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Vy över samhällets östra del 
-_.--~----~~-----

::: centrum den plats där bo
stadsbyggandet nu pågår och i 
bakgrunden jordbruksfastighe
-erna Bräcke och Ödsmål vilka 
områden till stor del har för
.-ärvats av kommunen för indu
stri - och bostadsändamål. Om
~det är även den centrala in
~örsporten till samhället där 
-ägarna från Grebbestad och 

Dingle sammanknytas med den 
i mitten utgående vägen mot 
Tanum. Vid sidan om vägen mot 
Tanum ligger hyreshuskvarteret 
där det tredje huset bEslutats 
komma till uppförande. Här fin
nes även platsens industriella 
verksamhet, Inventing-fabriken. 
P å höger sida om denna väg sy -

. " 

nes det vara lämplig mark för 
bostadsbyggande men tyvärr 
har inte detta gått att ordna 
trots brist på tomter fö·r bostads
byggande. Kommunala och per
sonliga intressen i denna brän
nande fråga går tydligen ej att 
förena med beslutande myndig
heters. 

~HJ 

Nummer 28 

Fjällbacka Camping 
Sidan 13 

Biskopsvisitation 
Sidan 9 

Världsstjärna i fotboll 

till Fjällbacka 
Sidan 19 

FFF:s årsmöte 
kommer att som tidigare år hål
las i Församlingshemmet. Mötet 
hålls torsdagen den 16 juli kl. 
19.30. 
På årsmötet kommer informa
tion att ges om Plutoniumver
kets ev. etablering i Sannäs. 

OBS! Ändrad tid 
FFF:s sedvanliga fest på restau
rant Fjällbacka Havsbad kom
mer i sommar att hållas freda
gen den 24 juli kl. 19.30 och ej 
som vi i fö regående nummer av 
Fjällbacka-Bladet . angivit lör
dagen den 25. Vi ber Er att ob
servera detta och så fort som 
möjligt anmäla Ert deltagande 
direkt till restauranten (hov
mästaren tel. 0525/ 31208). Som 
Ni säkert kommer ihåg är den
na fest mycket populär och i re
gel får över 100-talet gäster av
visas på grund av platsbrist. 
Anmäl Er i mycket god tid, det 
råder vi Er till. 

Red . 

F}ällbacka får modern skola Nytt reningsverk i Fjällbacka 
Håkebackens skola kommer un
der den närmaste framtiden att 
bygga om och får bl. a. en tids
enli gymnastiklokal vilken den 
gamla saknar. Om detta beslu
tade under våren Tanums skQl
.orbundsfullmäktige, under för-

tsättning att förslaget godtages 
a\- Tanumsblockets samman
läggningsdelegerade. Samman
läggningsdelegerade godkände 
skolförslaget vid sammanträde 

i maj månad. Enligt kostnads
beräkning kommer arbetet att 
uppgå till mellan 850_000 och 
900.000 kronor. Till byggnads
kommitte valdes hrr Harry 
Bernbro, Elon Engberg, Uno 
Larsson, Valfri d Olsson och Ru
ne Svensson. Ritningarna för 
Håkebackens skola har upprät
tats av arkitekt Einar Andreas
son, Mölndal. 

Se bild sid. 14 

I enlighet med av Kungl. Maj:t 
beviljat statsbidrag för höggra
digt reningsverk i Fjällbacka, 
har Vattenbyggnadsbyrån upp
rättat PM för ifrågavarande ut
byggnad och kommunen ingett 
ansökan till Naturvårdsverket 
jämlikt 5 § miljöskyddskungö
relsen. 

De tidsplaner som skisserats 
skulle innebära en igångsätt-

ning av beslutade Va-arbeten 
omkring 1 sept. 1970. Igångsätt
ningen är givetvis beroende av 
möjligheterna att placera den del 
av anläggningen som skall låne
finansieras. 

Reningsverket kommer att utfö
ras i överensstämmelse med 
Naturvårdsverkets krav, d. v. s. 
för försedimentering och efter-

10'/$. sid. 14 
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Föreningen för Fjällbacka 
Postgiro 41 03 18 

Ordförande: 

Direktör Alf Edvardsson 
Augustigatan 6 B 
41515 Göteborg N 
Tel. 031/ 465071 

V. ordförande 

Redaktör Algot Torewi 
45071 Fjällbacka 
Tel. 0525/ 31071 

Sekreterare: 

Ingenjör Ro·lf Järund 
Vadsten~ Gränd 
102 28 Orebro 
Tel. 019/ 139228 

V. sekreterare: 

Civilekonom Erik Järund 
Otto Lindblads väg 18 
22365 Lund 
Tel. 046/ 11 54 27 

Kassör: 

Köpman John r. Johansson 
Tel. 0525/ 31250 
450 71 Fjällbacka 

Redaktionskommitte för Fjäll
backabladet: 

Alf Edvardsson 
John r. Johansson 
Algot Torewi 

Medlemsavgift inkl. avgift för 
tidskriften Fjällbacka- Bladet: 
15: - kronor per år. 

Annonspris: 

1/ 1 sida 
1/2 sida 
1/4 sida 
1/8 sida 
1/12 sida 
1/16 sida 

SYFTE: 

250:-
150:-
75:-
40:-
30:-
20: -

Föreningen för Fjällbacka 
har till syfte att verka för 
Fjällbackas utveckling fram
förallt på näringslivets om
råde. Föreningen vill därför 
stärka intresset för Fjäll
backa i första hand bland 
före detta Fjällbackabor och 
bland sommargäster i sam
hället och den närmaste 
bygden. 

Små små ord 

av kärlek 
Nu när sommaren står för dör
ren ser vi fram emot turist
invasionen till Fjällbacka både 
till lands och till sjöss med stor 
förväntan. 

För att informera de landsvägs
farande har vi som bekant se
dan ett par år tillbaka uppställt 
en informationstavla vid infar
ten till samhället. Dess funktion 
är att hjälpa. turisterna att lät
tare hitta i vårt lilla samhälle. 

Så väcktes tanken hos oss att på 
något sätt även hälsa de turister 
som sjöledes kommer hit. Detta 
kommer att ske genom att vi 
reser fem flaggstänger efter 
strandskoningen invid Gamla 
Torget. Där kommer de nordi
ska flaggorna att vaja för v in
den som en välkomsthälsning 
till Fjällbacka. 

Turismen kan ju i viss utsträck
ning räknas som en näringsgren 
för samhället.. Många trogna 
sommargäster kommer år efter 
år tillbaka. Andra gör kortare 
besök. Alla måste vi ju anlita 
de trivsamma affärerna, vilka 
lägger ned mycket arbete på att 
stå alla kunder till tjänst. Vi 
trängs och vi trivs. 

Vår förhoppning är att med de 
små medel som står oss till buds 
få alla att känna sig välkomna 
och trivas vårt idylliska sam
hälle. 

Alf Edvardsson. 

Anmäl Er nya adress 

Det • inträffar allt för ofta att 
kontakter bryts med FFF:s med
lemmar vilka ej meddelat oss 
sin nya adress. I några enstaka 
fall cirkulerar försändelsen mel
lan vissa poststationer genom ef
tersändning utan resultat och 
kommer tillbaka på grund av 
obeställbarhet. Man tycker att 
detta skulle vara onödigt och 
dessutom förorsakar det ju både 
arbete och kostnad. Nåra rader 
per post eller ett personligt 
meddelande kan undanröja des
sa problem. Vi tackar på förhand 
för Eder förståelse härför. 

Redaktionen. 

För arkivering 

söker vi nr 4 och 5 av Fjäll
backa-Bladet. Finns det någon 
som innehar dessa tidningar och 
som ej har intresse av desamma 
voro vi tacksanuna för ett med
delande därom. 

Redaktionen. 

Fjällbacka-Bladet 

Insamlingen till Medborgar

gruppen mot Plutoniumverket 
gick över all förväntan. Som be
kant sändes det ut inbetalnings
kort i samband med ett cirkulär 
där vi försökte förklara riskerna 
med ett ev. plutoniumverk i 
S'annäs och hur detta kunde på
verka vår skärgårds vatten och 
luft. 
Gruppen vill genom red. för tid
ningen rikta ett mycket varmt 
tack till samtliga som skickat in 
pengar till postgiro 51 53 57. ~i 
har genom ert agerande stött 
gruppens verksamhet på ett un
derbart sätt och detta visar ock -

så Ert stora intresse · för att vi 
får behålla vår fina rena natur 
här u ppe i norra Bohuslän. Hur 
mycket som Föreningen för 
Fjällbackas medlemmar och öv
riga bidragit med vet vi inte 
helt exakt när detta skrives, 
men för några dagar sedan pas
serades 5.000-kronorsstrecket. 
Ett mycket gott resultat som Ni 
har all heder av. 

P å uppdrag av Medborgar
grupp·en 

Redaktionen 

Vi kastar en brandfackla 
Har Ni lust att hjälpa oss med 
ännu en stor sak? Denna gång 
gäller det att försköna vårt lilla 
pittoreska samhälle. S tyrelsen 
föl' Föreningen för Fjällbacka 
tar initiativ·et till att anskaffa 
flaggstänger och sätta u pp dem 
vid strandkanten. Där skulle i 
första hand Nordens flaggor ,,~a
ra representerade, men även 
ex. Tysklands och Englands. 

Nu har vi tagit saken i egna 
händer. Vi i föreningen. Ni med. 

Vi skall sätta upp flaggstänger 
vid vägsluttningen som ,,-ätter 
åt sjön utanför Konsum. Yad 
tycker Ni om det? Det kommer 
att bli underbart vackert, spe
ciell t från sj ösidan, med en nicl 
vackra flaggor på fina rena TItE 
flaggstänger. Detta kostar slan-

rar. Om Ni kan och vill och har 
~US m. m. så är vi tacksamma 
:or Ert stöd. Vi vet att Ni bru
kar hjälpa oss allt Ni kan. Det 
brr _ ~ i "isat många gånger för-

:;" Kan 'i visa det även nu? 
:::'-,cker Xi det skulle vara trev
",:g,. med flaggstänger vid väg
~ten ,id Konsum så låt höra 
a~ ~. Sänd in ett belopp, litet 
:Ler storr. på postgiro 41 03 18. 
- ören1ngen fö r Fjällbacka. 
.::.Wirk talongen "Flaggstängerna" . 

! Ml1ll.IIler att publicera resul
::c::er i nästkommande nummer 
cF ? jällbacka- Bladet. Tack på 
:Urhand för Edert stöd. Ni kom
::;:;,.er själv att få stor glädje av 
ae-:a .. påhi tt" . 

~"-omna till F jällbacka och 
= pa Era flaggor i sommar. 

-Jin-

r7-iällh aeka J-eg1ar~kO-la 
Kurs 1 Nybörjarkurs 22-27 jon.! 

Kurs 2 Nybörjarkurs 29 juni-
4 juli 

Kurs 3 Nybörjarkurs 6-11 j . 

Kurs 4 Nybörjarkurs 13-18 juli 

Kurs 1-4 omfattar seglingsrek
nik, båtvett, skärgårdsnavigerin_ 
och båtkunskap. 

Kurs 5 Fortsättningskurs 20-
25 juli. Långseglingsteknik un
der långresa. 

Kurs 6 "Ladies week" 27 juli-
1 aug. Nybörjarkurs för damer 
från 18 till 80 år. 

Kurs 7 Kappseglingskurs 3----8 
aug. Kappseglingsteknik, och 
avancerad båtkunskap. 

Kurs 8 Nybörjarkurs 10-15 aug. 
Samma som kurserna 1--4. 

Kursbåten för året är Kolibri. 

Kursavgift 110:-. 

-;;(urs 1B-8B. Tider som kurs 
:-8. Avser att under lekar 
och upptåg, samt allvar, bi
bringa barn mellan 5 och 8 år 
OOt- och bryggvett. 

Kursavgift 40: - . 
Ytterligare information fås ge
nom Seglarskolan. Box 28 Fjäll
backa. 

Anmälan jämte anmälningsav
gift 60: - resp. 2{) : - ) insändes 
. ? jäEbacka Seglarskola, Box 

. Fjällbacka. 

Fjällbackas hyreshus 
nr 3 skall uppföras 

Kommunalfullmäktige har bi
fallit Bostadsstiftelsen K ville 
bostäders anhållan om uppfö
rande ay det tredje hyreshuset 
inom samhället. De t beviljade 
kredi ti vet skall gälla för ett be
lopp av kronor 880.000:-. 



ed hjulångare på 

-- :: ranciscO'flO'den, sO'm bland 
~c;: även kallas "Brasiliens 
~-, har sina källO'r i en 

pn-akt mer än 1000 meter 
- er havets nivå på bergskedjan --= i staten Minas Gerais. 

DE:!. slingrar sig sedan fram ge
denna stat från söder mO't 

- ~ och blir allt mäktigare O'ch 
_ '- , ibland ända upp till en 
=eter på sin färd mO't Atlan

-=- Aven staten Bahia delas i 
..-:a delar av flO' den, innan den 
~ er av mot öster O'ch bildar 
~ mellan staterna Bahia O'ch 
?=buco, mellan AlagO'as O'ch 
=~pe. FIO'den är således helt 
:::=- •. ansk O'ch bildar landets 
~ största flO'dsystem (640.000 
:;"'.:k:m). Den är 3.le61 kilO'meter 
'~-g O'ch vi skall med hjulånga
::'E färdas 1.371 kilO'meter. 

~i embarkerar i staden PirapO'
:c.. sO'm på indianspråk betyder 
. ppande fisk, nedanför vars 
"Cckra vattenfall flO'den blir se
E"'" ar. PirapO'ra, som har cirka 

- . (AJ() invånare, eXPO'rterar år
":gen stO'ra mängder sötvattens
~" (surubim O'ch dO'uradO'). Där 
ic.briceras bland annat vegeta
'-~;- a O'ljO'r, fO'derkakO'r O'ch 
~ BefO'lkningen i stadens O'm
:lejd lever huvuds'akligen av bO'
~ötsel (50.000 nötbO'skap), 
oCling av majs, bönO'r, ris, 
sockerrör O'ch bO'mull. 

funan vi startar vår resa ner för 
floden vill jag berätta litet O'm 
:::rjulångaren Sao FranciscO', sO'm 

. skall färdas med. Den ägs, lik
som ytterligare två andra av 

Sao Fransiscofloden 

samma typ av bO'laget CO'mpania 
de Naviga<;aO' SaO' FranciscO', Pi
rapO'ra, Minas Gerais. Kaptenen, 
OdeciO' Albarnaz, en ovanligt 
sympatisk herre i medelåldern, 
pratar gärna bort en stund med 
sina passagerare, och i hans hytt 
snurrar ständigt en skivspelare, 
som medels högtalare sprider 
musik över hela båten. 

Ångaren byggdes 1912 i USA och 
döptes till Olinda, vilket ännu 
står att läsa på den blänkande 
skeppsklockan av mässing. I 
många år gick Olinda i trafik 
på Mississippifloden, varefter 
den såldes till Brasilien. Efter 
att någon t id använts på floden 
Amazonas, hamnade den i Pira
pora, där den 1930 sattes i trafik 
på Sao Franciscofloden. 

Hjulångarens längd är 38,8D me
ter och bredden 7,80 meter , brut
tovikt 227 ton O'ch den rör sig 
med en hastighet av 15 till 18 
kilometer i timman. F ör att pro
ducera ånga till den maskin sO'm 
driver det stora hjulet i 'aktern 
åtgår enorma massor ved. På en 
resa åtgår upp till 800 kubikme
ter. Inlastningen av detta bräns
le göres på nedfarten 10 O'ch på 
uppfarten 15 gånger. Leveransen 
av dessa massor ved utgör en 
inkomstkälla av inte r inga be
tydelse för de fattiga männi
skorna vid flodens stränder. En 
kubikmeter betingar ett pris av 
2 cruzeiros (cirka 2: 50 kr.), men 
i en snart framtid lär denna 
blygsamma inkomst försvinna, 
då bolaget har planer på att 
driva sina ångare med diesel
motorer. 

Fartyget, som har 31 besätt
ningsmän varav 3 kvinnor, går 
med post och last, 70 ton, som 
ofta utgöres av mineral såsom 
magnesit, flusspat och gips. Det 
tar även passagerare, i första 
klass 38 styck i hytter för två 
personer. I tredje klass finns 
plats för 1DO passagerare, som då 
får ligga var de kan finna plats 
på nedre däck, ibland i medhav
da hängmattor, som de spänner 
upp för natten. På undre däck 
ligger också köket inrymt i en 
stor ståltråds bur och där finns 
även den väldiga ångpannan. 

För vår resa är hjulångaren 
hyrd aven resebyrå (Unitour) 
i Belo Horizonte, så några andra 
än första klassens passagerare 
finns inte med. Våra hytter lig
ger på mellandäck, själva har vi 
lyckats komma över en av de 
två med eget duschrum och dub
belsäng. De övriga hytterna, sO'm 
är mindre, har över- och undeT
kojer och gemensamt duschrum. 
Alla våra måltider intar vi på 
mellandäck i fria luften. På öv
re däck ligger styrhytten, befä
lets hytter och akter ut ett sol
däck med vilstolar under ett 
färgrikt soltak av markisväv. 

Var de övriga besättningsmän
nen sov,er lyckades vi aldrig lis
ta ut, men förmodligen kryper 
de ner i små skrymslen på ned
re däck. 

En tidig morgon börjar färden 
ned för floden, som blir så helt 
annorlunda mot vad man i vår 
jetålder är van vid. Hets och 
brådska blir strax ett okänt be
grepp, där vår hjulångare för att 
följa flodrännan sakta skovlar 
sig fram i bukter från strand 
till strand. Vi känner oss helt 
avskurna från världens hets, 
ingen har längre en tanke på 
klocka, tidningar, radio eller 
TV. Om vi kommer fram en dag 
förr eller senare har absolut 
ingen betydelse. Bred och trygg 
ligger floden framför oss. Strän~ 
derna består under torrtiden av 
höga vallar. Det är en av Bra
siliens underutvecklade delar vi 
färdas genom. Små enkla hyd
dor av soltorkad lera ligger glest 
utspridda utefter flO'dstränder
na, vars fattigare ägare kallas 
"barranq ueiros" . Överall t där 
det finns människO'boningar i 
närheten, är man säker om att 
också finna en eller flera kvin
nor som tvättar kläder i det 
rödslammiga flodvattnet. På en 
sandbank i floden kalasar en 
flock asgamar på ett uppsvällt 
kokadaver. Solen strålar hela 
dagarna från en klarblå himmel 
och efter båten ligg€T en tjock 
röksvans från skorstenen. 

Just på S'ao Franciscofloden har 
många av Brasiliens första kolO'
nisatörer trängt in i landet. 

Blodiga strider har i dessa trak
ter utkämpats mellan dessa och 
indianerna, senare även strider 
mellan portugiserna, landets 
herrefolk på den tiden, och 
guldgrävarna som naturligtvis 

ogärna lämnade ifrån sig de::: 
stipulerade femtedelen a, si::lz 
guldfynd. 

Det är just ingen lyxmat so=
bjuds på denna resa. hlatserl6 
är rätt enkel, då den dagligE::. 
består av bönor, ris, mandiokE.
mjöl och spaghetti Körtel: i dE
lilla blygsamma kylskåpe~ = 
snart slut och matsedeln utÖ5-"" 
med höns, getter och biil cr~ 
som slaktas ombord, tidi"t p;1 
morgO'nen innan passager-cl""'.....cc 
vaknar. Sköldpadda och pm}";=, 
som fiskas i floden kommer ocS:.
så på bordet och på nedre däck 
hänger soltorkat kött som kok;=,:; 
till SO'Ppa. M~m vad gör de .. ;=,:-
inte maten är av bästa lITcl:.-~ 
då vi intar den i världens TIi • -

raste matsal, särskilt vid ~
dagen då solen håller på a:: gå 
ned och färgar himmelen i c.e 
mest vidunderliga nyanser, so:::: 
så småningom bleknar borr ,:r: 
horisonten. Men då har reC2: 
fullmånen från andra sidan n::.
lat fram sitt klot på den srj~
gnistrande, mörka himlen oci:. 
glittrar i vattnet som forsar frå= 
hjulet. Från stränderna glim= 
det då och då från någon ii:a:: 
oljelampa och från ångarer::s 
skorsten fa ller ett gnistregn ~ 
eldflugor i nattmörkret. De- ~ 
svårt att slita sina ögon fr.,=. 
dessa vackra scenerier, lör a:-
sätta sig att spela kort e:ler 
bingO', som är kvällarnas {a,o
ritnöjen bland passagerarna 

Vi gör naturligtvis strandhuao: 
här och var för bad och fiske. 
och vid de städer där ångarerr 
lägger till möts vi av tiggare ocn 
utmärglade hundar som ,äntcr 
på att något gO'tt skall ,an.kc..> 
från köket. Där uppenbarar ' 0: 

också försälj are som vill passa 
på att göra affärer och bjuder 
ut papayafrukter, apelsiner Ille
loner, papegojor, små apor. 
tvättbjörnar m. m . J anuarla, en 
av städerna som vi besöker, är 
känd för sitt förnämliga socker
rörsbrännvin (Cocha<;a) . Från de 
övriga utskeppas bland ann.c.: 
bomull, majs, mamona, en fruk;: 
som ger ricinolja, hudar, tobak. 
bergkristall, salt och ris. Redan 
andra dagen passerar vi Manga. 
den sista lilla staden i Minas 
Gerais och färdas sedan genom 
staten Bahia, där vi bland andra 
orter besöker en pilgrimsort 
"Bom Jesus da Lapa", som jag 
måste berätta litet mera utför-
ligt om. . 

Till denna plats kom år 1691 en 
ung eremit, Francisco Mendon<;c. 
Mar vandrande och fann där den 
grotta, han tidigare sett i sina 
drömmar. Han beslöt att stanna 
och redde sig en boplats inne 
i en av grottornas salar, där 
han också satte upp den ma
donnabild och krusifix h an hade 
burit med sig under sin vand
ring. Snart gick ryktet om att 
en helig man som kunde u tföra 
under bodde i grO'ttan och folk 
började söka sig till trakten och 

forl. . å . id. 7 
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Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem 
höll sitt årsmöte den 2 april i 
egna lokaler. Mötet var välbe
sökt och deltagarna hälsades 
välkomna av ordföranden herr 
Arne Fredlund. Hall! erinrade 
om stiftelsens arbete vilket sker 
på olika sätt och uppförandet av 
byggnaden var ett vågspel vilket 
vi i dag beundrar. Kommunens 
bidrag till driften är glädjande 
och vi hoppas att kunna fortsät
ta driften under många år fram
åt. Herr Fredlund valdes även 
till att leda årsmötets förhand
lingar. Av årsberättelsen fram
gick att verksamheten haft ett 
gynnsamt förlopp. S'tiftelsen ha
de under året fått mottaga en 
donation på kr. 16,.354 efter 
framlidne Mr Albert Carlberg, 
USA, samt kr. 20.750 från fram
lidna Alma Svenssons dödsbo. I 
gåvor hade influtit 610 kr., 
blomstermedel vid begravningar 
1.625, årets auktion 3.2.89, lotte
rier 2.499, kaffepengar vid sy
möten 248 samt medlemsavgifter 
770 kronor. Medlemsantalet var 
257. 

Ledamöter i styrelsen har under 
året varit fruarna Ing-Britt Eng
berg, Inga Strömberg, Syster 
Kahlman och fröken Göta Stu
belius samt hrr Arne Fredlund, 
Wicke Widelius och Torsten Ha
keröd. I tur att avgå vor o Sys
ter Kahlman, Inga Strömberg 
och Göta Stubelius, vilka åter
valdes. Vidare återvaldes revi
sorerna hrr Johan Olofsson och 
Evert Waldner. 

Till sist framförde o.rdföranden 
Arne Fredund styrelsens tack 
till alla som arbetat för stiftel 
sens mål, medlemmar, anställda 
och vårdtagare. Han uttryckte 
förhoppningen att alla s..kall få 
fortsätta arbeta för det gemen 
samma målet om fortsatt drift 
av åldringsvården. Herr Evert 
Waldne r framförde stiftelsens 
tack till styrelsen för deras ar
bete under året. Efter förhand
lingarna samlades deltagarna 
till kaffesamkväm under ange
näm samvaro. 

Medan deltagarna väntar på kaffe presenterar kassören fru Ing
Britt Engberg det sedvanliga lotteriet och villiga köpare saknas inte. 

Här prövar fru Elsa Bergqvist lyckan. 

Lions Club i T anum spred julglädje 
Omkring hundra personer blev 
till julen ihågkomna av Lions 
Club inom dess verksamhets
område, Tanum, Kville och Bul
laren. Det var ensamma och 
handikappade personer som 
uppvaktades av klubbmedlem
mar vilka delade ut 47 korgar 
med diverse julvaror. 55 perso
ner erhöll blommor. Ett värde
fullt bidrag till verksamheten 
blev blomstergåvan från Dal-

gårds handelsträdgård i Ta 
numshede, vilka blommor sedan 
skänktes bort. 26 julkorgar ut
delades av de medel som insam
lats genom norra Bohusläns 
Lucia samt hennes tärnor, vilka 
i sina sparbössor samlat in c:a 
700 kr. Luciakommitten skänkte 
dessa korgar till sjuka, ensam
ma eller handikappade personer 
bosatta från S'vinesund i norr 
till K ville i söder. 

Fjällbacka-Bladet 

Så roar man pensionärer 

På bilden ses musiker Lola Svensson, hrr Engvald Ottosson, Viktor 
J ohansson, Yngve Järund, fru Asta Järund, hrr Johan Olofsson 

och Rudolf Gustavsson. 

Fjällbacka Röda Korskrets star
tade för fyra år sedan på initia
tiv av fru Astrid Järund, en 
pensionärsklubb som verkligen 
blivit något aven fullträff. 

Samtliga pensionärer, manliga 
såväl som kvinnliga, som är med 
i klubben är mycket belåtna och 
nöjda. Man har fått en central 
träffpunkt där man kan få pra
ta om gamla minnen, och där 
man kan få syssla med sina 
hobbies i lugn och ro. Den 28 
april hade man avslutningsfes t 
för vintersäsongens samman
komster och det var idel lov
ord som yttrades om verksam
heten. 

Som vanligt bjöd dir. Harry 
Järund på undfägnaden, vilket 
blivit något aven tradition för 
honom. Den som stod bakom det 
hela, och som ryckte i alla trå
dar, var förstås fru Astrid Jär
und biträdd av sin make Yngve. 

Man hade också engagerat fru 
Lola Svensson, "Göteborgs-Lola" 
som med sina glada visor och 
sitt dragspel starkt bidrog till 
den höga stämningen. 

Under den tid klubben varit i 
verksamhet har man haft sam
mankomster varje vecka under 
vinterhalvåret och har då syss
lat med litet av varje. Det h ar 
varit hobbyarbeten av skilda 
slag, snickerier, vävning, språk
kurser o. s. v. Till varje dylik 
verksamhet lIar man alltid haft 
skickliga och kunniga ledare 
och lärare, vilket givetvis bidra
git till att kurserna blivit så 
attraktiva som de blivit. 

Då man även haft tillgång till 
ypperliga lokaler i det nya hy
reshuset har ju också allt varit 
bäddat för en lyckad tillvaro. 

Ett W- tal pensionärer Ilar hela 
tiden varit verksamma i klubben 
men enligt vad fru Järund 
framhåller kan man under nu
varande förhållanden utöka del
tagareantalet något, vilket sä
kerligen också kommer att ske 
till nästa säsong. 

Ledare för den kvinnliga avdel
ningen har varit fröken Ingegerd 
Larsson och för den manliga hr 
Rudolf Gustavsson. 

Tobak - Cigaretter - Tidningar - Konfektyrer - Frukt 

Läskedr ycker - Trollhätteglass - Souvenirer m. m. 

KORVKKOSKE l CE l RUM 

Sibyllakorv Hamburgare Köttbullar 

GB-Glass - Mjukglass 

{;oa och !3el1gl JQ.ichClrdssol1 

Telefon 0525 / 31327 



-~<e.:4-B . .1det 

ar bygd i konsten 
Oscar Björck 
~860---1929 

- 3 -örck var en av de inte 
se 2 iramstående konstnärer 

;E talet sökte upp det 
F jällbacka och där 

- _ .o", betydande verk, av vil-

.'1 sjöboden" av Oscar Björck. 
Tavlans htl,vudfigur är en känd 
Fjällbacka-flicka. Hon hette på 
den tiden, när hon satt modell, 
Alma Bräck, var född år 1866 
och dotter till Christian Bräck. 
Hon blev gift med skepparen 
Johan Hansson. Alma och Johan 
Hansson, båda i vårt samhälle 
mycket uppskattade personer, 
hade jag nöjet att vid flera till
fällen samtala med om deras 
upplevelser i framfarna tider 
och till en del ta upp samtalen 
på band. Så bad jag en gång 
Alma berätta om tillkomsten av 
tavlan. Hon hade allt så väl be
varat i sitt minne. Hur tröttsamt 
det var att dag efter dag "sitta" 
för k onstnären, i exakt samma 
ställning med händerna och kni
,en och med skärbrädet med 
torsken. Duken knuten på pre
cis samma sätt. Och det väl vik-
·gaste och svåraste - hålla mi

:c.en av lyckligt förälskad, när 
för ett ögonblick avbryter 

a=-betet och byter några ord med 
-en uppvaktande "fästmannen", 
-smn inte alls var min fästman 
:::= min bror Anders." Gm 

ka en del kommit att spridas 
genom reproduktioner och på 
det sättet blivit mycket kända 
- och uppskattade. Ar 1890 sat
te Björck upp sitt staffli i Fjäll
backa. Bland de tavlor han då 
målade är de tvenne här åter
givna. 

konstnären berättade hon , att 
han var en glad fy r som stod 
och trallade och sjöng under ar 
betet. När han en dag drog till 
med någon "vågad" visa, blev 
han nedtystad av sin hustru. F l u 
Björck var nämligen med, satt 
på bryggan m ed ett handarbete . 

Konstnären, som arbetade nog
grant och sakta, blev inte helt 
färdig med tavlan under sin vis
telse i Fjällbacka. Han skulle 
fortsätta arbetet på den hemma 
i Stockholm och ville därför lå
na med sig den hemmavävda 
huvudduken. Gch det fick han 
men mot löfte att skicka den 
tillbaka. "Men det gjorde han 
aldrig, och det kan jag inte för
låta honom." 

En titt på sjöboden och dess 
"möblering". Allt redovisas så 
omsorgsfullt. På golvet tunnor, 
saltkar, en hög med nät. P å väg
gen en väska, en kasse för fisk, 
en såg. I förgrunden en lysande 
tingest, den gula mässingsspan
nan, som tydligen för kons tnä
ren är något av "pricken över 
i- et". Jag frågade Alma om den 

ovanliga spannen, och hon be
rättade då, att ett fartyg stran
dat vid Fjällbacka och att hen
nes far vid vrakauktionen köpt 
denna fartygets stora granna 
tekittel. Han tog bort tuten, ni
tade en mässingsbit över hålet 
och så blev det en bra vatten
spann. Den som går på jakt ef
ter konstverk som blivit till i 
Fjällbacka finner, att den vack
ra mässingsspannen återkommer 
även på andra äldre målningar. 
Så på en tavla av Ivar Nyberg 
med motiv från Hällesporten. 
Där går en kvinna och bär vat
ten i samma vackra ämbar. 

Tavlan reproducerades en gång 
j en jultidning, och det var där 
den manliga huvudfiguren be
tecknades som "fästmannen" . 
Här kan tilläggas att Almas rik-

tige fästman, J ohan H.anssa::... 
också var närvarande när ta -= 
målades. Han höll sig i närh.eao=. 
fast utom synhåll för kOlbLDfu_ 
blicken. Detta har Johan ö;;~"
son själv berättat för mi .
ett samtal med bandupprairens. 
Den minnesgode gamle sk~
ren var den gången ö,er . . 
år. 

Det var inte första gången ." ,-
rensade fisk i denna sjöbod.. ::>er:. 
ägdes nämligen av hennes ~ 
senare av Gtto Andersson. - ~
to i Dale" och ägs nu a, ?.osc. 
Eklund-Holmberg. SjöbOCe:.. 
som är sammanbyggd med Do
ningshuset, ligger närmas 
sum-butiken, på nordsidan. • ;;:r 

strandvägen byggdes fick = 
förkorta sjöboden någoL 

Bild 2. "Vattenbärerska". 

"Vattenbärerska" av Oscar 
Björck. 

Från skumrasket i sjöboden har 
konstnären nu flyttat ut sitt 
staffli en solig eftermiddag och 
ställt upp det på Framstranden 
vid "ansjovisfabriken", som vi 
kallade det gamla magasin där 
Gustaf Andersson Ödsmål 
kryddade skarpsill, gav den 
namnet ansjovis och lade in den 
på småburkar. För övrigt den 
första konservfabrik av detta 
slag i vårt land. Magasinet strök 
med i Fjällbacka brand 1928 och 
på tomten står nu Dorthes hus. 
På tavlan skymtar till vänster 
Veddeberget, till höge r Gustaf 
Aronssons och i mitten Johan 
Krantz' hus. Stenkällaren hörde 
till ansjovisfabriken. "Vatten-

bärerskan" är "Arnanda i kvar
nen", dotter till mjö1na.rer: 
Hansson, som hade sin kvarn på 
berge t vid Gxnäs. Hon var född 
1866 och alltså 24 år när hor: 
"gick moden" för Björck. A 
det är eftermiddagsljus som 
faller över Håkebacken framgår 
tydligt av skuggan i förgrunden 
och den röda anstrykningen a
de solbelysta partierna. 

Båda dessa här återgivna ta\· or 
har blivit mycket kända, sedan 
de fått äran att följa med jul
tidningar som bilagor i färg
tryck. Gch "Vattenbärerska" har 
därtill varit återgiven i F olk
skolans läsebok också där i 
färgtryck men under ru briken 
"Sommarbild från Bohuslän·' . 

for/s . . id. 7 
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Skärgårdsvinter 
Isfiske. 
Redan i början på året satte 
isen stopp för båttrafiken. Det 
skedde flera veckor tidigare än 
som brukar vara fallet när is
vintern kommer. Och så var 
isoleringen m ed skärgården åter 
ett faktum. 

Så sn art isen var bärkraftig 
började isfisket, vilket väl aldrig 
haft så stor omfattning som nu. 
Dagligen drog stora skaror av 
människor ut för att söka fiske
lyckan. Överallt ute bland hol
marna träffades fo lk från skilda 
delar av landet. Många tillhörde 
den skärgårdstagna eliten bland 
sportfiskarna vilka vistas här 
ute när spinnfiskesäsongen rå
der. Men det var många som 
kanske för första gången prova
de på isfiske. Torsken gick rik
ligt till och sto·ra fångster gjOT
des. Snötäcket på isen var djupt 

Isbrytning 

och besvärande för dessa prome
nader men syntes ej avskräcka 
någon. Under kvällningen kunde 
man iakttaga fiskarnas ankomst 
mot land då de likt ett "lemmel
tåg" drog fram över isen med 
pulka och isbill. Det fanns även 
de vilka bedrev motoriserat fis
ke, och ute bland holmarna kun
de man se bilar susa för bi Ing
rid och Lasses paradis, Dann
holmen. Det var mysiga gubbar 
bland deltagru-na som klev i 
land nere vid bryggorna, stolta 
över sina fångster, vilka kunde 
uppgå till femtiotals kg. när 
fiskelyckan slagit väl ut. Tungo
målen skiftade bland deltagar
na, och västgötadialekten var 
väl företrädd bland dem när de 
träffades i land för avfärden 
hem efter inlastning av fångs 
terna. 

Bogserbåten Ted har just nått fram till bryggan vid Fiskarför
eningen där mottagningen göres av intresserade samhällsbor. 

mitten av mars månad vars
lades det om isbrytning. Fiskar
na hade då varit instän gda av 
isen under sex veckor och det 
såg tröstlöst ut för denna nä
ring. Men så hände det en dag. 

Bakom fjordens isbarrikad ute 
vid Sandhagen skymtade det ett 
fartyg. Det var bogserbåten Ted 
av Uddevalla som nu kom till 
undsättning. Den nyreparerade 
bryggan vid Fiskarföreningen 
fick nu sin invigning då alla in
tresserade samlades för att ta 
emot fartyget. Men isen på fjor 
den var tjock, c:a 50 cm, och det 
blev ingen promenadresa när 
isen skulle forceras. Här gällde 
det att köra back och dubbelt 
så långt fram vid varje manö
ver och så småningom var man 
framme vid bryggan. Besätt
ningen hälsades välkommen och 
bland dem befanns f. d. fjäll-

backapojken, skepparen Axel 
Fjällström, som var välkänd i 
dessa farvatten . Sedan några 
platsbor gått ombord, däribland 
hamnmästare Algot Johansson 
och ett antal små "gluttar", 
fortsatte Ted brytningen till 
öarna där befolkningen med 
glädje hälsade deras ankomst. 

Livräddningskryssaren Lion:s 
befälhavare, Bengt Kahlman, 
hade dessförinnan gått ombord 
i norra skärgården. Oturligt 
nog så drev -ej isen ut som man 
hoppats, utan isrännan stängdes 
under flera veckor. För den vi
dare isbrytningen svarade krys
saren Lion som nedlade mycket 
arbete innan isen besegrats, v il
ket skedde den 6 april då tull
kryssaren i Grebbestad forcera 
de genom den råk som Lion 
brutit söderut i Fjällbackafjor
den och med sina svallvågor 

krossade istäcket. Därefter drev 
de stora isflaken ut och snart 
var fjorden befriad ur vinterns 
gastkramning. Under eftermid
dagen när solen sjönk bakom 
Valö, sågs de sista isflaken segla 
bort medan de gästande svanar
na stolt simmade omkring inne 
vid bryggorna där de under sin 

F jällbac ka-Blade t 

vistelse utfordrats på isen av 
välvilliga människor. 

Människorna, såväl i skärgården 
som i land, hyser stor tacksam
het till manskapet på rädd
ningskryssaren Lion och tull 
kryssaren för deras insatser i 
isbrytnings arbetet. 

Det var en förtjusande idyll or se fjorden förvandlad till ett öland
skap medan de ':;ra isflaken seglar bort. 

FJÄLLBAC KA 
BOK. & PAPPERSHANDEL 

TEL. 0 525/ 3 1019 

KOMPLETTERAS MED E VACKER SAK I 

FRÅN 

PRESENTBODEN 
I N GA HANSSON TE L . 0525-31026 
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- ~ 3f _ ;.. s:Dg . digt igenom 
~ -å -'~~ ~-ödskott", en 
~ - =--=-= er: ~ga på 

::_ :::2.. ~ .-i.stades flera 
~~ _-~ =-esor till södern 
.-'" ~ :.~ ::::alien, särskiit 
- ~- = _ '- .= ~enare kOln 

-- ::-.,=::-=_ ~"t ägna sig åt 
_~--'=--:. ~odellerna var 

- --=~::. -:0 från Skagen 
., - :-2 uran kunglighe

:::....~ar av aristo
'. 5Ocieteten. Särskilt 

~ -:;o...-uätten av Oscar II 
~~ av målarprin

~~ a, Verner von Hei
- . - på balkongen. Denna 
- - ..":. kan beskådas på 

::,.....::.::::;.ee- i Göteborg, och där 
- - -:ge:- också ett porträtt av 

=2::rer:s hustru, som ju var 
~ "- r::ake i Fjällbacka. Jäm-
= B jörcks senare alster 

=-:i::;e 'digare - vilken skill
- -"- ena sidan festklädda 

: "-kor i salonger med prakt
- 'i!I'. å den andra fiskarfolk 

_ :S&.gen och i Fjällbacka, in
_ -=<1 fiskares stugor och 
~. Det gemensamma är 
=- ypperligt må1eri aven fram
_ ':'-'-de konstnär, och goda 
=~pel på hans konstnärskap 
=- de h är avbildade målningar
=- från Fjällbacka. - Björck 
.-:.:- professor vid Konstakade
:::::.. åren 1898-1925. 

Sverker Stubelius 

= färd med hjulångare 

ja 13. f rån . id. 3 

bosätta sig där. Kalkstensgroi
tall består av 14 salar och en 
legend som härstammar från in
dianerna berättar om ytterligare 
en underjordisk sal med en sjö 
i vars vatten lär Leva monstruö
sa ormar, som om de lyckas ta 
sig ut skall sprida död och för
intelse till h ela mänskligheten. 

En sal kallas Jaguargrottan. Där 
vårdade eremiten en sårad ja
guar som därvid blev tam och 
honom helt t illgiven. 

En av de andra salarna har fått 
namnet Ormgrottan, vars dåtida 
innevånare jiboitar (en boaorm
typ ) också kärleksfullt sköttes 
om av den heliga mannen. 
Numera är en helgedom inrymd 
i de vackra salarna, där stalak
titerna hänger som konstnärliga 
draperier från grottans tak, och 
en stalagmit har vuxit upp från 
golvet och formats av naturen 
til en dopfunt. Kyrkans högal
tare är h elgat åt "Bom Jesus da 
Lapa" och i en naturlig nisch 
i bergväggen finner vi ännu det 

ors som eremiten hade med sig 
di 1691. 

denna grotta vallfärdar nu 
år 'gen tusentals katöliker. Upp 
.::. grottans topp leder en smal 
","':g mellan spetsiga, mörka ste
::.ar, som liknar en procession 

Så här bodde 

Ryggåsstuga i Mörhult, fotogra
ferad år 1901 av E. Almqvist. 
Den lilla timmerstugan, som in
rymde k ammare och kök, bygg
des en gång någonstans uppe i 
socknen och flyttades ner till 
Mörhult på 184·0-talet. Den revs 
år 1908. Stugan stod uppe un
der berget, strax söder om "Ler
dal-Augusts" hus, det vita hus 
som syns på bild 1. Här bodde 
"Skanse-Helena". Hon är med 
på bilderna och får ge en upp-

o 
man en gong 

fattning om storlek en på stugan. 
Mörhult hade liksom Fjällbacka 
någon bebyggelse redan på 1600-
talet. Den äldsta bevarade kar
tan, den från slutet av århund
rade't, upptar två hus på Mör
hult. 
En annan ryggåsstuga på Mör
hult är bevarad, fast i något 
förändrat skick. D et är fru H er
nes sommarstuga nere mot 
stranden i norr. 

Sv. St . 

Bild 2. Interiör av ryggåsstugan. 

av munkar klädda i kåpor och 
hättor. Det påstås, att den som 
beder v id korsets fo t där uppe 
på toppen, får alla sina kom
mande synder förlåtna under 
sju år framåt i tiden. 
P å sjätte dygnet har vi hunnit 
fram t ill staden Juazeiro, vårt 
slutmål. På andra sidan floden 
ligger staten Pernambuco dit vi 
vandrar över en lång bro för att 
besöka staden P etrolina, som fått 
sitt namn t ill minne av Brasi
liens siste kejsare Dom Pedro 
den andre. 

Maj Gustafson 
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Min barndoms "Fröken" 
av Birger Peterson 

"I dag vill jag höra hur min-
nena tala, 

de gamla, de goda, 
som kunna hugsvala 
och vagga ett hjärta till ro ... " 

Det lilla skolhuset låg i kyrkans 
omedelbara närhet och hade 
prästgården till närmaste gran
ne. Där residerade småskollära
rinnan Lotta Olsson, på sitt sätt 
ett original. Hon kanades van
ligen "Lärarinnan Lotta" av så
väl små som stora. Benämningen 
"Fröken", som sedermera blev 
ett begrepp, var ännu inte' upp
funnet. 

Alltid klädd i svart med åtsit
tande blus och krage, gjorde hon 
ett något strävt intryck. Lägger 
man härtill att hon var storväxt 
och något korpulent, hade hon 
säkert inga svårigheter att sätta 
sig i respekt. 

När ibland prästen, som var 
skolrådsordförande, kom på be
sök och Lotta på fö,rhand under
rättats, bar hon en förgylld 
kedja om halsen jämte svart si-o 
den blus, vilket gjorde, att vi 
barn tyckte att Lotta var ståt
lig. Detta gällde naturligtvis i 
minst lika hög grad när den 
snälle folkskoleinspektören Teo
dor Torbiörnsson, vanligen kal
lad T. T., någon gång infann 
sig. 

Det faller av sig självt, att om 
en minnesteckning skall grun
das på hågkomster från d,m all
ra tidigaste barndomen, kan den 
långtifrån bli allsidigt belysan
de för den eller de personer 
man vm skildra. 

Dagen började och slutade med 
psalmsång. Om morgonen "Din 
klara sol ... " och om aftonen 
"Så går en dag . . . " Jag kan inte 
erinra mig att någon annan 
psalm förekom vid dessa tillfäl
len. 

För den som tilläventyrs senare 
i livet icke haft något tillövers 
för de oskattbara pärlor av poe
tisk skönhet som ryms i vår 
psalmbok, bör åtminstone dessa 
båda säkert stannat i minnet. 
Efter psalmsången vidtog läs
ning ur Nya Testamentet. 

Kristendomsundervisningen var 
det dominerande ämnet. Denna 
undervisning innefattade givet
vis katekes och "Biblisk histo
ria", varvid Billing och Win
grens respektive J. O. Berg
quists utgåvor användes år efter 
år. Vid övriga ämnen fästes 
mindre vikt. Barnen voro i re
gel villiga och lydiga även om 
Lotta ibland måste förflytta sig 
från katedern nedåt bänkrader
na med barsk uppsyn och med 
en ganska kraftig linjal i ena 
handen. Detta hade åsyftad ver
kan och ordningen återställdes 
snabbt. Jag kan inte erinra mig 
att någon kroppsaga förekom. 

Vad formen beträffar hade Lotta 
knappast bildat sig efter semina
rie:rnas metodik, hon hade under 
årens lopp utbildat sin egen. 

Skolformen var ju primitiv, och 
det vetande, som inhämtades, 
ytterst minimalt bortsett från 
kristendomsundervisning. Häri 
fick man dock en grundläggan
de och icke föraktlig kunskap, 
som följt med genom livet. 

Sålunda fingo vi redan som små 
lära psalmverser utantill. Då vi 
så småningom deltogo i konfir
mationsundervisningen vållade 
denna inga problem i det av
seendet. Vad vi menar med un
dervisningsmateriel fanns inte 
mycket av. Dock en svart tavla, 
några fågelplanscher, ett par 
kartor, en över Det Heliga Lan
det och en över Bohuslän. J ag 
tror att det var allt. 

Moderna bekvämligheter fanns 
givetvis inte. Den kalla årstiden 
eldades med ved och koks i en 
jättekamin, som, blev ganska het 
och spred en intensiv värme för 
de närmast sittande. Utefter 
väggarna och framme vid kate
dern rådde en temperatur, som 
understeg den normala med fle 
ra grader. 

Lärarbostaden en trappa upp 
bestod av två små rum och ett 
kök. 

Allt som oftast fingo vi barn bä
rar upp ved dit från en vedbod, 
som var belägen tvärs över skol
gården. Som belöning härför er
höll vart och ett av barnen en 
av Anna Björcks hemlagade ka
rameller, en s. k. polkagris. 

Denna godsak, som bestod av 
socker och krita samt påmålad 
med rött, betraktades såsom en 
stor läckerhet. Denna karamell 
inköptes i en mycket liten butik 
inrymd i samma fastighet där 
bokhandeln nu är belägen. Nå
gon av de mera betrodda bar
nen sändes över dit med en 25-
ormg. Priset var ett öre per 
styck, och eftersom vi vor o 24 
elever blev det helt rättvist en 
åt var och en samt en åt lära
rinnan! 

Några stycken av eleverna ble
vo ibland om lördagseftermid
dagarna inbjudna till Lottas bo
stad. Dessa inbjudningar voro 
förstås avsedda att betraktas 
såsom en fö'rmån, men uppskat
tades inte alltid som en sådan. 

Hellre hade vi velat vara ute 
och leka. Men att tacka nej var 
uteslutet och skulle betraktats 
som subordinationsbrott. Lotta 
var nämligen auktoritet. Vid 
dessa tillfällen genomgicks på
följande söndags texter i psalm
boken. Barnen fingo läsa ett 
stycke var. Lotta läste själv någ
ra psalmverser med kraftfull 
men entonig stämma. 

A barnen '" ~ 
dagens h~ <:.. 

sak. Så :.ades Ce: ~ 
den andra. _ -å= ,--""-~
fårder eller dy:C .: 

Det enda a,broi-...e- ..... 
fastetiden då n ...-a.:-e _ 
tog i passions~_ '=.:-3;:===.:.. 
vilka höllos i kITke.= = 
enär elektrisk - re: ~ 
inte fanns. Detta cie::o::=-- -
obligatoriskt och !::.;;- -:: = 
led i undervisning=., 

På den tiden var ae- ~r.::...-:
åhörarna följde med ""_"'::'<'-- L= 
mycket noga. Lona ~=.:: 
denskull alltid med Eiz -
don och antecknade så-::=. 
hon kunde hinna med.. 

På måndagen föredrog -... -
da delar av predikan. 

Läsårets högtidliga a,":':~ 
hölls i Kville kyrka gen:. --
med de övriga skolorna - -
munen. Detta var den s-~ - .. -
gen framför andra. is:s€!-_ _ _ 
svettades man i sina he!eec:z
kläder under den 7 kil-- -
långa vandringen till KvL.:'e ky:-
ka. Några kyrkbussar ~ 
"skolskjutsar" kände man t:.-". 
till. 

Men nog var det både ro!i2-=-_ 
och nyttigare med fo ~
ringen. På återvägen hö~ "':: 
mens am rast vid torpet Gö~ 
då medhavda förråd 3\- - .........=: 
och i bästa fall en flaska socl.er
dricka konsumerades. 

Sedan många år vilar nu ~
rinnan Lotta tillsammans I::eC 
många andra fjällbackabor på 
kyrkogården i Fjällbacka (.i[U

slutna av gravarnas stilla ii _ .... 
ter. Hennes livsgärning r 
väl inte de märkligare, men -
hennes kunde kanske sägas: ';-- -
hon kunde, det gjorde hon. 

Tel. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 

VALS 
MODE-

f:A ROGER EKJlPERr 
Herr (Dam och Barn 

Bad och Fritidskläder stor 

F]ALLBACKA TEL. 05 25 - 3 I 
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1"P'l"l'fl'or++cnde program K ville pastorat vid biskop Bo Giertz visitationsbesök 

oesöket på hemmet 
:-:nnan, prästerskapet och biskopen till kaffebordet där det 

bjöds på förplägnad. 

_ Bo Giertz inledde på 
-=- Himmelsfärdsdag sin vi-

- i Kville pastorat då han 
_~e vid högmässan i Fjäll

icyrka. Biskopen utförde 
::. a.tartjänsten efter högmäs

::::edan kyrkoadjunkt Alvar 
- ~::erg, Fjällbacka, utförde al

en före. 

~.or menighet hade samlats 
__ kan för att höra biskopens 
~-!kan, då detta tydligen var 
"; ~ta tillfället man hade att 

-= ;:ara honom innan han avgår 
~ pension. Vid tillfället med-

_'Lade också Fjällbacka och 
:!::: -1 es sammanslagna kyrkokö
~ ,ilka leddes av kantor Mar
~ta Tobin, Lyse. Efter h ög
-"'ssan intog biskopen med 
:;:::-ästmän, kyrkovärdar samt 
=-.IaI' kaffe på Aldersro, där bi
~op Giertz underhöll sig med 
?EDSionärerna och syster Kahl
= hälsade välkommen. 

Sedan bar det iväg till Svenneby 
kyrka, där biskopen på nytt fick 
äntra predikstolen sedan kom
minister Gerhard Jansson, 
Svenneby, förrättat altartjäns
ten. Efter sin predikan utfördes 
altartjänsten av biskopen. 

På eftermiddagen förrättade bi
skop Giertz m ed biträde av 
komminister Gerhard Jansson 
högmässa i Svenneby kyrka och 
på kvällen deltog han i den för
samlingsafton som hölls i Kville 
bygdegård. Här hälsade kyrko
herde Erik Holmqvist välkom
men och höll en andaktsstund 
över temat "Sockenkyrkan". 

Även här sjöng K ville kyrkokör 
och biskop Giertz visade film 
med bilder från Bohusläns skär
gård och kyrkor. Bygdegården 
var fylld till sista plats av för
samlingsbor från h ela pastoratet. 

Biskopsvisitationen avslutad 
o 

Atta kvillebor fick medaljer 
Det var extra högtidligt i Kville 
kyrka då biskop Bo Giertz av
slutade sin visitation och höU 
visitationsstämma. Som avslut
ning förrättade biskopen utdel
ning av medaljer och diplom 
till en rad personer som på ett 
eller annat sätt gjort sig för
tjänta av detta genom långvariga 
och trogna tjänster inom det 
kyrkliga livet. Skolkantor Einar 
Dahlqvist, Svenneby, tilldelades 
Kungl. Patriotiska sällskapets 
::credalj, andra storleken. Han 
~ tjänstgjort som skolkantor i 

år, och har haft sin tjänst 
=rlagd till Svenne1;ly. Kyrk-
~stare Axel Persson, 

Sren.neby, erhöll samma medalj. 

:=.:.n hade tjänstgjort som orgel-

trampare sedan 1936, som kyr
kogårdsvårdare sedan 1939 och 
som kyrkvaktmästare sedan 
1942. 

Kyrkvaktmästare Carl J ohans
son, Hamburgsund, fick på egen 
begäran i stället för medalj mot
ta ett fickur. Han har tjänst
gjort i Hamburgsunds kyrka 
som orgeltrampare under åren 
1928-39, och som kyrkvaktmäs
tare 1943-69. 

Sveriges kyrkosångarfö.rbunds 
hederstecken tilldelades post
tjänsteman Olle Gutling, Kville, 
som varit med i Kville kyrko
kör sedan denna bildades 1943, 
samt till fru Inga Gutling, Kvil
le, som varit med i Kville kyr-

P å fredag.en fortsatte biskopen 
sitt besök i Kville med predikan 
i Hamburgsund samt besök på 
olika kommunala inrättningar. 

På lördagen samlades pastora
tets prästmän, kyrkovärdarna, 
kyrkorådens ledamöter och 
Kville kyrkofullmäktige i Kville 
kyrka där biskopen lämnade en 
redogörelse över det kyrkliga 
livet. Vidare hölls en frågestund 
där olika frågor växlades mel
lan biskopen och pastoratets· re
presentanter. 

- Kyrkogången i Kville pas
torat har ökat ganska väsentligt 
på senare år, konstaterade bi
skop Giertz, när han på sönda
gen höll sin visitationsstämma 
i Kville kyrka, som i det när
maste var fullsatt. Biskopen be
rörde också i sitt tal den be
folkningsminskning som pastora
tet varit utsatt för under detta 
århundrade, men upplyste äv·en 
om att Kville kyrkobokförings
distrikt för första gången sedan 
1904 nu kan redovisa en mindre 
befolkningsökning. 

Kyrkogången har ökat påtagligt 
i både Kville och Fjällbacka. I 
Kville har högmässobesöken nu 
nått ett genomsnitt av omkring 
240, vilket motsvarar 10 procent 
av befolkningen, den högsta 
siffran på 20 år. Bottna är bäst 
i pastoratet med 17 procent. D€oiIl. 
siffran har hållit sig oförändrad 
i 20 år, men på grund av folk
minskningen har det ändå blivit 
tunnare i bänkarna. 

Räknar man samman alla dem 
som under en vecka deltar i en 
gudstjänst av något slag, så har 
antalet i Kville i år varit 407, 
vilket motsvarar drygt 17 pro
cent av befolkningen. 

kokör sedan 1951, och i annan 
kyrkokör sedan 1944. Tre sön
dagsskollärare blev även ihåg
komna med diplom, nämligen 
folkskollärare Ingrid Magnusson, 
Rabbalshede, fröken Hulda Ny
man, Fjällbacka, och kyrkvakt
mästare Carl Johansson, Ham
burgsund, vilka samtligH tjänst
gjort vid söndagsskolor inom 
pastoratet ett tjugotal år. 

Vid medaljutdelningen biträddes 
biskopen av kyrkvärdarna Dag
ny Kihlstrand och Albert Kvi
len, K ville. 

- . L ika glädjande är utveck
lingen av nattvardsbesöken. Ti
digare har de så långt man kan 
föl ja utvecklingen t illbaka oa'-
brutet minskat i Kville. P å de 
senaste åren har de åter ökat 
och är nu fler än på en ~ 
ålder. I de andra k yrkorna har 
antalet redan förut varit ökande 
och är det alltjämt. 

Något liknande gäller om k ollek 
terna. På 20 år har de femdubb
lats, från 12.000 till 60.000. Räk 
nar man· ut beloppet på invåna
re, så kommer Bottna först med 
28: 60. Sedan följer Fjällbacka 
med 22: 40, Svenneby med 13: 80 
och Kville med 11 kr. 

Kyrkorna i Fjällbacka, Svenne
by, Bottna och Hamburgsund 
har restaurerats och är nu vack 
rare än någonsin. Kvilles väldi
ga katedral kommer nu också 
att renoveras. Den har länge va 
rit ett problem. Alla är ense om 
att den aldrig borde ha fått des
sa väldiga dimensioner. Tyvärr 
går det inte att minska ned den. 

Det tycks alla också vara ense 
om. Man får alltså inrikta sig på 
att underhålla den. Och att se 
till att den inte står tom. På 
den punkten har det skett en 
glädjande utveckling. 

Till slut konstaterade biskopen 
att besökssiffran för de fyra för
sta månaderna detta år i K ville 
kyrkobokföringsdistrikt varit 
7.326, vilket är mer än tre gånger 
så mycket som den totala folk
mängden inom området. Ändå 
är det uppenbart att alltför 
många uteblir från gudstjänster
na. Att siffran är ganska hög 
beror på att de som kommit va
rit me d mycket flitigt i guds
tjänsterna. 

FJÄllBACKA MEK. 
VERKSTAD 
Telefon 0525/31187 

Tillverkar: 

o LJ E C IS T E R NER 
BYGGNADS SMIDE 
M. M. 

För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 
kontakta S T I (f II N D ft 

FORSÄLJER ELDNINGSOLJA 

FJÄLLBACKA - Tel. 0525- 31270 



rygga 
O båtar 

Fjällbacka ger plas 

Norr om Simskolans pontonbrygga i Sälvik har I:_ -: 

brygga för Segelskolans verksamhet. Här kommer ä e:::.. 
u t båtplatser så långt som u trymmet ILocE'?r 

Det rustas inför den kommande 
badgästsäsongen i Fjällbacka, 
och man gör sig beredd att ta 
emot sommarens invasion. För
töjningsp latser för småbåtar och 
gästande båtar har under de se
naste åren blivit ett stort prob
lem och detta har man i år 
tänkt r åda bot för. En brygga 
med plats för mellan 30~40 små
båtar har iordningställts vid 
Sälvik, där kommunen svarat 
för byggkostnaden. Meningen är 
att man i år sökt att råda någon 

bot för anslutDin", =- '-'-.:"".:-c-
m en man har ~
igångsättnin~" ' -c 
20 av bryggans .-"-" 
att hyras ut. meCc.=. ~-
är avsedda rör = ~ 
lika många för ~--
I den planerade ~c
mer halva utr>=r- :.-
das för fack ~er . 
som hyr b!np...<;.'" ~ _ 
hyra in 'g och ~_ 

fack. Dessa fuck -J;;:Ccf.:~~~~ 
till fön-ariLg E b

r 

Kassaskåpskupp i Fjällbacka 
2000 kr. blev f ju a as e 

Västsvenska Lantmäns k ontor i 
Fjällbacka hemsöktes en natt av 
inbrottstjuvar, som sedan de 
brutit sig in i fastigheten med 
en skärlåga öppnade k assaskå
pet som de länsade på sitt in
n ehåll, bortsett från fyra öre. 
Omkring 2.000 kom inbrottstju
varna över. 

Inb rottet upptäcktes vid 7-tiden 
på morgonen aven grannfru 
som städade företagets kontor. 
Hon hade tidigt på morgonen 
märkt att gardinerna var för
dragna på kontoret och när hon 
kom dit fann hon dörren öppen 
och kassaskåpet sönderskuret. 

Sedan polisen larmats och an
länt till platsen säkrades de spår 
som fanns. Polisen ansåg dock, 
att det var yrkesmän som gjort 
inbrottet och om detta vittnade 
förhållandet att ingen som helst 
skadegörelse skett annat än att 
t j uvarna flyttat fram skåp och 

ren 

De 
S\eIl5Aa 

Fjällbacka Oesö,;;"", c. 

tju'\'"ar. 1966 ~ Z. __ 
ren brutits upp = 
den gången end-~ = 
medan det; 'rsscs: ~?='t 
rades 17.000 kronor_ ::le _ 
förövade inbrotret ~c!' :::.c: 
törmässiga och gick ~ !?å 
saskåpet, där ä,a: 
kofo t fastnade. ~ 
klarades snabbt upp ;;
för övarna togs i _ ·o!'"ge. 

Polisen, som tror a c.e- ~er 
n atten passerat många b!..= rr
bi lokalen, vill gärna n.ö:-a 
det finns någon som kaJ: ge e . 
tips. U tr edningen skö~ a. 
strömstadspolisen men eYE!:
tuella iakttagelser kan ä~n;;" 
till närmaste polisstation. 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

NYBYGGMADER • REPARATIONER. VÄRME OCH SANITET 

TEL. 0525/31063, 31267, 31296 

sätt. 
SKräp i 

:rr-aktfullt 
~utom 

= - -=;- :::.fu- och var. 
-~;-~~'" ::c.::'e aclänt och 

-=- -- to: där det var 
- ~dansen. Här 

- =llgt gammal 
å er kan ske 

~besök på 

lev ödesdiger 
påsksmällandet 

=-en till påskafton 
~giskt förlopp. En 

so::: skulle tända ett 
11::=;:;:::=== ~~ militärt u rsprung. 

ww. tände det uppstod 
~::::::::;;;a::=~::. :Ledan han höll den 

~;;nden sargades och 
blev delvis bort-

skärgården 
drabbades öarna 

? jällbacka av fåge ldöd . 
- a, måsar och k r åkor 

- :":ggande döda över sto-
-acen. D et verkade som 

i4",'-rna förtärt gift, uppgavs 
..; sopstationen i Lysekil 

-~ ---der denna tid utlagts 
- -c......ffir det kunde vara tänk-
- a~ fågla rna härifrån sökt 

F jällbac ka-Blade t 

En navigationskurs 
med 11 elever har under vintern 
pågått i ABF:s regi och avslu
tades i slutet av februari. Exa
m en hölls på Stora Hotellet i 
Fjällbacka. Kursen har pågått 
gruppvis i Fjällbacka och Ta
numshede och kursledare har 
varit kusttullmästare Ernst Gull
man, Grebbestad. Deltagarn 3. 
fick sina förarintyg av mäster
lotsen Per Larsson, Smögen. Vid 
avslutningen överlämnade käl
larmästare Carl Clem€ntzon 
blommor till hrr Ernst Gullman 
och Per Larsson. Källarmästare 
Clementzon bjöd lärare och ele
ver på förplägnad. 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförva ring 

FJÄLL BACKA Tel. 0525/31033 

Bär. 

FFF-Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 
_ -r_ mot n orra skärgård:.e~n~. __ -============== 
aturens mosaik 

-:; "-"Ke m an vid första ögonkas
,,' . e vilja fråga sig: Vad 

-.,:-.a? _~en man finner snart, 
':e' är en bit av den vackra 

som naturen utgör och 
man möter lite varstans. 

=--~ i skärgården och inne vid 
~e:rna finner man dylika 
_ =ationer bland de blanksli
:-- . e hällarna. Denna bild är 

är en av de vackraste vi mött 
och ett naturens konstverk. 

Man vill fÖ'reställa sig att gra
nitmassan dekorerats med svar
ta inslag. Många har under 
årens lopp funnit det välbehag
ligt att under sommartid från 
denna plats brynas av solens 
strålar. P latsen är Sä lviksbadet. 
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så lätt att 
artikel från 
något nytt 

är värt att berättas? 

ser inte så ut. Det mes
'" -;-ara sig likt. Men hän

...!. ::::''''enting på den kyrk-
a!D? J ag tror, att det 

~~så. 

-- händer det någonting, 
r~ga, förunderliga ting. 

-- TI vara förvissade om. 
'" ord söndagligen för

-- och när de heliga sakra-
- brukas enligt Kristi in-

da är Herren, vår Fräl
::.å. ... arande i sin kyrka, då 

.=...::. med sin Ande verksam 
.: .:ss. Då händer det verk
=i",ot. Inte i världens ögon 
- 3i ting, inga sensationer, 
;:;:';;ant, som kan läsas på 
3'J1las löpsedlar. Kyrkans 

"'", är inte att konkurrera 
- lden, när det gäller att 

""",,-~-'!:älla människors nöjes
:.ch omättliga begär efter 

och attraktioner. Av den 
,..:;...="'c;:-;::'n.gen har vi i Fjällbacka 

" ännu ej upplevt vare sig 
,,::d...qjänster, pop aftnar eller 

II'T"-lr .... """l. 

50IIl redan sagts sker här 
-- ,,=- oändligt stort och märk
~iskor förändras så to

'" att de, som bibeln säger, 
- nya människor. Detta är 
.: som faktiskt sker, när Kristi 

~:.:a är i verksamhet med ord 
sakrament. Men det sker 

_~ utan uppseendeväckande 
_Er och bång. Därför säger 
'" som står utanför kyrkan, att 

där händer ingenting. Men gi
vetvis är det en förutsättning, 
att man kommer till Guds hus 
och tar emot Ordet, för att man 
skall förstå, att där verkligen 
sker något. Här kan verkligen 
sägas, att vad som sker stort, det 
sker tyst, tyst för den, som inte 
öppnar sina öron till att höra. 

Men inget mer avgörande och 
större kan ske än när en män
niska öppnar sina öron för Guds 
ord, så att Kristus får handla 
med, i och genom den männi
skan. 

Stilla inom tidens grännser 
Evighetens sol går upp. 
Ack så stilla, att mitt öga 
Hennes sken förjaga må 
Och Guds dolda råd förstå . 

Detta var några reflektioner av 
den, som med oro ser, att vår 
svenska kyrka tenderar att vika 
från det väsentliga, samlingen 
kring Guds ord i gudstjänsten, 
för att i stället hänge sig åt 
världens buller och aktiviteter. 

Men visst finns det också yttre 
händelser i F jällbacka kyrkoliv 
att berätta om. Vi fick biskops
besök i början av maj. Biskops
visitationen var planerad att 
äga rum den 12-15 mars. Men 
så blev biskopen sjuk och visi
tationen ställd på framtiden. Ett 
digert visitationsprogram var 
uppställt och blev utan biskop 
delvis genomfört, eftersom alla 
förberedelser var klara. Sålunda 
kom en ungdoms afton till stånd 
i Fjällbacka församlingshem den 
13 mars. Biskopen skulle ha lett 
ett samtal omkring frågan: Vad 

rottsprästen i Kville håller gärna 

ndaktsstund vid Söndagstävlingar 
Kyrkoherde Erik Holmqvist i 
KTIlle har i vissa sammanhang 
blivit beskylld för att vara mot
sråndare till idrotten, men är 
detta med verkligheten ö.verens
stämmande? För att få klarhet 
i detta har vi besökt kyrkoher
den för att få höra hans syn på 
saken, inte minst med tanke på 
a det f. n. planeras samman
''''oIDStel' mellan ungdomen i 
ioommunen och kyrkoherden, 
::å med all säkerhet kyrkoher
::.ens inställning till idrotten 

er på tal. 

- Det är fel, säger kyrkoherde 
-= ::mqvist. Jag är ingen mot-
",!-mare till idrott, tvärt om, 
--- skulle kunna säga att jag 

- .,;ärtat ställer mig bakom ta-
=:-et, en sund själ i en sund 

ro ' Jag har aldrig fördömt 

idrotten, eller dess utövare. Vad 
jag sagt, och det står jag för, 
är att vilodagen, söndagen, skall 
användas på rätt sätt, att man 
skall låta söndagens höjdpunkt 
vara kyrkobesöket. 

I och med den ökade fritiden 
tror jag att idrotten kan utö·vas 
på annan tid än just på sönda
gen. Gudstjänsten på söndagen 
är det viktigaste tecknet på att 
söndagen är annorlunda än 
veckans övriga dagar, fri från 
arbete o. s. v. Men ett minimum 
av söndagsarbeten kan man al
drig komma ifrån, även den 
judiska sabbatstraditionen mås
te ju tillåta de sysslor som var 
nödvändiga för att inte kaos 
skulle uppstå. 

Med utgångspunkt från detta 

väntar ungdomen av kyrkan och 
vad väntar kyrkan av ungdo
men? I stället demonstrerade 
musikdirektör Karnå från Lyse
kil med hjälp av bandspelare 
nya kyrkliga visor i ungdomliga 
rytmer. Därefter blev det ett 
nog så givande meningsutbyte 
över den ovan angivna frågan. 

Kyrkoherde Holmqvist inledde 
samtalet. Glädjande många ung
domar hade mött upp. Och visst 
kunde man märka att intresset 
för kyrkan även finns bland de 
unga. Illa bara att detta intresse 
kommer till så ringa uttryck 
de söndagliga gudstjänsterna. 

Biskopsbesöket blev ändå slut
ligen av. Biskopen predikade i 
Fjällbacka kyrka Kristi Him
melsfärdsdag. Efter gudstjänsten 
blev det en stunds gemytlig 
samvaro med de gamla på Al
dersro vid dukat kaffebord. 

Visitationen avslutades med sed
vanlig visitationsstämma efter 
den för hela Kville pastorat 
sammanlysta högmässan i Kville 
kyrka den 10 maj. Biskopen höll 
där en mäktig p.edikan under 
ämnet: "Vad som inte får fat
tas". Jag tror att åhörarna i den 
välfyllda kyrkan sent kommer 
att glömma denna predikan. 

Nå, vilka intryck av Fjällbacka 
församling tog nu biskopen med 
sig hem efter visitationen? Han 
skriver i visitationsprotokollet: 
"Tillströmningen till kyrkan på 
de stora högtidsdagarna är allt
jämt påtaglig. De flesta går åt
minstone någon gång i kyrkan, 
men den fasta kärnan är inte 
stor. Sommartid ökar kyrko
gången, dock icke bland ortS
befolkningen som i stor ut
sträckning hindras av sitt ar-

skulle man kunna säga som så, 
att söndagsarbete kan tolereras 
om det inte hindrar människan 
från att deltaga i kyrkans guds
tjänster, och ge henne den vila 
hon behöver. Likaså när ett ar
betsstopp på söndagen medför 
ohållbara ekonomiska förluster, 
måste det av tekniska skäl till
låtas. Till denna grupp av ar
bete hör ju de serviceyrken som 
måste till för att de människor 
som har ledigt skall kunna få 
vila och avkoppling. Här skall 
vi dock lägga märke till att en 
allt för nitisk insats från de s. k. 
serviceyrkena, kan medföra att 
vi får en rastlös och uppslitan
de vilodag. Söndagen skall näm
ligen ge människan impulser till 
stillhet och självbesinning. 

Vad det gäller själva utövandet 
av någon form av idrott, skulle 
jag vilja säga, att det räcker in
te att ge kroppen vad den be
höver och glömma själen. Jag 
är medveten om att det finns 
idrottstävlingar som måste fö.-

bete - städning, båtfärder m . m . 
- eller uteblir av andra orsa
ker." 

Vidare berör biskopen den fö·r 
trakten mindre gynnsamma be
folkningsutvecklingen, som ter 
sig tragisk, trots att visst inte 
företagsamhet saknas. Så mycket 
mer glädjande konstateras, att 
den kyrkliga seden hållit sig 
någorlunda konstant. Ja, han 
säger rent av, att kyrkogången 
i Fjällbacka påtagligt ökat. Här 
måste dock en reservation till
fogas. Jämfört med föregående 
visitation år 1955 har kyrko
gången visst inte ökat. Men 
kyrkobesökarnas antal är åter 
på uppgående efter en rad svaga 
ar. Kollekterna har kraftigt 
ökat. Den genomsnittlige fjäll
backabon gav år 1968 goda 22:40 
kr. i kollekt. Vidare gläder sig 
biskopen åt att kyrkan är ny
restaurerad och nu vackrare än 
någonsin. Därför ger han för
samlingens valda styrelser en 
eloge. 

J ag vill till sist citera biskopen 
i visitationsstämmans avslut
ningsord: "Många har upptäckt 
hur mycket det finns att hämta 
i kyrkan. Man skulle bara önska 
att många fler gjorde den upp
täckten. Den hör till de vikti
gaste upptäcker man kan göra 
i livet. Den enda som betyder 
något för oss om hundra år." 

Alvar Högberg 

Trettondedagens missionsoffer i 
Fjällbacka kyrka inbragte 2.835 
kronor. 

Palmsöndagens kollekt till Lu
therhjälpen inbragte 3.525 kro
nor. Detta är säkerligen den 
största kollekt som upptagits i 
Fjällbacka kyrka. 

läggas på söndagen, för att alla 
som vill vara med skall få en 
möjlighet till detta, men skulle 
det inte vara tänkbart att man 
gjorde en paus i tävlandet för 
att bevista gudstjänsten. 

Är inte detta möjligt, så varför 
inte meddela mig, så skall jag 
gärna, det är förresten min 
plikt, besöka idrottslokalen och 
hålla en andaktsstund. Just det
ta att besöka en idrottslokal är 
inget nytt och främmande fö. 
mig. Under min tid i Norrland 
har jag vid upprepade tillfällen 
blivit kallad till såväl tävlings
platser som instruktionsläger, 
det var väl inte bara för nöjets 
skull, som en norrlandstidning 
kallade mig för idrottsprästen. 

Nej, slutar kyrkoherde Holm
qvist, jag är ingen motståndare 
till idrotten, men jag vill fram
hålla att man inte enbart skall 
tänka på kroppen, vi har ju ock
så alla en själ som behöver vård 
och injektioner. 
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Nordbohuslän: Avfallsplats för västeuropas atomavfall? 
av 

Fil. mag. Reine J acobsson 

Stora obebyggda områden som ur miljösynpunkt är mindre a ttraktiya omger den franska plutonium
anläggningen - La Hague i nordvästra delen av landet. Ett vidsträckt system av provtagningssta
tioner kontrollerar kontinuerligt radioaktivitetsförändringar. 

Vid AB Atomenergis informa
t ionsmöte i Tanumshede den 15 
januari angående planerna på 
ett eventuellt plutoniumverk 
med tillhörande lagringsanlägg
ning för höggradigt radioaktivt 
spillrnateriai för lagt till Sannäs 
i Tanums kommun, informera
des medborgarna inte med ett 
ord om att anläggningen sanno
likt kon1iller att grundas på ett 
europeiskt samarbete inom ra
men för Eurochemic - ett eu
ropeiskt a tomföretag ägt av ·· bl. 
a. 13 OECD-länder. Enligt de 
avtal som ligger till grund för 
Eurochemic och som under
tecknats av OECD-staterna åt
njuter företaget speciella förmå
ner och lättnader i det land, där 
företaget arbetar. Sålunda är 
en Eurochemic-anläggning be
friad från direkta sk atter och 
tullar m.m. 

Under åren 1960~62 gjorde AB 
Atomenergi en inventering av 
lämpliga förläggningsplatser och 

en p!"Oje.ktsudie ror en kom
n:ersieI: upparbetningsanlägg
nin . R eta ktblSträckan från 
~cb-v.w t:iL. ~t:römstad under

si) €S och me låll på ett om
rade vid Sannäsfjorden i Ta
nums kommun. Yiktiga faktorer 
vid plat=alet har u ppgivits va
r a bL a . berg lår långtidsförva
ring av avfall, sötvattentäkt, 
möjlighet att släppa ut avlopps
vatten samt tillgång till hamn 
och goda landkomrnunikationer. 

Genom de myck et begränsade 
erfarenheter av säkerl1etsfrågor 
vid denna typ av anläggning 
samt ovissheten beträffande 
framtida krav ansågs det önsk
värt att välja en plats med re
lativt begränsad bofast befolk
ning inom en ganska vid krets. 
Det förtjänar emellertid påpe
pas att AB Atomenergi vägrat 
att offentliggör a denna utred
ning, varför en bedömning av de 
slutsatser som lett till valet av 
Sannäs som lokaliseringsort ej 
varit möjlig att göra. 
Emellertid finns annat offentligt 
material att tillgå, däribland den 
material-redovisning som ar
betsgruppen för fysisk rikspla
nering inom kommunikations
departementet för en tid sedan 
avlämnat. D:iri redovisas bl. 2. 

planerna för en lokalisering av 
en anläggning för upparb etning 
av utbrända uranelement till 
västkusten. Arbetsgrupp2n som 
fått uppgifterna från AB Atom
energi konstaterar att en atom
reaktor av nu känd typ ooh med 
en effekt på 400 MW lämnar c:a 
20 ton utbrända u ranelement p er 
år. Genom bearbetning av dessa 
i en särskild kemisk p rocessan
läggning utvinns uran och plu
tonium som åter kan användas 
som reaktorbräns1e. Därutöver 
erhålls viss starkt radioaktiva 
restprodukter som under flera 
hundra år måste förvaras under 
iaktt~gande av särskilda säker
hetsåtgärder. 

for/s . sid. 23 

Vad är egentligen ett pluto
piumverk? 

samband med produktionen 
av atQmkraft i reaktorer ge
nomgår uranbränslet flera olika 
stadier från utvinning av råva 
ran naturligt uran fram till för 
varingen av det radioaktiva av 
fallet. I denna s. k. bränslecykel 
utgör upparbetningen det sista 
ledet. Sedan de utbrända bräns
leelementen tagits ur reaktorn 
måste restprodukterna, främst 
uran och plutonium, utvinnas 
för återanvändning och det ra
dioaktiva avfallet långtidförva
ras. Det är detta som sker i ett 
plutoniumverk - en upparbet
ningsanläggning. Verksamheten 
är kapitalkrävande och tekniskt 
komplicerad inte minst beroen
de på att säkerhetskraven måste 
sättas mycket högt både beträf
fande själva processerna som 
avfallsförvaringen på grund av 
den starka radioaktiva utstrål
ningen. 

Sedan lång tid tillbaka har AB Atomenergi innehaft detta 
område vid Sannäsfjorden. 
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==p av ordf. i den ko.m
;som tillsattes av Kville 

=lnämnd för en allsidig 
..... :=-..;.~.c.·ll,g o.m upprustning av 

eka camping, har jag bli-
_bedd att lämna en ko.rt

- :: redo.görelse för de förslag 
=rnmlagts o.ch sedermera 

Kville ko.mmunal-

_~det i fråga, so.m förvärva-
av Fjällbacka municipal
~e i mitten av 30- talet, 
~ lIDder större delen av den
~ ":d använts för camping o.ch 

allmän badplats. Platsen 
~ varit livligt frekventerad 

'- m ånga återko.mmer år efter 
.... ::ör att där tillbringa sin se
=<:5"ter. 

Je hälso.vårdande m yndigheter
-" ställer do.ck vissa krav även 
:r denna verksamhet, detsam
;::a gör numera o.ckså allmän
= en i större utsträckning. 
:peciellt avses den sanitära de
:211 men även service av olika 
sag skall i dag ingå i en cam
ping. 

::Jet pro.gram, so.m den seder
n::era tillsatta byggnadsko.mmit
:en hade att fullfölja är föl
'ande: 

::-ppförande av to.alett o.ch ser
-ieebyggnad, 21 X S meter, inne
~de 12 st. vakuumto.aletter, 
: - st. tvättställ, 4 duschar, ut
:::-=e för disk, tvätt o.ch stryk
=g. tillgång till varmvatten, 
~dmingsuttag. En hårto.rk 
.cr::mer att betjäna damerna. 

befintliga byggnatio.nerna 
- er så småningo.m att för 

_ =a, även de idylliska "hem
?-:1..."ell". Vattenfrågan löses 

- -~ geno.megen hydro..fo.ran
; "'=-ing vilken även betjänar 

"";':':.,.aande bebyggelse . 

Fjällbacka Camping 

Den Po.Pulära sim- o.ch seglar
sko.lan skall även bli tillgo.do.
sedd geno.m uppförande av 
tvenne mindre byggnader so.m 
uppehållsrum o.ch förvarings 
p lats. . För seglarsko.Lans verk
samhet har uppförts en brygga, 
60 meter lång, där 18 båtplatser 
är avsedda för uthyrning. 

En allmän översyn o.ch förbätt
ring av bado.mrådet o.ch strän
derna ingår i pro.grammet. 

Ko.mmitterade har 116.000 kr. 
till sitt förfo.gande inkl. det 
statsbidrag so.m sökts ho.S Na
turvårdsverket ur fri luftsfo.nden. 
l'no.m campingen ko.mmer arbe
tet att igångsättas så snart sta
ten lämnat sitt m edgivande do.ck 
tidigast efter badsäso.ngens slut 
i aug. månad. Övriga arbeten, 
so.m nu pågår, beräknas vara 
avslutade till den 1 juli i år. 

Ko.mmunikatio.nerna till o.ch från 
campingo.mrådet o.ch badplatsen 
har under senare år blivit ett 
pro.blem med tanke på den öka
de bilismen, trånga passager o.ch 
o.tillräckliga parkeringsplatser. 

För att nå o.mrådet i fråga mås
te samhällets trånga vägnät an
vändas med de trafiksäkerhets
risker o.ch det o.behag fö,r de 
kringbo.ende detta innebär . Det 
förslag, so.m ko.mmer att fram 
läggas, skall i sto.rt sett fö lja 
den sedan äldre tider befintliga 
samfällda vägen till området 
o.ch anslutes till kustvägen via 
vägen till idro.ttsplatsen. En 
vägsamfällighet med berörda in
tressenter avses därför att bil
das fö'r vägens anläggning o.ch 
underhåll, vartill statsbidrag 
beräknas utgå. De största ko.st
naderna ko.mmer att åvila ko.m
munen. När arbetet kan igång
sättas är beroende av såväl stat
liga so.m ko.mmunala beslut. 

En nyhet för campinggästerna 
är att i år införes campingko.rt
systemet, vilket innebär att den 
besökande får legitimera sig . 
varvid en effektivare ko.ntro.ll 
åstadko.mmes. 

Målsättningen för Fjällbacka 
camping bör vara att den kan 
bli klassificerad so.m en tre
stjärnig camping. mvesteringar 
skulle därför erfo.rdras för en 
utökning av to.alett o.ch service. 

Till den sistnämnda hör bl. a. 
uppförande av kio.skbyggnad" 
innehållande utrymme för re
ceptio.n, ett mindre samlings
rum med TV, livsmedelsförsälj 
ning i begränsad o.mfattning, 
aktiviteter särskilt för de yng
re familjemedlemmarna. Ko.st
naderna härför skall vara själv
finansierade geno.m arrende el
ler hyro.r. 

Campingen har ko.mmit för att 
stanna. Kanske inte i fo.rm av 
tältning utan fast mer med hus
vagn o.ch i småstugo.r, vilket se
nare blivit allt mer populärt. 

Denna utveckling ställer större 
krav på utrymme. Men även 
utrymme erfo.rdras för att kunna 
öka antalet gäster för att få un
derlag för täckning av de öka
de ko.stnaderna. 
De investeringar, so.m Kville 
ko.mmun gör får ses mo.t bak
grund av det ökade intresset 
från fritidsfolket so.m vill ko.m
ma till vår bygd. Men cam
pingen får numera även ses so.m 
en del av vårt näringsliv. Cam
pinggästerna i Bo.huslän beräk
nas i dag o.msätta c:a 24 m ilj. 
kr . För våra näringsidkare i vår 
ko.mmun är en ökad andel i 
denna kaka värdefull för att in
te säga ett livsvillko.r för dess 
existens under den övriga delen 
av året. En väl rustad camping 
i Fjällbacka med sitt vackra lä 
ge, tillgång till bad, segling, fis 
ke o.ch andra aktiviteter i o.me
delbar närhet till samhället upp
skattas i hög grad av våra so.m
margäster. Denna uppskattning 
skall vi inte endast bevara utan 
vidareutveckla. Ett led i denna 
får ses det ko.mmunala stöd so.m 
här relaterats. 

Wilhelm To.reld. 

Gynna Fjällbackabladets 

annonsörer! 
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Fjällbacka får modern skola 
f orts. fr&n sid. I 

Skolan vilken skall undergå ombyggnad tillhör de äldre lokalerna och uppfyller ej nutida mått och krav. 

Bidrag till bryggdansen 
av följande personer: 

Fjällbacka tecknades under år 1969 

G. Wallin, Kungälv 100, Ulla o. 
Jan Steen, Götebo,rg 125, A. Mo
rales, Stockholm 200, Gunnar W. 
Olsson, Fjällbacka 20, Kerstin 
Kroorra, Fjällbacka 5, Inga-Lisa 
Hylin, Danderyd 50" Gwmar 
Bundsen, Göteborg 20" Jan Ek
borg, Fjällbacka 20" E. T. G. 
Stubelius, Fjällbacka 25, Therece 
Nordblom, Fjällbacka ID, Hugo 
Stenbäck, Stockholm lOD, F. 
Wingren, Skövde 100, "Ett vän
ligt tack för Ert arbete" W, Ha
rald Ahlzen, Fjällbacka 10, Hans 
Link, L und 50" Arne Brunnberg, 
Fjällbacka 20, Britta Larsson, 
Stockholm 25" Allie Arons
son, Fjällbacka 10', Berta 
Olsson, Fjällbacka 15, Börje Ek
lund, Fjällbacka, 5, C. W. Ek
ström, Fjällbacka ID, Lilly Her
logsson, Fjällbacka 10, Sven 
Eriksson, Stockholm 100, Holger 
Uden, Stockholm 15, O. An
dreasson, Fjällbacka ID, Sten 
~ilsson, Lund 25, Gunnar Carls
son, Fjällbacka 20, Erik Jansson, 
Fjällbacka 5, R. Bille, Fjällbacka 

. 25, K. E. Karlsson, Fjällbacka 
ID, Å. H. ID, Carl E. Carlsson, 
Fjällbacka 10, Nils Christensson, 
Fjällbacka 20" Ulf Hammar
strand, Fjällbacka 25, B. Jans
son, FjäHbacka 25" O. E. Johans
son, Stockholm 25, Dagmar Hey
man, Stockholm 20" F. oläsligt 
namn, Fjällbacka 15, Okänd 10, 
Sven Hellberg, Fjällbacka 10, G. 
Thomas, Fjällbacka 20, Sven 
Bundsen, Bromma 20, E. Carls
son, Rödhammar ID, Artur J 0 -

hansson, Karlslund 10, Anders 
Engberg, ödsmållO, John H . Jo
hansson, Fjällbacka 10, Familjer
na Carlbäck, Fjällbacka 50, 
Bengt J ohansspn, Sävedalen 30, 
Per Eric Ed4~1l, Göteborg 25, 

Eva Forsbäck, Kungsbacka 50, 
All-Foto, Fjällbacka 100, B. 
Jansson, Gävle 25, Astrid Tern
ström, Fjällbacka 25, Claes 
öberg, Trollhättan 20, P eter Eg 
nell, Västra Frölunda 25, Famil 
jerna Lagerkrantz o. von Hof
sten, Stockholm 50, Georg Aron
son, Fjällbacka 20, B . Nordberg, 
Fjällbacka 25, Ebba ocb Bertil 
Carlen, Yxhult 50, Erik J ärund, 
Lund 50, Lars Odin, Halmstad 
20, S'. Thulin, Fjällbacka 25, Stig 
Källberg, Töreboda 50, Mar gare
ta Aronsson, Fjällbacka 20, Nils 
Sävstam, 'Eskilstuna 25, H erbert 
Karlsson, Munkedal 20" John I. 
Johansson, Fjällbacka 25, S ture 
Engström, Bankeryd 100, K arin 
Odin, Göteborg ID, Nils Svens
son, Huskvarna 25, R. Nyström , 
Göteborg 25, Sten Wetter, Göte
borg 50" Gwmar Hindemark, 
Säffle 50" Folke Melin, Göteborg 
10, Långsjö Camping, Fjällbacka 
150, Margareta Nilsson, Malmö, 
50, Konfektyrkiosken Centrum, 
Fjällbacka 150, Lars Granfeldt, 
Täby 25, Torvald Eriksson, Gö
teborg 15, O. Friis-Liby, Göte
borg 25, Ove Krok, Uddevalla 
25, T . Y. Almnäs, Motala 10, 
Ture Krantz, Fjällbacka 10, Curt 
Waldenström, Norrköping 25, 
Barbro Hellner, Lidingö 50, L. I. 
K. A . K. Kahlman, Fjällbacka 
25, Karin Forsberg, S'öderhamn 
50" John Granqvist, Fjällbacka 
ID, Torsten Månsson, Lidingö 50" 
Emil Raeger, Växjö lOD', Bengt 
Nygren, Borås 20, Thorsten Grill 
Stockholm 20" Anna-Lisa Fran
zen, Fjällbacka ID, Ingemar 
Engström, Skara 50" Greta Lindh 
Vänersborg 10, Gerda Kristens
son, Kville 20, Astrid Victor, 
Fjällbacka ID, Sonja Hjelm, 

Karlstad 15, Gunnar Andersson, 
Anrås 20" Gu nvor Ekebergh, 
Stockholm 10, Lennart Berg, Tä 
by I D, Fam. Nils Sundgren, Ny 
köping 30, Börje Jansson, Gäv
le 20" Folke Blomgren, Enskede 
ID, G. Nordenholt, Göteborg ID, 
Leif Christensson, Göteborg I D. 
Familjen I. Melin, Göteborg 
10,0" Ernst Johansson, Fjällbacka 
10, Allan Waldner, Göteborg I D. 
Summa kronor 3.395. 

Några namn har måst uteslutas 
på grund av otydlighet, vilket 
vi beklagar. 

Nytt reningsverk 
Fjällbacka 

for /s. fr&n sid. I 

följande kemisk fä llning samt 
vid behov klorering. Det tekni
ska utförandet omfattar av 
loppspumpstation, luftad sand
avskilj are, mekaniskt rensat 
galler, 2 st. flockningsbassänger , 
2 st. eftersedimenteringsbas
sänger samt klorkontaktsbas
säng. Anläggningen föreslås 
aven omfatta kemikalielager, 
klorlager, doseringsutrustning, 
vaktrum" div. personalutrymmen 
m. m . Utrötning av det avskilda 
slammet kommer att ske i den 
nu befintliga emscherbrunnen 
som ombyggs till rötkammare. 

Som flockningsmedel skall an
vändas aluminiumsulfat. Vid 
hög belastning på verket kan 
titnkas att tillfälligt tillsätta 

Bryggdansen 

och eko nomin 

Som vi utlovade i föregående 
nummer av Fjällbacka-Bladet 
kommer det ä\'en i år att bli 
bryggdans. D en s tartar som 
vanligt med dans runt maj 
stången för barnen midsommar
afton kl 17.()O. På kvällen spelar 
Kurt- Jerrys orkester upp till 
dans. På midsommardagen har 
vi samma program med dans för 
barnen kl li.OO-18.0D och kl. 
21.00-24..00 dansar vi å ter till 
K urt J errys. 

Vi vill samtidigt passa på att 
tacka alla dem som så m angran t 
har sänt in bidrag till denna 
dans. Utan Ert bistånd hade vi! 
helt enkelt inte kunnat dansa 
vidare. Det är allt för dyrt n u_o 
mera, men med tombolor, gott
försäljning oeh Ert mycket go
da stöd kan vi "dra vidare" ett 
tag till. Vi tycker alla det skul
le vara synd om de=a tradi
tionsdans helt skulle upphöra. 

An en gång tar vi oss frih eten 
att be om ett litet s täd för dan
sen så att den kan få fortsätta. 
Vill Ni sända oss Ert bidrag 
med bifogade inbetalningskort är 
vi Er mycket tacksamma. 

En sak till. 

Alla barn med m ammor och 
pappor är välkomna ner till 
dansbr yggan på m idsomm ar af
ton för att klä majstången . 
Klockan 15.00 börjar vi k lä. Ta 
gärna med blommor för att 
smycka den. K om så många som 
möjligt _ i skall veta att detta 
med a klä majstången är en 
upplevelse för barnen och för 
äldre också för den delen. 

:llånga _-eker sig se barndoms
åren igen. ocil - "et ont i det . 
Vi behöver avkoppling lite 
till mans i dessa tider. Dansa 
sedan med barnen runt maj
stången och !I!>P-e>" midsommar 
som den ska: upp-evas. 

Alla mer än nL.k:omna. 

Fjällbacka Havsbad u. p. a. öns
kar Er alla En riktigt fin och 
varm 50= 19/0. 

-Jin-

plymerer ror a::: förbättra sedi
menteringseffekten. 

Verkets placerina blir K varn
berget.. E l bergrum ommer att 
utsprängas varför "byggnaden" 
blir mer eller mindre osynlig. 

Den dag yerket kan tas i bruk 
blir en märkesdag då vi genom 
utloppsledningens mynning c :a 
200 m. sydväst Kråkholmen och 
på 16 m, djup med gott samvete 
kan utsläppa samhällets renade 
avloppsvatten. 

Raymond Hansson 
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Med mini-båt over öppet hav 

Lasse Lundberg med sin Scalare. 

Jag vill börja med att säga att 
jag redan är besviken över att 
jag inte kunde genomföra seg
lingen jorden runt med min båt 
Scalare, men jag vill samtidi~ 
säga att jag så här några måna
der efter min förlisning vid 
västindiska Martinique ändå 
känner stor glädje öve r att kun
na komma såpass långt. 

Visst var jag övertygad, och är 
fortfarande, att kunna klara de 
stora haven i en liten båt, och 
min förhoppning är att en dag 
åter få pröva mina vingar i ett 
nytt försök . 

Nu till själva seglingen. 

Oerhört många hade innan min 
r esa varnat mig för att försöka, 
men konstigt nog kom de högsta 
olyckskraxen från seglare u tan 
erfarenhet. Ensamseglare som 
själva sett havet från en liten 
båt, sådana som Ake Mattson 
och många andra, var däremot 
mera sansade sina bedöm
ningar. 

Emellertid blev jag i slutet av 
september klar med Scarlare på 
k aj en i Fjällbacka där hon låg. 
J ag hann uppleva stormen här 
hemma, innan jag i början av 
oktober skeppade min båt till 
Lissabon, där den egentliga star
ten ägde rum. 

Den 25.10 seglade jag så för fö r 
sta gången ut på den mäktiga 
Atlanten, för den 600 mil långa 
trippen till Madeira. 

J ag kom aldrig dit . 

På den sträckan fick jag upple
va ensamseglarens stora m ar
dröm. Jag blev sjuk. 

Med en otrevligt p lacer ad böld 
för sökte jag navigera min båt, 
men flera av dagarna finns inte 
kvar i mitt minne. När jag var 
som dåligast (detta var strax 
innan bölden sprack) beslöt jag 

att i stället segla mot nordväst
afrikanska kusten för att för
scka nå Canarieöarna. 

J ag blev efter hand bättre och 
börj ade få ordning och reda på 
mig själv igen, efter en seglats 
på 13 dygn. 

P å trettonde natten såg jag lju
sen från Las P almas och mor
gonen därpå lands eg jag trött 
men glad på kajen vid Catalina
park en . 

Så började förberedelserna för 
det första stora provet. Tusen 
och en saker ~e kollas och 
något även ändras. Jag visste 
att jag h ade över 3.000 mils seg
ling framför mig, och jag var 
absolut inställd på att över leva. 

Över en månad tog detta arbete. 

Den 22 dec., två dagar fö re jul
afton, stack Yi iväg. katten Skip
per och jag. 

I ruffen låg mängder av julklap
par vilka jag fått av gamla och 
nya vänner. 

Efter två dygn till sjöss satte 
vår Herre vädret på ände, och 
det r ejält. 

Detta varade i tio dygn, tio 
dygn då det gällde att sova när 
helst man fick en chans. J ag 
kom in i en under lig trall där 
jag sov 15-20 sekunder i stö
ten, så långt var det m ellan 
brotten. 

Aldrig hade jag väl trott att 
vatten kunde ta sådan a former . 

Som stora berg vräkte vatten
massorna över mig, fräsande 
som vattenfall. 

Men jag kände att jag flöt. Jag 
var aldrig rädd i ordets rätta 
bemärk else . Man blir inte det 
när man saknar alternativ. Det 
gällde bara att klara sig. 

Dessa stormar, som uppträder 
då och då, kommer från Sahara 
och är svarta som synden. En
dast en gång på tio dygn upp
mätte jag vind under 20 meter. 

J ag försökte att ta mig mot vin
den, alltså söder ut, men det 
var lönlöst, jag orkade inte. 

På det sättet kom jag att ligga 
kvar i detta enorma lågtryck 
genom att jag drev m ed. 

Efter storm kommer solsken .. . 

Den tredje januari började ha
vet le. 

J ag kom in i passaden . 

Stormen hade drivit mig ur 
kursen nära 700 mil, och jag 
började min gång söderut. Jag 
hade klarat stormen, båten hade 
klarat stormen. Jag visste att 
Scalare var en bra båt! 

Så kom 30 dygn jag inte kan 
beskriva. Fisken lekte omkring 
mig. Havet log och vågorna 
kluckade som hemma i Hjär
terösundet. 

Valar, delfiner, guldmakrill, bo
niter, flygfisk och Lasse Lund
berg delade dagarna med var- . 
andra. Vi njöt av soluppgångar
na och de bugande dyningarna 
där topparna lekte som som
marmoln. Förlåt om jag blir ly
risk, det är så svårt att inte 
minnas . . . 

Så den första dagen i februari 
siktade jag ön Barbados. Jag 
hade klarat Atlanten. 

Jag var i fint trim och jag kän
de att jag hade lärt mig havet. 

Efter en nästan otrolig vecka på 
denna ö ställdes kosan till ön 
Trinidad utanför Sydamerikas 
nordostkust. 

Där var det karneval. Härliga 
glada människor och en magni
fik upplevelse. 

Så började jag min gång upp 
mot Virgin Islands. 

Dit kom jag aldrig. 

500 sjömil norr om Trinidad vid 
ön Martinique ändades min resa. 

I en olycka under bogsis mellan 
2 öar, min motor hade fått en 
liten skada och jag ville inte 
gärna gå i dessa strömrika vat
ten utan att ha den i ordning, 
skar min båt ner i den grova 
sjön. Mitt i den svarta natten 30 
mil från land fick jag överge 
henne då hon brutits upp. 

Efter en månad kom jag hem. 
En dag vill jag fortsätta där jag 
slutade. Jag vet att jag kan kla
ra det, och en dag kommer jag 
att klara det .. . 

Till dess . . . Vad kan man m er 
begära i väntan på en ny chans 
än att få segla i Fjällbackas 
vackra skärgård. Jag ser fram 
emot att åter få leda seglarsko
lan vid Sälvik och att återse 
mina seglarvänner. 

Lasse Lundberg. 

P. S. Kommer att hålla ett fö
r edrag med färgbilder från At
lan tscglingen och öarna. 

D. S. 

Ny innehavare av trafikskolan 
Fjällbacka 

Fr. o. m. den 15/6 har undertecknad övertagit T rafik

skolan i Fjällbacka Körkortsaspiranter hälsas välkomna 

Låga priser. Anmäl Er nu - det lönar sig 

GUNNAR HELLBERG 
TELEFON 0525-31194 

Kom ihåg sommaren 1970 med 

(f-dtrj.iJ lidet 

FILM FRAMKALLNING KOPIERING 

({) äLk(J.mmen ! 

• SONNYS FOTO • FJ;A;LLBACKA TEL. 0525-31550 
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Oljeutsläpp i skärgården 
För den inre skärgården har 
oljeutsläppen till sjöss stått som 
ett ständigt hot. Vad det skulle 
betyda för sommarlivet om olje
bälten trängde in bland kobbar 
och skär vet alla. Ofta har des
sa tillbud avvärjts, men stund
om h ar det varit nära att oljan 
skulle driva in i fjordarna. Is
barriären under vintern gav 
kanhända ett gott skydd men se~ 
dan under våren blev läget me
ra kritiskt. För kort t id seda!). 
kunde man konstatera att kust
remsan söder om Hamburgsund 
och upp mot Fjällbacka hade 
fått kontakt med oljan. Oljan 
hade då trängt in i Joredsfjor
den söder om Sälviksbadet. De 
kommunala m yndigheterna vid
tog strax nödiga åtgärder för 
att bekämpa den oroväckande 
situationen genom att bortföra 
den kletiga massan innan den 
anställt för stor skada på strän
derna. 

Sophämtningen 

Kville dyrare 
Sophämtningen i Kville kom
mer att bli en aning dyrare det
ta år, enligt det beslut som 
kommunalfullmäktige fattat. 

Hälsovårdsnämnden hade till 
fullmäktige inkommit med ett 
förslag till ändrade hämtnings
avgifter såväl för soptöm!ling 
som tömning av latrinkärl. En
ligt förslaget kommer sålunda 
soptömningen för 720 helårshus
håll att höjas m ed 8 kr. t ill 105 
kr., för 90 ensamboende blir 
höjningen 3 kr. med en årsav
gift på 80 kr. och för 565 som- . 
marstugor också en höjning av 
3 kr. till 90 kr. Man har dess
utom 3.300 latrinkärl som skall 
tömmas, och avgiften för detta 
blir en krona dyrare per töm
ning eller nio kr. per l~ång. 

Fullmäktige godkände hälso
vårdsnämndens förslag och fast
ställde de föreslagna avgifterna. 

FRUKT och 

ORONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJÄLLBACKA' Telefon 0525/31074 

Gynna 
annonsörerna! 

Rä dd n i n gs kryssa ren 

lion i Fjällbacka 
fick under vintern bistå skär 
gårdsbefolkningen vid skilda 
tillfällen. När isförhållandena 
satte stopp för övrig båttrafik 
togs kryssaren i bruk för de 
reguljära turer vilka upprätt
hölls av hr Helge Holmberg, 
som befordrade post till öarna 
samt ombesörjde att skärgårdens 
enda skolelev, Sven Olof Holm
berg, kom i land för att sedan 
färdas vidare t ill skolan i Ta
numshede. Även vid sjukdoms
fall i skärgården kom den väl 
till användning som t . ex. när 
hydrokopterförare Helge Holm
berg satts ur spel genom hong
konginfluensan. När sedan is
förhållandena satt definitivt 
stopp för all båttrafik kunde 
dock kontakten med land upp
rätthållas med hydrokoptern, 
vilken blivit befolkningens hopp 
när skärgården isolerats av is. 

Med denna farkost kan man be
tvinga såväl is som snömassor . 

Den har även under vintern 
satts in i sjuktransporter där 
den visat sig mycket lämplig då 
den gör stor hastighet. 

V ästkustfjska mas 
avdelning 34 har haft årsmöte å 
Stora Hotellet i Fjällbacka var
vid ombudsman. Rune Jonsson 
ledde förhandlingarna. Av de 
ärenden som diskuterades på 
årsmötet var fredningsområdet 
för hummer. Fiskarna var i 
princip för att fredningsområdet 
bibehålles och även kan utvid 
gas men formen fredningen och 
märkningen ansågs böra vara en 
annan. Det beslöts även att in
lämna en motion till kongressen 
om denna ändring. 

Mötet kritiserade det pris som 
Svensk F isk ' tillämpade och som 
var alltför lågt. Mötet öppnades 
ClV ordföranden Bengt Kahlman 
s'om höl~ parentation över de 
medlemmar som avlidit under 
året. 

Till styrelse valdes ordf. Bengt 
Kahlman, kassör Bertil Holm, 
sekr. Tore Jonsson, övriga leda
möter Bertil Olsson, Folke Ols
son. Ombud till kongressen 
Bengt Kahlman, Karl Emil Boh
lin, Bengt Eliasson. 

BYGGMÄSTARE 

JOHN GRANQVIST 
FJÄLLBACKA 

Allt arbete inom bygg. 
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

Tragiska mmnen från 

Kville i gamla tider 
Kville församlingsblads sena

ste nummer finner man bland 
annat läsvärt, även en uppteck
ning av händelser från gamla 
tider. Sålunda får man reda på 
att fyra personer avled i spet
älska år 1826, men även att inte 
mindre än sexton personer av
led i kikhosta 1789. Bland annat 
anmärkningsvärt kan nämnas 
att år 1834 avled 30 personer i 
kolera medan denna siffra mins
kat till 15 personer 1859. 1756 
hade man i socknen en katt som 
var mördare, katten hade nämli
gen lagt sig över· munnen på ett 
barn som sålunda kvävdes. 

Dubbelisolering, 
överbelastnings
skydd och riktiga 
kullager. Själv
klara krav på ett 
hemverktyg. 

BOSCH 
Combi E 

I försarnlingsbladet finner man Serien 
också ett annat gammalt minne, 
som tyvärr fallit i glömska hos 
allmänheten, nämligen historien 
om det stora kyrkbullret i Kvil
le. Det var en sommarsöndag 
1834, som en främmande präst 
predikade. En av kyrkobesökar
na greps tydligen av skräck och 
kastade sig ut genom ett föns 
ter. De andra åhörarna greps av 
panik och rusade mot utgång
arna, eller hoppade ut genom 
fönstren. I det allmänna tumul-

Det finns nu 3 Bosch Combi 
att välja mellan. Med l eller 
2 hastigheter. Slagborrfast 
om Ni så önskar. Men alla 
tre har automatiskt överbe
lastningsskydd. Är dubbel
isolerade. Har riktiga kulla
ger. Och hela 3 m. kabel. 
Välj den Bosch Combi som 
passar Er bäst! 

tet blev många skadade. Histo- L-____________ --" 

rien säger också att en äldre 
n;an tappade sin hatt och måste Olofssons Järnhandel 
ga hem barhuvad. 

En gammal sinnesslö kvinna 
som ofta kom till kyrkan, och 
som hade väckt uppmärksamhet 
för sitt unerliga beteende utro
pade: "Så många galna männi
skor har jag aldrig seH på en 
gång förut." 

Vad som orsakade det h ela fick 
man tydligen aldrig någon klar 
uppfattning om, men det gissas 
på att det möjligen kan ha va
rit ångor från de nykalkade 
väggarna som kan ge illusionen 
av rök, så att man trott att el
den var lös. Trots att prästen 
var fattad, och manade åhörar
na till lugn hjälpte det inte, alla 
skulle ut fortast möjligt. 

FJÄLLBACKA - T el.fon 0525 - 31040 

1. A. FREDLU N D 
= PLATSlAGERI = 
TELEFON 0525/31080 

Utför alla slag av 

plåfslageriarbefen. 

Vi fö ra även pla.f

och Planylrännor. 

OBS. 
Låt yrkesmannen utföra monter

ingen så blir Edra belr.ymmer mindre 

2j~9dend ~ ~4~k 

Kville Sparbank 

~ 
I aHa bankärenJ en vänJ EJer 

ti[[ sparbanken 
FJÄLL BACKA Tel. 0525 - 31019, 31080 

Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 

Rabbalshede och Kville. 
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Inför golfsäsongen 
Hur banan "övervintrat" och 
allt det där hoppar vi över för 
att istället ägna oss åt nuet och 
vad som kommer att ske i som
mar. 

Ni, som varit ute på golfbanan, 
har sett att klubbhuset växt till 
sig. Nu har vi ett klubbhus med 
vagn- och bagutrymme och inte 
tvärtom som tidigare. Goda cm
klädningsmöjligheter tillsam 
mans med dusch bör höja triv
seln högst avsevärt. Dessutom 
har Badrestaurantens Lauri Jo 
hanson tagit hand om serve
ringen. Risken är väl nu den 
att "19-hålet" blir det mest fre 
kventerade . . . 

Nåja, inget fel i det, huvudsa
ken att man trivs. 

Vår tidigare tränare, Lars Fly
ning, uppskattades mycket förra 
året, så klubben beslutade en
gagera honom även för denna 
sommar. På grund av repövning 
kan Lars endast vara i Fjäll
backa under halva juli. Detta 
betyder således, att de som vill 
ha lektioner får vara ute i god 
tid för att beställa lektions
timma. 

Lite tävlingar har förekommit 
på vårkanten, bl. a . avgjordes 
Pingstpokalen där junioren Odd 
Österlund finalbesegrade Bertil 
Hugoson med 3/ 2. Den stora be
givelsen under tävlingssäsongen 
blir annars Anråspokalen d en 
11 juli - 18 håls slagtävling 
max hcp 18. 

Till sist vill jag påminna om två 
viktiga datumangivelser: 

Den 18 juli. Klockan 20.00 har 
klubben sin årligt återkomman
de golffest uppe på Badrestau
ranten. Även om det inte blir 
fyrverkeri eller något sprakande 
artis tuppträdande är jag över
tygad om att det blir några an
dra roliga överraskningar. Nö
jeskommitten är i full gång. 

IDROTT 
Den 8 augusti. Klockan 18.00 
har klubben sitt årsmöte. Då 
skall Ni ta tillfället i akt att 
komma med synpunkter. De kan 
ju leda till förbättringar och det 
är vi ju alla måna om. 

Till sist vill signaturen önska 
samtliga golfare en god säsong. 

Arne Pineus 

Tennisbanan 

Källvik 
omhändertas även i år av Bertil 
Andreasson. Han sköter även om 
golfbanan vid samma ställe. 

Föreningen Fjällbacka Havsbad 
utarrenderar tennisbanan till 
Tennisklubben och det är den
na klubb som skall omhänderha 
och arrangera tennis turneringen 
i sommar liksom de även gjort 
alla tidigare år. Avslutningen 
och prisutdelningen sker på res
taurant Fjällbacka Havsbad i 
samband med FFF:s festlighet 
där den 24 juli. Vi ber observe
ra datum, då det i föregående 
nummer felaktigt publicerades 
den 25. Vi ber Er även att an
mäla deltagande till denna fes t 
direkt till restauranten, och ej 
som Ni gjort tidigare t ill John 
Johansson, Skoaffären. Anmäl 
Er även i mycket god tid då 
denna fest är lika populär år 
från år och som regel får en 
mängd personer inte plats. Bo
ka denna fest i god tid alltså . 

Fjällbacka Havsbad u. p. a. eller 
som den i dagligt tal kallas 
BadortsföreningEn kommer (om 
än inte i år) att försöka få till 
stånd ett nytt omklädningsrum 
med tillhörande wc och dusch 
vid tennis- och golfbanan. Vi 
hoppas på anslag från olika 
m yndigheter bl. a . kommunen. 

Med eget arbete och lite eget 
kapital kanske ett omklädnings
rum kan komma till stånd näst
kommande sommar. Som d ~t nu 
är och i den kondition nuvaran
de bod befinner sig fyller den 
på intet sätt något som helst 
krav på varken sanitär eller 
personlig trevnad. 

-Jin-

NISSE CARLSSONS 

nya 

Allt i modern Hårvård 

Tel. 0525/31125 

Fjällbacka idrottsplats får vänta på 
pengar till planerad utbyggnad 
Fritidsnämnden i Kville har till 
kommunalfullmäktige inkommit 
med en anhållan om ett anslag 
på 35.000 kr. för utbyggnad av 
Fjällbacka idrottsplats och den
na fråga förelåg vid fullm·äkti
ges sammanträde. Kommunal
nämnden hade tillstyrkt fram
ställningen men fulmäktige vil
le ha frågan bättre utredd oc'<1 
återremitterade ärendet till fri 
tidsnämnden, som nu alltså 

ånyo får gripa sig an denna 
fråga. 

Fullmäktige beslutade vidare a • 
båtplatsavgifterna inom kom
munen skall höjas något och hi 
mera enhetliga för h ela kommu 
n en. Det kommer i fortsär: 
ningen att kosta 75 resp. 12-5 kr, 
per båtplats. Även priserna ro!' 
uppläggning på kaj fastställde:; 
av fullmäktige. 

FIK:s damsektion arbetar vidare 
Fjällbacka IK:s damer arbetar 
säkert vidare. I december i fjol 
anordnade damsektionen sin 
sedvanliga luciafest på Rest. 
Fjällbacka Havsbad, där lucian 
Margareta Aronsson, Fjällbacka, 
kröntes av disp. Erland Järund 
som även fäste ett halssmycke 
på lucian, vilket var skänkt av 
AB Inventing. Lucian och h en
nes tärnor underhöll m ed vacker 
sång. Mona Hedström från K vil
le sjöng tm eget ackompanje
mang, vilket även detta livligt 
uppskattades av den helt full
spikade salongen. Lilla Kerstin 
Karlsson med broder Mikael 
sjöng och underhöll publiken 

på ett strålande sätt. Tombol=. 
var m ycket åtråvärd och da: 
slutsåldes på rekordtid. Den in
nehöll både skänkta och egna 
arbeten och var m ycket stilfuIL 
Före kröningen på restauramen 
hade lucian med tärnor genom
fört en kortege genom samhället. 
FÖTeningen för Fjällbacka öns
kar damerna all framgång med 
sitt mycket uppskattade arbete. 
Bara det att kunna anordna och 
upprätthålla en tradition som 
denna julfest är beundransvän, 
Mycket arbete ligger bakom 
detta, det skall Ni veta. 

-Jin-

Fjällbacka IK:s damer sålde påskris 
En sektion liknande Fjällbacka 
IK:s damer får man leta efteT 
vad det gäller att hitta på akti
viteter. De är mästare i påhitt. 

För n ågra år sedan kom ett för
slag upp att man skulle börja 
sälja påskris. Detta anammades 
omedelbart och flickorna måste 
var och en plocka ett visst an-

tal påskbuketter. Dessa skulle 
sedan sättas i vatten för an i 
god tid till påsken vara utslag
na och lättsålda. Varj e år har 
nu sektionen sålt påskris. Ä\'en 
i år vilket framgår av ovan pub
licerade kort. En trägen påsk
risköpare är hr Eitel Karlsson. 

-Jin-

Fru Signe Johansson t. v . och fru Adele Berg t. h . lyckades 
sälj a riktigt bra och Eitel ser ganska belåten ut. 
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SSN:are! 
Sommaren är snart här och det 
är dags att göra iordning båten 
till en ny seglarsäsong. Vi i sty
relsen har bråda dagar att få 
allt i ordning till den första sto
ra regattan på midsommar. 

I påskas hade vi årsmöte för 
sista gången på en påsk, ty då 
gick de nya stadgarna igenom 
och årsmötet förläggs i fortsätt
ningen till sommaren. Följande 
befattningshavare valdes: Sty
relse: ordf. Sture Kahlman, vin
tertel 0520-363 69, sommartel. 
311 48, v. ordf. &ik Lindström, 
sekr. Anders Järund, sommar
adr. Mörhult 339, Fjällbacka, 
vinteradr. Ulrikedaisv. 2, S 108, 
22358 Lund, kassör Stefan 
Strömberg, segl.nämnd: ordf. 
Bengt Kahlman, övriga led. Olle 
P aulson, Alf Jonasson. 

Valberedning: Bertil Hugosson, 
Sven Palm, Roger Karlsson. 

JuniorkommittE~: Sture Kahl
man, Alf Edvardsson, Kjell Jo
nasson. 

Bankommitte: Sture Kahlman, 
Erik Lindström. 

Seglingsnämnd: Bengt Kahl
man, Kjell Jonasson, en vacans. 

Festkommitte: Alf Jonasson, 
Bengt Bohlin. 

Revisorer : Arne Fredlund, Ev€rt 
Waldner. 

I övrigt beslöts: Träningsseglin
garn a flyttas till måndagar, då 
"fotbollen" har träning på tis
dagar. 

Styrelsen utser deltagare i Bo
huspokalen. 

Arsavgiften blir 5 kr. Den är 
satt såpass lågt för att få med 
så många seglare som möjligt, 
även de som är med i andra 
sällskap. Vårt medlemsantal är 
f . n . 88, men vi borde minst 
kunna bli 150 i sommar. 

Skrifter av mindre allmänt in
tresse finns att låna hos sekre
teraren. 

Vi har gått med i Svenska Seg
larförbundet, vilket gör att vi 
kommer att vara bättre ajour 
med vad som händer på seglar
fronten. Det innebär också att 
vi kan kräva att alla, som del
tager i våra seglingar skall va
ra medlem i något registrerat 

sällskap. I år kommer vi att va
ra mycket hårda med detta, och 
kräva att få se giltigt medlems
kort innan starten. Medlemskort 
finns att lösa på Roger Karls
sons ekipering i Fjällbacka. 

Hjälp oss sprida kunskap om 
detta. 

I de nya stadgarna står att den 
som representerar SSN någon 
annan stans än i Fjällbacka el
ler Grebbestad skall meddela 
detta till sekreteraren. 

Arets seglarkalender ser ut så 
här: 

6-7 juni: Orust Runt, SS Ägir, 
tel. 0522-323 54. 

20 juni: Bohusregatta, SS Nor
derviken, tel. 031-81 05 30. Bo
huspokal, tel. 031-48 6238. 

11 juli: Pricksegling, Strömstads 
SS, tel. 0526-10242. 

12 juli : Kosterpokalen, Ström
stads SS, tel. 0526-102 42. 

12 juli: Gullmarsregatta, SS 
Gullmar, tel. 0523-100 14. 

18 juli: Hovenäsdagen, Hoven ä
sets SS, tel. 0523-30314. 

19 juli: Högsommarregatta, SS 
Norderviken, tel. 0525-313 14. 

21 juli: SSN:s sommarmöte. 

25 juli: SSN-BJK:s distansseg
ling, SSN-BJK, tel. 0525-10020, 
10244. 

26 juli Badortsregatta, BJK, 
Grebbestad, tel. 05,25- 10020, 
10244. 

1-2 aug. Distanssegling, SS Vi
ken, tel. 0522-166 72. 

8 aug. Augustiregatta, SS Nor
derviken, tel. 0525-31314. Seg
larfest på badrestauranten . 

9 aug. Sotefjordsregatta, SS So
tefjorden, tel. 0523- 50240. 

15-16 aug. Distanskappsegling, 
SS Ägir, tel. 0522-323 54. 

22 aug. Tjörn Runt, Stenung
sunds SS, tel. 0303-70821. 

Träningsseglingar varje måndag" 
start Mörhult, tid anslås. 

Juniorprogrammet kommer ock
så att anslås. 

SSN:s sommarmöte den 21/7 kl. 
18.30 på Stora Hotellet. 

Härmed kallas du till SSN:s 
sommarmöte 1970. Föredrag
ningslista : 

1. Fråga om mötet stadgeenligt 
utlysts. 

2. Fråga om föredragningslistan 
kan godkännas. 

3. Val av mötespresidie. 

4. Val av två justeringsmän till
lika rösträknare. 

5. Val av styrelse för 1971. 

6. Val av revisorer för 1971. 

7. Val av valberedning för 1972 
års styrelse. 

8. Val av representanter till Bo
huslän-Dals seglarförbund. 

9. Meddelanden. 

10. Fastställande av 1971 års 
budget (årsavgift). 

11. Förslag till seglingsprogram 
för 1971. 

12. Styrelseförslag. 

13. Motioner (inlämnas till sekr. 
sen ast 11.7, stadge- och €kono
mifrågor senast den 7.7). 

14. Övriga frågor. 

15. Mötet avslutas. 

Glada seglarhälsningar. 

Styrelsen 

Seglarskolan Sälvik 
Det är som alla nog förstår 
mycket inspirerande att få job
ba m ed segling. Som tidigare 
kör vi alltså igång ute vid Säl
vik, med, som vi hoppas, mas
sor av positiva ungdomar. 

I år skall vi försöka återfå den 
härliga andan vi hade förra året. 
Efter midsommar kör vi vecko
kurser för både nybörjare, "la
dies" och mer för sigkomna. Vårt 
program innehåller också barn
båtskola för de yngsta, en sak 
vi ser fram emot att få jobba 
med. Det skall ju som bekant 
krökas i tid ... 

Seglarskolan kommer att h a in
formationer liggande hos F jäll
backas handlare. och i övrigt är 
alla välkomna för information, 
br evledes genom Seglarskolan, 
box 28, Fjällbacka, eller u te vid 
Sälvik där vi finns på plats på 
heltid. Båtuthyrning har vi även 
på listan i år så att Du som inte 
har båt skall kunna komma u t 
på "egen köl". 

Sist men inte minst, sommaren 
kommer att bli fin.. . Det är 
den alltid Fjällbacka. 

Vi ses. 
Lasse Lundberg. 

SSN:s bidrag till 
Fjällbackabladet 
våren ·70 

SSN har haft årsmöte på påsk 
för sista gången , ty på årsmötet 
i påskas godkändes de nya 
stadgarna för andra gången, vil
ket bl. a. innebär att årsmötet 
förläggs till juli månad. Vi hop
pas att på detta sätt kunna akti
vera sommargästerna. 

Påskdagens årsmöte samlade 13 
medlemmar. Diskussionerna blev 
både långa och livliga. Här ges 
ett axplock ur protokollet: 

SSN har gått med i Svenska 
Seglarförbundet. Detta innebär 
att vi i framtiden är bättre 
a jour med vad som händer på 
seglarfronten. 

P . O. Franzen framhöll att 
SSN:s träningsseglingar kollide
rar med fotbollsträningen. Där
för beslöts att träningsseglingar
na skall flyttas till måndag<,ll. 

Alf Edvardsson meddelade att 
FFF även i år skänker "flitpris" 
till flitigaste deltagaren på trä
ningsseglingarna. Vi ber att få 
framföra ett d jupt tack. 

"Bohuspokalen" för folkbåtar 
kommer i år att seglas i Fjäll
backa den 20 juni. I övrigt på 
programmet står: Högsommar
regatta, distanssegling, augusti
regatta m ed seglarfest, och sär
skilda juniorträffar. 

Det framkom på mötet att de 
meddelanden som SSN numera 
skickar u t är allmänt uppskat
tade. 

Årsavgiften fastställdes t ill 5 kr. 

I styrelsen invaldes som ordfö
rande Sture Kahlrnan, vice ord
förande Erik Lindström, sekre
terare Anders Järund, kassör 
Stefan Strömberg, seglingsnämn
dens ordförande Bengt Kahl
man, ön-iga ledamöter Olle 
Paulson och Alf J onasson. 

Vill du bli m€dlem finns kort 
att lösa hos Roger K arlssons 
ekipering. 

Vi ses på bölj an i sommar. 

Anders Järund. 

§) JE T TERLJll:NDS 
:::BAGER][ EFTR. 

Egen tillverkning av 

BAGERI och 
KONDITORIVAROR 

TEL. 05 25-3 10 29 
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Fotboll 
Världsstjärnan EUSEBIO förstärker 

svenska landslaget Fjällbacka 

" Svarta pärlan" EUSEBIO 

Det är nästan ofattbart. En av 
världens, för att inte säga värl
dens bästa fotboUspelare gästar 
Fjällbacka i sommar och kom
mer att förstärka delar ur den 
svenska VM-truppen i den s. k . 
badgästmatchen. Det kommer att 
att bli tidernas lag på Fjäll
backa idrottsplats den 12 juli. 

Hör här bara: Ronny Hellström, 
Tomas Nordahl, Rolle Stoltz, 
Agne Simonsson, Gunnar Green, 
Bebben Johansson, Örjan Pers
son, Janne Olsson, Kurt Axels
son, "svarta pärlan" Eusebio, 
ännu en portugis Antonio Pe
peira och till sist gaisaren Hasse 
Johansson. 

Det är bara så att man inte tror 
det är sant. 

Blir det sol och varmt kommer 
publikrekordet att slås med sto.r 
marginal. Detta borgar detta 
enormt starka lag för. Det gäl
ler bara att hitta kvalificerat 
motstånd till dessa giganter. 

Det är som vanligt Pelle Lund
berg assisterad av Bengt "Kola" 
Bohlin som håller i trådarna för 
detta evenemang. Ett m ycket 
stort och påfrestande jobb som 

grabbarna har all heder av och 
hela Fjällbacka är tacksam för 
dessa matcher vilka både ger 
Fik slantar i kassan och hela 
bygden en storartad reklam utåt. 

Ni kanske hör till dem som und
rar vem egentligen denn e Eu
sebio är? Kom då till Idrotts
galan i F jällbacka den 12 juli 
och se denna enastående fine 
spelare. Han är just den rätta 
typen för fotbollsspelare. Lång, 
smidig och samtidigt kraftig. 

Han har en enastående dribb
lingsförmåga och han skjuter 
ruskigt hårt. Är specialist på 
långa hårda skott. 

Hur kan då ett sådant litet sam
hälle som F jällbacka komma 
över en dylik attraktion som 
Eusebio verkligen är? 

Svaret ligger även här - Pelle 
Lundberg - och hans göte
borgsklubb Yaki-Da. Det för
håller sig nämligen så att hos 
Lundberg arbetar en gammal 
polare till Eusebio som disc
jockey vid namn Antonio Pe
peira. Denne Antonio hörde en 
gång till de mest lovande ung
domarna i Benficas reservlag. 

Han har också spelat matcher 
under Benficas turneer i Sveri
ge. Men han insåg snabbt att 
han inte kunde leva på fotbol
len - i motsats till Eusebio. Så 
Pepeira satsade på en civil kar
riär i stället. Började på uni
versitetet i Göteborg. Sådant 
kostar pengar och därför börja
de han extraknäcka på Yaki-Da. 

Som disc-jockey. Detta är bak
grunden till att Pelle Lundberg 
kom i kontakt med världsstjär
nan Eusebio. 

Föreningen för Fjällbacka öns
kar arrangörerna all tänkbar 
lycka med denna stora satsning 
och önskar även att vädrets 
makter ännu en gång skall visa 
sig från sin allra bästa sida. Det 
betyder enormt mycket både för 
Fjällbacka IK (rent ekonomiskt) 
och för hela Kville kommun 
(rent PR-mässigt) . 

-Jin-

Träningsmatcher 
Fjällbacka IK hade då finslipat 
formen med goda förberedelser 
på alla punkter. Träningen 'ha
de varit mycket god, samling 
hade som vanligt gjorts i Bulla
ren under en veck-enda och 
stämningen i truppen var ut
märkt. Träningsmatcherna skul
le börja. Strömstad stod som 
motståndare och det visste man 
på förhand var en alltför stal'k 
motståndare. Fik gjorde i alla 
avseenden en fin match och för 
lorade hedersamt med 2-0. 

Tanum ~. lod för nästa match mot 
Fik och efter mycket jämt spel 
segrade TIF med 3- 1. Fjäll
backa fick mycket god kritik 
och gjorde ett gott intryck på 
den församlade åskådarmassan. 

Det började således med två 
förluster. Detta var trots allt 
väntat. Både Tanum och Ström
stad spelar i högre serie och 
skall avgjort vara bättre även 
vid en tidig tidpunkt. 

S'tångenäs (bohusserielag) kom 
till Fjällbacka med sitt bästa 
garnityr. Matchen slöt 2-2 ef
ter riktigt fint smånätt spel från 
båda sidor. Det kanske nu änt
ligen hade lossnat lite. Men nej 
då. Efter det att grabbarna va
rit och tränat i Bullaren under 
en lördag-söndag kom så Skee 
IF på besök. Laget vann mat
chen med hela 9-0. Då frågade 
man sig: Hur kan sådant hän
da? Svaret gavs aven spelare 
i laget. - Vi hade kört mycket 
hårt på träningslägret i Bulla
ren och vi var stela till tusen. 

Det var inte lämpligt att för 
lägga en match i anslutning till 
ett dylikt hårt träningspass. Så 
gjordes emeliertid och resulta
tet blev därefter. Vi gick inte 
på r..ågot sätt in för matchen. Det 
gällde att, ara hel till seriestar
ten och inte ståta med brustna 

lårmuskler, då dessa fullkom ligt 
värkte hela söndagen. Så långt 
Fik-spelaren. Det är med tanke 
på träni.:1gslägret och den hårda 
träningen grabbarna blev u tsat
ta föl' försvarligt att det hela 
fullkomligt sprack, men man 
tycker att 9-0 var i mesta laget 
i alla fall. Nåväl, detta var en
dast en träningsmatch och man 
skall kanske inte ta dessa för 
allvarligt. Vi får vänta och se 
när Serien börjar. Då kanske det 
blir andra takter av. 

- Jin-

Seriematcher i fotboll 
Det började lika illa i serien 
som det slutade i träningsmat
cherna. Förluster. Fjällbacka IK 
mötte den 18 april Herrestad 
hemma, ett lag som Fik i alla år 
haft mycket svårt för m en spe
lat jämt och även vunnit ett par 
gånger. Denna gång hade lage
spelet från början till slut men 
gästerna gjorde ett mål mer och 
vann premiären med 2-1. 

Inte bättre blev det när Fjäll
backa for till Uddevalla och 
mötte farliga Svane på Ri.mners
vallen. Sanuna siffror här. För
lust med 2-1 efter bra spel en
ligt pressen. 

Nästa match skulle det väl lo 
na i alla fall. Det gällde Ide
fjorden hemma. Idefjorden \'ar 
bra det visste man. Laget hade 
spelat 1-1 mot Lysekil och sla
git Herrestad med 2-1, men nu 
gällde det Fjällbacka. Matchen 
blev besynnerlig. Fjällbacka led
de långt in på andra halvleken 
med 3-1 men trots detta för
lorades matchen med 5- 4. De -
ta är taktiskt fel. Sådant får in
te hända. Man skall kunna sä::a 
till alla klutar för att hålla en 
2-målsledning matchen ut och 
inte släppa in 4 mål på en kon 
tid. Detta var rent av svagt. 

Aterigen således en uddamåls
födust. På tre matcher har 
Fjällbacka förlorat samtliga med 
uddamålet. Det hade vi inte rik
tigt räknat med. Nåväl. de 
skulle komma fler matcher. 

Hamburgsund skulle slås på 
bortaplan. Detta förverkligades 
också. Med 4--0 vann F jällbacka 
över HIF och nu kanske det ha
de lossnat. Svaret skulle ges på 
hemmaplan nästkommande sön
dag mot Hunnebostrand. Jodå 
- det hade lossnat. 4-1 \-ann 
Fjällbacka med efter mycke 
gott spel. 

När detta skrives har F jällbacka 
repat sig efter tre uddamålsför
luster och det ser i varje fal. u: 
som om laget skulle komma 
igång på allvar nu. Vi får hop
pas detta och önska dem god 
lycka i fortsättningen. 

-Jin-
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Sporihändelser under 

vinterhalvåret 1970 

20/ 1. Fjällbacka får ny tränare. 

Fjällbacka IK:s nye tränare As
ton Akerberg har börjat sin 
syssla. Han kommer närmast 
från Brålanda i Dalsland där 
han med stor framgång har trä
nat Brålanda IF. Akerberg 
kommer att träna Fik:s grabbar 
2 gånger i veckan och hoppas 
på god framgång. Detta önskar 
även vi honom, och, och hoppas 
att Fik även i år skall 'kunna 
ställa till med "problem" för 
topplagen. Åkerberg hoppas på 
att Fjällbacka skall kunna klara 
sig ganska bra och ev. sikta på 
en topplats när serien är över. 

Tyvärr kanske spelarm;lterialet 
försämrats något i och med att 
Roger Olsson (V. Frölunda) 
slutar och ägnar sig helt åt gö
teborgsfotboll i fortsättningen. 
Åkerberg vill även framhålla att 
"Rom byggdes inte på en dag" 
och det kan uppstå problem i 
början av serien. En ny -tränare, 
nya metoder, nya spelare och 
helt ny uppläggning tar sin run
da tid innan det kan ge önskat 
resultat, men han är säker på 
att så mycket fotboll Fik:s grab~ 
bar besitter, kommer resultatet 
förr eller senare. 

22.1. Fjällbacka får nyförvärv. 

Så gott som samtidigt med att 
Roger "Wiking" Olsson lämnade 
Fjällbacka för spel i V. Frölun
da fick Fjällbacka två gona ny
förvärv. Det gäller i första hand 
Smögens snabbfotade ytter 
Bjarne Larsson (som föi' övrigt 

blivit riktigt fast i Fjällbacka, 
gift i år med Kristina Järund) 
och från Ellenö kommer mål
vakten Erik Karlsson, allmänt 
känd som god bollfångare. 

Fjällbacka började för övrigt sin 
träning i Tanums nya idwtts
hall nämnda datum. 

20/2. Sportlovet i Fjällbacka 
24-26 febr. 

Återigen var det dags för vin
terns sportlov. Alla skolbarnen 
ser med glädje fram mot detta 
lov. Isbanan är spolad och snön 
ligger vit och tät. Aktiviteter 
fanns det liksom tidigare år vid 
olika platser i kommunen. I 
Fjällbacka var det ishockey vid 
landisbanan på t isdagen kl. 10 
med instruktör S. O. Strandberg 
som magiste,r. Filmer visades 
samma dag vid Håkebackens 
skola. Det var mestadels idrotts
filmer. På onsdagen var det 
skidinstruktioIlJ vid Sälvik och 
på fredag var det gemensam 
bussresa till Idrottshallen i Ta
numshede. 

25/2. Bordtennis. 

Fjällbacka har spelat seriebord
tennis även i vinter. Tre lag har 
varit och kämpat lite var stans 
i vårt distrikt och både vunnit 
och fått sett sig slagna. Fjäll
backas A-lag var en stor glädje
källa i och med att laget vann 
sin serie div. 8\ grupp D på 16 
poäng före Rabbalshede på 10. 

B-laget däremot fick det betyd
ligt värre och slutade näst sist 
i sin serie. Laget skall ursäktas. 
Det hade betydligt värre mot
stånd. Ett av lagen hette Kungs
hamn A, och då förstår de som 
känner till lite om vår kustbord
tennis att serien var mycket 
hård. 

Pojklaget spelade 10 matcher. 
Förlorade nio och spelade en 
oavgjord. En poäng räcker inte 
långt utan laget blev sist. Ge 
inte upp hoppet grabbar. Ni 
kommer säkert igen vad det li
der. 

-Jin-

?Jaek 
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Bygdehistoria 
Under tiden 6 februari-slutet 
av april har i Stiftelsen Fjäll
backa Pensionärshems arkiv
rum studerats Bygdehistoria 
av 12 st. intresserade personer. 

Följande avsnitt har studerats: 

1. Vad tryckta källor förtälja 
om bygdens historia. 

2. Bilderna skänker ljus över 
många detaljer. 

3,. Kartorna visar gränser och 
ger intressanta upplysningar. 

4. Arkivalierna berättar värde
fulla saker ur bygdens liv. 

5. Församlingsböckerna blottar 
bygdens inre angelägenheter. 

6. Dagshändelserna speglar byg
den i helg och söcken. 

7. De gamla berättar intressanta 
och sällsamma upplevelser. 

8. Tingen omkring oss ger be
lägg för teknikens utveckling. 

9. ' Minnesmärkena bevarar åt 
världen pvärderliga skatter. 

10. Den levande bygdekalendern 
- det växande bygdearkivet. 

. 
I Fjällbacka 

Vart och ett av ovanstående av
snitt har studerats under tre 
timmars tid. Studieledare har 
varit Arne Fredlund. Även i 
Tanum och Hamburgsund har 
liknande kurser ägt rum. 

Söndagen den 24 maj 1970 hade 
Fjällbackas studiecirkel utflykt 
till olika minnesmärken i byg
den. I utflykten deltog även en 
del av kursdeltagarna från Ta
num. Härvid besöktes Kungs
klyftan i Fjällbacka, Gröne Hög 
vid Hög- Edsten, hällkistan vid 
Duesgård, hällristningarna vid 
Kallsäng, gravfältet, domarring
arna och prästänkesätet vid 
Vrångstad och dösen vid sam
ma gård, gånggrift å Tyfta, 
Svenneby gamla kyrka och Kre
ga 1.'Tarn. Här förtärdes med
haft kaffe och dopp i en vind
skyddad ,Tå av Kvarnberget. 
Sedan :ä1ldes färden t ill Horn
borgs slott och slutligen besök
tes märkliga hällristningar vid 
Hamnetorpet. Vid avskedet in
bjöd Tanumscirkeln till en lik
nande utfärd i den fornminnes
rika Tanumsbygden. 

A. F . 

1tä4 1U ~ en- TAXI 

Fjällbacka - Kville -
har gemensam dyg 

urgsund Taxistationer 
evakad telefon. 

Tel. 0525 - 331 02 
BÅRBIL - BUSS FO 

Innehavare: ffi S 

Färska räkor 

LSKAPSRESOR 
SSO 

arm korv 

VID FISKB RYGGAN 

TELEE"O 0525 - 313 64 

15 kvm. Segelbåt plast CSki-breeze) lullt segel utrustad, 

6 hkr Evinrude, Fisherman hjälpmotor, till salu eller ut

hyrning. 
Ägare: G. von Holsten 

Möllegatan 2, 271 00 Ystad 
Tel. 0411-16065 (Hem. 14025) 

Visas på Bror Janssons Varv 
Tel. 0525-31057 
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Olyckstillbud i 
Fjä II backa-skärgården 
En motorsnäcka med tolv spinn
fiskare ombord, fö·rd av fiskaren 
Rune Bohlin, Musö, vattenfyll
des och sjönk på långfredagen 
när den skulle lägga till vid en 
holme i närheten av Dannhol
men. En person hann att kasta 
sig i land när båten blev häng
ande på en berghäll. En brott
sjö vattenfyllde båten vilken 
sjönk direkt och de ombordva
rande kom i vattnet. De rädda
des av den som hoppat i hnd 
vilken utförde ett drygt arbete 
på de hala berghällarna. Då båt
trafiken vid denna årstid är av 
ringa omfattning gjorde de 
skeppsbrutna sig redo för att 
övernatta på holmen. Man sam
lade ihop bränsle och gjorde upp 
en sprakande brasa omkring vil
ken de torkade kläderna och 
fick en uppvärmning. Men rädd
ningen kom då en annan spor t 
fiskare upptäckte deras belägen
het och kom till undsättning. 
Räddningskryssaren Lion deltog 
även i räddningsarbetet. 

T anum har valt 

nytt presidium 

Sammanläggningsdelegerade fö r 
den blivande storkommunen Ta
num har valt presidium och ar
betsutskott. Ordförande i sam
manläggningsdelegerade blev hr 
Valdemar Hanesson (fp), Tanum 
och vice ordförande hr Nils 
Magnusson (s), Tanum. 

Till ledamöter i arbetsutskottet 
valdes för Bullaren Bo Bjelken
borg, Bruno Gedda, Bengt J 0-

hansson och Göran Nordin. För 
Kville: Raymond Hansson, Rune 
Knutsson, Valfrid Olsson och 
Wilhelm Toreld och för Tanum: 
Erling Andersson, Harry Bohlin, 
Åke Hansson och Erik Olsson. 
Ordförande i arbetsutskottet 
blev Raymond Hansson ( cp) , 
Kville, och vice ordförande Ake 
Hansson (s), Tanum. 

Enligt beslut av de enskilda 
kommunerna och Kungl. Maj :t 
kommer en sammanläggning att 
ske den 1 januari nästa år. Ett 
par av de stora uppgifterna för 
sammanläggningsdelegerade blir 
att utforma den första gemen
samma budgeten och fastställa 
antalet ledamöter i den nya full
mäktigeförsamlingen. 

II Gynna 
annonsörerna! 

(lJaekta bålar 

Vid Janssons Båtvarv på Oxnäs är man väl rustad för säsongen. 
Under vintern tillverkades de allra läckraste plastbåtar vilka nu 
kan få beskådas på uppläggningsområdet. Skärgårdsbornas kärlek 
till en vacker båt måste väckas vid första ögonkastet vid åsynen 

av dessa. 

Kville - T anum - Bullaren 
blir en kommun från 1971 

Det är nu definitivt bestämt att 
de tre kommunerna Kville, Ta
num och Bullaren, som utgör det 
så kallade Tanums kommun
block, skall bli en kommun från 
och med den l januari 1971. D = 
tre kommunerna har själva fö
reslagit sammanslagning från 
denna tid genom beslu t i resp. 
kommunalfullmäktige. ·Kungl. 
Maj:t har nu godkänt förslaget 
och förordnat sammanslagning 
från nämnda tid. 

Namnet på den nya kommunen 
kommer att bli Tanum, vilket 
man dock inom Kville och Bul
laren inte var helt överens om. 
De tre kommunerna ska nu ut
se de sammanläggningsdelegera
de som skall handha beslutan-

derätten inom den nya stor
kommunen. 

Enligt bestämmelserna skall en 
delegeradeförsamling på 40 per
soner väljas. Av dessa skall Ta
num utse 18, Kville 15 och Bul
laren 7 plus lika många supp
leanter. Dessa skall väljas inom 
nuvarande fullmäktigeförsam
lingar. 

Beträffande de donationer som 
finns inom varje av de nuvaran
de kommunerna skall deras an
vändningsområde inte ändras ' 
utan varje kommun får själva 
använda sina donationer enligt 
egna bestämmelser, som i de 
flesta fall är bestämda av testa
tor. 

Sfrandresfaurangen Jiällbacka j-.JaDsbad 

När del skall dukas upp lill fesl för så
väl små som slora sällskap (upp lill 200 
gäsler) lala med hovmäslaren för nyreno
verade och moderna 

Sira Md res la LA ra MgeM 

Jjällbacka f-.Jaosbad 
TELEFON 0525 / 10008 

och Grebbestad Gästgivaregård 

D A N S 

Kville sparbank 
Arssammanträdet med sparban
kens huvudmän höllS! den 27 
maj. Ordföranden Raymond 
Hansson öppnade sammanträdet 
och berörde de ekonomiska 
problem som råder på penning
marknaden just nu. Hansson höll 
även parentation över minnet av 
den under året bortgångne sty
relsedamoten och huvudmannen, 
hemmansägaren Anders Hans
son, Gerlesborg. Till ordförande 
under sammanträdet utsågs hr 
Valfrid Olsson, Bottna. Styrelse
och revisionsberättelserna god
kändes och balansräkningen 
fastställdes. Arets vinst kronor 
34.571: 20 beslöts fördelas enligt 
styrelsens förslag att till all
männyttiga eller välgörande än
damål avsätta 1.500 kr. samt till 
reservfonden överföra 33.071: 20. 
Omsättningen balanserade på kr. 
28.747.000. Insättarnas behåll
ning utgjorde 26.888.498: 49. 

Till revisorer återvaldes hrr 
Artur Hansson, Sjöröd, och Ar
ne Fredlund, Fjällbacka. Till 
huvudmän återvaldes hrr Arthur 
Hansson, Sjöröd, och Erik Al
fredsson, Branneby, samt nyval
des hr K. G. Bjärling, Stora 
Wrem . 
I fyllnadsval till styrelsen valdes 
hr Ture Olsson, Bottna. Leda
möterna i beredningsutskottet 
återvaldes och är: hrr Arne 
Fredlund, Fjällbacka, Bror öd
brant, Hamburgsund, Bertil 
Norderby, Nordby, Einar Kris
tiansson, Spånslätt, Sven Kris
tensson, Övertun, och Valfrid 
Olsson, Bottna. Sparbankens 
verksamhet bedrives vid fem 
kontor inom kommunen. 

SIälIeI med den goda 
malen och hembakaI 

kaffebröd . 

PUB och Barserver ing 
i trivsam miljö. 

HÄRLIGT FATOl 

Bio: måndag, lisda g och 
larsdag 

Diskolekdans 
varje fredag lill kl. 01 .00 
cch lördag till kl. 24.0 0 

jröna Idds 
F'~nsionat och ~iograf 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31041 

Välkommen! 

Siwan o. Bernt Hansson 
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Kville Hembygds och Fornminnesförening 
höll sitt årsmöte den 29 maj i 
Fjällbacka församlingshem. Lo
kalen var fullsatt när o,rdföiran
den hr Olof Gutling, Kville, 
hälsade deltagarna välkomna. 

Han erinrade om hembygdsför
eningens beslut att till hr Sver
ker Stubelius överlämna för
eningens högsta utmärkelse, för
t jänsttecknet i guld. Då hr Stu
belius var förhindrad att när
vara vid årsmötet uppdrogs åt 
ordförande i Fjällbacka hem
bygdsnämnd att överlämna det
ta vid lämpligt tillfälle. Alla vet, 
sade hr Gutling vidare, vad Stu
belius gjort och fortfarande ut
för för hembygdsvården. Det 
intresse som medlemmarna hy
ser för ett fortsatt arbete låg 
till grunden för flera uppslag. 

S'ålunda skall man värna om 
"Stavas" stuga i Hamburgsund 
vilken skulle målas bl. a. De 
gamla fiskebodarna på Eneskär 
i Fjällbackafjorden från 1700-
talet önskades bevarade och fö
reslogs utreda äganderättsför
hållandet. Hrr Östen Hedenfjell, 
Fjällbacka, och byggnadsnämn
dens ordf. Erik Hakeröd, Ham
burgsund, fick utföra detta. 

Väderkvarnen på Solberg var 
även föremål för diskussion. 
Hembygdsrådets ordförande hr 
Arne Fredlund redogjorde för 
kvarnen. En av ägarna hade 
skänkt sin del till Hembygdsför
eningen och kontakt hade även 
tagits med andra ägare för 
överlåtelse. Man hoppades att 
frågan skulle lösas och Hem
bygdsföreningen bli ägare till 
kvarnen. Beslöts att när gåvo
brevet är klart, begära servitut 
på fastigheten. Hembygdsför
eningen har omvårdnaden av 
tvenne gamla fiskarstugor på 
Hamnerö i Väderöarkipelagen. 
Beslöts att undersöka om repa
ration är nödvändig. Att utreda 
detta skall hrr Gustav Carlsson 
och John H. Johansson göra. 
Hembygdsnämnden i Fjällbacka 
fick sitt förut beviljade anslag 
för iordningställande av museet 
utökat om så behövs. Arbetet 
med avfotografering av tavlor 
med gamla fartyg vilket beslöts 

förra året fortskrider planenligt 
och flera fartyg har spårats upp. 

Förslag väcktes vid mötet att 
alla som har något att berätta 
om segelfartygsepoken i Kville
bygden skall medverka med si
na bidrag vilka skall lämnas till 
hr Arne Fredlund. Samma för
hållande gäller jordbruk och 
övrig verksamhet från gångna 
tider. Efter diskussion om olika 
förslag till sommarens utflykt 
beslöts att resa skall ställas till 
Tvååker i Halland. 

Till ordförande för innevarande 
år återvaldes hr Olof Gutling, 
Kville. Styrelseledamöterna fru 
Hanna Johansson, Allestorp, hrr 
Knut Kristiansson, Rörvik, och 
Arne Weisäth, Edsten, återval
des. Till revisorer återvaldes hrr 
Gustav Holmark och Filip Ar
vidsson, Hamburgsund. 

Till ledamöter i hembygds
nämnderna valdes för Fjällbacka 
Algot Torewi, fru Sonja Broling, 
Olof Olsson, Torsten Hakeröd, 
Viktor Johansson, Bror Jansson 
och Nils Eriksson, för Hamburg
sund Filip Arvidsson, fru Astrid 
Gustavsson, Sven Hakeröd, Karl 
Ake Hansson och Lennart Ha
keröd, för Branneby fruarna Al
lie Larsson, Bräcke, Edit J 0 -

hansson, öhn, Märta Hedström, 
Humlekärr, Rut Svensson, Få
gelkärr, Artur Hansson, Sjöröd, 
och Ture Oskarsson, Branneby, 
för Rabbalshede fru Inger 
Aronsson, Ledum, Erik Gustavs
son, Dale, John Gustavsson, Sol
berg, Lars Olofsson, Ahlnäs, 
Harry Olsson, Ledum, och Folke 
Olsson, Ahlnäs, för Kville fruar
na Hanna Johansson, Allestorp, 
Inger Johansson, Vidingen, Ber
til Alfredsson, Kville, Nils Nils
son, Vidingen, och Karl Hans
son, Kville. 

Föreningens medlemsantal utgör 
525. Räkenskaperna balanserade 
på kr. 11.701: 08 med en behåll
ning av 9.701: 65. 

Efter kaffesamkväm visade hrr 
Arne Fredlund och Östen He
denfjell bl. a. färgbilder vilka 
tagits under hembygdsförening
ens resor och utfärder. 

Dä/komna iii! 

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

Sommartid DANS tisdag, torsdag, lördag. 

Sillbord varje söndag 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Tele/on 0525/31003 

Reparation av bryggorna 

Bland de vilka reparerade bryggor befanns 19- årige Gunnar Meyer. 
Genom höstens orkan fick han sin brygga Iorstörd, och nu byggde 
han själv upp den. På bilden synes han n öjd med sitt verk vilket 

står iDIor aYslumingen. 

Under vinterdagarna var de 
tyst och stilla nere vid sjön. 

Någon enstaka fiskmås kretsade 
då och då över området u tan a~ 
finna den miljö han önsk2.de. 

Det var en hård tid för denna 
skärgårdens härskare. Men 00-
t ern gav dock något posi ' \-:. 

Man kunde nu utföra r epara-

tian ay bryggor na. Dessa repa
rationer utfördes såväl i kom
munal regi som av privata 
lrryggägare, så nu står man väl 
rustad för sommarens behov. 

Bryggorna har varit raserade el
.er obefintliga ända sedan hös
tens ork2uL ~ga passade dock 
i.n:e detta tillfälle att nu rusta 
upp STIa bryggor! 

Gäller det rörarbeten 

pannbyte, o ljeinsta llatio I reparationer 

KONTAKTA 

FJÄLLBACKA RÖRSERVICE 
TEL. 05 2 5 / 3 1024 

Besök Herrfriseringen i FjällbackaI 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 3 15 26 
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Nordbohuslän: Avfallsplats för Västeuropas atomavfall7 
f OTI. _ från • id. /2 

Kärnkrafttekniken är, som Staf
fan Engström påpekar i Teknisk 
Tidskrift nr 3 1970, den farligas
te av alla fredliga hanteringar 
mänskligheten sysslat med. Han 
påpekar vidare, att hundrapro
centig säkerhet aldrig kan upp 
nås och att teknikerna skall re
dovisa sannolikheten för fel
funktion samt kostnaderna för 
olika alternativ. Men, säger 
landssekreterare Erik Axelsson 
i en intervju i Dagens Nyhete:' 
den 5.9 1969: "Atomenergi vill 
inte ut med språket. De vill inte 
avslöja vilka vetenskapliga ut
redningar som finns om risker 
na med ett plutonium verk. Vi 
fruktar att de hemlighåller fak 
ta för oss." 

Dagens Nyheter konstaterade i 
en kommentar härtill den 7.9 
1969 bl. a. följande: 

"Det finns få verksamheter som 
är mer riskabla för människor 
och livsmiljö än upparbetning 
av utbrända bränsleelement från 
kärnkraftverk". "I anslutnil)g 
till en sådan anläggning samlas 
och lagras restprodukter som är 
så starkt radioaktiva att de mås
te förvaras under särskilda sä
kerhetsåtgärder i flera hundra 
år. Anläggningen innehåller inte 
bara väldiga mängder material 
som vid en olycka kan spridas 
i miljön. Till och från en sådan 
anläggning måste dessutom hela 
tiden gå stora transporter av ra
dioaktiva material med alla de 
risker detta medför antingen 
transporterna går till sjöss eller 
till lands". 

"Den kommun som får en risk
fabrik av denna sort lär inte 
kunna räkna med att få många 
andra sysselsättningsmöjlighe
ter." 

I publikationen "Strålning och 
strålkontroll iI-lom kärntekni
ken" framhåller civilingenjör 
Stig O. W. Bergström, A~ 
Atomenergi bl. a. följande vad 
beträffar vattenspridd aktivitet: 

"Vid anläggningar för behand
ling av använt kärnbränsle och 
aktivt avfall kan det ge avse
värde ekonomiska fördelar att 
släppa ut stora volymer låg
aktivt avfall, som annars drar 
mycket höga behandlingskost
nader. Sådana utsläpp motiverar 
då eventuellt en omgivnings
kontroll av denna vattenspridda 
aktivitet. 

De provslag, som är aktuella i 
kontrollprogrammet för vatten
recipienter, är närmast vatten 
och fiskar men även lägre vat
renorganismer, bottenmaterial, 
oonenfauna (som exempelvis 
skaldjur) , strandmaterial och 
s:ra:ndvegetation." 

-=y citatet ovan framgår att så
Cc~a utsläpp eventuellt motive-

rar en omgivningskontroll. Det
ta synes visa, hur lätt man i vis
sa kretsar ser på den oöver
skådliga fara som radioaktiva 
utsläpp utgör. Detta synsätt 
måste betraktas som än mer an
svarslöst vid betraktande av ett 
uttalande av doktor Hardin B. 
lones, professor vid Berkley
universitetet i USA: 

"Radioaktivitet skadar levande 
organismer även minsta 
mängd. Det finns ingen verkligt 
oskadlig mängd strålning eller 
radioaktivitet, ty den lagras i 
kroppen och varje ytterligare 
dos adderas till de föregående. 

En bestrålning av styrkan en 
röntgen alstrar 1.0()0 jonpar per 
cell och innebär en förkor tning 
av livet med 5-10 dagar. 

Människan är på intet sätt den 
enda varelse i vilket radioaktiva 
isotoper koncentreras. Ansam
lingen sker i de lägsta grund
läggande former av liv . Sedan 
passerar de uppåt i födoämnes
kedjan, från gräs till boskap 
till mjölk, till människa. Alltef
tersom de passerar längs denna 
kedja ökar koncentrationen , 
ibland hundratals t. o. m. tusen
tals gånger. 

Slutligen kan nämnas att till
skapandet av naturområden i 
naturvårdande syfte kan få h elt 
motsatt effekt om naturreser 
vatinstitutet missbrukas. 

Av protokoll fört vid samman
träde den 27 januari 1967 med 
planeringsrådet i Göteborgs och 
Bohus län framgår: "Om bo
stads- och sommarstugebebyg
gelsen hindras genom fridlys
ning av stora områden här uppe 
borde lokaliseringen av pluto
niumfabriken hit i och för sig 
underlättas härigenom" . 

Chefen för industridepartemen
tet, statsrådet Krister Wickman, 
tillsatte den 16.4 1970 en arbets
grupp inom jordbruks-, civil
och industridepartementet för 
att studera förutsättningarna för 
en svensk upparbetningsanlägg
ning. Arbetsgruppens uppgift 
blir i huvudsak att göra en ny 
bedömning av behov och tid
punkt för en framtida svensk 
anläggning. Avsikten är att ock
så belysa det eventuella behovet 
av bebyggelserestriktioner vid 
en sådan anläggning som under
lag för planmyndigheternas 
handlande. Arbetsgruppen be
räknas bli färdig med sitt upp
drag före årets slut. 

Man får hoppas att arbetsgrup
pen inte minst studerar de ame
rikanEka erfarenheterna på 
upparbetningsområdet och dess
utom tar intryck av den mas
siva amerikanska opinion som 
idag kräver en omlokalisering 
av plutoniumanläggningar jämte 
ytterligare skärpningar av loka
liseringskri terierna. 

FjäLLbacka postexpedition 
Den 1 juni utökades postexpe
ditionen att omfatta de lant
brevbäringslinjer vilka utgått 
från Kville poststation som nu 
nedlagts. Det blir nu en ökning 
med 330 hushåll, vilket gör att 
Fjällbacka postexpedition kom-

mer att betjäna mellan 700 och 
BOO hushåll. Rationaliseringen 
har därmed utplånat en central 
allmännyttig organisation för 
Qville-bygden vilken där betjä
nat människorna i c:a 100 år . 

Postexpeditionsföreståndare- fru Ingrid Karlsson flankeras här av 
lantbrevbärarna från Kville. Från vänster Alf Svensson och 

Erik Arvidsson. 

Ladugården vid "Nestorsgården" 
är ett minne blott. Inom det 
kommunala saneringsprogram
met att undanröja gamla och 
förfallna byggnader inrymdes 
även denna byggnad. Denna så
väl som övriga ute i kommunen 
har inte på många år represen
terat någon skönhet inom byg
den, och har dessutom utgjort 

ett faromoment om någon be
rett sig tillträde till densamma 
utan att förstå vilka risker det
ta kunde medföra. P å kvällen 
den 27 maj ansåg brandkårerna 
tiden lämplig för att bränna 
upp den och efter några timmar 
hade den raderats bort. 

Gynna Fjällbackabladets 
annonsörer! 
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Sannäs-projektet 
paneldiskussion 
- Vi kan ju inte göra allt och 
detta är heller inte meningen, 
sade landshövding Per Nyström 
vid det stort upplagda mötet i 
Kville bygdegård under mottot 
"Min kommun i omvandling". 

Landshövdingens yttrande var 
en del av hans svar på en fråga 
om vad som gjorts och görs från 
länsstyrelsens sida för att loka
lisera industrier till norra Bo
huslän. 
Landshövdingen fortsatte: - Vi 
kan väl inte komrri.endera en fö 
retagare att etablera sig på en 
viss plats, vi måste på olika sätt 
locka honom dit. Det tillkom
mer också de olika kommuner
na att göra sina insatser för att 
göra olika företagare intresse
rade och villiga att lokalisera 
sin industri till de platser dit 
man vill ha dem. . 

Det var det mest konkreta svaret 
på någon av de många frågor 
som ställdes under kvällen. Hr 
August Jonvik, Tanum, frågad e 
om det är de styrandes mening 

Hummerfiskare vill ho 
utökat fredningsområde 

Fjällbackafiskarna beslöt vid sitt 
årsmöte att ingå med en kun
gressmotion om att få hummer
fredningsområdet utanför Fjäll
backa utökat. Sedan ett par år 
tillbaka är större delen av skär
gården utanför Fjällbacka frid
lyst för nätfiske under den tid 
hummern är fredad nämligen 
från 15 juni-l oktober. Området 
bevakas av speciella fiskeritill
syningsmän. 

- Resultatet av denna verksam
he t har utfallit så bra att vi nu 
vill få detta område utökat ~ä
ger avdelningens ordförande 
Bengt Kahlman. Vi kommer att 
begära att samtliga Väderöarna 
skall ingå i fredningsområdet 

D etta innebär givetvis ökade 
kostnader för bevakning m en 
årsmötet beslöt samtidigt att be
gära att den forskningsverksam
het som pågår när det gäller 
m ärkning av hummer i fjäll
backaskärgården avbryts och de 
pengar som på så sätt insparas 
satsas på ett utökat frednings
område samt utplacering ;:: v 
rornhonor i stället. 

I årsmötet deltog ombudsman 
Rune Johnsson från SVC i Gö
teborg som informerade om de 
nya konsolideringslånen. 

Gynna 

annonsörerna! 

berördes ej vid 
Kville 
att norra Bohuslän skall bli ett 
igenbuskat område möjligen med 
plats för fritidsbebyggelse mel
lan buskarna. På detta svarade 
landshövdingen att så inte är 
fallet men det skymtade igenom 
att man i första hand inriktar 
sig på att stödja centralorterna 
men att även andra tätorter 
utanför själva centralortsrä
jongen har vissa möjligheter att 
få stöd. 

Landshövdingen framhöll också 
att länsstyrelsen gått emot den 
utredning som ville dra bort lo
kaliseringsstödet från norra Bo
huslän och i stället hade man 
förordat att denna landsända 
även i fo.rtsättningen skall ut
göra ett stödområde. 

Anser man att det s. k. S'annäs
projektet är ur världen, eller 
vad kom det sig att inte denna 
fråga berördes av någon talare 
vid paneldiskussionen i Kville 
bygdegård. Landshövding Per 
Nyström, som även fungerade 
som ordf., överlantmätare Sven 

Bergentz, bitr. länsarkitekt Hå
kan Rydahl, naturvårdsintendent 
C.-A. Jansson, planeringsdir. L. 
Grönberg och arbetsförmedl.fö
rest. Einar Johansson, u tsattes i 
övrigt för en lång rad frågor 
från den fulltaliga publiken . 

Herrarna i panelen föredrog 
dock att till allra största delen 
nöja sig med att orientera om 
vad de sysslade med inom sina 
respektive avdelningar, i stället 
för att mera direkt svara på de 
framställda frågorna. På så sitt 
blev det faktiskt landshöv
dingen som ensam fick gå i 
svaromål, fast det är klart att 
även han många gånger gick 
som katten kring het gröt , som 
t. ex. när hr Lars Toreld fråga 
de om hur mycket som bli\it 
satsat på vägnätet i norra Bo
huslän under landshövdingens 
20-åriga "regeringstid". 

Däremot var landshövdingen 
positivt inställd till stör re lek
mannainflytande i länsstyrel
sen, enligt det svar han ga\· hr 
B . Månsson på dennes fråga i 
den riktningen. Hr Toreld fram
höll också att norra Bohuslän är 
den mest centralt belägna a\' 
folkningsbygden man k an tänks 

sig, belägen mellan storstads
regionen Göteborg och det stora 
industriområdet i södra Norge. 
Detta var ingen nyhet för 
landshövdingen som svarade ett 
obetingat ja på Toreids direkta 
fråga om landshövdingen vill 
vara med om att prioritera kom
munikationerna för norra Bo
huslän, 
Hr Bruno Gedda, Bullaren, fick 
ett mycket svävande svar från 
naturvårdsintendenten på sin 
fråga om hur m arkägarna skall 
kunna få skälig ersättning för 
det inkomstbortfall som uppstår 
när det bestämmes att det eller 
det området skall vara naturre
servat och belägges med bygg
nadsförbud eller liknande, 
::Uö et \'ar som tidigare sagts 
mycket \'älbesökt och intressant 
och man kunde draga den slut
satsen. att den strukturomvand
!mg som är i gång även kom
mer a fortsätta. att det blir de 
större orterna främst centralar-
erna som kommer att kunn3 

påräkna något stöd från stats
mah.,ernas sida. huruvida trak
erna meI.:.an centralorterna helt 

skall avfolkas eller ej, gav dock 
diskussionen inget svar på. 

Juno. 

En liten rund figD! med ett 
hjärta av guld. 

Muminpappan som sparbössa 
med en c6eck på fem kronor inuti. 
Den finns nu på alla våra kontor. Och den blir din för en 
femma. När du tömmer sparbössan första gå ngen lö er vi 
in checken och sätter in pengarna på din bankbok. Då har 
vi också en present till dig -- en fin muminaff i ch 70X 100 
cm. Göteborgs Bank 
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Sköulin9 av fågelbon Pojkar jagade svanar 

krossade aggen boet ~: E: beklämmande att se hur 
:- ---- - såväl tidig ålder som 
~ Yl.L'ffia igångsätter sina 

- ~~g mot fågellivet under 
-=- yår- och sommardagar 

::~ c2- ':.h- pånyttfödes. Vad är 
=-- =er.a betagande och vacker t 

• ::==. - öna naturen än att se 
:::öra fåglarnas sång, den 

.::: ...-äl väcka en känsla a v 
:;=---ö:-:ghet bland både unga 

-- ~mla. Är inte fåglarna våra 
- - . i varje fall de, vilka på 

=.e: 5ä gör förfång för män
~ Under vintertiden när 
~- _ ... ute har flytt är det väl 
- ~g att få besök av små-
--=:= =- Vad gör vi då? Jo, vi 
• - ~er att hjälpa dem i deras 
- -"-gel gånger svåra tillvaro 
-- - mat, och det värmer sinnet 
~ kunna göra detta. Skall vi 
.:.!. när häckningstiden är inne, 
---c.::J.li."a ut i buskar och snår och 
_ - '" deras bon. Är det inte trev-
. Z-d'e att se de små pippina 

a fram och utöka den de
~-~erade skaran så att vi får 
_ rikare fågelliv. Har föräld-

rarna gjort sin insats i detta av
seende att lära barnen att "så 
får man inte göra"? Faller en 
sådan uppmaning utanför sko
lans ram, eller kan detta ingå 
i planen för uppfostran i upp
trädandet mot såväl djur som 
människor? Under vintern hade 
vi besök av våra trofasta vän
ner svanarna. De såg upp mot 
oss med tillgivenhet när de 
vandrade på isen utan att kun
na skaffa sig föda. Alla såg vi 
dem och ville gärna hjälpa. Vi 
matade dem och de blev något 
med oss som endast kommer 
fram när någon är nödställd. 
På våren drog de ut till sin bo
plats vid holmarna och redde 
sitt bo som de gjort så många 
år förut. Liksom så många 
gånger förut, skövlades även 
nu deras bo, och ensamma sim
mar de omkring utan sina dun
bollar vilka kunde gett oss den 
vackraste tavlan att se på . 
Vi vill även återge vad som 
skrevs om detta förhållande i 
pressen. 

Många ortsbor i Fjällbackaskär
gården har med stort intresse 
följt ett svanpar som häckat på 
Munkholmen. Enligt expertis är 
det nämligen ytterst sällan att 
svanar häckar ute på öarna. För 
en tid sedan konstaterade orni
tologer att boet innehöll hela 
åtta ägg. I dag är samtliga ägg 
krossade och boet förstört. 

Skärgårdsborna har vid några 
tillfällen iakttagit pojkar på hol
men då dessa var i färd med att 
jaga svanarna. När några fis
kare anlände till Munkholmen 
försvann pojkarna omedelbart. 

- - Det är verkligen beklagligt 
att svanparet inte fick ha sitt 
rede i fred, säger en förgrym
mad ortsbo till GP. Efter vad 
jag förstår har boet plundrats 
av några pojkar som gått i land 
på holmen. Vi har försökt vaka 
över det här svanboet men t y -

värr lyckades vi inte komma åt 
vandalerna. 

En ornitolog som undersökte 
resterna av äggen förklarad e 
att det inte dröjt många dagar 
innan de hade blivit kläckta. 

De kommunala myndigheterna i 
Kville har observerat att det 
förekommit ett rikt fågelliv på 
såväl Munkholmen som några 
andra holmar inom området. 
Myndigheterna har därför hos 
länsstyrelsen begärt att öarna 
skall frid lysas. Länsstyrelsen 
har också utfärdat fridlysning 
av såväl Munkholmen som någ
ra andra öar. 

Tydligen har dock en tjänste
man på länsstyrelsen missför
stått det hela och satt "Kville 
kommunalnämnd" under frid
lysnings b eslutet. Därför är det 
ovisst om öarna verkligen blir 
fridlysta . 

b il I hu Mdernas Ijä Msl ! 

I I Y{rc)~ ~ANSSON 
BATVARV 

EAGEIRI = CHARKUIEIRH = SPECERW 

GLAS och PORSLIN m. ill . FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 

Välkomna! EVA:s YINTERUPPLAGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = Tel. 0525/31014, 31252 

Ring 
0524/10077 eller112 92 

När Ni behöver 
någon trycksa k 

SCH EWEN lUS' 
TRY CKERI 

MUN KEDAL 

Från maj 1970 har jag övertagit agenturen för SVENSKA FINA 

Vid behov av 

ELDNINGSOLJA - DIESEL 
FOTOGEN o. SMCRJMEDEL 

kontakta 

Oljefirrna Bengt Richardsson 

III 

FINA 

III 

Fjällbacka 

Telefon 0525-31077, 31327 

Egen tankbil från 

och Fjällbacka 
1/9 1970, depåer 

Agentur för Svenska Fina AB 

Strömstad 
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Hamnrush Fjällbacka 
Ett ovanligt liv var det en mor
gon i Fjällbackas hamn där ett 
15-tal sillfiskebåtar från södra 
Bohuslän med Ingemar J ohans
sons flaggfartyg Ingo som stör
sta enhet hade kommit in_ De 
flesta för att invänta natten och 
mörkret. Man fångar sillen med 
ljusfiske. Fångsten hade under 
natten varit dålig och de som 

hade haft turen med sig lämna
de inte sillen i Fjällbacka. Fis
kebåten Hermanö hemmahöran
de i Grundsund, tog upp sillen 
i lådor som isades och när det
ta var gjort skulle kursen stäl
las till Skagen. Prisskillnaden 
gör att det inte gick att lämna 
sillen i det egna landet. 

Det är sällaIl! Fjällbacka har besök av delar ur södra skärgårdens 
fiskeflotta. Men, det händer någon gång. Den välkända trålaren 
Ingo kom i samma kölvatten och liksom de övriga låg h an vid 

fiskbryggan i bakgrunden. 

~ NVE Nlli NG 
AKliEBOlAG 

FJAl LB AC K A 

Telefon 0525/ 3 1022 

({) illlkr hadare 

Badholmen är under sommaren livlig: frek.,·enterad. Här kryllar 
det av badande så länge säsongen varar_ ~en ä~'en under vintern 
finns här damer vilka ej fruktar ar;: :a sg e dopp efter bastu
badet. Sedan några år bedriver fru:ir-...a G!"Eta Inga och Ing-Britt 
denna sport från hösten till fö:-son:=aren.. Samtliga tycker det är 
skönt att hoppa i isvaken, \-ilken bereC-~", i:.åJ.es öppen för dem. 

FFF-Nålen 
som årsmötet 1961 med stor acklam.a - Ce&ö: a:: styrelsen skulle 
låta prägla, har sedan ej rönt den e:ftericigan illand medlemmarna 
som man skulle ha kunnat förmOOa - ~u:e: 

En ändring härvidlag hoppas vi SKa!.:. ko-~" -I stånd! Det är en 
mycket snygg nål enligt nedaJL"tåeneE ~ - sih'er och blått i 
storlek 14X9 mm, alltså lagom stor a:: sä= på dräktslaget för 
damerna och på kavajslaget för herra..""1lE.. ?rL«e< på nålen är mycket 
överkomligt, kr. 3: 75. 

Klipp ur nedanstående kupong oc!l ~ ::ålen nu! 

Till 

Föreningen för Fjällbacka 
c/o F:a Johns Skor 
FJÄLLBACKA 

V. g. sänd per postförskott omgåenå.e :;- .: L E -nålen il. 3: 75. 

Namn . 

Adress .. 

Så skriver flicka från Häls ingla 

- En'~gång Fjällbacka - Al Fjällbacka 
För någon tid sedan fick redak
tionen ett rart och trevligt brev 
från en 20-årig flicka, eller för 
låt oss, 20-årig DAM skall det 
naturligtvis heta. Hon skrev att 
hon föregående sommar varit 
anställd som barnflicka i en fa
milj och för första gången fick 
äran och nöjet att uppleva väst
kusten och blev helt förälskad 
i - Fjällbacka. Hon skriver: 
J ag lärde mig att älska detta 
underbara ställe och som någon 
sade till mig vid . ett t illfälle: 
"En gång Fjällbacka - alltid 
Fjällbacka". Hon hade även läst 
vår tidskrift Fjällbacka-Bladet 
och ville ha ett nummer av detta 
dec. -69. Kosta vad det kosta 
ville. Hon ville anknyta m inne-

na ge-o,- denna tidning tillba
ka -, so--areD 1969 och till
baka ti2 ? -ällbacka. 
Sis: i bre'C"et .s3::r:i\-er hon: "1 mig 
har . '- er: .€'I"ande reklamskylt 
för F jä.:.:"ociCAa här i Hälsingland 
och det är ,äl inte så dumt att 
ha?" 
Sådant är trevligt att höra. Spe
ciellt när de kommer ända från .. 
Hälsingland. Brevet hon skrev 
är alltigenom lätt, spon tant öch 
öppet. Det kom helt enkelt från 
hjärtat och det är just sådant 
som gör att om det "tar empt 
ibland" det går mycket lättare 
och att det kan bli en tidning 
ytterligare, kanske en riktigt 
bra tidning. Vem vet . 

-Jin-
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inneslista 1970 

&dilolruleu 

tioteket 

P xpeditionen 

'<"jäIlhacka kyrka 

Läkare 

Bryggdans 
B o 

P orsholmsbadet 

Banker 

Telestation 

Sälvik och Mörhult. 

Sälvik. Föreståndare Henning 
Östberg, tel. 312 19. 

Badkontoret hålles öppet mån
dag t. o. m. lördag 9-11 i bad
kamrer Hakeröds bostad, MöT
hult, tel. 00525/ 31060. Kl. 17.30-
19 i badkontoret, Fjällbacka, tel. 
0525/31060. Söndag stängt! 

Varmbadhuset öppet vardagar 
utom lördagar 8.00-12.00, 13.000 
-18.000, lördagar 8.00-13.00. 
Bastu måndag damer 13.00~ 
16.00, herrar 16.00~18.00, onsdag 
herrar 13.0~16.00, damer 16.00 
-18.00, fredag damer 13.00-
16.00, herrar 16.00-19.00. Tel. 
31047. 
Kallbadhuset öppet alla dagar 
kl. 8.00c.-18.00. 

Lokal Församlingshemmet (käl
larvån.), öppet fr. o. m . 15 juni 
t. o. m. 21 aug. måndag och fre 
dag kl. 18.00-19.30. Efter den 
21 aug. öppet varje måndag kl. 
18-20. 

Öppen vardagar måndag-fredag 
9.0~11.30, 14.0~16.30, lördag 
9.0~13.00. 

Vardagar 9- 13, 14-18. Dag fö 
r e sön- och helgdag 9-13. 

Gudstjänsttider - se sommar
programmet. 
Pastorsexpeditionen hålles öppen 
för folkbokföringsärenden lördag 
100-13. 
Kyrkoadjunkt Högberg är an
träffbar utan tidsbegränsning i 
personliga angelägenheter. Tel. 
31034. 

Mottagning 9.0~12.00 utom lör
dag. Tel. 310 25. 

Onsdag och söndag 21.0~23.0n. 
Gröna Lid måndag, tisdag och 
torsdag. Tel. 31041. 

Båt avgår midsommardagen 20 
juni och söndagen den 21 juni 
kl. 10, 11, 12 samt åter kl. 15, 
16, 17. 
Från den 5 juli dagligen tills vi
dare avgår båten kl. 10, 11, 12 
samt åter kl. 15, 16, 17. 
Fiske: måndagar, tisdagar, tors
dagar och fredagar avgång kl. 
18.00 med återkomst kl. 21.00. 
Kvällsturer-rundturer: söndagar 
och onsdagar avgång kl. 18.30, 
återkommer c:a kl. 19.45. 
Se vidare annons eller affische
ring. 
Bengt Richardssons Båttrafik. 
Tel. 0525/ 31077. 

Kville Sparbank. Tel. 0525/ 31018. 
Öppen vardagar utom lördagar 
9.30-15.00. 
Fredagsöppet även 17.00-18.00. 
Götehorgs Bank. Tel. kamrer 
och u tlåning 0525/ 31027, kassa 
och inlåning 31427. Exp.tid var
dagar utom lördagar 9.3~15.00. 

Sommartid. Vardagar 9~2n, sön
dag 17-20. 

Dans 

Miniatyrgolfbanan 

Legala 

90 år 

8/11 Fröken Hulda Pålsson, 
Liden, Fjällbacka 

85 år 

1/8 F. köpman Olof Wahlberg, 
Fjällbacka 

80 år 

14/7 Förre stenhuggaren An
ders Engberg, Ödsmål, 
Fjällbacka 

27/8 Fru Dagny Johansson, 
Fjällbacka 

21/9 Snickaremästare Rudolf 
Gustavsson, Lersten, Fjäll
backa 

25/9 Sömmerskan Hildur Dahl
qvist, Fjällbacka 

14/11 Fru Magnhild Pålsson, 
Fjällbacka 

H/lO Fiskaren Viktor J ohans
son, Fjällbacka 

25/11 Fru Wicktoria Bruce, 
Fjällbacka 

25/12 Fiskaren Karl Holmberg, 
Dyngö, Fjällbacka 

75 år 

19/7 Fru Emma' Karlsson, Ler
sten, Fjällbacka 

70 år 

25/10 Förre hemmansägaren 
Karl Johan Karlsson, Rå
röd, Fjällbacka 

65 år 

18/ 8 Förre linjearbetaren Ös
ten Strömberg, Fjällbacka 

30/8 Fru Dagmar Sörensson, 
Fjällbacka 

9/10 Verkmästare Sven Hell
berg, Fjällbacka 

13/10 Trafikbilägare Algot Jo
hansson, Fjällbacka 

14/ 12 FJ'u Alfhilde Holmberg, 
Fjällhacka 

60 år 

9/7 Målare Lawrence Victor, 
Fjällbacka 

17/8 Fiskaren Berthold Kahl
man, Fjällhacka 

15/10 Herr Axel Hellberg, Fjäll
backa 

Stora Hotellet: tisdag, torsdag 
och lördag. Tel. 00525/ 31003. 
Strandrestaurangen Fjällbacka 
Havsbad: onsdag, fredag, lördag. 
Tel. 0525/ 31208. 

Källvik 17.0~21.00. 

notiser 

50 år 

3/ 8 Fru Märta Bohlin, Fjäll
backa 

10/ 9 Hemmansägare Ake Tho
ren, Backa, Fjällbacka 

3/ 12 Fru Ing-Britt Engberg, 
Fjällbacka 

11/ 12 Fru Karin Karlsson, 
Fjällhacka 

18/ 12 Fru Märta Thoren, Backa, 
Fjällbacka 

Födda 

23/ 11 -69 Ada Cecilia, dotter till 
John Alvar Högberg o. h. h. 
Kerstin Margareta f. Dahlen. 

15/ 2 - 70 Anne Madeleine, dotter 
till Kjell Yngve Bertil Johans
son och Lena Margareta 
Wånghlad. 

24/ 4 1970 Ej namngiven dotter 
till Sven Gustav Stig Gustavs
son o. h. h. Elsa Josefina f. 
Karlsson. 

24/4 -70 Eva- Lotta Kristina, 
dotter till Leif Oscar Eriksson 
o. h. h . Bodil Ulla Kristina f. 
Johansson. 

t 
Döda 

11/ 1 1970 August Valdemar An
dreasson från Ödsmål Norgård 
2:200 f. 30/ 6, 1887. 

16/ 1 1970 Alfrida Teresia Gu s
tafsson f. Johansson från Öds
målInnergård 1:67 f. 2/ 5 1891. 

17/1 Rut Konstance Granqvist 
f. Martinsen från Lersten Up
pegård 2:67 f. 26/ 4 1911. 

17/3 19700 Anne- Kristine Gran
qvist från Lersten Uppegård 
2:42 f. 15/ 3 1951. 

7/ 4 1970 Anders Edvard Karl
qvist från Lersten Uppegård 
2:87 f. 26/ 3 1890. 

11 / 4 1970 Anna Fredrika Wahl
berg f . Olofsson från Falck
tomterna 1:2 f. 23/11 1886. 

11/4 1970 Josef Algot Holmberg 
från Bråten 2 f. 29/ 8 1897. 



20/ 6 

21 /6 

28/ 6 

4/7 

5/7 

11 / 7 

12/7 

18/7 

19/7 

25/ 7 

26/ 7 

1/ 8 

2/ 8 

8/ 8 

9/ 8 

15/ 8 

16/ 8 

23/ 8 

30/ 8 

Midsommardagen Högmässa kl. 11. Efter högmäs
san samlas årets sommarkonfir
mander i församlingshemm et. 

4:e sönd. e. Tref. Högmässa kl. 9.30. Obs tiden! 

Högmässa kl. 9.30. Missionsoffer. 

Helgmålsbön kl. 19. 

Missionsdagen 

Lördag 

6:e sönd. 

Lördag 

e. Tref. Högmässa med skriftermål och 
nattvardsgång kl. 9.30. 

Helgmålsbön kl. 19. 

K risti Förkl. dag Högmässa kl. 9.30. 

Lördag Helgmålsbön kl. 19. 

8:e sönd e . Tref. Högmässa kl. 9.30. 

Lördag 

9:e sönd . 

Lördag 

10:e sönd. 

Lördag 

11:e sönd. 

Lördag 

12:e sönd. 

13:e sönd. 

14:e sönd. 

e. Tref. 

e. Tref. 

e. Tref. 

e. Tref. 

e. Tref. 

e . Tref. 

Helgm ålsbön kl. 19. 

Högmässa kl. 9.30. 

Konfirmation kl. 16. 

Högmässa med skriftermål och 
nattvardsgång kl. 11. Obs tiden! 

Helgmålsbön kl. 19. 

Högmässa kl. 9.30. 

Helgmålsbön' kl. 19 

Högmässa kl. 9.30. 

Högmässa kl. 11. Obs tiden! 

Högmässa kl. 11. 

Därefter Högm. varje sön- och 
helgdag kl. 11 med n attvards
gång den första söndagen i varje 
månad. Sommartid hålles kyr
kan öppen vardagar kl. 9-17. 

SCHEWENlUS TR. MUNKEDAL 1970 

. , 


