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eXan Industrikommitten Ingrid Bergman 
~på sin seme,sferö? 

l.. 

( 

effektiviseras? Lördagen den 8 mars fick vi 
fint främmande i Fjällbacka. Vår 

I Fjällbacka Bladet har tidigare ur psykologisk synpunkt kan kom- världsberömda filmstjärna Ingrid 
lramhållits hur nödvändigt det är mittens existens vara berättigad. Bergman kom den dag~n på be
att Fjällbacka erhåller industrier Den håller tanken på samhällets sök tillsammans med teaterför
och även andra rörelser om sam- "industrialisering" levande, och läggare Lars Schmidt. :Medan he
hället skall kunna leva vidare och detta är viktigt, ty försvinner den la Sveriges journalistk:lr och tid
utvecklas. tanken bland Fjällbackaborna ningsfotografer var p r. jakt efter 

I denna tidning har även om- hemma och ute, då kommer nog , paret, passade dessa på att i lugn 

nämnts vad som under senare år aldrig någon industri till Fjäip i:b'ch , ro studera Fjällbackas skär- var bruten och ungdomen fick 
åstadkommits och givit Fjällbacka backa. -i ' g'åtd ombord på fisketråiaren autografer till höger och vänster. 
ett starkare näringsliv; fiskehamn, Härav kan man draga den slut~ i'''~'älly ''. För att inget oförutsett När detta var ' klart åkte 'de båda' 
fiskarenas andelsförening, kon- satsen, att en industrikommitte' ' s~ulle inträffa, hade Uno Nord- iväg jgen och besöket i Fjäll
sen-fabrik och en mindre meka- för samhället bör finnas även i ' berg mönstrat full besättning med backa var ett avslutat kapitel. 
nisk verkstad äro sedan några år fortsättningen. .:- 'extra förstärkning av Vicke Wide- Men' som sagt, vi hoppas på åter-

tillbaka verkligheter i samhället, Men hur skall kommitten få lius. F~rdoen gick närmast till. en I seende i sommar. Torewi. 
och i dag pågår arbetet med ut- möj ligheter att effektivt fylla sin av skargardens vackraste oar, o . 

- "l' D L l .. PS. Redan pa Pmgstdagen 
skeppningskaj och spannmåJssilo. uppgift. Den hittillsvarande kom- nam Igen annIlO men, som ags o o • 

av Lars Schml·(·!t. A"vell om v'a'd- atcrsag Ingnd Bergman och Lars 
Men det viktigaste - att få en mittens svagheter ha främst varit k l' o d I Schmidt Fjällbacka och Dann-

industri för manlig arbetskraft dess alltför obetydliga kontakter ret var y Igt, sa var agen gan- ,,' - - -.. 
k k h d l

· f . holmen for att _mspektera om and-
' ;11 samhället - har inte lyckats. utåt samt dess mycket små ekono: s a vac er, o.: me Ite antasl I ' 

k d -r B b'ld' ringarna på ön. Enligt GT var 
Fjällbacka industrikommitte har miska resurser. Ett närmare sam- un e nog ,ru ergman I a sIg 

f · h h" l' det en ",leende filmstjärna glad 
på senare tid främst sysslat med arbete mellan Föreningen för en upp :\ttnmg om, ur ar Igt 
detta problem. Kommittens möj- Fjällbacka och' muni~ipalsamhäl- det kan vara där ute i havsban- över fridfullt besök". Denna 'gång 

ligheter ha dock visat sig vara 
för obetydliga, och något resultat 

\r därför inte nåtts trots akt

var det Alex Backman, som körde 
let skulle säkerligen därför vara det på sommaren. Enligt "gastar-
värdefullt. Inom denna förening n;:." ombord tycktes Ingrid också dem ut med sin motorbåt~Red. 
iinnas. personella och ekonomiska ha varit förtjust i ön, 'så om ryk- .,' 
tillgångar. Kunde dessa eBgage- tet talar sant, finns det all anled-

mandatstid nis i industrikommittens arbete ning förmoda, att vi får se henne Advokat Stenbeck ger 
utgår den 31 december i år. Där- vore ' säkerligen mycket ''''';unne!. igen i sommar. ' .H" d lOt ' t'll 1-d t 'f d' 
ningsvärda försök. 

Industrikommittens 

för kan det vara lämpligt att nu Den mest lämpliga ,organisato- När "SalIy" återkom till bryg- \ grun p a I n us n 00 
tärtka över huruvida en ny in- riska utformningen av ett sådant gan i Fjällbacka, hade nyheten Ända sedan F. F. F. bildades, 
dustrikommitte skall väljas och samarbete kan dryftas och olika spritt sig och det var kanske inte har tanken på att grunda en in_o 
vilka möjligheter det finnes ; att Forts. sid, sju. Srl underligt, att det samlats en dustrifond med hjälp av person-
göra kommitten effektiv. hel del folk, som gärna ville ta liga insatser, funnits. F . F. F. har 

Om man beaktar,' vad industri- sig en "titt" på Ingrid och på nu mottagit ett belopp' från 
Lars också för den delen. Båda Advokat H. Stenbeck, vilket kom-kommitten kunnat hjälpa till med ÅRsMÖTE 

att åstadkomma, så kan man nog är ju i dessa dagar förstasides mer att utgöra grundplåten till 
påstå, att kom mitten varit till Föreningen för Fjällbacka hål- stoff i alla tidningar. Flera ung- en sådan fond. 
nytta för samhället. Även i fram- ler årsmöte i Kyrkskolan {re- uomar var angelägna om ' auto- Föreningens styreIse ar ' för
tiden kan en industrikommitte dagen den 18/7 1958 kl. 19.00_ grafer, men man visste inte om vissad om, att dett,!, initiativ skall 
bliva av betydelse. Genom den Frågor, som medlemmarna öns- man vågade besvära härom. Det finna efterföljare. 
har samhället ett organ som upp- kar få behandlade vid mötet, skall hela avgjordes genom att en liten Styrelsen har beslutat att fon
märksammar de möjligheter, som inlämnas till styrelsen senast 14 knatte på 6 år stegade fram och den skall heta F. F. F:s industri-
kunna uppstå och som arbetar för dagar dessförinnan. bad snällt, och honom kunde fond och stadgar fö~ lfensamma 
att få dem fönoerkligade. Även STY RELSEN. , Ingrid Bergman inte motstå. Isen är under utarbetande. - -
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Gör en insats 
Ny municipalnämdsordf. 

Köpman Elon Engberg är se
dan årsskiftet municipalsamhäl
lets finansminister, då han efter

trädde förre bankkamreren Tage 

Drunkn ingstillbud 
på Väderöbod 

Lördagen den 26 april vid 
16,3,() tiden hittades en 21"2 år 

Reichenberg som ordförande i gammal pojke, son till fyrvaktare 

municipalnämnden. Municipal- Jan Ove Fjällström, flytande på 
Föreningen för Fjällbacka vill objekt, som kunde förläggas till samhällets utveckling har med- vattnet i en damm mellan fastig-

gärna arbeta för att åstadkomma Fjällbackå. Detta upprop har för fört, att arbetet har blivit krä- heterna på fyrplatsen. Pojken vi
arbetstillfällen och företagsamhet de flesta förklingat ohört, varför vande och allt mer tidsödande. sade inga livstecken, när han 

i samhället. Det är vår innersta vi be Eder tänka över frågan på När kamrer Reichenberg på grund skyndsamt togs omhand av för

mening, att i den mån vi kan, nytt. Skulle Ni ha något förslag av åldersskäl ej längre önskade iiIdrar och fyrpersonal, som med 

arbeta härför. När jag i påskas härom, så vänd Eder till oss eller kvarstå som ordförande, utsågs förenade ansträngningar började 
gästade samhället, träffade jag en till industrikommitten i samhäl- till hans efterträdare en av de med konstgjord andning. Till att 

person, som kritiserade denna vår let. En av våra medlemmar har yngre drivande krafterna i sam- I börja med hyste man inte något 
inställning. Vederbörande mena- dock kommit till oss med ett upp- hället, köpman Elon Engberg. I hopp om att kunna rädda pojken 
de, att det var lönlöst att försöka slag, som v. i nu håller på att un- I ti ll livet , men efter 45 min. arbe-

T orewi. 
åstadkomma någon industri på derhandla om. ce började pojken skrika. Så 
platsen. Detta är ju en .mycket Personliga initiativ för startan- mart man kunde fördes han mff'-

beklaglig inställning och är tråkig de av tillverkning av vilket slag lo tsbå ten till Fjällbacka, dit man 

att råka på. Glädiande nog är som helst är givetvis berömvärt F j ii Il ba t: k a -p o j k anlände vid 19. 30,-tid~n . Efter 

den ej så värst spridd, men fin- och bör uppmuntras på alla sätt. mlossloonaoor 10 lirl-'ka \'å rd av doktor Gilenius var poj-
nes. På senare år ha flera relativt På annan plats i denna tidning fl ken u tom all fara, 
stora industri er etablerat sig i redogöres för en fond , som FFF 
Fjällbac"ka och driver företagen har bildat för industriändamål. 
med framgång, vilket v isar, att Denna fond avser att på ett eller 

dessa pessimister ha fel. annat sätt hjä lpa sådana, som på 

Sedan å r 19+9 har pastor H ol- Att han kunde rädJas till liv7J 
ger Benetsson \'erka t inom Sven- I få r helt tillskrivas fy rpersonalen 

ska kyrkans mission i T anganyika I rådiga ing~ipande, då nå~onmöj
i Afrika, Sedan han prästvigdes l hghe t a tt I tid komma tIll lakare 
år 1948 avreste han dit, dä r han var uteslu ten, 

sund basis och med friskt initia-
FFF kan naturligtvis inte själv tiv skapar arbetstillfällen i sam-

b 'ld nya fo'"retag, men vi kan vistades till år 1953 då han å ter-
I a - hället. För dl h d 

råda, propagera ' och för övrigt me emmar oc an ra vände till hemlandet. Efter ett 
finnes hilr möjlighet att bidraga. 

h å lla frågan vid liv. I samråd års vistelse här reste han åter ut 
Harry J ärund. 

med industrikommitten i Fjäll- den 27 april 1954. Samma da tum 
backa och med hjälp av person-
liga insatser från medlemmarnas 

~ida, kan mycket åstadkommas, 
om det blott finnes vilja att göra 
n ågot. I förra 'numret av FB bad 

\'i våra medlemmar tänka över, 
om det inte i deras egna eventu
ella företag eller i företag, de ha 

kontakt med fanns tillverknings-

Föreningen för Fjällbacka 

Postgiro 41 03 18 
Styrelse: 
Ordförande: 

Direktör Harry Järund, 
, Otto Lindblads väg 18, Lund 

v. Ordförande : 

LäroverkS~dj. Sylve Larsson, 

Sveaväg. 139, 4 tr., Stockholm 

Sekreterare: 

Kamrer Bo Reichenberg, 
Källgatan 18 B, Arvika 

Kassör: 

Förvaltare Sten Kallin, 
Tallvägen 14, Uddevalla 

S:te medlem: 

Köpman Wilhelm Fredlund 
Majstå ngsgataii 20, Göteborg 

Redaktion:rkommitte för 

F jällbacka-Bladet: 

Harry Järund 
Sylve Larsson 
BoReichenberg 

Ny vattenreservoar 
VeHebergef 

i å r blev dagen för h ans hemresa, 
och han anlä nde till Fjä llbacka 
den 5 maj , efter att ha varit verk
sam i missionens tjänst i 9 år 

Pastor Benetsson skall nu tjänst-
På förslag från Vatten- och göra som fältsekreterare för 

Avloppsstyrelsen beslöt municipal- 'Afrika-fältet vid Svenska kyykans 
fullmäktige att för en kostnad av l sekretariat i Uppsala, 
kronor J.08.000': - bygga en hög-
vattenreservoar uppe på Vette-

berget i närheten av Kungsklyf-
tans södra ingång. Arbetet påbör
jades i slutet av förra året och 

skall vara färdigt under somma-
I ren. Genom de stora kostnader

na för anläggning av vatten och 
avlopp har man måst höja vatten

avgifterna avsevärt. Municipal
fullmäktige har därför beslutat att 
avgifterna skall erläggas under 

T-wi. 

Oxnäs blir vin ter

kvar ter för små båtar 
Med utlastningskajen vid pla 

name uppstod ett nytt problem 

Var skulle småbåtarna placeras? 
Man hade dock sedan länge fun-

tvenne betalningsterminer, den nit, att Oxnäsbukten var ett 
första under maj-juni och den lämpligt område härför om man 
~ndra under november månad. fyllde igen bukten och fick ett 

Reservoaren ligger på en höjd planområde där. Så har även 
av 43 meter över havet och ett skett. Från anläggningsarbeten 

tiotal meter över - de högst be som utförts inom samhället, har 

lägna fastigheterna i samhället. man forslat skrotmassor ut till 
Den kommer att rymma 40,0, kbm Oxnäs och fyllt ut strandremsan 

vatten. Det finns därför all an
ledning antaga, att det under 

förra sommaren beklagliga och 

som därigenom blivit en mycket 

lämplig upplagsplats för små
båtar. På den sydvästra udden 

för högt belägna villor ofta åter- har en lyftkran placerats på ett 
kommande "sinandet" i ledningar- betongfundament, dilr man nu lyf

na ej mera inträffar. ter upp båtarna. 

Torewi. Torewi, 

Torew i. 

Aug:a Garlssons Eftr. 
Telefon 35 FJÄLLBACKA 

Manufaktur-. Mode- och 

Kappafför. 

WALDNERSf 
FARGHANDEL I 

l 
;466äun _IH'~ 6ät(f r 

Specialerbjudande 

- BÄDDSOFFA 
God kvalite till extra billigt 
pris. 

Stoppad sits och rygg. 
mahogny eller teak. 

No-zag botten. 

Alm, 

Pris 365:- + tyg kostnad. 

Tygåtgång 2 m. 

ftl iJ6el6iJzsäljnin(J 
FJ.Ä.LLBACKA TEL. 53 
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Från "Kanans" magasin till 
hypermodern siloanläggning 

D enna artikel är den 3:dje i en 

serie, som behandlar olika nä

ringsgrenar i Fjällbacka. Utan att 

på något sätt göra anspråk på 

att vara sakkunniga eller utför

liga, skall artiklarna söka ge en 

"bild" au samhällets näringsliv. 

- Förut har jag skrivit om mink

farmen och trålfisket. Någon sär

skild turordning följe r jag inte, 

men det är dock inte någon till

fällighet, att jag denna gång gör 

ett besök hos Västra Sveriges 

Lantmäns Centralförening i Fjäll

~acka. Som bekant bygger denna 

förening f. n. en stor siloanlägg

ning på området vid "Varvet" 
Mörhult. 

Centralföreningens uppgift 

stort är ju att uppsamla och för-

llj a spannmål för lantbrukarna: Det skall inte vara färdigt förrän de utsikt från dessa 22,4 m. höjd. 
Den förser dessutom dessa med i september, så det är en hel del Längs tornet går skorsten~n från 
utsäde, foder, gödning och andra som inte är klart nu, men man panncentralen och sticker upp 

produkter, som behön för ett får en god uppfattning om, att 2,4 m. ovanför denna. - När 

jordbruk. det blir en mycket förnämlig an- man tittar upp genom torktornet, 
" Dom lokaliteterna vi har nu, läggning. ser man ett flertal hål i mellan-

är inte mycket att visa," säger V i föl jer spannmålets väg gen- golven. Ett omfattande rörsystem 
föreståndaren för Centralförening- om byggnaden. Från traktorvagn skall monteras genom dessa, bl 
en i Fjällbacka, Frank Olsson. eller bil töms det ut på ett galler a. värmeslingor. -- Från silo

Man får nog hålla med honom framför lastbryggan vid tork tor- fickorna förs spannmålet på ett 
om detta, inrymda som dom är i net, föres med en elevator till transportband till tornets tork
"Kanans" gamla magasin. Trots en aspiratör, d. v. s. ett rens- slingor. 5 ton säd kan torkas per 
detta är det imponerande kvan- ningsverk, där halm o. d. avlägs- timme och det är meningen att 

titeter, som omsättes på ett år. nas i tornets andra våning och torkanläggningen skall gå natt 
C:a 2.000 ton spannmål, dessut- därifrån ner på en våg i första och dag vissa perioder. Så olja 
om foder, gödning och utsäde till våningen. Via källarvåningen kommer det att gå å t i värme

betydande h'antiteter eller i kro- fortsätter säden i stora rör me- centralen. Frank Olsson är 

nor 2,5-3 milj. deIst fläktanordningar till någon fylld av förväntan vad torken be-

Den maskinella utrustningen av de 30 silofickorna, som sam- träffar, då h an ej förut haft hand 
Inskränker sig till en rensen- manlagt rymmer 1.Q.(}(} ton spann: 

maskin för utsäde, där Meijer ser mål. 
till att 100 kg.-säckarna fylls med der 

Nu innan väggen mot sö

är uppbyggd framför silo-

om någon sådan. 
Från torken föres spannmålen 

tillbaka till silofickorna, och blå-
fullgod vara. Upptill 11 säckar per fickorna, ser man 15 av fickorna ses därifrån med fläktanordning 
t.imme "skakar" maskinen fram , uppradade som facken i en verk- genom rör till fartyg vid kajen 

. .trierande något beroende på vil- tygslåda. Fickorna är av trä och eller till lastbilar vid vägen. 
ket sädesslag det rör sig om. - klädda med masonite invändigt. På andra sidan den föru t 

"Här hade vi kontoret till a tt bör- D e 15 fickorna åt nordhållet nämnda brandmuren ligger plan
ja med," säger Olsson leende och vetter mot en stadig brandmur. magasinet, där det finns plats för 
pekar in i ett litet " kyffe" på För att spannmålet skall bli av J.,Q,OO ton foder och gödningsme

kanske . 2 X 4 m. N u är kontoret högsta kvalitet vid lagringen, del, och framför de tta en last
inrymt i ett hus bredvid, så man måste det torkas. D etta har för- brygga för utlämning av dessa 

förstår, att rörelsen svällt ut efter ut ej kunnat ske i Fjällbacka, va ror. I en del av magasinet blir 
h and. " För närvarande ä r vi 6 utan denna procedur har få tt det en 2 :dra våning, där Meijer 
anstä llda här, men förmodli gen ske på annat h åll. D et har emel- fortsä ttningen skall sköta en 

renserimaskin för utsäde, som har 

FJÄLLBACKA-TEL. 41 

HILDING FOSSUM 
FJÄLLBACKA 

Tel. 12 

Välsorterad Speceriaffär 

Fjällba[ka 
MASKINFIRMtl 

(Wilhelm Stenor) 

FJÄLLBACKA-Tel. 5 

J. A. FREDLUND 

PLÅ TSLAGERI 

Utför 0110 ; bronehen 

förekommande arbeten 

ALGOT 
JOHANSSON 

BILSTATION 
Fjällbacka Tel. 10 
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kommer personalen att utökas nå- lertid vari t ett länge närt önske
got med tiden, när vi har flyttat mål frå n lantbrukarnas sida att 

in i det nya, för vi hoppas ju att . få en torka~läggning i norra 
rörelsen skall växa ytterligare," Bohuslän. Denna önskan håller nu 

avslöjar Olsson. på att förverkligas. Det pampiga 

dubb.clt så stor kapacftet som den tillvaratagits. - Det ä r en till
nuvarande. gång för Fjällbacka, att CentraI-

Det nya ja, det ä r jag nyfiken I tork tornet, som har gett samhä lls
p å att få se, och trots att Olsson strukturen nya linjer, reser sig 
har mycket att stå i en lördags- nu 6 v!i ningar högt och ytter
förmiddag i maj, har han vänlig- ligare en våning skall byggas. 
heten a tt visa mig omkring där. Det kommer att bli en hä nföran-

Efter ,en rundvandring i de oli- föreningen förlagt denna silo dit . 

ka byggnadskropparna och efter Den är ett värdefullt tillskott till 
en jämförelse med det gamla ma- samhällets näringsliv, och Fjäll
gasinet, förstår man, att Fjäll- backaborna är dem stort tack 

backa här får en mycket ända- skyldig, som arbetat för att få 
målsenlig anläggning, där alla silon till Fj:illbacka. 
möjligheter till maskinell drift Bo R eichellberg. 
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Jul på ·Väderöbod 
Egentligen skulle jag ha skrivit gick. Vi hade våra familjer hos 

något om våren här längst ute i oss, och julen var kommen till 

havsbandet men det är ju inget Väderöbod , 

att skriva om den "år som inte På kv511en var vi alla samlade 
hai' kommit:, åtminstone jnte hit hos fyrmästare och fru Kyhlberg 

Trotjänare inom söndags
skolan lämna sitt kall 

Söndagsskolans första lärare i 
Fjällbacka, lärarinnan fröken 

Alma Svensson, lämnar nu fr. o. 
m, vårterminens slut denna tjänst. 
Hon är på uppdrag av framlidne ' till oss. Istället skall jag försöka till julkväll och till ett julbord, 

med några glimtar från julen d,ir sannerligen inget fattades. prosten Gunnar Norrman, ini tia-

1957, J uldagarna förflöt sedan som van- tivtagare och söndagsskolans för-

En julhelg på en isolerad. och ligt med besök hos \'arandra och sta lärare i Fjällbacka. Fröken 

svårtillgänglig fyrplats är någon- lite småprat vid en kopp kaffe. Svensson berättar, att skolan sta~ 
ting alldeles olikt julen .i ett sam~ Den julstämning och den ro tades år 1941 och hon var då en 

d tid ensam lär~He och undervisade hälle eller en sta. Inte så a tt man erfar en julafton på en iso-
samtliga skolklassers elever vilkas det fattas något som hör julen lerad plats som Väderöbod är ~ 

till eller ett julbords alla tillbehör. något al:,deles särskilt, så olikt allt antal uppgick till ett 40 tal. Se
Nej det är helt andra ting som annat, Vi vet att vi är isolerade dan har skolans lärareantal ut
gör allt så annorlunda. helt o( j, hållet från yttervärlden, ökats och för närvarande är det 

att VI' e ,"dast a" r beroende av oss så många som behö\'s för a tt ar
Först är ju frågan: Skall vi er-' 

hålla möjlighet att komma iland själva, :, tt det beror på oss själ- betsfördeJningcn skall vara nor-

för att proviantera samt få ut vå- va hur ,.å r julafton skall bli. När mal. Fröken Svensson började 

f '1' ,., b \ ' 1' da' "itter bland goda va"nner denna tj;inst i anslutning till upp-
ra a~l J,er, ~()m. IOr arnens skol- ~ 

b k . d nådd pensionsålder och är nu 77 
gång måste vistas på fastlandet. och ar ets amrater, ser Julglä -
Föl' julen 1957 såg det verkligen jen lysa ur allas ögon, ser de ttr gammal. D et ha r. " 1' fröken 
besvärligt ut. En december så levande ljusen både i julgran och Svensson, alltid varit tr<' : ligt och 

J o~an <Olofssons 

Jdrn~an~el 

Fjällbacka Tel. 40 

BERGS BILVERKSTAD 
FJÄLLBACKA TEL 96 

GOOD YEAR 
DÄCK och SLANGAR 
GULF BENSIN-OLJOR 
ALBIN BÅTMOTORER 

( 

Danskt fartyg på 
grund vid Dyngö 

I 
Lördagen den 18 januari kl. 9 

, , 'J' d l h b f' intressant men tycker nu att de blåsig som den 1957 har nog inte pa JU bor, oc 1 ör ruse t ran gick danska motorfartyge t Rowan 
, . d ' storm och sJ 'o" , J'a da' erfor man gamla bör dra sig tillbaka och nya , d'd D .. d' d k 

manga vartt me om, Fran den ~ krafter bör komma till. pa grun Yl yngo, a et sö 'te 
4 till den 3 1 var det endast en verkligen vad god julstämning på ankra under snöstorm, Vindstyr-

dag som vi inte uppmätte en \'ind- en ensligt belägen fyrplats :il'. Även lärarinnan fru Helena kan uppmättes till 18 sekundme-

styrka på minst 14 sekundmeter, .'\är jag sedan efter slutad vakt Benettsson lämnar nu sm tj;inst ter. Röda Bolagets bogserbåt 
och det var på julafton. Det på julnatten står uppe på f yr- som söndagsskolans lärare, Karl, och Livräddningskryssaren 

lyckades för oss att göra en land- berget, och ser ljusen från ett par Hon har undervisat sedan i bör- Hugo Hammar, anlände till 
resa åtta dagar före jul. Det hu- fartyg långt ute i väster, undrar olycksplatsen under söndagen, :i"å-

Vlldsakliga i proviant och även 
julgranar hade vi alltså fått ut 

men hur skulle det gå för , famil 
jerna. Skulle vi få gå här ensam-

jan på 1950-talet och har uppnått 
jag om de haft en lika god jul- 70' t\l' varför även hon anser att gon fara för den till ID man upp-
kväll som vi. Om ljuset från vår nya krafter bör rycka in. Efter gående besättningen var det inte 
fyr och alla andra fyrar längs högmässan söndagen den 18 maj då fartyget i \,iss mån låg skyd

S\'eriges kust har varit en jul- blev, dessa lärare i samband med dat. ROWA.'\ som var på 500 
ma över helgen. Ja det såg verk- hälsning för dem. "I k l hO,' . .. . ~onc agss o ans avslutning Jart-
11~en morkt ut. Dag efter dag Jag önskar att alla jäktade I1U- ligt avtackade av komminister 
.gKk med storm från sydväst och 'd " . k k d d I B PI .. I f f" d .. ... " , tl smanllls 'or 'un e, en en a engt elJe som ram or e son-
mycket sJogang. Nagon hamn har gång, få uppleva en så rofylld ' dagsskolans tack för ett långt och 
vi ju inte fJch att angöra vår hol, och god jul, som vi kan ha här uppoffrande arbete l skolans 
me i sjögång ät: ,därför omöjligt. ute på vår lilla holme i väster- tjänst, samt överlämnade blon1-
Är de t därtill kvinnor och barn havet. mor till dem. 
samt proviant i vår lilla tjänste

båt är det inte roligt att ta några 
risker. 

På kvällen dagen före julafton 
såg det äntligen, ut till lite för
bättring. Att vi skulle kunna gå 

iland med vår båt var dock inte 
att tänka på. Ana personer skulle 

med ut utom all t annat. Fyr

mästare Kyhlberg beslöt sig då för 
att söka kontakt med någon trå

lare i Fjällbacka, som kunde hjäl
pa oss. Uno Nordberg på "Sally" 
var vän lig nog att lova gå ut på 

julaftons förmiddag om vädret I 
tillät, och klockan halv tolv på 
jutaftoIl ~'<Y. "SaU~'" här u te , till 
stor glädje för oss alla, Att läg

ga till och lossa vid holmen var 

dock omöjligt. 8 personer, provi
ant, sängar och sängkläder fick 

i en mindre b:tt fraktas ö\'cr till I 
oss. Det var inte btt, men det 

John Johansson, T-u'i. 

ton ,'ar hemmahörande i Köpen
hamn och bygd i England år 1939, 

Sedan den vid grundstötningen 
uppkomna läckan tätats drogs ha

veristen flott på tisdagen och an}j' 
rade under natten i Hambur!}... 
sund varefter den dagen efter, 

bogserades till varve t i Uddevalla 
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HälsovårdsnänIden jubilerar 
70 år h ar i dessa dagar förflu- order om att "söbbeldyngor" ej 

ser vi den här gången ned p å Fjällbacka Lennart Mjöberg. Det tit, sedan F jällbacka fick hälso- skulle få förekomma, "det blev 

vårt Församlingshem. Det liggu lär ha varit i samband med att vårdsnämnd. D etta åliggande mes t f' n slem käft att höra". Var 

ett stenka.rt från kyrkan och smäl- busstationen byggdes. Ett år se- kom genom ett Kungligt brev till och en fö rsvarade sina gamla fri

ter smidigt iho p med den övriga nare hade denna ir/e mognat så ordf. i K ville kommunalstämma och r:lltigheter. Gödslen efter så-
år 1887 . P~l kommunalstämma i väl m,inniskor som de då talrikt 

bebyggelsen . Det invigdes den 91 pass, att man I.u nde utlysa ett Kville r,agon gång i apri l månad förekom mande husdjuren samla-
mars ai) Domprosten Ragnar Ask- of'entligt möte tö r Iltt diskutera 1888 valdes hälsovårdsnämnd för des ju i stora högar, som om 

maTk och har sedan varit i flitigt ; / an . D et var den 6 maj 1954. Fjällbacka str::ll\dlägc, som det våren sål des till bönder, som då 

bruk fö r kOI/{"nnandunderil is- D ,.,; själl e f}aragrafen i det pro- då hette. Valda bic\' härtill då- kom och hämtade des~a mot en 

ningen, kyrkobröd rakårell, sön- tokoll, sc, m då skreL's skulle m an varande kapellpredikanren J. M. ersättning av SO öre. hästlasset. 
Pettersson, som även va] c!e2 ti ll Ju större högar ju mera pengar! 

dagsskolan, Kyrkliga syföreningen kwma ka!la Fö rsamlingshemmets 

och några församlingsaftnar. Ut

"ä lidigt är det ännu en hel d el 

som faltas, bland annat mål

l/ingen . Inredningen är dock klar 

oc/' d en som vill beskåda d en

samma torde lämpligast kunna 

göra detta föi"e eller efter sön-

ordför<lnde. Folkskollärare C . ;". Att avstå från dessa inkomster, 
"'urparagraf". Där står: "På ord- Stubelius blev vice ordf. och öv- som så \'äl behövdes. var ett på

törrllldens fråga om intresse !örc- riga ledamöter handlanden Clas I fund av folk , som i'ngenting be

låg för byggande av ett Försam' l Karlsson , fiskarena Aron Svens- grep I Så det blev mest vid det 
lingshem, blev svaret enhällig' son och Karl Olsson-Prcls. Dessa som gammalt och fornt var. 

;a'·. Och därmed l'ar det bam sammanträdde p~ kallelse av ord- En del bönder såsom Johan 
att sätta igång. En interimstyrel- föra~den, som g~nast protestera- Andersson i Nordby och Benjamin 
se bildades, som tydligen arbeta- de mot att han som varande Hansson i Backa hämtade gödseln 

da ge ns Högmässa. Församlings- d e mycket intensivt, ty ett halv- tjänsteman, blivit vald utan sin i pråmar, som särskilt förfärdigats 
h ,'p, m et står då alltid öppet . lvIen ! "' S.·":Je kunde denna meddela ,·etskap. Han lovade dock att iin- härför, samt fra};:tades sedan med 

t iii de läsare .. som inte har till- alt 17.000 kr. hade samlats in då tjänstgöra tills vidare . Ordf. dessa upp genop1 Anråsälven, till 
fä ile alt själva få se vårt fina och att man hade fått ett löfte i kommunalstämman var då Ben- vilken älv deras ägor gingo . 

Församlingshem kan meddelas att om att dörrar, fönster och kök.'- jamin Alexandersson i Södra Torp Den nya ordningen hade svårt 
det i ö,;en'åningen finns en sam- in redning gratis skulle levereras. (farmors far till den nuvarande för att slå igen9m och de gamla 
lingssal, som är 6 X 12m. stor och Och om man sedan bläddrar ägaren m' samma gård ) . Det är protokollen talar mycket om "ore

rymmer över 100 personer. Där uidare i protokollsboken och läser ett långt och digert protokoll med na gödselhögar". "Söbbeldyngor
fin71s också en tambur med gröna vad där står (också det som står många föreskrifter. I det Kungl. na" fortforo till i början av 1 ~OO
väg ar, tL,å toaletter samt ett litet mellan raderna) så finner man bre\"et föreskrivs bl. a. att all talet. Nu har större delen av bo

kök, som är förtjusande sött och att Stiftelsen Fjällbackas Försam- spillning efter människor och stadshusen WC och så gott som 
hemtrevligt (enligt damernas sak- lingshem bildades den 15 decem- djur skulle uppsamlas och bort- samtliga avlopp och dessutom 
kUllniga omdöme). I källarvå- bu 1.954. Vidare att arkitekten föras minst SO,(} m. från Strand- finns renhållningsverk, så att nu 
ningen finns ett hobbyrum och ett Gerhard Paulson, fjällbackaba i lägets gräns. Fjällbacka Strand- torde förhållandena vara så som 

garage samt utrymme för värme- förskingringen, i sin ägo hade en läges gränser gingo då i söder höga vederbörande önskade för 

panna och oljetank. penna och ett papper och en Ii/! - t . o. m. Oxnäs (e j Sälvik) , samt 70 år sedan. 

Hur har då detta Församlings- jaloch att han med dessa ritade i öster till vägen mellan nuvaran
hem kommit till? Går man till ett hus. Vidare att Kyrk!iga S y- de kyrkan och Vetteberget och i 

den muntliga traditionen i Fjäll- föreningens flitiga damer i sin norr vid Svarta hällor. 
backa får man 1'eta att iden kläck- ägo hade stickor, nålar, garn och De för varje hus så typiska 
tes någon gång på senvåren 1953 trådar och att de med dessa "söbbcldyngorna" skulle ej få fin

av dåvarande komministern i I stickade 'och virka'de och sydde åt- nas. Hälsovårdsnämnden beslllta
skilliga tusenlappr:r. Vidare att de därför att ge sig ut på en 
Byggmästare Hugo Andreassoll rundtur och se sig om i samhället 

fick hand om bygget och att han och tala cm för de gamla vikinga
med hjälp 2V sina duktiga arbe- ättlingarna om den nya ' förord
tare åstadkom att drömmen om ningen. Men denna "rond" tog 

Fjällbackas Församlingshem blev lång tid. Hela fyra dagar åtgingo 
en verklighet. härför! Nämndens förhållnings-

Fjällbacka 

Bok- & Pappershandel 

Tel. 19 - Fjällbacka 

"-

Allt i BÖCKER och PAPPER 

Och sedan ovanstående blivit 

nedskrivet finns endast två saker 

J ohan Mjölner. 

Firma 

Inventing 

FJÄLLBACKA-Tel. 22 

Kartor - Sjökort - Suvenirer 

att tillägga. Det första är alt vi 

är rJ'sligt glada och lyckliga över 

att ha fått · denna samlingslokal 

och mycket tacksamma mot alla, 

både 1110t fjällbackabor och fjäll 

backavänner, som hjälp t oss till 

alt nå målet. D et andra är att 

Konfektyraffären CENTRUM 

~CUlj I 

"6t:l(JeZi & Specezi 

FJÄLLBACKA - TEL. 14 
-, 

7C(!klJH1H1(!J1~(!Z<U 

om det fanns 20 personer som 

skänkte 1000 kronor var, eller 

200 personer som skänkte ZOO 
kronor (' ar, elle r 2000 personer 

som skä nkte 10 kronor ('ar så 

skulle Församlingshemmet " ara 

alir/ell'J ,k lllr/fritt. 

Bel/gt Pleijel. 

Fjällbacka 

Specia laffär fär: 

FRUKT KONFEKTYRER 

TI DNINGAR FILM 
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Ett par höcker om Bohuslän Friidrotten i dÖdläge 
)\r bandyn FIK:s bästa gren, så 

Clas Krantz' "Vinterland" _ ." Det var år ,1842 strax före är friidrotten den sämsta Det 

lär vi känna ett annat Bohuslän jul. Om följande vinter skriver hade dock inte behövt vara så, 

än sommarens. Höst- och vinter- Krantz: "Veritabla sillberg vält· för här går mång;!! pojkar och 

"Kostervalsens" 
Stockholms-premiär 

"Det här var ju trevligt, men 

vi är pare i målet", sade ryttmäs-

stormarna kan rasa med obändig rade sig i . havet utanför Fjäll- flickor, scm ,~J,mlle hävda sig fint tare Grill efter premiären på 

kraft, och författaren berättar bl. backa. Stora valar tumlade om- i allmän idrott . Men under som- "Kostervalsen" en grå kall mars-

a. om stormen 1863, som den 31 kring bland dem och frossade" . maren iir intressena så splittrade, eftermiddag. Men även icke
oktober nådde orkanstadiet. Stock- Men sillen höll sig utanför skär- aU det är mycket svårt att få ung-

Fjällbackabor har säkert nöje av 
'holmskonerten "Fina" var illa gården och lät sig ej fångas. Så dOl'Jien med på noterna. Erfaren-
ute. Med förskjuten last, läck, berättar förf. livfullt om stora hete,) har visat, att lantbrukar- att uppleva sol, s.ommar och Bo

segelsliten och med pumparna i sillfångster vissa år och om för·' ungrlGmen utanför Fjällbacka ut- huslän i filmens mån~a glittrande 

olag räddades hon av Väderöbo- hoppningar, som gäckades andra' :;i6'f lyggraden inom friidrotten, skärgårdsbilder. Även om inte 

lotsarna. De lyckades otroligt nog år,' ända till vid jultiden 1877" 1rf~en av kända skäl tunnas denna själva historien ä r särskilt origi
i full orkan ta sig ut till fartyget, då väldiga sillstim strömmade in 'katesori ut och de som är kvar 

nell, så sprider den trivse.l och 
gå ombord och föra det i säker- i Bohuslän och " inledde den lu-tar mera åt skinnknuttehållet. Vi 
het vid Fläskö, Samtidigt urev fångstperiod, som alltjämt ,;CT ib'<ir dock inte tänkt kasta yxan i lockar till många goda och oför-

den finska skonerten "Aurora" skäl för beteckningen den s<: - !Sjön. De ungdomar som hittills argliga skratt. ( 

från Skagen rätt mot den svenska naste" . visat intresse, hoppas vi på även Det var ju en stor förstklassig 
kusten med kapade master och Krantz berättar även om Ho- i å r, och alltid finns det någon . Rolf ensemble, som r~glssören 
med båda ankarna ute. Utanför husoriginaI och ger bland mych t ny planta att ta sig an. Kanske 

Husberg dirigerat, och spelgläd
Väderöarna högg ankarna i botten annat några fina stämningsbild '~r man även kan hoppas på, att med 
och kättingarna sprang av_ 5ko- från vinterlandet Bohuslän dessa rader "väcka" någon FIK- jen kan man inte ta miste på. 

nerten . kastades mot klipporna, "Vinterskog" och " I månskenet". are ute i förskingringen, som är Yvonne Lombard svarade för en ( 

och skepparen och sju man kros- förra året fyllde Bohuslän gille villig att ta ett tag för det "vita ~Itmärkt insats, och de romantiska 

sades mot vraket. En enrla man i Stockholm 50 år och celebrera-, blåa" laget. . I d G b S b h ms agen me a y ten erg oc 
lyckades kravla sig upp på ett Forts. sista ~id. Wilhelm Stenor, 

Egon Larsson, bl. a. på fiskebryg
skär och räddades av lotsarna.\--
136 strandade, kantrade eller på 

annat sätt havererade fartyg blev BrygfJdans 
stormens faCIt VId Bohuskusten. . (j 

gan i Fjällbacka, förmedlade fint 

blir kajdans stämning av skärgårdens sommar-

kvällar. Åke Söderblom lockade 
Förf. påpekar, att katastroferna Länge har man gått och vän- prffivat alla tänkbara platser för give tvis fram de flesta skrattsal-
den gången väckte livräddnings- tat på att våren skall göra sin 

väse.n.det till liv och påminde om en tre. I skrivande stund är det 
bristerna i fyrbelysning' och ut- bara en månad till dess invasio
prickning. På hela kusten gavs nen - som man hoppas - skall 
det blott några få fyrljus till väg- börja, men ännu är ingen vår i 

ledning - Koster, Hållö, Mar- sikte. Förberedelserna för som
strand, Vinga och Nidingen. marens arbete har börjat så sak-

Mindre dramatiska men ändå ta , men mycket kan inte göras 

en ny dansbrygga, men något vorna, och hans scen, då han var 
verkligt alternativ till Planarne ånges tfylld poet b lev en fullträff. 

finrns enligt vår mening icke. Före- Även de smärre rollerna låg i 
ningen har därför gått · in till goda händer. Göran Strindbergs 

Municipalfullmäktige med en an- foto var, som väntat, utmärkt. 

hå1hm om att - i mån av ut-\ Han är ju en av svensk films 
rym'me -- få disponera ett om- bästa fotografer. 

råde på nya kajen för vår brygg- Ja, för oss Fjällbackabor var 
Eingslande är skildringar av kus- förrän i sista stund. dans. D ansgolvet göres isärtag- det förstås mycket roligt att kän-
tens näringar. Inget bohuslänskt Den som väl kommit längst i bart och vi är införstådda med, na igen sig både i sk~rgården och C 
fiske har fler utövare än hum- arbetet:- är vår nya badkamrer, fru att om platsen behövs till annat i samhället och som hastigast 
merfisket. Ingen har doek detta Alma Alfredsson. Hon har sedan änd.am ål, plocka bort dansgolvet . nicka åt Axel Nordblom och 
som huvudyrke. Pehr KaIm be- månader tillbaka haft händerna D et innebär, att en eller annan Johan Mjölner. 
rättar, att när han l i42 besökte fulla. Den Bergmansk/Schmitska danskväll kan få inställas på den- Stockholmspressen var på det 
fjällbacka, var hummer mesta- resan hit npp har säkert bidragit na grund, och vi hoppas på be-

hela taget uppskattande. "En l' 
dels hans vardagsmat. Omkring härtill, film en "kostervalsen" lika- sökarnas förståelse härvidlag. Med frisk fabuleringsförmåga och både 
l &CO hade holländarna lärt bo- srl. det intresse som finns för Bad-
huslänningarna att fånga hum- Det stora bekymret - som van- ortsföreningens arbete bland med-

snärtiga och vettiga repliker", an-
ser "Jerorne" i Dagens Nyheter. 

mer på det nu brukliga sättet. De ligt Elr man nog säga - är brygg- lemmarna i Municipalfullmäktige "Lill" i Svenska Dagbladet skri
kom med sina "hukare", seglan- frågan. Tidigt i höst fick Hamn- och Hamnstyrelse, tror vi· att -

~ ver om " lättsmält underhållning 
de sumpar, och hämtade så myc- styrelsen efter många års träget om några möjligheter finnas att och sommarvackra . västkustbil-

ket de kunde få. 1739 utfärdades arbete tillstånd att sätta i gång rädda bryggdansen på Plan arne der", men påpekar a tt "förveck
emelle.rtid exportförbu,d utom för med byggandet av lastkaj vid - så kommer de att· göra det. 

lingarna är på betryggande av-
den hummer, som fångades mel- \ Planarne. Det innebar att "vår" , Så tror vi och hoppas, att, då stånd från verkligheten", Afton-
lan Strömstad och Bovallstrand, dansbrygga revs och att vi fick vi i sommar träffas i Fjällbacka, bladets "Filmson" är förtjust i 
vilken fick exporteras från tre söka oss om efter ny plats för vår bryggdansen som tidigare skall f f ' "Go"ran Str!'ndotogra ermgen : 
platser, nämligen Strömstad, bryggdans. Lastkajen, som nu trådas borta vid Plan arne på ny bergs förälskade västkustfoto får 
Havstensund och FJ·ällbacka. byggs, drar en kostnad på cirka bana och i viss mån ny omgiv- . k" o d h'" t att klappa 

~ varje s 'argar s Jar a 
"·V'ä.l~ans vintrar" heter kapit- en halv milJ'on kronor och man ning, men med gammal traditio· 

le: om b1"i1~.sket i Bohuslän ~id l förstrt.r att ,Ha~nstyrelsen tvek~r nell stämning. 
mitten av r8QQ-talet. "Det gl c-k att bmda sig for ett utrymme at 
som en elektrisk stöt genom skär- bryggdansen d:i.r, som - om otu-

Arne Fossum. 

hastigare". 

Sylve Larsson. 

gården. Sillen står tät vid Fjäll- ren är framme - kan äventyra P. S, Till ovanstående kan till- dans en l. Badortsföreningens för-
backa, löd budskapet och fiskar- inkomstbringande skeppningar. läggas att Municipalfullmäktige slag. 
na lystrade från norr till söder I3adortsföreningen har också glädjande nog har tillstyrk t brygg- Red. 
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r FAMILJENYHETER J 
~---------------- ---------------- Fjällbackas bandylag bäst i FOTBOLL 

F ädelsedagar sista halvåret 1958. 

50 år. Fru Annie Maria Set/erlind, 

Bohuslän. 
Resultat av pingstmatcherna 

F. I. K. har i vinter haft en fin samt poängställning i N. Bohus-
Fröken To~a Ingeborg Karls- född Holmberg, den 29 okt. bandysäsong, A-laget i Bohusläns 

Elitserie och B-laget i Norra BoSOIl, den 5 juli. 

Snickare Carl Erik Granqvist, 
den 8 juli. 

75 ftr. 

Fru Amanda Viktoria Karls- husserien. Båda lagen hemförde 
son , född Svensson, den 27 juli. seriesegern, varefter A-laget kva

Fiskare Karl M auritz Bohlin, lade till div. III. Först mot Var-

serien. 

Tanum~Grundsund 

SAIS-F jällbacka 

Dingle-Skee 
Sjöbol-Häggvall 

1-5 
1-2 
2-8 
2-3 Fru Olga Maria Eriksson, född 

Sörensson. den 23 aug. 

Konsen·arb.:·are Ake Östen 

Oxnäs, den 7 aug. berg och sedan mot Bagaregården Fjällbacka 14 11 1 2 48--23 23 
Wah l- Grundsund 14 J,O 2 2 51-26 22 

från Göteborg. Tyvärr blev det 
Stångenäs 14 8 1 5 38·-22 '17 Rolf Bergq c-iJf. yIörhult, den 20 

dec. 

Fröken Olga Josefina 

berg, Oxnäs, den 25 sept. 

Fru Jose/i lla Sofia Waldner, 
I föd d Persson, Mörhult, den 25 

förlust i båda matcherna. Mot Skee 14 5 3 6 36-33 13 

55 år. Varberg med hela 6- 1 och mot Häggvall 14 6 1 7 27--39 13 

Fru Anna Ottilia L arsson, född nov. Bagaregården med 4-2 . den T anum 14 4 1 9 26--37 9 

Sandberg, Lersten, den 18 juli. Fröken Agnes Vikt oria Vester- sistnämnda matchen kom av Sjöbol 14 4 1 9 2~J-·-47 9 

Stenh uggare Johan Oskar Ster-

ner, Stiimmen, den 2+ juli. 

Fru Ruth V ilma M argareta 

O L>5o II , född Johansson, den 12 
aug. 

berg, Mörhult, den 3 dec. 
först vid förlängnin g görandet 

Förre skolvaktmästaren Oskar 
Mauritz Karlsson , den 28 dec. efter det att FIK ,15 min. före 

80 år. 
full tid haft ledningen med 2-0 

Vid denna tidpunkt blev Tärne 
Fröken Agnes Fred rika Johans-

Kyrkovaktmästare Joltn Gustav son, den 20 sept. 
Axelsson, den 15 aug. Fru Hanna L ilja, född Wallin , 

berg och Rudström skadade och 

medan dessa båda " slitvargar' 

fick ta igen sig och "hämta luft' R åröd, den 27 sept. 
Snickare J ohn Tu re Kran tz, 

den 28 a ug. 

Fru Aina Emilia Kristina An

dreasson , född Rapp, den 1 sept. 

Fru Johanna Johansson, född passade g~istcrna på att utjämna 
Kristianswn, Sälvik, den 20. nov. till 2- 2. 

Fru Al/ie I ngeb org Johansson, 

född Andersson, M örhult, den W 
sept. 

Handlanden I var Hilding Fos-

su rn, den 3 okt. 

Förre stenarbetaren Bror Da vid 

A ndersson, den 30 dec. 

85 år. 

Förra städerskan Albertina 

Charlotta Olsson. den l nov. 

Fröken H elmy E velina K arls- Kall Illdustri ... 
SOI1, den 15 okt. Forts. från sid . l. 

FIK kvalificerade sig även till 

finalen i distriktsmiisterskapet för 
BohusEin o. Dalsland. Vi mötte 

här Billingsfors (div. II) men fick 
tyvärr stryk med 6- 1. Annat var 
ej att vänta, även om förlusten 
var lite större än vi tänkt oss 

Billingsfors är ett av de bästa 
lagen på dessa breddgrader. 

I många år har FIK varit ett 
Disponent Gu nnar A nders Val

frid Borgsträm, den l dec. 
möjligheter därvid framkomma. av de ledande bandylagen i Bo
En möjlighet vore att föreningen huslän. Seriesegrare 2 gånger 

Arrend.ator Georg Karl Gustaf och municipalsamhället gemen- tidigare, trots avsaknad av lämp-

60 år. 

Karlsson, den 20 juli. samt valde industrikommitte. En lig is under stor del av serie-
Vägarbetare H erbert Laurell på så sätt bildad kommitte fick säsongen. Isen kommer tidigast 

Andersson, den 27 sept. dock svårt att sammanträda på jul/nyår. Vi får därför spela bor-

65 år. grund av ledamöternas skilda bo- ta tills sjöisen lägger sig. UndeF 

Fru Clara H ele na Lundberg, 

född Lundström, den 31 juli. 

sättningsorter. Men detta förhål- dyl. förhållanden kan det bli gan
lande behövde inte bliva a llt för ska arbetssamt för arbetsutskottet, 

den mycket besvärande om samman- som består av David Setterlind, 
trädena som regel höllos i Fjäll- Bengt Olofsson samt underteck

backa under sommarmånaderna. nad. Vi mås te nämligen åka runt 
Ernst _ Alexius Hansson, den 7 

okt. Dessutom kunde kommitten utse! till alla tänkbara "myrar" och l 

Fiskare Bror H ans Bräck, 

·1 sept. 

Fru Hulda Alaria Axelsson; ett arbetsutskott, vars 0edlem

född H~nsson, Ödsmål den 9 okt. mar voro bosatta så att de utan 
Fiskare Harald Mårten Eugen större svårighet kunde samman

H olmberg, D yngön, elen 27 dec. träda under årets övriga tid. 
Vid föreningens möte till inne-

leta efter bärkraftig is. Har man 
otur kommer det snö på isen och 

d,i måste den skottas. Intresset 
är dock stort bland pojkarna i 
lagen och alla gör därför vad 

70 år. stundande sommar borde ovanstå- de kan, för a tt få träningen igång 

Fröken Anna Regina Elene An- ende synpunkter och förslag' be- Under senare år har vi anbringat 
dersson, den 8 juli . handlas. De kunde giva upphov ljus på tennisbanan samt spolat 

Fru Signe Karolina Ekström, till en intressant debatt och det den .och har kunnat träna där. 

född Olsson, Mörhult, den 5 aug. följande beslutet bliva början på Denna bana har även varit upp
Båtskeppare Axel Pontus Påls- lösningen av problemet hur man låten till pojklagsserier. Det gäl-

son, den l okt. skall få industri för manlig arbets- ler ju a tt sörja för tillväxten, som 

}<'isk.:lre Johan Ed;;ard Isaksson, kraft till Fjällbacka. även den ;lr god. 

den 8 okt. Östen Hedenfjell. Wilhelm Stenar. 
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Ett par böcker ... 
Forts. från sid. 6. 

"Kostervalsen" blev succa G ] . l.. 'I Fjällbacka -
på . GrönJ lids Bio L unc enng~ l Suppo·rfersförenings 

de detta genom att giva ut 
Körde;. för fullsatt lokal un- Att "badgästindustrin" tillför medlemmar 
der nio föreställningar. uioo! Fj1illbacka en hel del pengar är 

" Bohuslän. En juuileumsskrift". 

Det är en bok, smn kan rekom-
personer såg den. 

hade den 19 maj sammanträde 
ju bekant. Lantbrukare X, som 

på Gröna Lid. De närvarande häl
Den sommarlätta och trevliga bor en bit utanför samhället, var 

menderas alla, som är intressera- filmen "Kostervalsen" blev som dock inte alldeles på det klara sades välkomna av föreningens 
de av vårt landskap. I sexton upp- väntat ett "dragplåster" vid ordförande, hr Sten Kallin , Udde-

med hur han bäst . skulle ekono-
satser belyses geografiska, histo- Fjällbacka-biografen. Skall vi valla. Vid sammanträdet behand-

. k h k I II f - , d lägga vår kritik på filmen, så ä r I miskt planera för sommaren, vi l-m a oc u ture a örhallan en lades bl. a. ordning~egler för 
ket framgår av följande medita-i Bohuslän och redogöres för det det, att vi gärna hade le tt att 

. . I den framställts i färg. De för tion vid eftermiddagskaffet : "J a) 
föreningens arbete samt styrelsens 

förslag till stadgar. Förslaget till ltvaktlga gillets uppkomst och I'" , k k'" d ovngt sa vac ra s arga,r sscener· Du Mor, e de noggen förtjänst 
utveckling. Ebbe Nymans "Under na skulle då kommit ändå mer " .. ' stadgar godkändes och skall des-

. . " .. .. me a hyn; ud te badgaster ? Trur 
atlantiskt Insegel ar en fängslan- till sm rätt. VI rekommenderar sa distribueras till medlemmarna. 

d . . I" Il F "'llb .1. - I Du ente de e like bra å fö upp c sk1!drmg av Bohusläns natur- g,lIna a a Ja ac~a-vanner aH Supporterklubbens ändamål är, 
. k se filmen och få en vacker som- ett par griser te i stället?" 

historia - "hur provmsen s a-
mardag i det fagra FjäUbacka ocn 

pats av naturens krafter genom 
den tjusande skärgården . Det är 

å rsrniljonerna". Bohusläns forn- ej enbart filmidolerna Åke Söder- * 
att i första hand bestrida kostna- ( 

derna [ör försäkring av fotboll

och bandyspelare. Skulle före-

.minnen och de politiska händel- blom, Gaby Stenberg, Egon Lars- Skepparen D. från H amburg- ningens resurser bli av den stor

ser, som .kdrle till RoskiIdefreden, son, Yvonne Lombard, Iza Quen- sund hade en regnig och blåsig 

då landskapet definitivt blev sel, Lauritz Falk, Lars Egge, EInar I höstdag med tat dimma gjort den 
Fagstad m. fl. man tmffar i Im- l' I' d Il F' ' 11 svenskt, behandlas ingående och. . van Iga or agsturen tl Ja -. . I tIga epIsoder med trevlIga po- backa. Vid mtradet i en av sam-

sakkunmgt l ett par andra upp- anger utan man sk, mtar även . 
, hallets banker slangde han en 

satser. I Olof Hasslöfs "Mellan nunorna av de på hemmaplan blick över disken och sade: "å 

leksordningen, att även ekono

misk hjälp till eventuellt skadadl' f 
spelare kunde lämnas, ä r även 

detta föreningens mål. Till att 

inkassera matchpremierna valdes 

hav och land" orienteras läsaren välkända herrarua Axel Nord

om fisket i Bohuslän i gången och blom, Johan Mjölner m. fl. 
sette me en penne i näven , tör å fröknarna 1<Iargareta och Elisa

ren, e de arbe för en våxen kär beth Waldner, Kerstin Berg, 

modern tid. Bland annat får vi 

reda på att en av de första snörp

vadaTml. i Bohu1;län levererades 

till Fjällbacka. D et var ar 18B2, 

och då hade Bohuslän samman

lag! åtta snörpvadar. Intressant 

är också, att bestämmelsen om 

municipalsamhällen som själv

ständiga enheter leder sitt ur

sprung från Bohusläns fiskelägen. 

Den tillkom 1898-

R appt och roande berättar 

Torsten Stubelius om gillets Bo
husresa . 1912 med åhgaren 
"Albert Ehrensvärd", som fördes 
av den längs kusten populäre 
Viktor Thoren. Under tre dagar 
varade färden i den sommarfag
ra Boh~~skärgården med många 
givande strandhugg i städer och 
samhällen. 

Lan~shövding Per . .tJyström av
slutar boken med "Bohuslän i 
brytningstid" .. Sakligt med e.n un
derton av entusiasm motiverar 
han sin förhoppning om en sta
bilisering av befolkningsförhållan
dena och om ett Bohuslän, där 
"motorvägen Göteborg mot Norge 
och dess förgreningar ut mot kus
ten binder samman industribyg
der och fiskedistrikt i en harmo
nisk enhet". 

Sylve Larsson. 

Torew!. I de"? Göre1 Hellberg och Birgitta earls-

G.ÖTEBORGS BANK 
Grundad 1848 

GÖTEBORG-STOCKHOLM 

·Strömstad 

Uddevalla 

Avdelningskontor Bohuslän: 

Grebbestad FjällbackaDingle 

lysekil • Fiskebäckskil . ljungskile 

Stenungsund . Skärhamn . Klädesholmen 

Marstrand • Kungälv 

Fullständig bankrörelse vid samt· 

liga kontor. - Brand· och dyrkfria 

förvaringsfack uthyras. 
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son . Inkasseringen skall ske vid 

fotbollsmatcherna. Vidare beslöts 

att anordna ett lotteri i vilket 

drag~ingen skall verkställas före 

augusti månads utgång. 

Till lotterikom~itte valdes hrr 
Evert Waldner och Jens Hil
mersson. Lotteriet får ej bedrivas 
på ett sådant sätt att det inverkar . 
skadligt på idrottskluob~ns verk- ( 
samhet. 

Då det är av stor \·ikt för 
supporterklubbens aktiva \'erk
samhet, att den omfattas av all
mänhetens intresse, och då främst. ( 
att den får ekonomiskt stöd av '~ 

de idrottsintresserade, har det be-

I 
slutats att tillställa allmänheten 

stadgar och inbjudan om med
Ilemskap för att därigenom. vinna 
I anslutning. Supporterklubben har 

l 
omfattats med stort intresse 'och 
redan har 40-talet medlemmar all

I slutit sig. Man hoppas dock, att 
I detta antal 'under sommaren skall 
l stiga så att det uppsatta målet 
. kan nås - nämligen att genom 

de äldre ge den aktiva ungdomen 
det stöd de ·kan med rätt kräva 
för deras insatser Inom idrotten 
i dag. 

Hr Kallin tackade till sist mö
tesdeltagarna för visat intresse. 

T-wi. 


