad som timat under senaste århund
raden både till lands och vatten inom
angränsande områden.

Vi intresserade av fornminnesvården
inom Qvillebygden vill gratulera till
det kommunala priset och tacka för
allt arbete inom denna verksamhet
som Arne Fredlund har nedlagt. Fred
lund är även tacksam för denna kom
munala hagkomst och noterar detta
med glädje att ha blivit uppmärksam
mad pa gamla dar. Han hoppas ju att
kunna arbeta vidare, i vilken för
hoppning vi förenas med honom.

T-wi

Reservdelar

OljorBensin

Mazda- och Fiat-service

Kom in så får vi värdera

Din bil medan Du prov
kör en ny Mazda eller
Fiat

Arne Fredlund, bilden, och Ture Karls
son får mottaga sina pris vid årets sista
kommunfullmäktigesammanträde.

MAZDA
I FJÄLLBACKA

Arets kulturpris i Tanum på 5.000:
kronor fördelades mellan kulturmän
ne!"1 Arne Fredlund, Fjällbacka och
Ture Karlsson, Tanumshede. Man
kan väl säga att kulturnämnden inte
gjorde något misstag när det gällde
att fördela priset. Båda har undel
många decennier inom sina områden
nedlagt ett intresserat och uppoffran
de arbete inom respektive hem
bygdsföreningar. Arne Fredlund upp
lever kulturen på olika sätt. Inom det
kulturella föreningslivet har han ver
kat som den samlande länken med

TEL. 05:251 31:2 67, 31:2 96
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IDROTT
TV-laget i Fjällbacka. Kom, sågs och segrade

Sommarens största "jippo" i Fjällbacka var utan tvekan den s.k. TV-matchen
med idel kändisar i laget. Stående fr. vänster: Ove Kindvall, Lars-Gunnar Björk
lund, Lasse Åberg, Ulf Elving, Ardy Struver, Frank Ström, Per Ragnar och Sven
Lindberg. Knäst. fr. vänster: Jan Kårström, Kurt Andersson, Jörgen Edman, Bengt
Bedrup, Rune Malmgren, Fredrik Belfrage och Erik "Kvar i sängen" Sandström.

Två profiler Peder Svensson nu 50 år men med en lika härlig sisu i allt han gör,
lyfter upp TV:s superkändis Lasse Åberg och tackar på sitt sätt för en fin Inatch.
Hur långt Peder bar denna gänglige yngling vet vi inte, men vi förmodar ett gott

stycke på väg till klubbhuset för en välbehövlig dusch.

Paket och pynt till Jul
Något nyttigt eller kul

hos

FÄRG - KOSMETIKA - LEKSAKER - PRESENTER
Välkomna!

Kristina, Christer och Ulla

Tel. 0525-310 85

Norra Bohusserien igen
för 55-åriga Fjällbacka IK

-Jin-

målvakten, även han exproffs, Sven
Lindberg f.d. Hammarby, men som
proffs spelande i Amerika.

Vi skall inte "tjata" längre om det ha
de slutat så, eller om detta resultat
stått sig o.S.V., utan endast vara realis
tiska och konstatera att Fjällbackas A
garnityr r,ästa säsong kommer att
spela i Norra Bohusserien och där
med basta. Grabbarna får göra det
bästa av situationen, och försöka så
gott det går att vinna serien och ånyo
ta steget upp i div. 5.
Vi önskar dem lycka till'

mycket fin fotboll och givetvis hör la
get hemma i div. 5, och dit skall grab
barna helt omg. det har de kommit
överens om, och då är det väl inte
mycket att göra åt det.. Det får bli
som dom vill. Typiskt för Fjällbacka
är att de spelar mycket bra mot bättre
motstånd. T.ex. då starkt serieaspire
rande Kode på sin mycket svårslagna
hemmaplan fick se sig slagna av Fl K
med klara 3-1. Likaså IFK Valla
(mycket bra hemma) fick bara 2-2
mot "di våra". Slätten som vann se
rien fick också oavgjort mot Fjäll
backa i Lysekil. O-O blev resultatet
där. Detta är bevis nog. Av de tre
topplagen i s:an har FIK tagit poäng
av dem alla. Därför är det motiverat
att de hör hemma i denna serie. Det
är bättre fotboll i toppen och detta
passar avgjort Fjällbacka.

ligt bättre sammanhang vittnade hans
spel och hans speluppfattning om. I
målet hade laget den gamle stjärn-

Nej, det gick inte. Fjällbacka IK fick ta
steget ner i div. 6 igen. Länge såg det
ut som om grabbarna skulle kunna ta
sig samman och ordna till ett nytt
kontrakt i s:an men den mycket dåli
ga mittenperioden under höstsä
songen var helt utslagsgivande och
ställde laget när den sista matchen
var spelad på näst sista plats och 16
poäng. Målskillnad 35-50. Laget vann
6 utav de 22 matcherna medan 4 slu
tade oavgjort och hela 12 förlorats.
Fyra lag fick ta steget ner, däribland
anrika Lysekils FF. Hjärtum klarade
sig kvar på 19 poäng och målskillnad
35-40. Det hade således behövts
minst 3 poäng till för att Fjällbacka
skulle ännu ett år få spela i div. 5. Till
detta fanns avgjort många möjlighe
ter men en kombination av otur och
oförmåga samt för lite "j--r anamma"
under några mycket betydelsefulla
matcher gjorde slut på sejouren i den
ett pinnhål högre divisionen. Nog om
detta. Man skall som bekant inte grå
ta över redan spilld mjölk, men nog
var det försmädligt alltid. Förlusten
mot Herrestad hemma med 2-1 i sista
matchen var nära nog helt onödig.
Man får trots allt förstå grabbarna.
Det gällde ju så mycket och två
poäng i detta skede kunde räddat la
get kvar, FjällbtJcka spelade stundtals

så att säga regnade bort. Detta fick
inte ske. Klubben måste ha in ca
1.000 personer för att få något så när i
netto. Det lyckades också och när so
len började titta fram kom publiken i
stora strömmar (efter Fjällbackas mått
mätt) och slog sig ner vid sidan av
den gröna fina planen. Hela 2.000
personer hade bänkat sig när doma
ren blåste till spel. De flesta kom gi
vetvis för att se de s.k. kändisarna så
som Per Ragnar i Godmorgon Sve
rige, Jörgen Edman, Lasse Åberg,
Bengt Bedrup, Lars-Gunnar Björk
lund, Ove Kindvall m.fl. Och de fick
verkligen valuta. De spexade, dribb
lade och sköt så det stod härliga till.
Vi trodde först att detta gänget skulle
bli lätta att slå, men ack vad vi bedrog
oss. Laget hade givetvis några riktigt
bra spelare som s.a.S. stöttade upp
det hela, däribland ex proffset Ove
Kindvall som dirigerade spelet på ett
mästerligt sätt. Målskytt nummer ett i
TV-laget var Jörgen Edman, som sva
rade för tre riktigt fina mål. Han hade
verkligen sinne för var målet var belä
get och att han spelat fotboll i betyd-

Dagen i juli månad då matchen skul
le gå av stapeln började inte bra. Lite
regn och kyligt i luften. Skulle detta
hålla i sig till dags för kick off, kanske
publiken svek och nettot av matchen

De ansvariga i Fjällbacka IK:s styrelse
hade i år lyckats med konststycket att
få hit TV-laget i fotboll. En härlig sam
ling spelare och aktörer som roade
publiken på ett fint sätt. Om man där
till lägger Bengt Bedrups rappa kom
mentarer vid mikrofonen under
matchen, så blir det hela än mer full
bordat. Hans kommentarer var
kvicka, roliga och många gånger lite
spydiga och satte extra sprätt på till
ställningen. Fotbollen som visades
upp var väl inte av någon högre klass,
men det roliga i matchen vägde klart
upp det taktiska och robusta spel
som många gånger kännetecknas i
svensk fotboll. Nej, det hela var mer
på lek från båda sidor och då blir
kanske spänningen av drabbningen
lidande. Men som sagt vad gör det,
när en show ersätter det på ett
mycket trevligt sätt.
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TV-laget i Fjällbacka
Forts. från sid. 20

Två av Fjäl/backas genom tiderna mera kända profiler. Pel/e Lundberg til/ vän
ster och försvarsklippan Peder Svensson. Båda fyl/cia 50 år. Hur många matcher
dessa har spelat för FIK vet vi inte, men ytterligare en match lades til/ i och med

TV-lagets framträdande i Fjäl/backa

Vngdoms
fotboll

-Jin-

Norra reservlagsserien, där Fjäll
backas reserver spelar, är alltid
mycket rolig att titta på. I dessa re
servlag återfinnes en stor blandning
spelare. Från "gamla" s.k. oldboys
till killar från 14- och 16-årslagen
samt givetvis spelare från A-laget. Det
brukar ofta bli en härlig samling som
med tanke på att det är ont om spela
re ofta får en ganska stor åldersskill
nad. I år gjorde laget bra ifrån sig
även i denna serie och slutade på en
5:e plats med 21 poäng.

Fiäl/backa /K:s 74-årslag, vilka spelar i
serien F 14 år norra, belade en hed
rande 4:e plats när det var dags att
sätta punkt för denna serie. Grabbar
na samlade ihop hela 19 poäng på de
spelade 16 matcherna och med den
mycket fina målkvoten av 31-15. I
sammanhanget kan nämnas att laget
hade så fina enheter som Kungs
hamn, Oddevald, Stångenäs och
Munkedal bakom sig. Endast tre po
äng fattades för att belägga andraplat
sen och det är ju mycket bra gjort.
Ledningen tror starkt på detta lag,
och det skall bli intressant att följa
den vidare utvecklingen på dessa 14
års grabbar, som om några år kom
mer att bilda Fjällbackas A-lag. God
fortsättning grabbar.

Fiäl/backa IK:s 16-års lag gjorde även
de en fin insats i årets serie. Laget
kom på 4:e plats liksom sina två år
yngre lagkamrater i 14-årsserien.
Samma placering således. 16-årslaget
spelade 12 matcher och samlade
ihop 11 poäng genom att vinna 5 och
spela 1 match oavgjord. Målskillna
den var däremot lite sämre, 23-27.
Laget innehåller många fina löften
och det skulle förvåna om inte killar
na snart får känna på hur det är att
spela i representations laget.

Ett kungarike för autogratjägare. TV- och tipptjänstgeneralen Lars-Gunnar Björk
lund var ständigt uppvaktad. Här aven liten grabb som säkert blir mer än belå

ten.

Flickor" 67-68, guld + diplom: Ca
milla Franzen, silver + diplom: An
gela Hansson

Flickor t. 69-70, guld + diplom: Lotta
Hugosson, silver + diplom: Monica
Hansson

-Jin-

Friidrott

Pojkar" 65-66 Guld + Diplom: Jör
gen Karlsson, silver + diplom: Claes
järund

Poikar ,. 69-70, guld + diplom: Se
bastian Harrysson

POJkar ,. 71, guld + diplom: Daniel
Uttgren, silver + diplom: Martin
Hansson, brons + diplom: Tomas
Hansson

Vi hoppas innerligt att dessa m~ister

skapstävlingar fortsätter sa lovar vi att
mer utförligt redogöra för de indivi
duella resultaten I respektive grenar
när tillfälle ges.

På Fjällbackas nya idrottsplats har FIK
i år hållit Klubbmästerskap i friidrott.
Det var många år sedan detta inträffa
de, mest med tanke på att lämpliga
banor har fattats. Nu är idrottsplatsen
utbyggd med löparbanor runt om.
Kast- och hoppgrop finns också till
gängliga. Ingen har naturligtvis kun
nat träna friidrott i större utsträck
ning, varför resultaten blev därefter.
Bernt Hansson (källarmästaren på
Gröna Lid) har lagt ned ett bra arbete
här och "rott det hela iland" på ett
berömvärt sätt. Han har givetvis haft
hjälp med detta, men stod som an
svarig för mästerskapet. Vi talar inte
om några resultat hit eller dit, utan
konstaterar endast att nedanstående
har fått medaljer och diplom.

Seniorer, guld + diplom: Alf Gustavs
son, silver + diplom: Leif Blomqvist
Diplom utdelades till följande senio
rer: Karl-Erik Uttgren, Lennart juliw,
son, Ingemar KahlmiJn och Bernt
Hansson

-lin

PERSIENNER
- tillverkas och uppsättes-

-- Även reparationer-

FIRMA--

-Z-E-R-V~A-

___Hökan Lilja _

FJÄLLBACKA T.l. 0525-3167S.~

Idrottsplats som vi gärna ser en gång
till i framtiden. Hoppas att ledningen
för FIK kan ordna liknande matcher
inom en snar framtid

Alla tog de, som tidigare nämnts,
matchen med en klackspark och la
gen följdes åt till 4-4 och alla på åskå
darplats var inställda på straffsparkar.
Det var nämligen så sagt av herr Bed
rup att matchen inte fick sluta oav
gjord, utan något av lagen måste vin
na. Självsäker som han var påstod
han att det bara fanns ett vinnande
lag på plan, och det var givetvis TV
laget. Han fick rätt den gode Bedrup.
När endast sekunder återstod av
matchen slog den fruktade jörgen Ed
man in sitt 3:e och sitt lags 5:e mål,
och fastställde därmed slutresultatet
till 5-4 till TV-laget.

Fjällbacka hade två 50-åringar med i
sitt lag. Den ene, Pelle Lundberg, inte
okänd krögare från Göteborg, den
andre Peder Svensson. Klippa i FIK
på 50- och 60-talen, men numera bo
satt i Glammen. Båda gjorde bra ifrån
sig och deras inhopp i Fjällbacka blev
mycket bejublat. En trevlig och un
derhållande match på Fjällbacka
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Sven Tumba gör sig redo för utslag vId första hål.

Eftersom det var många bollar som
deltog i tävlingen blev det en rätt ut
dragen historia. För Bengt "BIupp
rup" (förlåt) Bedrup och Fredrik Bel
frage blev det jäktigt. Paret skulle iväg
till Trollhättan och match med TV
laget, och fick det svettigt mot slutet.

T-wi

Blommor till Marie

Årets svenska mästare i Dammatch
spel, Marie Wennersten, fanns på
plats och hon slog 185 meter. Hon
blomsterhyllades också av Fjällbacka
GK för sin fina SM-insats.

Thomas suverän

Thomas Andersson var helt suverän
här och vann på 248 meter. Thomas
hade sitt andraslag på 240 meter.
Tvåa kom Per Glimåker, 235 och trea
Krister Kinell, 234 meter.

Men Krister lyckades med bedriften
att slå bollen drygt sex meter. Men
känner vi Krister rätt var det medvetet
slaget. Han gjorde något liknande
förra året, men att slå en boll så kort
är en konst med full sving.

Kjell Enhage och Graham Clarke
nådde 227 meter. Sven Tumba som
sagt "bala" 215 i tävlingen men
nådde sedan 242 meter i själva slag
tävlingen som startade senare.

utanför ettans bana och blev då utan
resultat.

Men innan man gick ut pil själva täv
lingen slog man låhgt, ja en del både
långt och snett så att man hamnade

"Blupprup"

Tack vare att TV-laget spelat i Fjäll
backa på lördagen fick man med bl.a.
Bengt Bedrup och Fredrik Belfrage
från detta lag i golftävlingen. Bengt
Bedrup som är ganska färsk på golf
slog sin första boll i Anråsån, och han
döptes genast om av speakern Jan
Ellerås, så nu heter Bengt Bedrup,
"Blupprup" i stället. Men Bengt var li
ka glad för det och hade en bra boll
tillsammans med Per Andersson, en
av landets främsta golfspelare, samt
Fredrik Belfrage, känd från TV-sporten
och idrottsadvokaten Björn Wagns
son.

Fjällbacka Golfklubb är ju berömda
för sin populära hummergolf. Nu
kommer kanske den här kombina
tionen "Kräftslaget" och Pro-Am täv
lingen att bli lika populär.

Mary Berg efter alslutad sving.

manenta denna Pro-Am tävling här i
Fjällbacka, berättade tävlingsledaren
Hans Lundberg. Dessutom skall vi slå
samman den med "Kräftslaget" som
vi då lägger på lördag, och där vi ifjol
hade 100-talet startande. SIJr vi sam
man detta har vi alla möjligheter att
få hit flera storspelare eftersom det är
relativt lätt att få loss dem vid den här
tiden på sommaren

"Nöjda"

- Vi är jättenöjda med den här upp
slutningen, och vi kommer att per-

mas hade fått fatt på det verkliga klip
pet och noterade sig för 248 meter.
Det är nästan på green det, och då att
märka i helt vindstilla väder.

Ja, vädergudafl1a var med arran
görerna Fjällbacka golfklubb denna
söndag, visserligen startade det med
mulet väder, men det var fint väder
för golf, och mycket folk hade mött
upp för att se storheterna i Svenska
Golf visa upp sitt, förhoppningsvis
bästa spel.

Årets Pro-Am Golf på Fjällbacka golf
bana bjöd på ett mycket fint startfält.
Ett 20-tal pron, d.v.s. tränare samt öv
riga toppspelare i svensk golf hade
kommit till Fjällbacka för att spela,
och på plats fanns förstås hela golf
Sveriges store PR-man Sven Tumba.
Han kom nerdimpande på Näsinge
flygfält på söndagsmorgonen, och
skyllde på flygturen när det inte blev
mer än 215 meter i den inledande
driving competitionen.
- Men det skall bli bättre i tävlingen,
hojtade glade Sven Tumba, och si det
blev även så. Han fick till en kanon
drive som slog ner 242 meter från ut
slaget. Men det var ändå inte lika
långt som landslagsmannen Thomas
Andersson, Ågesta, klarade av. Tho-

Golfproffs i Fjällbacka
Thomas Andersson segrade
Kändisar lockade storpublik



Far och son, Ingvar och·Henrik johansson, vann årets Hummergolf på lägsta re·
sultat hittills, 69,5, 68,5 slag netto g;orde paret och på detta resultat var man

klart bäst.

Strömstad och Fjällbacka
bäst i hummergolfen

Sivan o. Berndt

T·wi

Open: 1) Lundahl/Lundahl 75, 2)
Midtvåge/Midtvåge 76, 3) Larsson/
Odelberg, Billingen, 79, 4) johans·
son/Johansson, 79, 5) M. Wenner·
sten - M. Andersson, Lyckorna, 80.

Klass B: 1) T. Olausson - p·G Hog.
bäck, Fjällbacka, 69, 2) Nordström/
Hansson, Fjällbacka, 71,5, 3) B. Hu·
gosson - H. Pettersson, Fjällbacka,
72, 4) A. Häggiund - H. Häggiund,
Fjällbacka, 73, 5) A·C Nilsson ~ L.
Gunnårsson, Strömstad, 7, 6) H. Gus·
tavsson - H. Hensner, Fjällbacka,
74, 7) K J Larsson - M. Larsson, Lid·
köping, 75, 8) L. Holmqvist - I. Hu·
binette, Torreby, 75.

Fjällbacka tennisvecka genomfördes
under gynnsamt väder. 72 deltagare
ställde upp i tävlingen.

Resultat: Singel klass 1
1. Jan Bundsen, 2. K. Ottosson, 3. A.
Johansson, 3. K. Andersson.

Singel klass 2
1. L. Olsson, 2. R. Berg, 3. K. Petters·
son, 3. N. Lövström.

Dubbel klass 3
1. Ottosson/Ottosson, 2. Hellberg/
Aslund, 3. Bengtsson/Ekström, 3.
Ka rlsson/Eri ksson.

Dubbel klass 4

1. L. Olsson/Ö. Bengtsson, 2. K. Pet·
tersson/S.Ekström, 3. Bark/Richards·
son, 3. Bergling/Lindskog.

Fjällbacka Ten
nisvecka 1981

@röna L.ids
Restaurang

fjällbackapar och lade sig på "hum·
merplats", bl.a. då Nordström/Hans·
son som petade ner Hugosson/Pet.
tersson till tredjeplats.

Fullständiga rättigheter
Bordsbeställningar 0525-310 41

Öppet för lunch
måndag - fredag

kl. 12 - 14

Vi tar emot bjudningar av alla slag:

BRÖLLOP - FIRMAFESTER

FÖDELSEDAGAR

BEGRA\iNINGAR m.m.

Biograf varje söndag

Välkomna!

Damfotboll

·Jin·

Resultat A·klassen: 1) H. Johansson
- I johansson, Strömstad 68,5, 2) T.
Lundahl - S. Lundahl, Lidköping,
71, 3) V. Algöver - L. Orsbäck,
Torreby, 71,5, 4) G. Midtvåge - P.
Midtvåge, 72,5, 5) R. Silvstrand - U.
Petri, Torreby, 74, 6) P. Källberg - B·
G Holmer, Fjällbacka, 74, 7) S. Beve·
mark - L. Svensson, Falköping, 74,S,
8) R. Tengström - Ake Mattsson,

Strömstad,74,5.

Ett stort GRATTIS till Fjällbacka IK:s
14·årslag flickor som på ett strålande
sätt genomförde serien "Flickor Nor·
ra Bohuslän". De kom på 4:c plats i
denna knallhårda serie och spelade
totalt 17 matcher. Kronan på verket
var att flickorna kom till finalen i 70·
iaden, men där blev det stopp mot
Mellerud som vann med matchens
enda mål. Före denna match hade
flickorna slått både IF Viken Amål
och Munkedal med 1·0. Vi grattar än
en gång och hoppas få återkomma
med mer fylligare reportage från
dessa duktiga FIK·flickor.

tävlingsledaren Hans Lundberg höll
första bollen cirka tio minuter och se·

dan flöt allt perfekt.

- Jag är jättenöjd med årets tävling.
Allt fungerade bra och deltagarna
verkade nöjda, var Hans Lundbergs
kommentar efter det att sista bollen
gått in vid 18·tiden på kvällen.

Och nöjda var verkligen spelarna. Gi·
vetvis var hummerpristagarna mest
nöjda med sin dag. 125 humrar dela·
des ut och vann man inte på totalresul·
tat kunde man vinna på minsta antal
puttar eller närmast flagg på 16:e och
18:e hålen. De som slog långt på för·
sta belönades också och här var det
hemmasöner som slog längst, medan
Marie Wennersten, Lyckorna, slog
längst i damklassen eller cirka 210

meter.

Peter Källberrg 230 meter i A·klassen
och Anders Edlund 220 meter i B·
klassen svarade annars för de längsta
utslagen på första hålet.

Segerparet i A·klassen, Ingvar och
Henrik Johansson, slog upp sitt resul·
tat redan i första bollen och det fanns
ingen som kunde rubba dem.

I B·klassen däremot kom segrarparet
i slutet av tävlingen. Tina Olausson
och p·G Hogbäck kom tredje bollen
från slutet och lade sig på första plats
före Hugosson/Pettersson. Men i ab·
solut sista bollen kom ytterligare två

För tredje året i rad kunde Fjällbacka
GK "bjuda" på fina väderleksför·
hållanden. Detta trots regn på sÖn·
dagsmorgonen där de första bollarna
fick känna på några droppar. Men

Det blev Strömstad och Fjällbacka
som gick till topp i årets Hummergolf.
Far och son Ingvar och Henrik jo·
hansson, Strömstads GK, vann nämli·
gen A·klassen på 68,5 slag netto. Det
bästa resultatet i Hummergolfens
drygt tioåriga historia. Paret var 2,5
slag före Lidköpings juniorlandslags·
spelare Tony Lundahl som spelade
tillsammans med sin far, S. Lundahl.

Var det olika klubbar i topp i A·klas·
sen blev det mera aven klubb i top·
pen på B·klassen. Fjällbacka domine·
rade totalt och plockade hem de fyra
första platserna där paret Tina Olaus·
son och p·G Hogbäck vann på 69
slag netto. Först på femte plats kom
ett utombys par, nämligen Ann·
Chatrin Nilsson och Lennart Gun·
narsson, Strömstad, för att följas av
ytterligare ett fjällbackapar.

Sammanlagt nio humrar fick ström·
stadsparet med sig hem. Etta i handi·
capklassen och fjärde plats i open·
klassen gav detta resu Itat. Men Lu n·
dahl/Lundahl från Lidköping var
värre ändå. De fick med sig 14 hum·
rar hem, och Parate Gard och Pål
Midtvåge, Sarpsborg, var inte långt
efter med sina tolv humrar.
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Bra seglingar vid.
AugustIregattan

fjällbackabåt
vann H-båts DM

Göteborgare vann
Väderöarna ru nt

Högsommarregatta i Fjällbacka:

Gunnar Seden/Karl-Axel johansson/
Ingemar Kahlman från SS Nordervi
ken blev årets distriktsmästare i H
båt. Tätt efter, på andraplats kom
klubbkamraterna Lars-Erik Granqvist/
Astrid Granqvist/Erland jonasson.
Tävlingarna gick i slutet av augusti på
Stången utanför Uddevalla med SS
Viken/Ägir som arrangör och om
fattade samtidigt öppet UM för SYS
samt inofficiellt DM för Express. I Ex
press lyckades Hans Gundmar m~d

besättning från SS Viken/Ägir vinna
distriktsmästartiteln knappt före
klubbkamraten Stefan Dahlqvist, me
dan Lars Marcussom med besättning
i deras nya Afrodite 291 vann LYS
klassen. Totalt deltog 17 H-båtar, fyra
Expresser samt 18 LYS-båtar.

Tävlingarna arrangerades på två olika
banor, en olympisk bantyp ute på
Hafstensfjorden för H-båtar samt en
pricksegling för övriga. H-båtarna ha
de en verkligt hård uppgörelse med
olika segrare i alla fyra delseglingar
na. Efter lördagen ledde Sven jo
hansson med Stenungsundsbesätt
ning före Lars-Erik Granqvist från
Fjällbacka. På söndagen snurrade
vinden ordentligt och banorna blev

Optimister: 1. jonas Hasselberg,
5555, 2. Mikael Kloov, GKSS, 3. Ulrik
Olofsson, BjK, 4. jonas Enander,
LjSS, 5. Helena Sträng, LjSS.

50S-klassen: 1. I. Strömberg/Calvert,
GKSS, 2. Bo och jan Ferm, LSS, 3.
Anders Malmström och Stefan Blid
ner,SSN.

H-båtsklassen: 1. Gunnar Seden,
SSN, 2. Lars-Erik Grankvist, SSN, 3.
Conny Lind, SS

'606-klassen: 1. Bröderna Djup,
SSÅV, 2. RolfTörn, BjK.

Handicapklassen: 1. Leif Rune Tor
stensson, Maxi 77, SSN, 2. Bertil

tyvärr sämre än på lördagen. De
snurriga förhållandena behärskades
emellertid bäst av de båJ<\ Nordervi
kenbesättningarna Seden/Johansson/
Karlman och Granqvist/Granqvist/
jonasson. De hade var sin etta och
två på söndagen. Gunnar Seden med
besättning lyckades emellertid spika
sista seglingen, vilket kom att avgöra
striden om DM-titeln. Både Granqvist
och Seden stannade nämligen på fern
poäng och samma placeringar, vilket
gjorde att sista seglingen fällde utsla
get. På tredje plats korn Lars-Martin
Arendahl med besättning från SS
Gullrnar.

De 17 båtarna kom från åtta olika
klubbar. ästan samtliga DM-delta
gare deltar på SM som arrangeras nu
till helgen i Lysekil. I LYS-klassen blev
det en överlägsen seger för Lars
Marcusson med besättning från SS
Viken/Ägir, de hade imponerande
fart på sin nya Afrodite 291, place
ringarna ett, fyra, ett och två talar sitt
tydliga språk. På andra plats slutade
en EK-kryssare med Knut Pedersen,
SSVÄ som rorsman. Knut tog därmed
också hand om EK-cupen för året.

Stjärnfeldt, J-lO, SSN, 3. jonas Dismo,
Nordx 80, 555.

Laser: 1. Halfdan Mystad, KKKK, 2.
Per-Erik Törnström, SSVÄ, 3. Stig Nik
lasson,SSVÄ.

E-jolleklassen: 1. Peter Andersson,
SSVÄ, 3. jörgen Sträng, LjSS.

Trissklassen: 1. Dan Karlsson/Niklas
Lundberg, SSN, 2. jonas Egnell/Lars
Eriksson, SSN, 3. Fredrik och Henrik
Karlsson, SSN.

Mirrorklassen: 1. Martin West/Gun
vor Greppe, GKSS, 2. Conny Karls
son/Christer Andersson, SSN, 3. Olle
Svensson/jörgen Karlsson, SSN.

I friska vindar 7 till 10 meter per se
kund och flödande sol avgjordes på
lördagen SS Nordervikens Augustire
gatta i Fjällbackaskärgården. Vid an
mälningstidens utgång hade endast
35 båtar anmält sig, men till start kom
ändå cirka 80-talet.

Flest båtar samlade optimister och
handicapklassen med ett 20-tal båtar
i vardera. Bland optimisterna som av
verkade två seglingar på olympisk ba
na i Sälvik segrade Peter Lindström,
Sotefjorden. Handicapbåtarna som
seglade efter lysregeln kunde efter en
omväxlande segling slutligen kora
fjolårsmästaren Karl-Magnus FogeI
klou i sin junker 22 till segrare.

Resultat: H-båtar l. Gunnar Seden,
SS ,2. Lars-ERik Granqvist, SSN, 3.
Mats Torvmo, BjK.

Handicapklassen: l. Carl-Magnus Fo
gelklou, Junker 22 SSN, 2. Bengt

Anders Andren med besättning från
KA 4 IF i Göteborg, vann helgens di
stanskappsegling Väderöarna Runt,
som arrangeras av SS Norderviken
för tionde året i följd. Tävlingen sam
lade i lördags 76 däckade kölbåtar.

På grund av nordostlig vind fick seg
lingen genomföras motsols varv runt
Väderöarna, men då bjöd banan på i
det närmaste perfekta förhållanden.

Starten skedde i hamnområdet i Fjäll
backa, och båtarna kunde direkt i
starten sätta spinnaker, som gav en
ordentlig skjuts i nio sekundmeters
vind ut mot Kilens ljudboj nordväst
om Väderöarna. Därefter vidtog halv
vindssegling söderut mot Skälgrund,
och banan avslutades så småningom
med en krävande kryss via Sotens
Svartskär väster om Hamburgön in
mot målet ,i Fjällbacka .

Under seglingens gång skingrades

Isaksson, Grimbo 82, SSN, 3. Anders
Forsberg, Sinkro 63, SSN, 4. Bror Jo
hansson, Omega 42, SSN, S. Kent
Linder, Maxi 77, SSN.

606: 1. Bröderna Djup, BjK, 2. Göran
Arnevid, SSN.

Laser: 1. Stig Niklasson, SSVÄ, 2. Mi
kael Bäckström, SSVÄ, 3. Peter Lag
neus, SSVÄ.

Triss: 1. Dan Karlsson/Niklas Lund
berg, SSN, 2. Mikael Vesterberg/Nik
las johansson, SSN, 3. Jonas Eg
nell/Lars Eriksson, SSN.

Mirror: 1. Olle Svensson/jörgen
Karlsson, SSN, 2. Bengt-Åke och
Annika Andersson, LeSS, 3. Nina Pik
ner/Cj. Cederbom SSSs.

Topper: 1. Göran Moser, SSN.

Optimister: 1. Peter Lindström, SSS,
2. Ulrik Olofsson, BJK, 3. Erik Eng
ström, SSN, 4. Christian Strömblad,
jKV, 5. Mikael Bergeby, SSSS.

molnen, och den klara augustiluften
bidrog till att ge både seglarna till
sjöss och de talrika åskådarna på
Badholmen i Fjällbacka ett härligt
minne att njuta av när höstmörkret
faller på.

Slutstriden utvecklades till en hård
kamp mellan tre 606:or och två H-bå
tar, alla med mycket rutinerade be
sättningar. Men in mot målet fick H
båtarna se sig slagna, och de två till
resta 606:orna från Göteborg visade
sig vara starkast.

Resultat: 1. 606 Anders Andren, KA 4
IF, 2) 606 Mats Persson, KA 4 IF, 3)
606 Lars Sundberg, SSÅV, 4) H-båt
Lars-Erik Granqvist, SSN, 5) H-båt
Gunnar Seden, SSN, 6) EK-kryssare
Helmer Andersson, SSVÄ, 7) Y,-ton
Lasse Lundberg, SS ,8) ord-80 jo
nas Disl1lo, SSSS, 9) Arabesque Roy
Hansson, BjK, 10) H-båt Lars-M.
Arendahl, SSG.
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Båtsmanskontrakt

Systrarna Hansson fort
sätter att imponera ...

Angela nia i
Sverige
Angela Hansson, CK Norr-Ringen
blev nia bland landets 98 licenserade
FA-klassen i årets sverigestatistik. An
gela vann fem tävlingar, blev tvåa tio
gånger och trea fem gånger samt fick
40 poäng.

Ann Antmar, Motala, vann på 101
poäng före Helena Norrman, Trelle
borg på 98 poäng.

Angela blev nu femma bland 13
åringarna, har ett år kvar i klassen
och kan säkert förbättra sin position
åtskilligt under 1982.
Lena Sällström,UCA, blev 47:a med
två poäng.

SCHEWENIUS'
TRYCKERI AB

MUNKEDAL

0524-10077, 12277

Systrarna Hansson, Monica och Ange/a.

Vi har i två eller tre nummer av Fjäll
backa-Bladet noga följt systrarna
Hanssons framfart i cykel och på
skridskobanan. Vi har redogjort för
de fina tider de uppnått de senaste
åren och faktum är att de går från
klarhet till klarhet. Det skall onekli
gen bli ytterst intressant att mer in
gående följa de båda flickornas resul
tat innevarande vinter. Storasyster
Angela ligger lite längre fram än Mo
nica, men vi tror att även den minsta
av de två kommer starkt i vinter. Hon
får i detta nummer av FjällbackaBla
det ursäkta oss att vi denna gång
mest behandlar storasyster Angela.

Vi lovar (på hedersord) att prata lite
mer om Monica i' nästa nummer. Vi
får väl se vad hon presterar... Skämt
åtsido. Vi skall inte pressa dem på nå
got sätt. Det kan mycket väl hända
att en liten stagnation nu kommer,
mycket beroende på de fina tider de
uppnått och kanske någon liter. för
kylning (vilket vi innerligt hoppas att
de inte får) sätter sina spår. Tiderna
både på 500 meter och 1000 meter är
så pass bra att det måste klaffa 100
~rocentigt för en förbättring. Vi åter
kommer som sagt till både Monicas
och Angelas framfart i vinter. I detta
nummer skall vi tala lite om Angelas
fina presteringar under sommaren
och hösten på cykel. När vi slutade
föregående nummer gick skol-DM i
Tanum och där belade Angela l:a
och Monica 3:e platsen.

Den 6 til111 juli deltog systrarna i Hö
kensås internationella 6-dagars täv
ling. Ett mycket starkt startfält från bå
de Norge, Danmark och Sverige gjor
de tävlingen benhård och knivskarp.

Angela gjorde alltigenom ett mycket
gott intryck och slutade totalt som
3:a. Fantastiskt, säger vi. Om Ni bara
visste vilken fin prestation detta var.
Före denna tävling gick DM i Stala på
Orus!. Var kom Angela tror Ni i detta
stora fält. Det finns väl bara en plats
som duger till henne. Ja, mycket rik
tigt, 1:a. Starkt även här. Ungdoms
SM gick i år i Söderhamn den 8 och 9
augusti. Angela trampade starkt på
även här och slutade på 5:e plats i
tempoloppet över 2 mil, samt 6:a i
linjeloppet. Monica kom 11:a resp.
7:a i sin klass. Bra gjort av båda två
flickorna. Den 22 augusti gick Göta
landsmästerskapen på Hisingen i Gö
teborg. Det gäller denna gång tempo
20 km - och storasyster Angela kom
mycket fin 3:a. Samtidigt blev hon ut
tagen i landsskapslaget, men tyvärr
kom sjukdom med i bilden och hon
fick tacka nej.

För att Ni något så när skall förstå
denna flickas fina meriter innevaran
de år på cykel kan Ni se på resultaten
här nedan:

Placeringar cykel 1981 Angela Hans
son:
2, 1, 4, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1,
2, 2, 2, 3 (sexdagars) 3, 3, 1, 1, 5, 6, 3,
1,2,2.

Det måste vara en i det närmaste o
slagbar meritlista och vi tror att hon
utan minsta tvekan är Tanums i sär
klass bästa idrottsman o. flicka, kallat
vad Ni vill, under 1981. Till detta sä
ger vi ett rungande GRATTIS och
som sagt vi återkommer med båda
flickorna till vårnumret av Fjällbacka
Bladet.

-Jin-

Såvida torparen Karl August Olsson
från Nordgård varder antagen till
Båtsman för roten N:o 235 Hök vid
Bohus 1:ta Båtsmanskompani, för
binde vi oss undertecknade intres
senter i samma rote, att till honom ut
giva följande löneförmåner.

1. I lega erhåller båtsmannen 15 riks
daler riksmynt, som genast efter an
tagningen till honom utbetalas.

2. I årlig lön undfår båtsmannen 4
riksdaler riksmynt som med hälvten i
mars och hälvten i september månad
erlägges.

3. Som hus till båtsmannen å roten
för närvarande icke finnes, så skall
han, intill dess han därav kan komma
i åtnjutande, i stället årligen erhålla
50 riksdaler riksmynt som ersättning
för hushyra, och som vi anseende till
vår rotes belägenhet inom skärgår
den icke äger någon lägenhet eller
jord till torp så skall han i stället årli
gen efter markegångstaxa pris, er
hålla värdet för 2 tunnor stritt korn,
60 lisspund hö och 60 lisspund halm,
ävensom vi förbi nder oss att dess
utom till honom utgiva ersättning för
kåltäppa med 2 riksdaler, allt i riks
mynt beräknat. Kommande berörda
löneförmåner att till båtsmannen före
november månads utgång utbetalas.

4. I stället för mullbete skall båts
mannen erhålla kontant ersättning av
10 riksdaler riksmynt som för varje år
innan november månads slut till ho
nom utbetalas.

5. Den ved, som båtsmannen enligt
författningen är berättigad till att ro
ten erhålla som bränsle, förbinda vi
oss att med värdet för 2 famnar gran
eller furuved, efter det pris som i lä
nets markegångstaxa å dylik ved ut
sättes, honom inom slutet av novem
ber månad varje år ersätta.

6. Med uppfordring till tjänstgöring
erhåller båtsmannen av Kungl. Majts
och kronan, på grund av derom med
roten anställd kontrakt, de i författ
ningarna stadgade utrednings- och
beklädnadspersedlar, med undantag
dock av de så kallade små persedlar
na bestående av kappsäck, 2 skjor
tor, 2 par strumpor och 1 par skor,
vilka av roten båtsmannen alltid i na
tura tillhandahålles.

7. Med varje uppfordring till tjänst
göring erhåller båtsmannen kost i na
tura, eller kontant i enlighet med
1842 års tågordning.
Kville den 14 september 1864.

Olof Kristensson för andel i stranden
Grinsvik.
Kristian Falk, Fjällbacka.
Anton Lundström, Fjällbacka.
Anders Lindström, Fjällbacka.
Hans Axelsson och Hans Andersson
ägare av Hee, Svenneby socken.
Per Hansson i Svenneby, ägare av
Brevik och Skutebacken.
Hans Kristensson, Hamn, ägare av
Slottet.
Kristian Sanne, Fjällbacka.
Kristian Bräck, Fjällbacka.
H. Hellberg, delägare i Bräcke och
Ödsmål nordgård.
Karl Aron Hansson, Fjällbacka.
Olof Falk, Fjällbacka.
Olof Kristensson.
Alexander Persson.

Med förestående kontrakt förklarar
jag mig nöjd, som ovan
Karl August Olsson

Underskriftens riktighet intygas av
oss på en gång närvarande vittnen.
O. Johansson, Kronolänsman.
B. Larsson i Flyg, Hemmansägare.

Enligt handlingar utgick lönen för
båtsman i ett för allt med 225 kr på
1880-talet.
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Äntligen ... Vatten i sikte

Fjällbacka-Bladet

Ovanlig älgjakt

Kommunfullmäktiges ordf. Raymond Hansson finnes på plats vid starten av 8011
sjöprojektet och tar det första spadtaget till vattenledningen.

Tanums kommun har äntligen kun
nat starta arbetet med vattenförsörj
ningsprojektet "Bolsjön" . Efter
många års planering, statsbidragsan
sökningar, uppvaktningar och alter·
nativa utredningar, lämnades hand
lingar ut för entreprenadräkning un
der sommaren.

Objektet var tydligen intressant var
för många anmälde sitt intresse. Ar
betena avser utförande av första etap
pen, råvattenledning och vattenre·
ningsverk. Byggtiden är fastställd till
18 arbetsmånader.

Antagna entreprenörer:
Råvattenledning: Skånska Cement
gjuteriet
Vattenreningsverk: Byggnads AB Hå
kansson
Maskininstallationer: Malmbergs
Yngsjö
VVS: Lurs Rör
ventilation: Svenska Fläkt AB
El: EI-Sweed, Uddevalla

Den sammanlagda entreprenadkost
naden ligger omkring 10 milj. +
moms.
I skrivande stund pågår såväl rörlägg
ning för råvattenledningen som form
gjutning för vattenverket. Pojkarna
som arbetar med rörläggningen har
verkligen ingen avundsvärd lott. Hös
tens myckna regnande gör att arbets
förhållandena är mer än besvärliga.
Vi hoppas dock att vädret under vin
terhalvåret skall ge bättre förhållan
den så att försening i slutförandet ej
behöver uppstå.

Denna etapp innehåller ej några di
stributionsledningar utan de kommer
först i etapp II. Storleks- och kost
nadsmässigt är etapp II ungefär lika
stor som etapp I. Finansieringsfrågan
har man överlag sagt att kommunen
skall klara genom:
Y3 upplåning
Y3 statsbid rag
V3 uttaxerade medel
Vid den översiktiga finansieringen
har totalkostnaden beräknats till 30
milj. kronor.

Förhoppningen är nu att arbetena
kan göras kontinuerligt så att etapp II
avlöser etapp I. Då skulle vi få en
sammanlagd byggtid på ca 36 måna
der och därmed vara framme vid slut
målet Hamburgsund omkring okto
ber/november 1984.

Med andra ord, vi förutsätter att
fr.o.m. 1985 ha en vattenförsörjning
till såväl centralorten som till kust
samhällena i sådan omfattning att
man ej behöver vara rädd för torka
under turistinvasionen och att vi slip
per utfärda vattningsförbud.
Att distributionskostnaderna ökar
med den nya anläggningen är vi på
det klara med. I hur stor grad och hur
den kommer att påverka avgifterna,
har ännu ej tagits ställning till. Vi får
anledning att återkomma till detta
längre fram.

Med de bästa Helg-hälsningar
Raymond Hansson

Här nedan följer en berättelse om en
älgjakt av det ovanligare slaget. Be
rättelsen återges här som johan Mjöl
ner har nedskrivit den.

Ar 1874 den 15 oktober låg ett lag
skarpsillfiskare från trakten av Fjäll
backa och sökte efter sill mellan Valö
och Porsholmen, strax utanför Fjäll
backa. Sillen gav sig till känna och la
get började kasta ut vaden till fångst.
Medan de sysslade härmed, fick fis
karna se ett stort djur med väldiga
horn, ett vidunder, som ingen av
dessa fiskare sett maken till, komma
simmande från Valön med kurs på
den nära intill belägna Porsholmen.

Männen blev alldeles förbluffade
över denna ovanliga syn och upphör
de genast med att kasta vaden. De
tog tillbaka den del av vaden som re
dan satts ut till fångst, för att närmare
kunna studera vidundret. En av fis
karna, gubben Elias, föreslog att de
skulle försöka fånga detta märkliga
djur, då det sannolikt var mycket vär
defullt, och de skulle därmed kunna
göra sig en god förtjänst.

Detta var alla eniga om. De rodde
därför ut till det besynnerliga djuret,
gjorde i ordning en lasso och kastade
det over de stora hornen. Därefter
tog djuret omedelbart ledningen.
Aron satt i fören på båten, och med i
högsta hugg och hojtande kunde han
styra djuret. Det bogserade vadlagets

.båda båtar med stor fart den c:a två
kilometer långa sträckan in till Gerles
brygga mitt i samhället. Här förtöjdes
det behornade vidundret vid en
bryggpåle, och här fick det simma
runt så långt som linan räckte.

Inför denna märkliga förevisning
samlades snart en stor folkskara, så
att både Gerles och den intill liggan
de Backelins brygga blev tätt befolka
de. En del inom zoologien mer eller
mindre bevandrade åskådare kom i
diskussion om vad slags djur detta
kunde vara. Några hade t.o.m. med
fört Naturläran med planscher. En
del gissade på hjort, andra på ren,
några på Göpa, somliga på älg och
en del var övertygade att det var den
Grömme själv som blivit infångad.

Till slut anlände från Edsten Nils
Backelin, en brorson till Mathias
Backelin, och han var så lärd, att han
sade till vadbrusen, att det är visserli
gen en älg som ni fångat, och det går
aldrig an, för älgen är fridlyst så här
års. Släpp honom fortast möjligt, in
nan han dör av överansträngning.
Kommer aldrig på frågan, svarade
fiskargubbarna, att släppa ett sönt fint
dyr. Det får ni allt ångra, sade då Nils
Backelin.

Folk strömmade mer och mer ner till
bryggorna för att bese undret, och
bryggpålarna började kröka sig under
den stora tyngden. Detta hände ju
under den stora sillperioden. På Ger
les brygga höll man på att urvattna
tomtunnor, som man skulle använda
till att lägga kryddsill i. Gerle var ock
så ansjovisfabrikör. Plötsligt gjorde äl
gen ett våldsamt ryck i linan, varvid
Gerles brygga ramlade ned, och bå
de folk och tomtunnor åkte i sjön.
Det var djupt vatten och en förfärlig
villervalla uppstod. Lyckligtvis om
kom ingen människa. Olyckan in
skränkte sig till ett kallbad, fördärva
de kläder, blåmärken och stannade
klockor.

Under tiden passade älgen på att för
svinna. Den ställde kosan norrut,
men hade överansträngt sig, så den
blivit "sprängd", så när en gubbe
som kallades Skeppar Staven hittade
älgen vid Kråkholmen var den livlös.
Han bogserade den till Basens
Strand, sedan han för säkerhets skull
givit den några dråpslag i huvudet med
en åra, för dödas skulle den ju.

Nu hade häradets länsman johans
son anlänt till platsen och blandat sig
i händelsernas fortsatta utveckling.
Han tog hand om den döda älgen,
som drogs upp på Fiskarholmen och
slaktades där efter konstens alla reg
ler, varvid utom länsmannen en fiska
re Anders D. tjänstgjorde som slakta
re.

När offret förrättats, sade Anders D.
till länsmannen: "Min snälle komme
sarie när ve no har fått us ett sönt fint
dyr, sö får ve a ha öss en slaktesub.
La denne pelten söm står här å ser
på, gå öpp tell Olle i Hagen å köbe
öss ett hallstob." Pilten fick /tre daler/
av länsmannen som halvstopet på
den tiden kostade. "Men säg inte
vem du fått pengarna av" sade läns
mannen, "för då får du inget köpt".

Anders D. fick sin slaktsup och läns
mannen tog vara på slaktet. Vad laget
fick inte en enda bit. Nej, för dem
blev det annat av. Epilogen utveckla
de sig på tinget i Rabbalshede. Samt
liga sju fiskare blev där åtalade för o
laga jakt av älg samt genom djurplå
geri dödat densamma. Den ganska
fyndige vadbrusen johannes jonsson
försökte göra klart för rätten, att det
ingalunda varit deras mening att plå
ga det för dem okända djuret, utan
det hela skett av oförstånd. Men det
hjälpte inte, vad laget fick böta en
ganska stor summa pengar för sitt till
tag.
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LÄKARE

Nya lokaler vid Torget! Öppet måndag och onsdag
kl. 15.00-19.00 samt fredag kl. 17.00-19.00

Öppen vardagar måndag-fredag kl. 9.00-11.30
14.30~17.00, lördag 9.30-13.00

Vardagar kl. 9- 13, 14-18. Lördag 9-12

Pastorsexpeditionen hålles öppen för folkbokförings
ärenden torsdag kl. 10-12.
Pastorsadjunkt A. johansson är anträffbar utan tids
begränsning i personliga angelägenheter
Tel. 0525-31034

Läkarmottagningen i Fjällbacka öppen varje dag
kl. 8.00-16.00

2.549:
16.458:45
9.710:95
3.953:97

300:08
12.259:82

FOTOATELjE

BANKER

TANDVÅRD

BIOGRAF

Percys Foto Eftr. Tel. 0525-31690

Kville Sparbank. Tel växel 0525-318 00. Öppen vardagar
utom lördagar 9.30-15.00. Torsdagar kvällsöppet
kl. 16.30-17.30
Götabanken. Tel. kamrer och utlåning 0525-31 027,
kassa och inlåning 314 27. Exp.tid vardagar utom lördagar
kl. 9.30-15.00

Tandläkare, Stiftelsehus E. Tel. 0525-31700
Mottagning dagligen

Gröna Lid, biograf varje söndag.

JAIRUND

Det var kyrkoherde Holmqwist som
drev igenom bygget av nya Kville kyr
ka, men t.o.m. denne kraftfulle och
viljestarke prästman hade svårighet
att driva igenom bygget aven ny kyr
ka. Prosten Ålund berättar i Stubelius
bok om Kville gamla kyrka följande:
Då inte Holmqwist lyckats 'övertyga
de tveksamma församlingsborna med
framlagda skäl, "Iät han genom kyrk
värdarna mitt i kyrkan uppresa en
stock som stödjepelare för kyrkans
skröpliga mittvalv. Församlingen bör
jade då känna sig osäker i sin gamla
kyrka, valvet kunde ju störta.

Ingen ville sitta inunder ett så farligt
tak, utan så småningom makade sig
alla åt väggarna och efter några sön
dagar kände församlingsborna det
olidligt och gingo villigt in på att
bygga ny kyrka".

Holmqwist fick sin vilja igenom och
den nya kyrkan byggder på rekord
tid, på omkring åtta månader hade
man lyckats riva den gamla kyrkan,
resa en reservkyrka och bygga upp

Vinter över Bohuslän

den stora nya kyrkan, En prestation
av stora mått.

Här följer ett bidrag från Erik Teng
berg som visar kostnaderna för kyr
koarbetet år 1864,

Uppgift å kostnader för Qville kyrko
arbete,
Reservkyrkan
Trädvirke
Sten och kalk
jern och smide
Glas
Taktäckning
Kyrkans målning och
dekoration 5,174:02
Utbetaldte arbetslöner 19,987:52
Orgeln 9,205:04
Assuranser 926:-
Resor och \illsyn vid arbetet samt
uppbördsprovisioner 2,688:47
Räntor 5,738:62
Diverse 1,836:38

90.788:32
Härjemte blivit utgjorde 22,804 dags
verken å 1:25 28,505:
samt 4.431 kördagar å 2:50 11,077:50
Summa Rks Riksm. 130.370:82

~ NVE NT~ NG
AKTIEBOLAG

Som en vit duk ligger över bryggan
snön hårdfrusen
Broderad av katt och måsars spår
i sirliga slingor

Vinterkölden kurar tjurigt
mellan de små husen
Mjukt inbäddade i fäll
av skimrande vita flingor
och havet ligger nersövt
i sitt pansar utav is
Bortdomnat av kylans
barmhärtiga bedövningsspruta
Vid synranden tonar raden
av öar bort i dis

Men snart skall våren nytt liv
i naturen återgjuta
Dagens ljus skall åter segra
över vinternatten
Och solens strålar bortsmälta
havets is och markens snö
Väcka 'fåglars jubelsång
och porlande smältvatten
Och vårens gudinna över ängen
väna blommor strö

Maj Gustafson

Legala notiser
Födda:
1981-07-28 Axel Ragnar
Föräldrar: Karl-Allan Nordblom och
Birgitta Veronica Skog

Vigda:
1981-06-06 C1aes Broström och Eva
Margareta Axelsson
1981-06-19 Hans Orvar Gustav Säm
berg och Ulla Birgitta Hedlund
1981-09-02 Sven Uno Berggren och
Britt Carmen Sturesdotter Klemens
son f. Alkhed

Döda:
1981-07-25 Anders Fredrik Engberg f.
1890-07-14
1981-08-01 Alma Karolina Alfredsson
f. Fransson 1891-06-17
1981-10-13 Sven Tomas Olsson f.
1961-02-27
1981-10-23 Lennart Isidor Leanders
son f. 1900-04-20
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29/11 1 i Advent 11.00 johansson

6/12 2 i Advent 10.00 sönd .skola

14.00 S. johansson

13/12 3 i Advent 10.00 bg johansson

11.00 johansson

20/12 4 i Advent 14.00 HHN johansson

24/12 julafton 16.00 julbön johansson

25/12 juldagen 07.00 johansson

26/12 Annand.jul 14.00 Block

27/12 Sönd. e. Jul 11.00 johansson

111 yårsdagen 15.00 johansson

3/1 Sönd. e. yår 14.00 johansson

6/1 Trettd. jul 11 .00 H. Siverbo

10/1 1 e. Trettd. 10.00 bg johansson

11.00 johansson

17/1 2 e. Trettd. 10.00 söndagsskola

14.00 HHN Johansson

24/1 3 e. Trettd. 10.00 bg Holtsen

11.00 Holtsen

31/1 4 e. Trettd. 10.00 sönd.skola

14.00 Block

7/2 Kynd.mässodagen 10.00 bg johansson

11.00 johansson

14/2 Sexagesima 10.00 sönd .skola

14.00 H H N johansson

21/2 Fastlagssönd. 10.00 bg johansson

11 .00 joha nsson

28/2 1 i Fastan 10.00 sönd .skola

14.00 johansson

Schewenius, Munkedal 1981


