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Byggnadsplaner: 

Tre tomtområden 
klara för bebyggelse 

Den vackra sommaren har in- jag här nedan skall lämna en 

spirerat många sommargäster till orientering härom. 

planer att anskaffa egen sommar-
·11 o •• k Under sa··- SÄLVIKSOMRADET l. VI a pa vast usten. 

FFF:s styrelse och Fjäll-

backa-Bladets redaktions-

kommitte önskar alla med-

lemmar, annonsörer och 

andra tidskriftens läsare 

GOD JUL 
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Rekord för 

Ba d ortsföreningen 
Man kan nu se tillbaka på den 

gångna säsongen och vi som del

tagit i föreningens arbetsuppgif
ter är nöjda att det hela i stort 
sett gått bra. Tack vare det idea
liska sommarvädret blev såväl 

badortsfesten som campingrörel
sen rekord. Bruttoinkomsten på 
festens båda dagar blev 32.147 
kr. På camping 13.195 kr. 

songen har jag i egenskap av ordf. 
i byggnadsnämnden mottagit fle
ra besök än vad som varit vanligt 
under sommarmånaderna. Många 

av dessa besökare har allvarliga 
tankar att bygga sin egen villa, 
andra däremot låter det stanna 

Detta område, som gränsar In

till campingplatsen sträcker sig 

runt Sälviksbukten och den grupp 
V. g. vänd till sid. 3. Det är ju en hel del pengar som 

'---- ----------./ kommer in, men tyvärr en hel del 

vid en dröm. 

Fjällbackas läge gör att till
gångarna på tomter som är be

gärliga för sommargäster äro be
gränsade. Bron över Anråsälven 

utgör gränsen till Tanums kom
mun och i söder stannar Fjällbac
ka Municipalsamhälle mot Jored
fjorden. På kuststräckan mellan 

nämnda gränser finnes mycket få 
obebyggda tomter. Själva cen
trala samhället ger mig många 
gånger den uppfattningen att det 
snarare byggts ett hus för mycket 

än för litet. Tillgången på tomter 
är med andra ord mycket liten om 

inte obefintlig i Fjällbacka cent
rum. 

Byggnadsnämnden har sedan 

flera år tillbaka sysslat med plane
ring av nya områden. Detta är 
emellertid ett mycket omständigt 
och tidskrävande arbete som krä

ver en massa förhandlingar med 
olika myndigheter etc. Om om
rådena dessutom äro begåvade 

med fornminnen utgör detta ett 
fördröjningsmoment. De bebyg

gelser som planerats utgöres av 
5 st. områden. Tre av dessa före
ligger nu i färdigt skick varför 

r - ---------------------------------------
\ 

Nytt blickfång 

Klättrar man ned på någon av Vettebergets pallar ovanför Hotellet 

utbreder sig norrut ovanstående vy. Lägg märke till det NYA: 

Fiskeriföreningen, lastkajen, spannmålssilon. 

Foto: Algot Torewi. 

I 

som går ut. Den största utgiften 
kommer på campingplatsen. Den
na har dränerats ungefär halva 
längden i nord-sydlig riktning. 
Den återstående delen beräknas 

V. g. vänd till sid. 2. 

Ett erbjudande 
I nummer 4 och 5 av denna 

tidskrift vädjade FFF:s styrelse 
0111 bidrag till INDUSTRIFON
DEN, ·vars medel i första hand 

skall användas till marknadsun
dersökningar och utredningar för 
ev. startande av industri i Fjäll
backa. 

En del pengar har influtit och 
det tackar vi för, men mer be
hövs ... 

För att få något utbyte av ett 
ev. bidrag erbjudes alla som in
betalar Kr. WO: - till FFF:s 
Industrifond ständigt medlemskap 

i föreningen. Ni behöver inte be
tala a llt på en gång utan sätt in 
en slant då och då när det passar 

under en tvåårsperiod på postgiro

konto 410318. Fortare än Ni tror, 
har det blivit 100,: ~ kronor 

och Ni har gjort en verklig in
sats för Fjällbackas framtid. 

Styrelsen. 
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Avskedshyllning 

Trafiken Fjällbacka 

Trafiken i hela Sverige har rit enorm. De, som besökt oss för 

under semestermånaderna ökat camping, har i antal slagit alla 

enormt de sista åren. Trafikök- rekord. Allt detta har bidragit 
ningen i västkustsamhällena har till, att det ibland varit praktiskt 

i proportion härtill blivit ännu taget omöjligt att komma fram. 

större. Genom det enorma upp- Jag kan inte tänka mig, att det 
sving, som camping har fått, så finns någon som tycker, att denna 
har en stor del av Sveriges be- utveckling är bra. J ag har frågat 
folkning sökt sig till västkusten, bilister, fotgängare, cyklister och 

och då kanske främst till sommar- folk, som bor i samhället, och alla 
landskapet Bohuslän. har varit av samma åsikt. Man 

Några av Fjällbackascouterna 

på lägret Kragenäs. Från 

vänster Alf Jonasson, Lennart 

Fredlund, Anders Järnud, Len

nart Jonasson, Kjell Jonasson 

I anledning av D:r Inge Gil 

leius avflyttning från Fjällbacka 

anordnades i slutet av oktober en 

avskedsfestlighet för makarna Gil 

lenius p å Stora Hotellet under 

närvaro av ett 7·0 tal personer 

från kommunen samt representan

ter för nämnder och styrelser. 

Hemmansägare Ragnar Weisä th , 
Edsten hä lsade välkommen, var
efter doktorsp aret fick mottaga 

hyllningar i form av blomsterupp

satser och presenter från skolan, 
sjukkassan, kommunen samt 
municipalsamhället. D: r Gille
nius var under sj u år yerksam in

om Kville , där han rönte stor 

uppskattning bland allmänheten. 
H an har flyttat till Laholm. 

menar allmänt, att en förändring 
För Fjällbackas del har denna av trafikordningen bör ske under 

trafik i år ytterligare utökats ge- sommaren främst då under juli 
nom de blå orienteringstavlorna månad. 

och Hans Gillenius. 

Stoutkår i Fjällbatka 
vid Dingle och Sannäs. Dessa 
leder en stor del av trafiken på 

riks tvåan över kustvägen Fjäll
backa- Grebbestad. 

Rekord för . . . Innan den nya vägen nedanför 
Konsum blev färdig hade vi en- I mitten av april invigdes de Forts. fr. sid. l. 
kelriktad trafik, och detta gick första scouterna Fjällbacka 

alldeles utmärkt. Det är väl egent- scoutkår till tredjeklass-scouter. 
Trafiken i samhället har därför ligen ingenting som hindrar, att bli utförd till våren. En byggnad Kåren har nu två stycken patrul-

under den gångna sommaren va- denna sak tages upp på nytt. Ge- där de campande kan få tvätta 
ler "Vråken" och "Örnen" med 

Föreningen för Fjällbacka 
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SYFTE: 
Föreningen för Fjällbacka har 

till syfte att verka för Fjäll
backasbackas utveckling fram
förallt på näringslivets område. 
Föreningen vill därför stärka 

in tresset för Fjällbacka i första 

hand bland före dett Fjäll
backabor och bland sommar
gäster i samhället och den när

maste bygden. 

nom den nya vägen har kvälls- sig med rinnande vatten samt avd. 
promenaderna längs med vattnet fem scouter i varje . Kårchef är för diskning av matkärl har upp-

blivit ännu tjusigare än förut. Ty- Karl-Erik Karlsson, polisman i förts, ytterligare en sådan är pla

värr störs man dock av motorbul- Fjällbacka. I styrelsen sitter dess- nerad. 
ler och trafikfordon av alla slag. utom Lennart Svensson och Arne Golfbanan har i år förnyats. 
Varför då inte göra, som någon 

Fredlund, båda kända Fjällbacka- Själva planen har förbättrats 
förnuftig person föreslog, näm- bor. Om somrarna har kåren haft och nya banor anlagts. Denna 
ligen att i vissa delar av samhället 

extra hjälp av Anders Järund, anläggning tycks ekonomiskt bära 
helt sonika förbjuda all trafik un-

vice-avdelningschef i Lunds scout
der viss tid, exempelvis mellan 

kår. 
klockan 19 på kvällen till klockan 

sig, vilket däremot tennisbanan 
har svårt att göra. Underhåll och 
skötsel är dyrbart. 

sex på morgonen. Vi skulle då I slutet av juli var Fjällbacka-
få något att glädja oss åt, en fri scouterna med på det stora inter- En sak som är i trängande be
zon från allt vad jäkt och trafik nationella lägret vid Kragenäs, hov att komma till utförande är 

heter, en liten tyst oas mitt i 
Fjällbacka. 

Skulle det visa sig, att någon 
paragraf i vägtrafikstadgan hind
rade en avstängning under viss 

som hade samlat ej mindre än infartsvägen till campingplatsen, 

2500 scouter från olika länder. som är alldeles för smal och i myc
Fjällbackapojkarna hade turen att ket dåligt skick. Camping är på 

som grannar ha det ungerska modet och ägare till campingplat
lägret, med vilka de knöto trev- ser söker nu på alla sätt göra det 

tid, så finns naturligtvis andra liga kontakter. Den allmänna me- bekvämt för sina gäster. Vi bör gö
möjligheter. Man kunde exempel- ningen bland pojkarna var, att ra vad vi kan för att följa med i 

vis genom skyltar vädja till all- det hela varit en stor upplevelse. utvecklingen på detta område. Vi 
mänheten. Detta kan bli effektivt De återvände mycket smutsiga, har en av naturen gynnad cam

nog, om det göres på rätt sätt. mycket trötta men synnerligen be- pingplats och med en del för-

Med tanke på vägen runt Vet- låtna. bättringar kan den gott hävda sig 

teberget och dess möjligheter till 
trafikavlastning, har Fjällbacka 

i konkurrensen. 

Den som varit med rån star-
samhälle stora chanser att genom- Landstingsbesök ten av badortsföreningen märker 
driva förbättringar i detta av-
seende. 

Harry Järund. 

Landstingets studieresa i Norra skillnaden från förr till n u. För 
Bohuslän avslutades med besök i 35 år sedan var det etusiastiska 

Fjällbacka. Man gästade Hee- ungdomar som med de små 
strand, Hamburgsund, Kville med resurser som då stod till buds 

FISKEFLOTTAN. flera platser och framåt kvällen förde fram badortsrörelsen , nu 
Under hösten har Fjällbackas var resenärerna framme i Fjäll- finns det ingen ungdom i st yre 1-

fiskeflotta utökats med en fiskebåt. backa. Här gjordes rundvandring sen längre. Vi får hoppas att in
Skeppare Bengt Kahlman m. fl. i Västra Sveriges Lantmäns Cen- tresset kan hållas vid liv och att 
har från Grundsund inköpt en tralförening nya spannmåls silo- unga personer tar vid så att 
fiskebåt vilken erhållit namnet byggnad och därefter besågs sam- Fjällbacka som badort går framåt. 

Hamnerö. hällets nya utlastningskaj. G. Carlsson. 
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Fjällbacka hamn Tre tomtområden . .. Väderk\'arnen som blev Forts. fr. sid. 1. Under hösten har det åter rått 

en modern industri 
liv och rörelse i hamnen. Tyska 

motorfartyget J ohanna har in
sjöbodar som ligger i vägkröken tagit last av långtimmer för 

Kvarnindustrin Fjällbacka-

bygden är av gammal datum. 

Runt om på bergshöjderna 

under och i slutet av förra 

let de små väderkvarnarna, vilka 

då betjänade bygdens förmalning. 

Omkring sekelskiftet då jordbru

kets odling ökades och spannmå
len räckte till för försäljning 
dryftades frågan om uppförande 

aven stor väderkvarn på Lersten. 
Ar 19·06 bildades ett konsortium 
bestående av lantbrukarna Oskar 

Larsson och Anders Johansson, 
Lersten samt Hans Johansson, 
Edsten, vilka påföljande år lät 
uppföra en efter dåtida krav stor 

Lersten K varn efter ombyggna
den 1946. 

va tor mekaniskt till magasinets 

strax innan man kommer in i Skogsägareföreningen, och norska 

själva Sälvik. D et mera koncen- fartyg har lossat island sill för 

trerade bebyggelseområdet vid A. B. Gust. Richters Konserv-

campingplatsen är till största de- fabrik. 

len bebyggt. Byggnadsplanen för 

detta område är ej fastställd, Kville sparbank 
men tack vare länsstyrelsens till-
mötesgående har dessa kunnat ta- Vid sparbanken har under hös
gas i bruk. Ovanför den gamla ten kamrerskifte ägt rum. Kamrer 

bebyggelsen i Sälvik, längst vä- Johan Carlsson, Möre, har läm
nat sin tjänst i samband med 
uppnådd pensionsålder. Till hans 

gen, finnes 4 st. tomter, vilka 

samtliga erbjuder en mycket vac
ker utsikt över fjorden. Denna efterträdare har valts banktjänste-

plan är gjord med tanke på som- man John ToreId, Hjälpesten. 

marvillor. 
T-xi. 

OMRADE NR. 2. se att disponeras av den fasta be
folkningen. 

Ligger söder om den nuvarande 
stadsplanen och börjar vid den OMRADE NR 3 väderkvarn med valsstol och tre olika maskiner. 

par stenar. Under hösten samma Magasinets källarvåning inrym- väg som förbinder den gamla är beläget mellan bergspartierna 
l'drottsplanen m d II " .. norr om tennisplanen. Tomterna 

år togs traktens första handels- mer elevatori2'rop med uttag för e a manna va-
. K ~ gen till Sälvik. Området sträcker kommer till största delen att lig-kvarn 1 bruk. varnen uppför-

siloerna och utlastningslokal för sig t. o. m. den så kallade Kalv ga på bergssluttningarna och in
des uppe på en bergshöjd, där 

malgods från stenkvarnen. I pann- hagen . Denna plan kommer att nebär att man nästan från samt
vinden var frisk , men den räckte 
inte till, och snart visade det sig 
att även andra kraftkällor m ås te 

anskaffas för att kontinuerligare 
drift skulle kunna genomföras. Se-
dan man under flera år använt 
oljernotorer, elektrifierades kvar

nen år 1932. Dess värdiga utseen
de då vingparen roterade för hår-
da västanvindar, försvann därmed. 

rummet finnes två pannor, den utgöras aven stadsplan och tan- liga tomter kommer att få en för
ena för uppvärmning och den ken är att detta område skall an- nämlig utsikt över Fjällbacka
andra för spannmålstork, vilket vändas aven mera fast bebyggel- fjorden och utåt havet. Området 
har en kapacitet av 2·0 säckar i är planerat som ett villaområde 
timmen. Andra våningen inrym- för sommargäster och innefattar 

paketering i två och en halv kilos 
mer, förutom lagerlokaler för c:a 25 tomter varav 3 stycken redan påsar. Tillverkningssortimentet 
2.000. säckar, uttag för säckning utökades för ett par år sedan, då äro bebyggda. 
av foderblandningar, företagets ett korngrynsverk inmonterades Som jag tidigare nämnt är 

el-central samt från en genom- fo"r tl'llverknl'ng av korngryn, s'om möjligheterna till tomtmark be
gång mottagningslokal för säd gränsade i Fjällbacka samhälle och 

Efter några år övertog Oskar . levereras till charkuterifabriker i 
Larsson ensam kvarnen och han Tredje våningen inrymmer kon- landet för deras korvtillverkning. vid planering måste marken där

sin tur överlämnade den år tor, paketeringslokal, foderbland- Under innevarande år har an- för utnyttjas ganska hårt. Det 

1930 till sonen, nuvarande kvarn- ' ningsmaskin och lagerlokaler samt skaffats en hammarkvarn för fo- är önskvärt att den mera fasta be-
står i förbindelse med silon genom byggelsen ej blandas upp med 

ägaren Wilhelm Larsson. Kvarn- derförmalning, vilken ersätter 
rörelsen gick nu undan för undan en trappa. stenkvarnen. En av företagets sommarvillor med tanke på att 

A den senare bebyggelsen i allmän-
rnot stordrift och en genomgri- r 1951 inmonterades vid kvar- större produkter är hönsfoder-
pande renovering av kvarnen ut- nen en helautomatisk malapparat blandningar. Arets dåliga skörde- het får en annan karaktär. Det 
fördes år 1936 då bl. a. moderna för att den skulle kunna hävda resultat medför att importerad är synnerligen viktigt att områ

valsstolar inmonterades. Men ut- sig i konkurrensen bland de stora spannmål måste användas. På den reserveras för den fasta be
vecklingen gick oavbrutet fram- handelskvarnarna. Malautomaten grund av kvarnens automatisering byggelsen där vatten och avlopp 
åt och tio år senare stod kvarn- är byggd för kontinuerlig drift, är inskränker sig den manuella ar- utan för stora utgifter kan dra

ägare Larsson inför en ny stor ansluten till en automatisk puts- betskraften till tre personer, samt gas fram, att avstånden från 
'f D "lid . k' t "'lbl d chauffo"ren fo"r k centrum ej blir för stora och att Uppgl t . et ga e att utnyttj a mas lll, sam en mJo an are, varnens transpor-

vad modern kvarnteknik hade som rymmer fem ton. Vidare fin- ter. tomterna äro vackert belägna. 

a tt bjuda, och kvarnen byggdes nes det en automatisk våg för Torevi. Ingemar ]ärund. 

därför om igen, för att motsva

ra tidens krav på en konkurrens
kraftig kvarnindustri. På bilden 

synes den gamla kvarnbyggnaden 
och vänster därom nybyggnaden. 
Denna har en planyta av 2.oxW 
meter varav 15xl,o. meter inrym

mer magasin i tre våningar och 

å terstoden utgöres aven 18 me

ter hög spannmålssilo om åtta 
si lofickor, vardera rymmande c:a 
45 ton spannmål. Från silofickor
na transporteras säden med ele-

ÖVERSTESILL 
Marknadens förnämsta 

sillinläggning 

Aktiebolaget Gust. Richter 
KONSERVFABRIK 

Lysekil - Fjällbacka 
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Några funderingar (l 

Det gamla önskemålet om läng-
'-------

Välkommen! 
re sommarsäsong börjar så sakta 
förverkligas för Fjällbackas del. 

Flera av dem, som har egna som
marhus, kommer rätt tidigt på 
försommaren och stannar kvar he
la augusti och t. o. m. längre. I 

fjol och i år har man också obser
verat allt fler utlänningar under 
senare hälften av augusti. Det vo

re nog därför önskvärt, att bad
ortens anläggningar inte slår igen 

omkring den 15 augusti, som nu 
är fallet. Alla förstår ju, att det 
inte kan bära sig att t. ex. ha 
fulltalig personal på Badholmen 

efter detta datum. Kallbadet har 
ju för övrigt varit tillgängligt, 
men kunde inte någon ha tillsyn 
där över städning och dithörande 
åtminstone augusti ut. Även and

ra badortsarrangemang kunde 
kanske "köras för halv maskin". 
Allt som kan bidraga till en läng
re säsong, bör j u försökas. 

Rätt många sommargäster åter
vänder då och då på hösten och 
våren för någon eller några da

gar. Ja, många blir alltmer Fjäll
backabor, och kanske en del slår 
sig ner i Fjällbacka som pensio

närer. Det vore väl en gynnsam 
utveckling - för alla parter. 

Det var ju svårt i våras att få 

ordförande och bas för Badort
föreningen, och det gladde säkert 

många, att Gustaf Carlsson tog 
sig an jobbet. Att hans entusiasm 

Badortsföreningen satte i somras upp anvisningstavla. Tyvärr fick 

dell, på grund av att den skymde sikten, ej stå vid själva korsvägen, 

utan en bit in mot stallarna, men den gör säkert sin tjänst. 

(FFF gav tipset) 

Gott resultat för Markägarna vid Hälles-

I 

Känt folk i 
Fjällbatka 

Det pittoreska Dyngösundet är 
en livligt trafikerad led. Men 

hur många tänker väl på att i 
ett av husen, som de passerar, bor 
på sommaren en av Sveriges mest 
lysande vetenskapsmän. Sedan 

många år tillbaka har Professor 
The Svedberg sitt sommarställe 
på Fläskö, där han både kopplar 
av med sina hobbies och har som 

I gäster forskare från när och 
fjärran. 

Redan vid 28 års ålder blev 
han professor i fysikalisk kemi i 

" 

Uppsala och är sedan tio år till
baka chef för det av honom 

, grundade Gustaf Werners institut 

för kärnkemi. Inom sina veten
skaper har Professor Svedberg ut
fört ett banbrytande forsknings

arbete. Världsberömda är de av 
honom konstruerade ultracentri
fugerna, vilka möjliggjort, att 
olika tunga molekyler kan sepa
reras. Den fotografiska processens 

problem har han ägnat ingående 
studier. Det bör väl även näm
nas, att han under andra världs-
kriget ledde försöken att inom 

landet framställa konstgummi. 

Genom sin och sina lärjungars 

verksamhet - en av hans elever 
är nobelpristagaren Professor Tise

lius - har han utövat ett stort 
inflytande på naturvetenskapens Kyrkliga syföreningen porten får 65.710 kr 

for uppgiften ar smittsam, vet vi l utveckling långt utanför Sveriges 

alla, som var "pionjoarer" tlllsam- Fjällbacka kyrkliga syförening Expropriationsmålet mellan gränser. Nobelpriset i kemi erhöll 

mans med honom pa 20- och 30- har hållit höstförsäljning i Gröna Fjällbacka municipalsamhälle o. han redan år 1926. 
talen. Den gamla arbetsglädjen L'd K .. t B t PI .. I Man vågar tro, att Bohusluften 
hos honom resultera.de ocksa

o l' ett l. ommlDls er eng elJe femton markägare har nu slut- f .. 
hälsade välkommen. Auktionsför- gör pro essorn gott, nar man ser 

flertal förbättringar i sommar, och behandlats. Expropriationsdom- honom ungdomligt spänstig rättare var hr Lennart Svensson, 
fler kommer, det är jag säker på. och många föremål klubbades stolen i Norrvikens domsaga döm- Fjällbacka, i sin båt eller på sitt 

Men Fjällbacka är ju inte bara bort till goda priser. Förutom de municipalsamhället att till kära Fläskö. 

badort, vilket man kan frestas tro, auktionen bidrog tombolor och markägarna utbetala 65.7 W, kr. 
när man läser pressreferat av lotterier till det vackra resultatet Dessa hade begärt 163.787 kr. , 

civilekonom Frimodiga utredning av 3.4.00 kr. Komminister Pleijel medan samhället medgav 20.522 
"Turismen i Bohuslän". Under- framförde föreningens tack till kr. Fjällbacka fick även betala 

sökningen berör ju bl. a. Fjällbac- besökare och medverkande. svarandesidans kostnader, som 

ka. "Förutom en omfattande mi- uppgick till 14.653 kr. , varav 
8500, kr. utgör advokatskostna-nuthandel existerar ingen nämn- MUNICIPALSKATTEN 2 KR 

värd övrig handel" , heter det. Att 

Fjällbackafiskarnas Andelsför-

der. 
FJÄLLBACKA. 

ening förra året omsatte nästan Staten nästa år för Fjällbacka 2 kr. vilket är oförändrat. Antalet 
1.60.0,.0,0·0 kr. är därför värt ett municipalsamhälle balanserar på skattekronor är 18.953.10 och in

påpekande. Vidare kan man ju 56.969 kr. med en utdebitering på komsterna skattevägen blir alltså 

erinra sig, att Fjällbacka är en 37.9.06.2'0. Utgifterna för de olika 
gammal huvudort för spannmåls- handel än minuthandel i Fjäll- nämnderna och styrelserna är: 

handeln. Backelin, Axel Wenan- backa. Samhällets industriella hamnstyrelsen 7.265, byggnads

der och Carl Larsson har i dagens rörelser, som en i tager presente- nämnden 3.2.0,0, brandstyrelsen 
Fjällbacka efterföljare i Lantrnän- ras i vår tidning, får vi i det här 9.390" badhusstyrelsen 8.435, fas

nens Centralförenings och Ler- sammanhanget inte heller glöm- tighetsförvaltningen 2.580-, plante-
stens kvarns stora rörelse. Så nog ma bort. ringskommitten 1.100-, vattenver-
bedrives det fortfarande annan Sylve Larsson. ket 35.160, avlopps verket 23.70.Q. Familjen Svedberg på Fläskö. 

\ 
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M U n i c ipalfullmäktigekommentar 
Den här artikeln skulle utgöra eningen för Fjällbacka. Då be

en återblick i municipalfullmäk- slöts nämligen, att ett markom

tiges protokoll för år 1959 och råde i Oxnäs skulle utarrenderas 
omnämna de viktigare beslut som till båtvarv. 

fattats under åre t . Vid genom- Vid sammanträde den 29 maj 
gången av årets protokoll måste förelåg "revisorernas berättelse 

dock konstateras, att det inte är om municipalsamhällets räkenska
lätt avgöra vad som är viktigt och per och förvaltning" för år 1958. 
vad som är mindre viktigt. I protokollet står: "Municipal-

De fles ta av ärendena gälla in- fullmäktige beslöt enhälligt genom 
te angelägenheter av sensationell acklamation i enlighet med revi

karaktär. D e kunna betecknas sorernas tillstyrkan att bevilja -

såsom nödvändiga vardagsangelä- full och tacksam ansvarsfrihet för 
genheter ; de gä lla gators vård, den tid revisionen omfattar. Vida
vatten- och avloppsledningar, ga- re behandlades ett förslag till av
tuljus och liknande. Samhällets tal med Uddevalla Stuveri AB 
svårigheter med parkeringsplatser rörande lossning och lastning i 
inte a tt förglömma. Men ibland Fjällbacka hamn. 

Verkstadsbyggnaden under 

uppförande. 

I 

I 

Småbå'n8rv I 

Den bästa inköpskällan för 

Specerier - Charkuterier -

Delikatesser 

ELONS Livsmedel 
Tel. 21 FJÄllBACKA Tel. 21 

SALSJÖFISK 
HUMMER RÄKOR 

Fjäll backafiskarnas 
Andelsförening 

FJÄllBACKA 

5 

- med år emellan - kommer Den 4 september hölls det för-
det upp någon stor fråga, som för sta höstsammanträdet. Under det
samhället är särskilt betydelsefull ta sammanträde p åp ekade Arne 

I Tel. Partiförsälining 46, 88 

\l i d Oxs n ä s I !......-T_e_1. _D_e_ta_1 i_fö_rs_ä_1 i n_in_g_22_2~ 
och som ger hopp om ett stort Fredlund, a tt samhällets bussför- Under några år har municipal

steg framåt för samhället. Några bindelse med Dingle järnvägs- samhället utfört en skrotfyllnad 

av dessa ärenden ha också kunnat station blivit avsevärt försämrad i Oxnäsbukten och därmed vun

genomföras, men tyvärr ha en och föreslog, a tt fullmäktige skul- nit ett uppskattat område lämp-! 
stor del inte kunnat förverkligas. le göra framställning till veder- Iigt för uppläggning av småbåtar. 

För att hitta sådana mera om- börande i syfte att få ifrågavaran- Sedan i sommar h ar området väs

fattande ärenden i protokollboken de bussförbindelse förbä ttrad gen- ter om tennisplanen med till

räcker det alltså inte att gå till- om en revidering av tidtabellen. hörande bå tkran utarrenderats till 

baka ett år. Man m åste, gå till- Det blev en lång debatt i ärendet, snickaren Bror Jansson, som kom

baka fem eller kanske tio år för vilken bestyrkte Fredlunds åsikter. mer att bedriva varvsrörelse för 
att följa ett sådant ä rende från Och beslutet blev a tt framställ-
börj an av behandlingen till dess ning skulle göras om förbättring småbåtar. Hr Jansson har redan 

slut. Varje större ärende behöver av bussförbindelsen till Dingle. tagit område t i bruk och ett f yr-

nämligen som regel bahandlas av Nästa sammanträde hölls den 
fullmäktige å tskilliga gånger, in- 2,0 oktober. Förutnämnda förslag 
nan resultatet - en fram gång el- till avtal m ed Uddevalla Stuveri 
ler ett misslyckande - står klart. AB blev då slutgiltigt godkänt och 

Endast ett sådant ärende kunde förslag till 1960 års stat behand-

tiotal bå tar har upplagts i vin ter-I 

kvarter. I omedelbar närhet till 

den gamla tennisplanen uppföres i 
nu en verkstadsbyggnad i storlek I 
10 X 12 meter med plats för 

utgöra materiel nog för en sär- lades. D en balanserade på maskiner och ett par båtar under 
skild artikel. 56 .969: - kronor. reparation. Jansson kommer att 

Men den h är gången skola vi Det har inte varit många full- lå ta framtiden och utvecklingen 
hå lla oss till 1959 års protokoll mäktigesammanträden under se- gå hand i hand, och några större 
och titta på några av p aragrafer- nare år, utan att något ärende, planer ställer h an inte upp vid 
na. som berört den nya gatan väster I starten, utan han kommer att ar-

D en 23 januari hölls det första om Hällesporten, blivit behandlat. beta med vad som förekommer. 
sammanträdet och då valdes Så var även förhållandet vid det
presid ium för åre t. Det blev om- ta sammanträde. Munieipalfull
val; Östen Hedenfjell blev ord- mäktige beslöt upptaga ett tillfäl-
förande, Arnt Berggren 1. vice ligt lån p å 70 . .000: - kronor till 

Upptagning av båtar för såväl 

sommargäs ter som samhällsbor 

samt vårutrustning blir det huvud
sakliga , men även annat snickeri-

ordförande och Wilhelm L arsson bestridande av markkostnader etc. arbete kommer att utföras. Några 
2. vice ordförande. Vid detta sam- för gatan. Som väl ä r kommer bå tbyggen blir det inte till en 
manträde blev beslutat att "Mor å tminstone 90 % av penningarna början i varje fall, säger hr J ans-
Lisas tomt" i Mörhult skulle säl- tillbaka i form av statsbidrag. son. 

Torewi 
jas ti ll Lars Odin i Uppsala och Detta var endast ett få ta l av de 
dennes bröder. Vidare beslöt ärenden som behandlats under år 
municipalfullmäktige, att gatube- 1959. Hittills har protokollsförts 
lysningen skulle brinna hela nät- åttionio pa ragrafer . tiges damer, vilka bjuda p å kaf

terna under den mörkaste tiden av Decembersammanträde t, som 
fe med luciabröd . T al h ållas av 

året. Detta beslut väckte dock skall hållas den 13 i månaden ordföranden och vice ordföranden. 

a'tersta'r. D a' skall huvudsakl!'gen U tanför sammanträdeslokalen Iybetänkligheter hos åtskilliga av 
ledamöterna. val företagas. Därefter brukar de- ser samhällets julgran och om-

D en 2,0 februari samlades åter cembersammanträdet övergå till kring denna dansa barnen ring

municipalfullmäktige och vid det- en enkel m en trivsam högtidlig- dans. 

ta tillfälle behandlades bl. a. ett het ; municipalfullmäktige får be
ärende, som inspirerats av För- I sök av lucior å tföljda av fullmäk-

Östen Hedenfjell. 

14/11 -59. 

Firma 

Inventing 

FJALLBACKA T el. 21 

30~an (I)(0(990n9 

3drn~an~el 

FJÄLLBACKA Tel. 40 

Wicke Widelius 

Cykel. &. Rep .• 

Verkstad 

FjällbackCl Tel. 33 

MANUFAKTUR och 

HERREKIPERING 

F:a Einar Carlsson 
Fjällbacka Tel. 7 
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Frågor och svar ! Handel och skolor för 140 år sedan 
TILL REDAKTIONEN FÖR 

F J ÄLLBACKA -BLADET. 
backa. M en takten får bestämmas I 
i den mån man har medel att Befolkningen torde enligt man- I seåren för en del personer skiljer 

I senaste n umret av F. B. står 
att läsa, att ett båtvarv kommer 

röra sig med. samhällsborna orkar talslängder och gamla bo upp- sig på flera år. Samma är för
ju inte med hur höga skatter som teckningar å r 1819 uppgått till hållandet med yrke och namn. De 
helst. å Fjällbacka omkring 255 och å vanligaste yrkesbeteckningarna äro 

att uppföras på Oxnäs och sam- M ed detta vill hamnstyrelsen Mörhult 26, tillsammans således strandsittare och skärkarlar, vil-
tidigt uppmanas bl. a. sommar- omkring 281 personer. Uppgif- ket torde i stort sett motsvara 

förklara, att det finns ingen avog-
gästerna att använda sig av detta. terna om personernas födelseår fiskare och sjömän. Vad man el-

het mot sommargäster, tvärtom! 
I samma veva uppsäges samtliga äro ej alltid så tillförlitliga. Vid I jest fäster sig vid är att det vid 

Och i den mån det går att be-
sommargäster från sina båtplatser, jiimförande med mantalsiängder denna tid bland så relativt stor 

reda sommargäster plats i fiske-
som många kanske haft i åtskil- hamnen, skall de få dessa platser. för olika år finner man att födel- befolkning ej fanns någon affärs
liga år. Det är väl ändå som att man. Förs t år 1833 öppnade två 

Hamnstyrelsen. giva med den ena handen och 
taga med den andra. Tyvärr ha 

väl ej alla varken råd eller möj
lighet att ordna privata båtplat-
ser. Vi anmodas vända oss till Reflexioner 

underliga fiskar, som aldrig kom- personer diversehandel å Fjällbac

mer inåt landet utan hamnar i ka. Dessa voro C. A. Aman, född 
minkmagar. Det finns säkert flera 1804 samt A. E. Gerle, född 1805. 
stycken, som kan åta sej en sådan Deras officiella titlar voro salteri

demonstration. Vem vill inte höra idkare. Att bedriva diversehandel 
Bror Jansson med våra båtbe
kymmer men till vem skall man 

vända sig med sina båtplatsbe
kymmer? 

Hoppas att Red. tillåter mig t. ex. lite om nordhavsräkans eller var vid denna tid förbjudet å 

att på detta sätt få framfört en marulkens un derliga fami ljeför- landsbygden. All handel var för
del reflexioner angående Fjäll- hållanden för att bara nämna ett behållen städerna ti ll omkring år 

"Båtplats i 25 år." 
backa, om det nu möjligen är exempel. Såvitt jag vet, förekom- 1850. 

SVAR TILL "BATPLATS I 
25 AR". 

något värde i dem . 

Vad först matfrågan beträffar, 
så förvånar det mig och säkert 

många andra, att det inte finns 

mer det ingen liknande demon- Di\'ersehandeln fick därför för
stration någon annanstans. Det siggå i smyg. Enligt de gamles 

vore väl en attraktion så god som berättelser blev det därför ofta 
någon. Och alldeles unik! beslag å handelslagret såvida icke 

Hamnstyrelsen har fått ta del någon företagsam fjällbackabo, En sak till : Försök få fram en handlaren genom sina kunskapare 
av "Båtplats i 25 år" insändare som kan inrätta en matbar. Barer I ny folder om Fjällbacka. Den, fått reda på fogdens ankomst och 

till F. B. H ans bekymmer över är ju tidens lösen, och kommer som nu finns, är nog lite gammal. sålunda hunnit gömma undan 
att bli av med sin båtplats är man till Strömstad eller Lysekil I den står talat om några bota- de tsamma. Domböckerna från 

befogad. och vill i all hast ha sej lite mat, niska rariteter, som finns på öar- denna tid med Kville Häradsrätt 

Tyvärr kan hamnstyrelsen bara så slår det nästan aldrig fel, att na, men det finns många fler, har mycke t att berätta härom. 

beklaga, att det är så Gnt om båt- det är fullt av gäster i barerna. och för den intresserade är Fjäll- Någon ordnad skolgång fanns 
platser, men i § 19 i Fjällbacka Så många människor, som nu far backaskärgården ett sannskyldigt ej heller vid denna tid. Först på 
hamnordning står skrivet: omkring i bil och bara stannar Eldorado. Jag hittade i sommar 182,0 talet anstä lldes av socken-

"Fjällbacka fiskehamn skall någon eller några dagar, så tror en av vårt lands mest sällsynta stämman Johan Peter Rasch, född 
främst användas för fiskebåtar och jag alldeles säkert, att en bar växter, Ranunculus cumbalaria, 1785, till "skolmästare" i Kville 

yrkesbåtar, tillhörande personer, skulle bära sej, särskilt om den på en av öarna. Den vilda betan, socken, en befattn ing som han en
sam äro mantalsskrivna Inom drevs tillsamman med de redan Beta maritima, växel' också på ett sam skötte till in på 1840ctalet. 

Fjällbacka municipalsamhälle, förekommande matställena. Fram par ställen och kostertisteln såg Befolkningen i Kville socken var 
samt för främmande fiskefartyg, för en bar i F jä llbacka! jag första gången i ett exemplar då betydligt större än vad den 

som önska angöra fiskehamnen. Den stora händelsen, ständigt på en sandstrand för ett par år för närvarande är. Ar 180.2 var 
Fiskehamnen kan, särskilt när vä- återkommande, i Fjällbacka, är sedan. Jag har konstaterat att den befolkningen i Kville socken 3344 
derleken försvårar användningen nog tveklöst trålarna, när de kom- finns kvar. Men rariteterna ska och år 1840 var den 5391. 

av andra lastningsplatser inom mer i land på kvällarna. Det vi kanske vara rädda om, så jag Rasch for omkring i socknen 

hamnområdet, även få tagas i an- gladde en gammal västkustbo, talar tills vidare inte om var de och i den tidens bostadshus lärde 
språk för lastning eller lossning nästan infödd Fjällbackabo, att finns. Men tala om i foldern, a t t barnen så gott han förmådde. Nå

av varor. bryggan inte var avstängd i som- de finns. Den verkligt intresserade got skoltvång förekom ej. De barn 

I den mån utrymmet tillateJ mar. Jag kan mycket väl förstå , snokar nog reda på var. som icke ville eller ej hade tid 

och § 20 stadgar, kan hamnen få att det är besvärligt med alla des- Axel Edwardsson . II V. g. vänd till sid. 8. 
användas till båtar, som nyttjas sa ofta mycket närgångna bad-

till annat ändamål än ovan an- gäster, som inte drar sej för att 

givna." tränga sej ombord på båtarna och 
Som fTamgåT av § 19 skall man- till och med börjar småäta av de I 

talsskrivna i municipalsamhället färska räkorna. Med den nya 

ha företräde, alltså har "Båtplats bryggan, som nu håller på att 
i 25 år" en chans, cm han man- ställas i ordning, skall det väl bli 
talsskriver sig i Fjällbacka och lite bättre med utrymmen även I 
betalar sin skatt dit. För övrigt för nyfikna badgäster. Och det I 
kan nämnas, att hamnstyrelsen iir ju inte direkt räkorna, som är 

gör vad den kan med de små det skojiga, även om det är det 
medel som ett litet samhälle har 

att röra sig med. 
godaste, när trålarna kommer. 

Konfektyraffären Centrum 
Fiäll backa. Tel. 202. 

Spec i alaffär f ö r : 

Frukt, Konfektyrer, Tobak, Tidningar och Film. 

Nu utvidgade öp pningstider även vin te rt id : 

va rd a gar 9-2 1, söndaga r 10-11,15-2 1. 

En pir i Källvik håller på att 
läggas, som när den blir färdig 

kommer att fÖT en tid tillfredstäl
la behovet av båtplatseT i Fjäll-

Nej, det intressanta är skrapfis

ken, där man ibland kan hitta I 
riktiga rariteter. Här skulle jag 

vilja komma med ett förslag: An-I 

ordna demonstrationer av dessa I !.I _______ ______________________ .....! 
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har jag i tidigare artiklar givit lar om vår tro på kyrkan så be

en överblick av det som hänt på tyder ju det, att vi tror att H er

den kyrkliga fronten i Fjällbacka. ren Kristus vill ha med oss att 

Från Kyrktornet har man en fin göra idag. NU. Genom Ordet och 

utsikt över sådant. I detta num- Sakramenten handlar Han med 

mer blir det inte någon överblick oss och låter eSS leva i Hans ge-

Vid Fönstret 
av Morgan Engström. 

Vid fönstret jag sitter och väntar 

när timmarna sakta gå, 

och hjärtat det längtar och träng

tar 

till någon jag aldrig kan få 

utan istället en inblick. Vi gör menskap. Skall man översätta or- Se livets Herre oss giver 

ett besök hos kyrkobrödrakåren det kyrka och klargöra vad som en kärlek så mild och ren 

och ser hur den arbetar. ligger i detta ord kan man nog Men e ftast hos oss den bliver 

M estadels fungerar den som en bäst göra det så här: Kyrkan år ej alltid så helig och ren. 

vanlig studiecirkel. Ibland har gemenskapen omkring H enen 

det varit fråga om att tränga Kristus. 

djupare in i Bibeln. Ett helt år 

sysslade vi med det spännande och 

nyttiga ämnet kyrkchistoria. Och 

ibland tar vi upp aktuella frågor 

och problem. Så gjorde vi den 9 

november, då vi var samlade hos 

Hugo Andreasson. Ämnet var då 

den oerhört brännande frågan om 

stat och kyrka. Gången dess/ör-

innan . hade jag med diktatorisk 

Denna kyrka vill nå ut till alla 

Kristi kärlek gäller alla. Nu är det 

ofrånkomligt att en kyrka som 

vill nå ut till alla på något sätt 

måste ha kontakt med staten . Un-

der de senaste århundradena har 

ju stat och kyrka på mångfal 

digt sätt gripit in i varandra. 

M en /Tågan är nu hur dessa 

Vad är väl ett älskande hjärta? 

Väl något vi ej förstå; 

och därför det ofta blir smärta, 

fast skönheten finnes ändå . 

DärulJpe det blinkar en stjärna, 

som är lika ensam som jag 

Hon ser nog den älskande tärna 

jag väntar ska komma en dag. 

två förhåller sig till varandra. Kan 
makt och myndighet beslutat att M k man kalla Svenska Kyrkan för en an tyc er helt visst jag är 
hälften av kyrkobröderna vid den- k statskyrka? Vi ställde den frågan s röplig 
na diskussion skulle hålla på att t . kd b d på vårt sammanträde. Vi är J'u i y SJU omens ör a jag fått. 
förhållandet mellan kyrka och M k" l k 

t t k Il b
'b h 011 D allmänhet vana att tänka att den en ar e en gör mig så lycklig; 

s a s u e l e a as. en andra.. o • t k .. d o f 

h 
"lft k Il k o • ar sa. M en vi blev inte så litet Jag ac ar an a ör min lott. 
a en s u e yr a pa en skzls- .. o o· 

.. p o d" . forvanade da VI kunde konstatera 
massa. a et sattet skulle VI I f T d 
kunna få fram så många argu- o Jan e: 

I stolen jag sitter så bunden 

och människor komma och gå 

J ag sjunger likt fågeln i lunden 
ty glädjen jag känner ändå. 

ment för och emot Sem möjligt. oDet är inte staten som bygger 
Och när den 9 november kom vara kyrkor. Det gör de enskilda 

skulle vi alltså kunna ryka ihop församlingarna . Staten bidrar in

och i en hård men hjärtlig debatt te med ett öre. Undantag är när 

lösa hela problemet om stat och det gäller kyrkor av kulturhiste-
kyrka. riskt värde, då staten kan ge ett de vill att kyrka och stat skall 

Vi löste inte problemet. På två bidrag på samma sätt som till skiljas åt, blir väl svaret ungefäI 

timmar löser man inte en fråga gamla slott. så här: Staten har ett alldeles för 

som en statlig utredningskom- Det är inte staten som betalar stort inflytande på kyrkans inre 

mission behöver 5 år på sig för lönerna. Prästernas och kyrko- liv . Kungl. Maj:t handlägger så 

att ordentligt sätta sig in. En musikernas löner betalas av pas- gott som alla kyrkliga frågor av 

studiecirkels uppgift är knappast I toraten. ~ch kyrkväktare Jo~n större vikt, stadfäster de kyrkliga 
att losa problem. Dess uppgift Axelsson far sm lon av K Vllle for- böckerna (Bibel, Psalmbok, Hand

är att få den enskilde att begripa samling. Staten ger inga som bok m. m.) och utfärdar de lagar 

hur litet han begriper. Vi kon- helst anslag. och förordningar sem gäller kyr

staterade därför endast följande : Det är inte staten som ägel kans liv. Kungl. Maj:t bestämmer 

För att riktigt tränga in i pro- kyrkor, prästgårdar och lönebo- om de stora församlingarna får 

blemet stat och k.yrka måste man I ställen. Det gör de enskilda för- delas, hur många präster det 
veta vad en stat är, vad vi me- samlingarna och pastoraten. skall finnas o. s. v. H är har en 

nar med kyrka och hur förhål- Alltså: Några statsmedel utgår del allvarliga missförhållanden 

landet mellan dessa två varit i inte till kyrkan . uppkommit som väckt pinsam 
gångna tider. Och vidare kunde vi konstatera uppmärksamhet t. o. m. i utlan-

Ordet kyrka har vi ju i tre be- att prästerna inte tillsätts som det. 
tydelser: kyrkobyggnaden, kyrko- statstjänstemän. De väljs ju av Det är oerhört spännande att 

samfundet och kristenheten . Orda- församlingarna. Kungl. Maj:t har vara med i en studiecirkel. Man 

grant betyder ordet kyrka "det deck ett visst inflytande var tred- får hjälpa varandra att gemen

sam hör Herren till". N är man je gång vid kyrkoherdetillsättning. samt tränga m i viktiga frågor 

tänker på kyrkan skall man där- Men vad bråkar man då om? och problem. Man blir rysligt 

för först och främst inte tänka Varför höres då dessa ljudeliga ödmjuk. Då man lär sig begripa 

på prästerna eller biskoparna rop på skilsmässa mellan stat och i hur lite man begriper. 
eller en grupp fromma . Utan kyrka? Inte bara från gudsför- Slut på rapporten om vad VI 

först och främst på Herren Kris- nekare och radikala kretsar. Utan kom fram till i Fjällbacka kyrko

tus. Han är den viktigaste i kyr- också från kyrkfolk och präster. brödrakår den 9 november 1959. 

kan. När vi i trosbekännelsen ta- Frågar man dessa senare varför Bengt Pleijel. 

Vetemjöl - Rågmjöl 

Korngryn - Fodervaror 

Gödningsämnen m. m. 

LERSTENS KVARN 
FJÄLLBACKA 

Tel. 62 & 162. 

~/UU 

?!u1fjeZi & SpeCeZi 

FJÄLLBACKA Tel. 14 

Rekommenderas 

Sätt in dina sparmedel i 

ortens egen bank 

KVILLE SPARBANK 

WALDNERS 

FÄRGHANDEL 

Aug:a Carlssons Eftr. 
Telefon 35 FJÄLLBACKA 

Manufaktur-, Mode och 

Kappaffär 

BLOMMOR, FRUKT 

GRÖNSAKER 

Presentartiklar ffi. ffi. 

Kärraby Blomsteraffär 
Tel. Fjällbacka 49 

7 
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( 
I 

FAMILJENYHETER 
Avser första halvåret 1960. 

\ 
I 

LEGALA NOTISER 
FÖDDE 

maj-oktober 1959 
Il juli: Anders Gunnar, son till 

Sylve Gunnar Bräck och h. h. 
Sonja, f. Valdner. 50 år. Vägarbetare John Axel Bräch, 

JOJ'dbruksarbetaren Sven Gus- Ödsmål, 60 år den 25 maj . 12 juli: Nils Arne Stefan, son till 
Bo Tage Bertil Granqvist och 

tav IJjalmar Karlssen, Ödsmål, 50 
år den 13 februari. 

Motorskötare Henning Bruno 
Holm, Wäderöarna, 6.0 år den 11 

Fröken Emmy Eira Gustava juni. 

Andersson, Ödsmål, 5.0, år den 3 
maj. 

Hemmansäg- Karl [ var Karls
son, Lersten, 60 år den 28 juni. 

65 år. 
Fru Lisen Gunborg Andreasson, 

född Leandersson, Valön, 5,0 år 
den ~O maj. Fröken Elsa Katarina Karlsson, 

Ottelia Råröd, 65 år den 17 mars. Fru Syster Dorothy 
Kahlman, född Berggren, Mör
hult, 50 år den 24 maj. 

Fiskaren Ernst Linus Hclm
berg, Dyngön, 65 år den 17 april. 

Fiskare Karl Bertil Leonard Förre stenarbetaren Gustaf 
Jo nasson, Mörhult, 50 år den 13 ETik Gustafsson, Oxnäs, 65 år den 

juni. 17 april. 
55 år. 

Fröken Berta Hildegard Come- Hemmansägaren Erik Torvald 
liusson, Fjällbacka, 55 år den 17 Larsson, Lersten, 65 år den 24 

januari. april. 

Forsäljare Erik Verner Dahl- Fröken Celena Alexandra 
gren, Kärill, 55 år den 5 februari . Lundström, Fjällbacka, 65 år den 

15 maj. 
Fru Gertrud Linnea Johansson , 

född Jonsson, Fjällbacka, 55 år Köpman Ejnar Vali/rd Carls
son, Fjällbacka, 65 år den 29 maj. 

Fru Valborg Konstantin T6re- Fru Hulda Sera/ia Jonsson, 
vi, född Svennberg, Lersten, 55 född Wallström, Fjällbacka, 65 

år den 24 april. 

Fru Dagmar Linnea Axelsson, 
född Henriksson, Fjällbacka, 55 
år den 13 maj. 

60 år. 

;\1' den 25 juni. 

70, år. 

Förre bankkamrer Tage Valde
mar Reichenberg, Fjällbacka, 70 
år de'1 14 februari . 

h. h. Ineborg Karia, f. Jo
hansson. 

17 juli: Glenn Vendel, son till 
Karl Anders Villy Lilja och 
h. h. Viola Alice, f. Johander. 

2 aug: Susanne Mimmi Adele, 

dotter till Roland Carlsson 
och h. h. Gunvor Adele Mari
anne, f. Olsson. 

DÖDE 
maj-oktober 1959 

2 juli: Elle;n Albertina Lund
ström, hushållerska från Fjäll
backa 55, född 25/4 1896. 

17 juli: Karl Adalbert Krantz, 
fiskare från Fjällbacka 19, 
född 22/1 1894. 

14 aug.: Anna Bohlin, f. d . små
bruksägare från Fjällbacka 41, 
född 7/2 1874. 

4 sept.: Britta Lovisa Eliasson, 
f. Simonsson, hemmansägare
änka från Lersten Uppegård 
2:5, född 2/1 1865. 

2 okt.: Amanda Eugenia Jo
hansson, /. Pålsson, från 
Fjällbacka 264, född 27/11 
1875. 

16 okt.: Karl Einar Bergqvist, 
f. d. brandman från Fjäll
backa 91, född 4/7 1895. 

Handel och skolor . .. 
Fru Teresia Augusta Leon, Förre hemmansägaren Karl Forts. fr. sid. 6 

----------------------
född Andersson, Fjällbacka, 60 Albert Norderby, Nordby, 70 år 

a tt ga i skolan behövde ej In-år den 17 februari. den 2 april. 

Fiskaren Kristian Algot Johan s- Förre kantor Erik Bernhard 
ställa sig. Å Fjällbacka höll 
Rasch skola omkring en månad 

son, Fjällbacka, 60 år den 19 ETiksson, Fjällbacka, 7,0 år den 22 om åre t. 
fabruari. 

Fröken Hulda Gunhild Nyman , 
Mörhult, 60, år den 5 maj. 

april. 

75 år. 

En samtida till Rasch var en 
privatlärare vid namn Carl Ludvig 
von Howe. Enligt de gamles be-

Hemmansägare Lennart [sidor Fru Anna Charlotta Svensson, rättelser hade denne varit sjö-
Leandersson, Ödsmål, 60 år den född Carlsson, Fjällbacka, 75 år officer eller något liknande och 
20 april. den 11 januari. av någon anledning kommit på 

kant med sina överordnade samt 

Vi 
försäljer 

installerar 

reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

Telefon 68 

Fru Hulda Elfrida Wikström, därför fått slut eller själv slutat 
född Hansson, Fjällbacka, 75 år sin befattning. Han började se

den 24 januari. dan som lärare på olika platser 

Fru Elin Carolina Persson, i norra Bohuslän samt även å 
född Carlsson, Kalvön, 75 år den Sotenäset. Han undervisade även 

27 mars. 

80 år. 

i kommun al kunskap och naviga
tion. Howe, som även kallades 
"Ludde", och Rasch vara båda 

Fröken Hanna Maria Bruce, trevliga sällskapsmänniskor som 
Fjällbacka, 8.0 år den 25 februari. enligt tidens sed gärna togo sig 

några "peliknarkare". Båda hade 
85 år. prydliga handstilar vilket jag sett 

Förre hemmansägare Justinus å handlingar från 1820 och 30-
Olsson, Bräcke, 85 år den 2 mars. talet. Johan Mjölner. 

Pe·",,,,<ui _:.g och 

K lipn ; 

i modern stil 

NISSES HERR-

& DAMFK I SERING 
Fjällbacka Tel. 125 

vi är rustade. 

'?Jliill6~dU-l 

K"nsuHlU"ns6cZ€nil1fj 

Tel. 31 och 141. 

DET ÄR I 

Fjällbacka 

Bok- & Pappershandel 

Ni köper trevligt julpynt 
och bra julklappar till hela 
familjen och alla vännerna 

Tel. 19. 

Utför ny och 
ombyggnadsarbeten 

Värme och sanitära 

anläggningar 

Hugo Andreasons 
Byggnadsfirma 

Fjällbacka Tel. 63 o. 36 

FRUKT och 

GRÖNSAr, ER 

Bräcke Trädgård 

Fjällbacka Tel. 74 

Bror Bräcks Eftr. 

Specialaffär 1: 

Kött - Fläsk 

Charkuterivaror 

REKOMMENDERA 

Tel. Fjällbacka 252 



Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 

Föreningsangelägenheter 
ÅRSMÖTE. Fjä llbacka Vapen (se sid 2). St y-

Den 21 juli höll FFF å rsmöte relsen lovade å terkomma om det
ta till nästa årsmöte, då frågan 

i Församlingshemmet, ,-an-id 22 
ä nnu ej var utredd. 

medlemmar infunnit sig. D en vik
Hr Helge Andren framförde 

tigas te frågan p å dagordningen 
ett par tips om ev. industri till 

var fastställandet av föreningens 
Fjällbacka och styrelsen lovade 

stadgar. D e flesta paragraferna 
a tt undersöka möjligheten av att 

hade godkänts redan vid å rs
förverkliga något av dessa projekt. 

mötet 1958 och efter omändring 
Ett uppska tta t inslag vid mötet 

av § 5 godkändes stadgarna i sin 

helhet. 
var Östen Hedenfj elIs visning av 
ljusbilder från gamla och nya 

För nästa års styrelseval ut-
F jällbacka. Särskilt bilderna fr 'lll 

sågs en valkommitte bestående av 
seklets början väckte diskussioner 

hrr Östen H edenfj ell, Bengt om vem eller vad det var som 
Pleijel och Sverker Stubelius med 

föreviga ts. 
hr Hedenfjell som sammankallan-

de. 
Vid föregående årsmöte h ade 

framkommit förslag att föreningen 
skulle låta göra en kavaj nå l med 

RÄKE SKAPER. 

SKOR 

Föreningens inkomster under 
verksamhetsåret 1/7 1958- 30/61 
1959 var Kr. 2.640: - och ut
gifterna belöpte sig till Kr. 
1.866 : 93 . Överskott alltså Kr. 
773: 07 . Kapitalbehållningen den 

30,6 1959 utgjorde inklusive In
dustrifonden Kr. 2.831: 27. 

MEDITATION I SOLNEDGÅNG. 

för alla åldrar 

J. A. FREDLUND 
PLÅTSLAGERI 

U t/ör alla i branschen 

förkommand e arbeten 

Tel. 80 

ALGOT 
JOHA NSSON 

BILSTATION 
Fjällbacka Tel. 10 

,Atelje & 

Sezie6ctc 

Framkallning och Film 

9F:ill6adu,j g:.clCt:/lelje 

Telefon 9 

Jag står vid m itt fön ster och njuter, en syn så oändligt skön :: .. 

det kan ej med ord beskrivas när solen försvinner i . sjijn . . 

I dag är det lugnt och stilla, rätt ofta är stormen · hård: 

M en skönheten finns där alltid, i mitt fön ster på F jällbackafjord. 

STADGAR FÖR FÖRENINGEN 
FÖR FJÄLLBACKA 

Antagna vid föreningens års- icke Fjällbackabor, skall minst 
möte den 21/7 1959. fyra av styrelsens ledamöter och 

en av suppleanterna bestå av för-
§ l. 

eningsmedlemmar, som ej är man
Föreningen för Fjällbacka har 

talsskrivna i Fjällbacka. 
till syfte att verka för Fjällbackas 
utveckling framför allt på n ärings

livets område. Föreningen vill 
därför stärka intresset för Fjäll
backa i första hand bland f. d. 

Fjällbackabor och bland sommar
gäster i samhället och den när
maste bygden. 

§ 6. 

Årsmötet utser ordförande. De 
övriga styrelseledamöternas funk
tioner beslutas av styrelsen. 

§ 7. 

Två revisorer och två revisor

suppleanter för dessa väljas på 
2. årsmötet för innevarande verksam

MedIem av föreningen kan var- hetsår. Verksamhetsåret omfattar 
je för Fjällbacka intresserad per- tiden 117-30./6. 
son bliva. 

§ 3. 
§ 8. 

På å rsmötet föredrages styrelse-
Som kontaktorgan skall för- och revisionsberättelser, förrättas 

eningen utgiva en tidning, som val och diskuteras andra för för
även är föreningsblad, med minst eningen angelägna frågor. 
två nummer å rligen. 

§ 9_ 
§ 4_ Ändring av föreningens stadgar 

Årsmöte hålles årligen i juli skall godkännas av två på var
månad. Dag meddelas i förenings- andra följ ande årsmöten. 
bladet. 

§ 5_ § w. 
Föreningens upplösande skall Föreningens styrelse utgöres av 

fem ledamöter och två supplean- beslutas av ett ordinarie och ett 

ter, vilka väljas för en tid av två extra årsmöte. 

år. Vartanna t år väl j es tre leda- § 11. 
möter och en suppleant och vart- Skulle föreningen upplösas till
annat år två ledamöter och en faller tillgängliga m edel F jä ll
suppleant. D å föreningen i första backa samhälle a tt användas för 
hand är avsedd att verka bland industriändamål. 

$. K. 

Hilding Fossum 
FJÄLLBACKA 

Tel. 12 

Välsorterad 

Speceriaffär 

(5t6na (i~9 

lJensionat oc~ 23iograf 

FJÄLLBACKA Tel. 41 

Tel. 29 

Tillverkar: 

MATBRÖD KAFFEBRöD 

BAKELSER - TÄRTOR 
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r IDROTT 'I Stensläggor mot arbetslöshet 
u tdrag ur protokoll 

Fotbollskom menta r 

Våra förhoppningar att få se 
Fjällbacka IK i Bohusserien gru

sades! J ag vill ej påstå att sä
songen varit misslyckad m en med 
tanke på det individuella kun

nandet i lage t hade en serievinst 
nog varit väntad. Försvaret har 

under året varit lagets starkaste 
del, kedjan däremot mycket hal

tande. L agspelet har ersatts med 
individuella prestationer med 
sämre utdelning. Kedjan h ar spe
lat på rak linje och någon kon

struktiv spelare har ej funnits . J ag 
efterlyser en inner med stark ar
betsförmåga och som kan skapa 
luckor i motståndarnas försvar. 

Pelle Lundberg kommer nästa 

år att spela för en Göteborgs
klubb. H ans insatser för F. L K. 
stannar ej vid vad vi sett honom 

göra p å planen . Han h ar varit 
otrolig populär inom laget och bi
dragit till den goda andan som 

varit rådande. Pelle Lundberg 
har också gjort en hel del för 
klubbens ekonomi och p å det hela 
taget varit en stöttepelare. Vi in

om F. L K . önskar honom fram

gång i sin nya klubb. 
Peder Svensson representerade 

Bohusläns FF i B-kampen mot 
Dalsland och han lyckades härvid 

mycket bra. 
B-laget har för andra året i rad 

erövrat segern i Norra Bohusläns 

reservlagsserie. 

Märkestagning. 
Under sommar- och höstmåna

derna har nedlagts ett mycket 
energiskt arbete för märkes tag

ningen i allmän idrott. Såväl led
ningen inom F . L K. som andra 

har deltagit. 

Ungdomsarbete. 
Det är slutligen med glädje jag 

konstaterar a llt arbete som ned
lägges för ungdomen. Sten L ars

sons insatser för dessa är av så

dan art att det finnes all anled
ning att stödja honom. 

Ingemar ]ärund. 

Men det skall v'a ... 

Vi gör en å terblick på de gam- stundande februari. Kommittens 

la protokollen. Många av dessa förslag till å tgärder behandlas vid 
för oss långt tillbaka i tiden men kommunalfullmäktiges samman
de förtälja om samma problem träde den 8 februari där det står 
som man brottas med även i i § 3. 
våra dagar. Vi flyttar oss tillbaka Föredrogs det av av därtill ut
till år 1869. Den 25 januari höll sedda kommitterade avgivna ut

Kville kommunalfullmäktige sam- låtandet och fö rslag över hur full
m an träde och behandlade arbets- m~iktige väckt fråga, om åtgCir
lösheten enligt följ ande § 5. ders vidtagande till v inn ande av 

Föredrogs frågan huruvida någ- arbetsförtjänst för sådana inom 
ra å tgärder böra vidtagas till vin- kommunen som därav äro i behov, 
nande av arbetsförtjänst åt så- vilket utlåtande av fullm,i k tige 

dana inom kommunen vilka därav godkändes och i sammanhang 
äro i behov. Fullmäktige uttalade därmed nu beslutades: a) att ge
den åsikten, att det tilltagande nom orförandens i fattigvårdens 

tiggeriet och det ökade anlitande t försorg skall för kommunens räk
av fattigvården synes visa brist på ning inköpas minst tjugo stycken 
tillfällen till arbetsförtjänst, och stensläggor vilka han äger utEim
behove t av å tgärders vidtagande na till avgiftsfritt begagnande av 
till lindrande av sådan, ansågs sådana personer vilka hos honom 
dock frågan behöva en närmare anmäla sin önskan få stenslagning 
utredning varför nu beslutades till vägfyllnads och täckdiknings
tillsä tta en kommitte bestående material, mot ett pris av 4 öre 

av fern p ersoner med uppdrag att pr. kbf. för den förra och 3 öre 
över densamma avgiva utlåtande pr. kbf. för den senare stenen, 

och förslag samt därmed till full- samt till vilka personer nämnd" 
mäktige inkomma före den 8 in- ordförande skall äga rätt hänvisa 

GÖTEBORGS BANK 
Gr"undad 1848 

GÖTEBORG - STOCKHOLM 

Avdelningskontor i Bohuslän: 

Strömstad Grebbestad. Fjällbacka . Dingle 

Uddevalla Lysekil. Fiskebäckskil . Ljungskile 

Stenungsund . Skärhamn . Klädesholmen 

Rönnäng . Marstrand . Kungälv 

Fullständig bankrörelse vid samtliga kontor. 

- Brand- och dyrkfria förvaringsfack uthyras 

Glädjande! 

Antalet annonsörer 
Fjällbackabladet har ökat 
ytterligare i detta nummer 
och anslutningen från 
Fjällbackas företagare är 
praktiskt taget lOO- %-ig. 
Vi uppmana tidskriftens 

läsare att gynna dess an
nonsörer. De ger oss ett 
verkligt gott stöd vår 
verksamhet. 

Redaktionen 

arbetssökande personer. b ) att in

om kommunen skall bildas en ar
betsbyrå vars styrelse, bestående 
av två personer från varje fjär
ding med rättighet a tt vid behov 
för upplysningars meddelande er
hålla biträde av ledamöter uti 
fattigvårdsstyrelsen, uppdragas in
köpa till spånad tj änliga matcria
lier, såsom lin, hampa och nöthår, 
u tEimna dessa till spinning mo t 

bestämd ersättning pr. skålpund, 
att av det erhållna garnet låta 
ti llverka säckväv och hästtäcken 
och i övrigt, såvida möjligt ä: 
söka bereda arbetsförtjänst för så

dana som därav äro i behov, samt 
att på förmånligaste sätt försälja 
de sålunda åstadkomna tillverk
ningarna. e) att till denna sty
relse disposition, såsom förlacrs
kapital, ställa ett belopp :v 
Ettusen riksdaler varför redogörel
se skall göras till kommunalnämn
den. (Detta belopp höjdes enligt 
beslut av den 30 mars samma år 
1 ill Tvåtusen riksdaler). 

Qville den 25/1 1869 

Sixten N eiglich. 

1872 DEN 31 OKTOBER. 

Sammanträdde dåvarande Kvil
le Kommunalfu llmäktige å Rab

balshede för att avlägga "Tro och 

huldhetseden" till Konung Oscar 
II. 

Kville kommunalstämma 
den l november 1875. 

§ 8. 
Föredrogs en skrivelse från 

N . N. däruti han önskade bliva 

befriad från sin svärmor. Stäm
man avslog. 

Sixten Neiglich 
ordf. 

Torewi. 


