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J{ommunreformen: 

Får FFF en 
större uppgift? 

När de nu~ar~nde kom~unerna I o~ innebör~en härav. ?et. be
för knappt tIO ar sedan bIldades, hover dock mte tagas for gIvet, 

stod det klart för många, att des- att förändringen kommer att in
nebära endast en sämre ställning 

1,·--------------------, 
I 
I 
I 

ARSMÖTE 

Föreningen för Fjäll
backa håller årsmöte i För
samlingshemmet tisdagen 
den 22/7 1961 kl. 19.30. 

Frågor, som medlemmarna 
önskar få behandlade vid mö
tet, torde inlämnas till sty
relsen senast 14 dagar dess
förinnan. 

sa kommuner inte kunde få någon 

längre varaktighet. Det gällde 

särskilt sådana kommuner, där 

anslutning till årsmötet 
visas filmer om Fjällbacka. för samhällena. Även motsatsen I 

V. g. v. till sid. 7. '-__________ --' 

jordbruket var den dominerande r 
näringen och således "flykten från 

landsbygden" var omfattande. 

Genom landsbygdens fortsatta 

avfolkning och misslyckandet med 

att få kommunerna industrialise

rade blev det tydligt, att en ny 

och genomgripande kommunre

form måste genomföras. Denna 

är nu på väg och är troligtvis 
förverkligad inom loppet av de 
närmaste fem åren. 

------ ---------------------------

"Kärnfolk" 

Den kommunreform, som ge
nomfördes 1952, betydde inte så 
mycket för de bohusländska sam
hällena. I de flesta fall behöllo 
de sin municipala organisation 
och kunde därigenom rätt väl till
varataga sina speciella intressen. 
Vad som mest gjorde sig gällande 
till skada för en del gamla sam
hällen var, att den så kallade 

På sjöbodsvalen befinner sig Jonasson, när han med flinka händer 

"centralorten" inom kommunen 
ger oss en lektion i hur man binder garn. 

blev favoriserad. För omkring ett LUDVIG JONAS SON I ket. Som 18-årig ville han se nå-
år sedan miste dock de flesta Fjällbackas äldste fiskare. got annat än hemmafjordarna, 
samhällen sin municipala organ i- Borta i det sommarfagra Mör- och han for till sjöss med olika 
sation och när det nu även skall hult med sin blandade bebyggelse båtar. Senare upptogs åter fisket 
bliva en förändring av kommuner- från gamla tider och nutiden bor såväl hemma som bl. a. i norska 
nas storlek, uppbyggnad och orga- platsens äldsta småfiskare, Ludvig fiskevatten, och han var även med 
nisation, komma de gamla sam- Jonasson. Här är han född och på fraktning av ved från Norge 
hällenas ställning att förändras. uppväxt, och här har han till- till skärgården. I yngre dagar var 
Det kan därför vara lämpligt att bringat sin levnad. Redan som han också verksam inom stenindu
försöka bilda sig en uppfattning pojke fick han vara med vid fis- V. g. v . till nästa sida. 

Nummer 10 

AUI(TION 
Stiftelsen Fjällbacka Pensionärs

hem lät vid offentlig aktion för

sälja sin villafastighet belägen på 

gården Lersten, öster om samhäl

let. En stor publik hade samlats 

när auktionsförrättare Mauritz 

Karlsson, Gerlesborg, började för

säljningen. Fastigheten gick först 

under klubban, och sedan buden 

ökats undan för undan klubbades 

den bort för 42 . .000. kronor till 

lantbrukare Nils Christensson, 

Lersten. Därefter utropades diver

se lösöre såsom möbler, husgeråd, 

tavlor och mattor och inbringade 

kronor 2.280 :-. Försäljningen 

var ett led i Stiftelsens realiseran

de av egendom för att anskaffa 

medel för uppförande av ålder

domshemmet. 

Gammal fastighet 

som försvann 
Genom frisörmästare Nils Carls

son förvärvande av ett tomtområ

de vid "Långbacken" har den å 

tomten belägna gamla byggnaden 

skattats åt förgängelsen. Denna 

gamla fastighet uppfördes år 1857 

och här startade i början på 1860. 

talet landets första inläggning av 
ansjovis av sjökapten Gustav 
Andersson, Fjällbacka. Namnet 
"Fjällbacka ansjovis" var ett klin
gande namn inom olika världsde
lar dit sillen fördes på stolta se
gelfartygs kölar hemmahörande 
sjöfartsmetropolen Fjällbacka. 
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Ny hamntaxa 

FFF 5 o ar 
Sjöfartsstyrelsen har fastställt 

hamntaxa för Fjällbacka att gälla I 
till 1963 års utgång. Nuvarande 

Fjäll backafiskarnas 
avd. 34 25 år 

h 'f k II f f d Fjällbackafiskarnas avd. 34 av 
amnavgI ter s a ort aran e I 

gälla, dock med den ändringen Svenska Västkustfiskarnas central-

Fjällback~-Bladet utkom~e: i I industrier "Erfarenheten visar att 
dag med SItt W :e nr. VI fIrar största utsikt till framgång har 
således ett första jubileum. Sam- b d f lk D .. 

.. . . , yg ens eget o. ekanner 
lade utgor dessa tldnmgar pa sätt 

att avgifterna per 1.~0 kg:. blir ~ör I förbund firade sin 25 -åriga verk
cementarbeten 1,0 ore, farsk fIsk samhet i samband med årsmöte 

15 öre, salt och kryddad fisk 15 i Gröna Lids pensionat lördagen 
öre, och för torkad rökt fisk 20, I 
.... f" fl k 20" den 11 mars. 

och vis en historik över Fjäll- förhå llandena och de trivs på 
ore avensom or yttsa er ' ore. 

Till jubileet hade inbjudits för-
backa för senare delen av 50" platsen." utom centralförbundet- avdelning-
talet. Det betyder även att för
eningen hållit samman i 5 år. 
Nederst till vänster på denna 
sida finnes syftemålet med för
eningen angivet. Man frågar sig 
nu om något av detta motsvarat 
förväntningarna. 

Det har gjorts stora ansträng
ningar att få större eller mindre 
industrier till Fjällbacka, men det 
har hittills tyvärr varit med ringa 
framgång. Det kan i detta sam
manhang erinras om vad lands
hövding Nyström skrev i vårt 
första Fjällbackablad angående 

Föreningen för Fjällbacka 
Postgiro 41 03 18 

Styrelse: 

Ordföranden: 
Direktör Harry Järund, 
Otto Lindblads väg 18, Lund 

v. Ordförande: 
Läroverksadj. Sylve Larsson, 
Sveaväg. 119, Stockholm 

Sekreterare: 
Kamrer Bo Reichenberg 
Källgatan 18 B, Arvika 

Kassör: 
Köpman John Johansson, 
Fjällbacka 

5 : te medlem: 
Köpman Wilhelm Fredlund 
Kastvindsgatan 2 c, Göteborg 

Redaktionskommitte för 
F jällbacka-Bladet: 

Harry Järund 
Sylve Larsson 
Bo Reichenberg 
Algot Torewi 

SYFTE: 

Föreningen för Fjällbacka har 
till syfte att verka för Fjäll
backas utveckling framför
allt på näringslivets område. 
Föreningen vill därför stärka 
intresset för Fjällbacka i första 

hand bland före detta Fjäll
backabor och bland sommar
gäster i samhället och den när
lIlaste bygden. 

Det har också visat sig att de 

nya "skott", som kommit till un
der dessa 5 år har skett på ini
tiativ från samhällets eget folk. 
Det är tre små spirande företag 
som vi kanske kan hoppas en del 
av i framtiden. Ett av dem, det 
som hållit på längst, sysselsätter 
i dag 10 man och planerar nu 
att bygga en fabrik . 

Det har inte uträttats några 
storverk, men det är en början 
som mycket väl kan utveckla sig 
ti ll något för samhället betydelse
fullt. 

H. järund. 

Från 

by g gnadsfron ten 

300 personer arna nr 26 i Hamburgsund, 35 

h I d i Grebbestad och 37 i Havsten-
ä sa e våren I sund. 

från Badhoimen I Avd. ordförande hr Bengt 

Fjällbackabornas numera tradi-! Kahlman hälsningstalade och 

tionella Valborgsmässofirande vände sig till den första styrelsens 

samlar deltagare från såväl sam- ledamöter vilka samtliga var när
hället som landsbygden. BadhoI-

varande, samt SVC representant 
men var fylld med folk när sång-
kören under kantor Ingemar Ce- direktör Tage WesterIund, och 

derbratt ledning hälsade våren I represen tanterna för de olika av

med "Vintern rasat ut" åtföljt av delningarna vi lka samtliga häl

ett antal alltid lika välljudande sades \·älkommen. Till årsmötets 

vårsånger. Vädret var vackert och ordförande valdes avd. första ord
solen lät sina vårstrålar flöda me-
dan den så sakta sänkte sig bakom förande, nuvarande affärschefen 

för Fjä llbackafiskarnas andelsför

ening, Arndt Berggren, Fjäll

backa. Under den festlighet som 

Valö. I skymningen tändes det 
flammande bålet på Gudmunskä
ret varifrån flammorna upplyste 
den spegelblanka fjorden medan 

vidtog efter förhandlingarna tala
publiken färdades genom samhäl-

Bankdirektör Holger U den, lets gator. 
de affärs chefen hr Arndt Berg-
gren och föredrog en historik över 
de 25 åren. Därefter framfördes 

Stockholm, (trogen Fjällbacka-

gäst) har slagit upp sina bopålar "T7 ·· ,.{; lk" 
på en tomt belägen intill Sälviks- l\. arnJo 
vägen. Villan smälter bra ihop I Forts. från sid. 1. 
med den tidigare bebyggelsen. 

de inbjudna avdelningarnas lyck
önskningar för avd. 26 av hr Axel 
Berg, Hamburgsund, avd. 37 i 

Advokat Hugo Stenbeck, Stock
holm, har nu sin nya sommarvilla 
under tak på tomt nr 6 i kvart. 
Kuttern. Villan är placerad på en 
vacker utsiktsplats och utsikten 
därifrån medför inget övrigt att 

I önska. 

H a\'S tensund av hr Karl Ake 

strin. Om dessa händelser och Hansson och centralförbundets 
mera till berättar nu den 85-årige lyckönskningar a\' dir. Tage Wes
fiskaren och skärgårdskarlen Lud- terlund \·ilka amtliga överlämna
vig Jonasson, när vi träffar ho- de praktfulla blomsterkorgar. 
nom. Han är pigg och vital och Ordföranden hr Bengt K ahlman 
hans promenader in till Fjällbacka framförd e till j-t a\·d. och sty
ingår i den dagliga rytmen. Nu- relsens tack till alla för heders

uppvaktningen. Gunnar Ahlzen, mera ägnar han sig åt sin hobby-
verksamhet att binda fiskegarn. 

Direktör 
Sundsvall, har inköpt en tomt .. 

- Aven om en sjöbod är en hjär
söder om Mörhultsbadet i Mör- Röda Kors-kretsen 

30 år 
hult. 

Folkskollärare Erik Grönqvist, 
Västerås, har lagt beslag på den 
sista tomten i Sälviksbukten. På 
denna tomt, som tidigare varit 
belamrad med stenar och avskrä
de, ligger nu en prydlig envå-
ningsvilla. 

tesak för de yngre så är det dock 
det som starkast sammanbinder 
en gammal fiskare med sitt för 
flutna. Nere vid strandens syd- samband med årsmötet firade 
väst sluttning bland de pitoreska Röda Korskretsen sin 30-åriga till
sjöbodarna har Jonasson sin sjö- varo i Högedsten skola där ordf. 
bod och där trivs han bäst. Här fru Sonja Broling erinrade om 
är han dagligen sysselsatt med att vad som gjorts och vilka personer 
binda garn. På väggarna i sjö- som deltagit under en lång följd 
boden hänger det vackra garn i av år. Fru Broling vände sig till 

Bo Granqvist, Fjällbacka, har olika färger och dessa har Jonas- hr John H. Johansson, Fjällbacka, 
lagt grunden till sitt bostadshus son tänkt att sälja till sommar- som tillhört styrelsen sedan star-
på tomt nr 11 i kvart. Fullrigga
ren (gamla idrottsplatsen). 

Ingemar järund. 

gäster och semesterfiskare. Här ' ten och dessutom under många 
finnes således möj ligheter för den år varit kretsens ordförande. Hr 
som för egen nytta och nöje vill John H. Johansson hyllades med 
skaffa sig präktiga och fina garn. blommor. 
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"Mentor" I 
Fjällbackas näringsliv: 

Ett och annat Presentation av SD 69 
Landsbygdens avfolkning är ju ra samhällen i Bohuslän, kan vi 

ett utomordentligt viktigt pro- konstatera, att Fjällbacka hävdat 

blem, och det kan kanske vara sig relativt bra. Några exempel 

I torde kunna intressera. Vårt 
av intresse att ta en titt på hur 

grannsamhälle Grebbestad hade 
I folkmängden har ändrats i Fjäll- 19 JO. inte mindre än Wll invå-

backa under de senaste femtio nare, men 1951, då köpingen upp

åren. Den 1 januari 1910 hade hörde, endast 696. I Hunnebo
municipalsamhället 610 invånare. strand bodde den 1 januari 1910 
Man väntar sig kanske en högre 1723 och samma datum 19591450 
siffra, men det är här och i det personer. Motsvarande siffror är 
följande fråga om samhällets folk- för Bovallstrand 635 och 544, för 
mängd och ej församlingens, vil- Gullholmen 717 och 324, för Häl
ken senare ju är avsevärt högre. leviksstrand 493 och 23,0, och för 
Vi finner, att Fjällbacka den 1 Malmön J.064 och 5501, alltså 
januari 19 20, har 681 invånare, mycket stora minskningar. Att 
1930 endast 564, 1940 712, 1950 Gravarne under 5,0 år ökat från 
no och den 1 januari 1959 698. 1444 till 1986 förvånar knappast. 
1920-talet var tydligen en kritisk Det är ju en huvudort för fisket 
period, då minskningen under ett och fiskindustrin i mellersta Bo

decennium uppgick till ej mindre huslän. 

än 11 7 personer. Stenindustrien Kville härad - den nuvarande 
var på tillbakagång, och fisket var storkommunen hade den 1 

Skepparen på "Mentor" med sonen Lennart. I föga utvecklat. En markant för- januari 1910 7621 invånare men 

So d bOt' ° . I' d f" lyckad bättring inträffade under 1930c 1959 endast 4764. Den o"vrl'ga m an ra a l var sene om 199an e or storm, gav en 
talet, och utan tvivel torde här- delen av kommunen har tydligen 

trålfisket presenterar vi "Mentor" och välbehövlig fiskedag 1 WO 'dl b 
. VI ag adortens blomstring ha även relativt sett, minskat myc-

med Karl-Reihold Krantz som kg. räkor i 3 tråldrag, som in- spelat en betydande roll. Befolk- ket mer än Fjällbacka. 1910 var 

ägare och skeppare. Han är med bringade ung. 5.0,00 kr. ningen ökade under I 93,o·talet Fjällbackas folkmängd ungefär 

säkerhet känd av många som en Näst största fångst räkor gjor- med ej mindre än 148 personer. 9 % av häradets men har 1959 

utav Fjällbacka IK:s genom ti- des i mars i år då en fiskedag Att vi den 1 januari 1950. finner stigit till 14.5 %. En markant 
derna bäste fotbollsspelare , som per vecka under 3 veckor i följd den höga siffran 77,0" beror delvis förskjutning av befolkningsfördel
trots flera dygns däcktramp i gav full fångstranson, som är 375 på att Sälvik, Bräcke och Ler- ningen till Fjällbackas förmån kan 
Skagerack under vardagarna kun- kg. per vecka. Det unika med sten i början på 1940-talet hade alltså iakttagas, ett förhållande, 
nat prestera fotboll av verkligt detta fiske var, att det bedrevs införlivats med samhället. Den som bör spela en viss roll i kom
hög klass under söndagarna. _ endast W min, gång från Väder- sis ta siffran, 698, kan kanske ge munalpolitiska sammanhang. 
Trålfiske har han bedrivit i 9 år öarne. anledning till pessimism. Jämför Det nya kommunindelningsför

och hela tiden ombord på "Men- Största fångsten fisk, även den vi emellertid Fjällbacka med and- slaget har nu presenterats, och en-

tor". I gjord vid Väderöarne är 40 lådor ligt detta skall Munkedal, Sör-

SD 69 " Mentor" är byggd i nästan uteslutande gråsej. Det En tråkig händelse som sedan bygden, Svarte borg och Kville 
Lysekil 1917, 56 fot lång och var 1958. I vintras gav 2 veckors blev en trevlig kan jag också be- bilda en kommunal C-region. Går 
5,63 m. bred. Djupgående 2,4,0 fiske efter hälleflundra cirka 2.,00,0, rätta om. Vi förlorade en nästan förslaget igenom, blir Fjällbacka 
m. Motorn är en 150 hkr June kg. , vilket gav rätt gott ekon 0- ny räktrål, värd c:a 2.,000 kr. 2 regionens enda isfria hamn, vilket 
Munktell råoljemotor och båten miskt resultat. Detta fiske bedrevs dagar senare, var den bärgad igen. kan öppna intressanta och för 
är liksom "Frank" utrustad med även nattetid. Flundra och tunga En räktrålare från Strömstad hade samhället betydelsefulla perspek
ekolod, radio och pejling. är de enda fiskeslag, som låter sig under fiske fått tag på trålen. tiv. I detta sammanhanget vill 

Som hjälp ombord har Karl- fångas på natten. Den hade fastnat på hans trålläm jag nämna, att vid ett styrelse-

Reihold sonen Lennart samt Stig I Som den mest spännande upp- och blev på så vis bärgad. sammanträde i Bohusläns Gille i 
Eliasson, Gåsön. " Mentor" kom leve Isen under min tid som trål- Angående trålfiskets framtids- Stockholm för någon tid sedan 
till Fjällbacka i oktober 1952. fiskare, får jag väl räkna, när en utsikter måste jag säga, att risk var statsutskottets nye ordförande, 
Från början var det 3 delägare, brygdhaj tog trålen och tågen. för överfiskning av räkor är stor. riksdagsman Staxäng närvarande, 
men 1 okt. 1959 blev Karl-Rein- Det var vid Persgrund under Ett för stort antal båtar har på och han omtalade, att statsmak
hold ensam ägare till båten. - fisketrålning. På morron, när vi senare år övergått till detta fiske terna var positivt inställda till de 
Fiskelyckan har naturligtvis varit skulle sätta ut trålen och den och det bedrivs intensivare än för- isfria hamnarna i norra Bohuslän. 
växlande, men man blir impone- ännu befann sej i vattenytan, ut och redskapen moderniseras Borde inte de municipala och 
rad över att höra om verkligt lyckades en brygd simma rätt in och blir effektivare, så att åter- kommunala förtroendemännen ta
fina fångster och förstår att skep- i trålen. Dessa hajar kan nå en växten får svårt att hinna med. ga tillfället i akt och göra förnya
par'n på vår fråga om vad han vikt av 3,0.0.0 kg. Om denna väg- Detta bevisas av att dagens räkor de ansträngningar för att få en 
tycker om sitt yrke, helt lakoniskt de så mycket är svårt att säga, är till storlek betydligt mindre än bred, modern väg, som förbinder 
svarar: "Bra"! men påfrestningen blev för stor, för 4- 5 år se'n, Om jag har rätt FjäJlbacka med Rabbalshede järn-

Karl-Reinhold berättar själv så att tågen brast och trål och får framtiden utvisa!", slutar vägsstation och rikstvåan. En så-
härom: tåg gick förlorade. Brygden kom Karl-Reinhold och går fram i dan väg skulle ju betyda mycket 

"Största fångst räkor gjorde vi upp till vattenytan innan tågen hamnen för att jobba på sin kära för hamnen men även för andra 
vid Eggersundsbanken i Nordsjön I slets av, så vi såg att den var av " Mentor". I delar av samhällets näringsliv. 

våren 1955. Efter 4 veckors iland- ansenligt format . B. Rbg. Sylve Larsson. 
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Tonfiske ' I F ;ällbackabo på 
:i~"'~d~.~er~"~~~ flygtur till lsland 

augusti månad 19S2 skulle fyr

vaktare Wikerstam och jag fara 
Bland tolv minkfarmsägare, som Motorerna arbetar bra och vi gör 

i februari månad bjöds på resa en marschfart på 800. km på en 
ut för att dörja makrill. Väl ut- till Island för att studera råvaru- höjd av 8.000 meter. Mellanland

komna till "Landgrunnare" kom tillgången, befanns sig Sten carl- I ningen i Glasgow sker smidigt 
qvist, Fjällbacka. Han berättar för och där får vi stanna en halv vi upp i flera stim tonfisk. Wiker-
FB härom: I timma. Det är lugnt och klart och 

stam hade tidi~are .gjort i ordning Resan gick via Kastrup och månen lyser. Vi går in i transit-

en harpun. VI kVIckt hem efter I Glasgow till Reykjavik. Men som I hallen där vi får kaffe eller drin

den och sedan ut igen. Jadå, ton- så ofta vid denna tid på året kar om vi så vill. Så intar vi 

fisken var kvar. Wikerstam skulle trasslade det sig något med tid- åter våra platser och är på väg 
tabellen. Det var dimma över mot Reykjavik. köra båten och jag kasta harpun. 
Kastrup så att planet försenades Ett välkommet avbrott blir det 

Vi kom upp i ett stim på kanske 4 timmar. När vi äntligen kom-
när värdinnan bjuder på mat. 

ett SO-tal stora fiskar. Det var mit upp fick vi fint flygväder. 

tonfisk förom oss, akter om, un

der båten och på båda sidor. Jag 

blev fullkomligt paralyserad av 

dessa stora fiskar. Vilken skulle 

jag kasta på. De hade ju så brått

om, jag bara tittade, kunde inte 

hinna med. Wikerstam ropade: 

Efter tre timmar sänker sig planet 
I och man ser ljusen i Reykjavik. 

------------._--
När vi landat är det 22 sekund-
meters storm och regn. Vi blir 

ta, men det blev allt samma sak. omhändertagna av representanter 
- Det blev inget kast av för ho- för våra isländska värdar, och 
nom heller. Vi fick allt vända till- inkvartering sker på stadens för
baka hem igen utan någon ton- nämsta hotell. 

Dagen därpå gästar vi de is-
fisk. J a, där gick dessa stora fis
kar runt båten och fullkomligt 

"Kasta då någon gång". Nej, inte ländska leverantörerna av minkfo-
gjorde narr av oss. Det var första 

vågade jag det. J ag bara tänkte: der. Det blir ett hjärtligt mot-
och antagligen sista gången jag 

"Hur ska vi klara en sån bjässe 

om vi skulle få fast i en?" Då 
skulle vi byta och Wikerstam kas- J. J. 

tagande och vi känner oss som 
försöker mig på att fånga sådana hemma. Vi informeras om Islands 
stora djur. 

fiske och möjligheter till export 

NISSES 
HERR & DAMFRISERING, 

FJÄLLBACKA Tel. 12S 

Permanentning och Klipp

ning i modem stil. 

BLOMMOR, FRUKT 

GRÖNSAKER 

Presentartiklar m. m. 

Kärraby Blomsteraffär 
Tel. Fjällbacka 49 

Hamburgsund 2S 

Hilding Fossum 
FJÄLlBACKA 

Tel. 12 

Välsorterad 

Speceriaffär 

sinnrika maskiner. Vi hinner även 
med ett besök på statens fiskeri
institut med dess laboratorium. 

av minkfoder. Här finnes prov 
på fiskegarn i nylon, bomull och 
silke. På gatan står bilar till för
fogande och fä rden ställes nu till 
en fileringsfabrik med fryshus 
utanför Reykjavik. Vi skulle här 
se hur fisk och fiskavfall tillvara-

Nästa dag är vädret bättre, det 
tages och fryses in, men det stor-

regnar inte. Vi skall ut på lång-

Matspalten: 

mar och inga båtar har kunnat tur och embarkerar bussen. Vi 
gå ut. Vi måste nöja oss med 

får nu bl. a. se på Islands vär-
att under sakkunnig ledning få gå mekällor vilka helt täcker be-
genom anläggningen. Allt går på hovet av varmvatten och har en 
löpande band och medan den 

temp av 130 0 C. På vägen pas-
största och minsta fisken fileas . 

serar vi ett stort 10.0.001 årigt 
för hand går den medelstora i lavafält. Lavan har stelnat till 

2 tsk finhackad chalottenlök 
l msk finhackad persilja 

egendomliga formationer och mar
ken är steril sånär som på lava 
och mossa. 

vitpepparkorn Landskapet ändrar dock snart 

Skrapa och borsta musslorna karaktär. Höjder, kullar och berg 

mycket noggrant och skölj dem i avlöser varandra. Vägen slingrar 

flera vatten. Ställ dem bredvid sig upp och ner och bergformaHAVETS LÄCKERHETER 
Blåmusslan kan erhållas på I på bergbotten och storleken 

burk i varje livsmedelsaffär och musslan bör vara c:a S cm. 

varandra i en stor vid kastrull 
på och lägg därefter i de andra in-

tionerna intager ett allt mer egen
domligt utseende. Vid de varma 
källorna stannar vi och går ur 

anses vara en stor läckerhet. Hur! Här är ett recept på en soppa 
många har tagit upp musslor ur som smakar hav och serveras på 
havet för att själva tillaga denna ett originellt sätt, nämligen med 
läckerhet? skal och allt på tallriken. Se ovan! 

Runt nästan varje ö i Fjäll
backas skärgård finner vi blå
musslor av hög kvalite på djup 

som varierar mellan O,S m till I 
c:a S m. Bästa kvaliten finner Ni 

40. musslor 
2,S dl torrt vitt vin 
SO g smör 
l msk finhackad gul lök 

gredienserna. Observera att muss- bussen. Det ryker ur marken och 

lorna kokas utan salt. Det finns ångan står som en dimridå. Ett 
tillräckligt med havssalt i dem. mycket egendomligt skådespel. På 

Koka musslorna häftigt under I väg tillbaka mot Reykjavik tar 
lock tills de öppnar sig, 4- 6 min. vi av mot Keflavik, en liten stad 
Slå musslor och spad i en sopp-! på Islands sydvästligaste udde. 
terrin och strö över litet finhackad I Nära Keflavik ser vi NATO:s 
persilja. Servera dem djup tall-j stora flygbas . En hel liten stad 
rik. 4-S pers. med IS .000. innevånare. Vi be-

I Sonja. I v. g. v. till sid. 7. 
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Då det var krigisk.t 
Fläskösundet 

I(änt folk l Fjällbacka 
• Sedan många år tillbaka eller 

närmare bestämt från 1938 har 
den kände advokaten och finans-

En plats i Fjällbacka skärgård' sig en underlivsskada så att han mannen Hugo Stenbeck från 

f
" h II f .. I' I' I k t d" f t I d o o f Stockholm vistats FJ'a"llbacka som. orr oc a t ort ar IV Igt or are e.~ av epa. nyarsa ton 

trafikerad är sundet mellan 1818, efterlamnande anka och 5 om somrarna. 

Dyngö och Fläskö, det s. k. FlåSkÖ-I' barn av vilka den yngsta, dottern I Advokat Stenbeck är fådd 1890 
sundet. I slutet av 1700~talet och Josefina, var 14 veckor gammal. i Uppsala och tog sin jur. kand. 
början av 1800-talet var Dyngö Lars Falck var en för den tiden examen 1914. Sedan 1923 är han 
mest bebott av lotsar och Fläskö och orten fårmögen man. Hans I äldste delägare i den kända ad vo
av de s. k. dykeri uppsyningsmän- efterlevande hustru dog 1828. katfirman Lagerlöf i Stockholm. 

nen eller kommissarierna, tjänste- Som .något o anmärknings~ärt för Som skicklig affärsjurist, iderik 
män hos det då mäktiga Dykeri- den t~den star antecknat I bo upp- och driftig har S. efter hand allt
bolaget, som här hade sin station. tecknmgen efter henne att hon mer engagerats i svenskt närings
Detta bolag hade ensamrätt till haft besök av läkare från Ström- liv och tillhör styrelsen i ett my c
allt vrakstrandande i skärgården, stad (då närmaste plats ) innan ket stort antal företag inom vitt 

såväl fartyg som last och som vid hon dog. skilda grenar av industrien . Han 

denna tid förekom i riklig mängd. november 1810 var det kri- är ordförande i eller ledamot av 
De mindre tjänstemännen i bo- giskt I Fläskösundet. Då fick styrelsen i Investment AB Kinne
laget såsom vrakfogdar och dykeriuppsyningsman Strömsten å vik, Korsnäs AB, Ställbergs Grufve 
strandriddare bodde här och var Fläskön besök av grosshandlare AB, Rydboholms AB, Turbin AB 
i skärgården och å Fjällbacka. Rutger Smith från Strömstad (far de Laval Ljungström Halmstads 

Dykerikommiss~rie vid denna tid I till Emelia Flygare-Carlen) och 
var Carl Frednk Ruderberg, född i ett brev av den 8/11 1810 till 
på 175·0-talet. Denne, som var en sin son Carl Peter Smith i Ström
mäktig man, ansåg sig äga hela stad berättar denne följande: 
Fläskö, oaktat denne var en Kro- (uppgifterna något förtydligade ) 

"Den engelska kutterbriggen 
var här i skärgården för att ut
jaga norska kapare och knipa 
dem. I lördags seglade han från i 
Smögen och ankrade vid Vehol
men utanför Fläskö. Härifrån 
skickade han en slup till Fläskö 
med 8 man. När slupen kom in 
i Fläskösundet blev han hälsad 

Advokat Stenbeck. 

Järnverks AB, Marma-Långrörs 
AB, Munkedals AB, Robert Zosch 
AB, Sandvikens J ernverks AB, 
Höganäs-Billesholms AB, Svenska 
Träimpregnerings AB, STAL, 
Bultfabriks AB, AB Kanthal och 
många andra. 

I Investment AB Kinnevik, till 
vars bildande S. själv tagit ini
tiativet, är S. även verkställande 
direktör. Kinnevik har betydande 
aktieinnehav i flera av de nyss 
nämnda bolagen samt driver ge
nom dotterbolaget, Mellersta 
Sveriges Lantbruks AB, rationellt 
jordbruk på ett antal egendomar 
i Östergötland, Västegötland och 
Småland. 

Trots att S. egentligen för 
längesedan passerat den ålders
gräns, som berättigar folk i all
mänhet att pensioneras föredrar 
han, att gå för full maskin. Det 
kan man också göra, när man be
sitter en sådan spänst både fysiskt 
och psykiskt, som är Advokat 
Stenbeck förunnad. 

Forts. nästa sid. 

Aug:a Carlssons Eftr. 

Telefon 35 FJÄLLBACKA 

Manufaktur·, Mode och 

Kappaffär 

nans ö. Här hade han även bränn
vinsbränneri och trankokeri. Ar 
1804 dog hans hustru Anna 
Maria född Söderberg, född på 
1750-talet, och efter denna tid , 
när sillen dragit sig från land, 
kom han, enligt de gamles be
rättelser, på ekonomiskt obestånd. 
Ar 1805 försålde han så halva 
Fläskö för 500, riksdaler banko 
(750 kronor) till den nye dYkeri~ 
uppsyningsmannen Thomas Otto 
Strömsten från Strömstad. Den 
andra halvan i Fläskö försåldes 
någon tid senare till skeppare 
Carl Jonsson, född 1778. Själv 
bosatte sig Ruderberg å Fossane 
i Kville socken. Här ingick han 
även nytt äktenskap, och har nu 
avkomlingar i sjätte och sjunde 
led såväl med den första som 
sista hustrun boende både å Fjäll
backa och Dyngön samt även an
norstädes. I det första äktenskapet 
hade Ruderberg en dotter vid 
namn Anna Elisabet, född 1780'. 
Denna blev gift med skeppare 
Lars Falck från Fjällbacka, född 
1778. Denne, kallad "starke 
Falcken" dog till följd av ett 
kraftprov som han efter vadhåll
ning utförde när han ensam skulle 
resa masten och sätta denna i 
spåret på sin slup "Aron" om 16 
läster (omkring 50 ton ) . När han 
var så gott som färdig härmed 
" skreggade" han med det ena 
benet, berättade de gamle, masten 
kom i spåret men själv ådrog han 

aven kanonkula och ett skrå 
skott från en norsk kapare. Den 
engelske slupen vände genast om 
till kutterbriggen och kom tillbaka 
till Fläskö med två slupar och en 
barkass varpå var 36 man. Den 
norske kaparen hade dock förut 
lossat sin förtöjning och kommit 
iväg genom ett hål så han slapp 
undan denna gången. Engelsman-

På 1860-talet var Fläskö be-I ;-------------~
byggt med 7 bostadshus. Dessas I 
ägare, fiskare, sjömän och skep-! 
pare, hade erhållit åborätt 1853'1 
Den 21 maj 1891 försålde Kronan 
hela Fläskö till 6 av dess hus-

nen svor över att han ej träffa 
honom. Det är väl ej rätt att 
norska kapare skall ligga så i vår 
skärgård. Kutterbriggen seglade 
sedan från Veholmen och jag vet 
ej nu var han är" . I 

ägare för 15 kronor och 9·0 öre I 
ett även för den tiden billigt pris: 

FRUKT och 

GRÖNSAKER 

Bräcke Trädgård 
Fjällbacka Tel. 74 

Fjällbacka den 3 april 1961. i 

Johan Mjölner. 
~----------~ 

ÖVERSTESILL 
Marknadens _ förnämsta 

sillinläggning 

Aktiebolaget Gust. Richter 
KONSERVFABRIK 

Lysekil - Fjällbacka 
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J(änt folk. 
Forts fr. föreg. sid. 

På sommaren tillåter sig S. 

Badortsföreningens 
ordförande har ordet 

emellertid en välförtjänt avkopp- Västersolen slår en gnistrande permananta den har på grund av 

lin g i Fjällbacka, som han älskar. kaskad i fönsterraderna och alla kostnaderna måst skjutas på fram

Helt och hållet fritt från arbete husen längst strandkanten verkar tiden. Vi hoppas dock att redan I 
blir det dock inte. Varje morgon förgyllda eftermiddagsljuset. nästa sommar ha banan klar för 
efter de sedvanliga 3-0 minuternas Härifrån Badholmen är synen 
gymnastik samt bad har S. cirka förtrollande. Det var fattigt med spel igen. 

vå timmars sysselsättning med sno hos oss i vinter men ibland På Segelsällskapets årsmöte be 
post etc. men det blir ändå gott gnistrade det till med några så
om tid för den verkliga hobbyn, dana vackra vinterdagar som gör 
om är segling. Det är heller inte att man glömmer allt grårusk. 

att misstaga sig på, att S. när Nu blir dagarna längre, solen 
man möter honom ute i skärgår- dröjer sig kvar och drar sig nord
den sittande till rors i sin 22 kvm ligare för varje dag. Man börjar 
långedragsjulle, verkligen stor- se om sina båtar och bryggor. 

rivs. Vintern har varit mild även mot 

slöts att om möjligt starta en 

seglarskola Fjällbacka. Men 
(och det finns några "men" här) 
sällskapets ekonomi är in te sa 
strålande. Båtar är dyra såväl att 
köpa som att hyra och var skaffa 
bra instruktörer - lärare? Finns 
det några av Fjällbackabladets 
läsare som är villiga att hjälpa till 
här är segelsällskapets styrelse 
tacksam för detta. Hänvändelse 

Advokat Stenbeck har alla å r bryggstötterna, inget islägg, det 
bott på Oxnäs, och där har han spar många arbetstimmar nu på 
också en fint belägen sjöbod. I våren. I hamnen luktar målfärg, 
denna del av samhället trivs han tjära och multnad tång. Allt blan
bäst, och där bygger han nu sin dar sig till den alldeles speciella 
nya villa, på en av de vackraste lukt som hör ett fiskeläge på 
utsiktspunkterna i samhället. Han västkusten till. Vattnet har en 
säger själv, att han numera kän- alldeles särskild färg denna tid 
ner sig som Fjällbackabo. på året, det är kallt men ser ändå 

kan då göras till målarmästare 
Georg Aronsson eller skeppare 
Bengt Kahlman. J a, nog skulle 
det vara roligt om intresset for 
segling kunde ökas bland ung 
domen. Segling är en sådan 
sport som fostrar kanske mer än 
någon annan. Så låt oss göra 
vårt allra bästa allihop som är 

Som medlem i FFF har S. all- varmt och inbjudande ut på nå
ot sätt. Man vill s.å gärna dröja tid visat ett stort intresse för de g 

problem vi syssla med. kvar nu i april-maj-vädret men 

sa kommer våren - försommaren· intresserade, då är det min fasta 
Advokat Stenbecks maka Mär- som en explosion på 14 dagar övertygelse att en seglarskola 

tha är född Odelfelt. De har fyra är allting grönt och maskrosorna skall komma till stånd i Fjäll
barn. Sonen, Notarie Hugo S., prunkar gula och granna i gräs- backa. Sommarseglingarna i år 
som således går i sin faders fot- mattorna till flitiga trädgårdsod- blir något annorlunda än förr om 
spår, döttrarna Elisabeth och lares förtret. åren i och med att en kombinerad 
Margaretha samt sonen Jan. I· l f tt både 

Ja, så glider tiden undan mot täv mg p aneras att om a a 

J. A. FREDLUND 
PLÅTSLAGERI 

Utför alla i branschen 

förkommande arbeten 

Tel. 80 

Kungshamns 
konsumtionsförening 

BUTIK 14 
FJÄLLBACKA Tel. 141 

Modern Snabbköp till 

Eder tjänst. 

~----------------~ 

en ny sommar, en som vi alla lördag och söndag under Bad
hoppas skall bli varmare och soli- ortens dag. 

gare än sistförlidna. Folk rustar Ja. Så rusar tiden undan _ 
sig på skilda håll för att kunna mycket skall hinnas med innan 
ta emot den ström av turister sommaren kommer på allvar. Vi 
som vi hoppas skall gästa även hoppas inom Föreningen Fjäll
denna säsong. - Jag skall i korta backa Havsbad att allt skall vara 
drag presen tera det program som färdigt och att vädret också skall 
Föreningen Fjällbacka Havsbad hinna bestämma sig för att skän
kommer att bjuda på. Den tradi- ka oss masor av sol och härliga 
tionella dansen kring midsommar- ljumma vindar som lisa åt alla 
stången kommer, om allt går en- dem som inte får bo i vårt sköna 
ligt planerna, att som vanligt in- Fjällbacka alla 12 månaderna på 
leda sommarens bryggdans. En året. 
åndring blir det ifråga om som-
marfesterna då Fjällbacka Idrotts
klubb kommer med sin idrottsfest 
redan lördagen den 1 och sönda
gen den 2 juli. Sedan firas Bad-

Väl mött Fjällbacka 1961. 

Thorsten. 

ortens dag i år fredag, lördag och . 
.. d d 14 15 16 . I· BO da I P. S. Styrelsen för Förelllngen son ag en , , J u 1. a 

festerna kommer att bjuda ett Fjällbacka Havsbad ber alla s~m 

f II··d· t m VI· hoppas är intresserade av dansen knng u o Ig program so ° .... 
skall tillfredställa alla smakrikt- midsommarstangen att hjalpa till 

. E Ok· h t ·· tt att klä och resa denna samt att nmgar. n tra Ig ny e ar a.. .. 

. .. ··d sta··nga tennis lova bryggan fore dansen. VI tyvarr no gas -

banan i år. Den nuvarande banan Välkomna till bryggan mid-
är alldeles för dyr i underhåll sommaraftons eftermiddag. 

I 
och drift för att föreningen skall 
kunna driva den. Planerna på att I D. S. 

WALDNERS 

FÄRGHANDEL 

Sätt in dina sparmedel i 

ortens egen bank 

KVILLE SPARBANK 

Har Ni 
bekymmer 
med värmen 

, 
• 

Då är Paris med "tryck-på
knappen-värme" just den olje
kamin Ni behöver. Paris har 
tangentmanövrering. Ni kan 
välja mellan: Mikroinställning 
(sparlåga med minimal oljeför
brukning =: 5-8 timmar per 
liter), lågfyr, mellanfyr oc.h 
högfyr. Dessutom har ParIS 
kokplatta, inbyggd tank och 
dragregulator samt utdragbar 
spillplåt. Det eleganta utseen
det och de vackra emaljkom
binationerna i mahogny och 
sandfärg gör också alt Paris 
alltid ser ny ut. 

Titta in till oss nu och lös Era 
värmeproblem - pröva Paris 
fangenfmanövrerade oljekamin 
med sparlåga. 

Johan Olofssons 
JÄRNHANDEL 

Tel. 40 
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Kommunreformen. Fj ällbackabo öarna. Det blåser hårt. Molnen 

slits sönder och vi ser en sista 
Forts från sid . 1. 

kan i vissa fall bliva följden. 

Forts. från sid. 4. 

söker även det 

skymt av sagoön i Nordatlanten. 

lilla samhället Den norska kusten närmar sig. 

Den föreslagna principen för Sandleia med affärer, bostadshus, Vi landar i tätt dis på Fornebu 

de nya kommunerna är, att de salteri- fileteringsfabrik och frys- flygplats utanför Oslo. Om en 

bildas kring en livskraftig och in- hus. Här väntar vi på att trålar- halv timma är vi på väg mot 
dustrialiserad huvudort, som kan Köpenhamn och fölJ·er den Sven-

na skall komma in men de dröjer. 
utvecklas till ett naturligt kom- k k V· l d • K Sista kvällen är vi bjudna till en I s a usten. l an ar pa astrup. 
munalt centrum. Denna huvud- annan av våra isländska värdar. En intressant resa är slut. Oför
ort jämte omkringliggande sam-

Värdinnan är en f. d. operasång- glömmeliga dagar på Island, ett 
hällen och landsbygd skola bilda erska från Köpenhamn. minne blott. 
en kommun. Genom huvudorten 
får kommunen en ekonomisk och Så är det tid att åter anträda 
befolkningsmässig bärkraft. Med resan hem efter att vi fått upp-
hänsyn till nuvarande kommun i- leva några underbara och läro
kationsmedel anses det vara av rika dagar i ett underbart land. 
mindre betydelse, om huvudorten Vi har även mött en stor gäst
blir belägen geografiskt centralt frihet hos de islänningar vi kom-
inom kommunen. mit i kontakt med. 

En sådan dominerande huvud-
ort kan för de övriga samhällena 
verka menligt då den troligen 
kommer att draga till sig åtskil
ligt med folk. Det är möjligt, att 
övriga samhällens och orters be-
hov bliva tillbakasatta! Men det 

I gryningen befinner vi oss åter 
i flyghallen och får en kopp kaffe 
innan planet lyfter. Det stiger 
snabbt, och vi följer Islands syd
kust på väg mot Oslo över Fär

kan även antagas, att på grund av karaktären adiministrationsområ
huvudortens säkra ställning inom den. 
kommunen dess representanter in-

Förslag har även framförts att 
om kommunalfullmäktige känna skall kommunallagen revideras. 
sig fria att mera generöst taga 

De kommunala organisationsfor
hänsyn även till kommunens övri-

merna för städer, köpingar och 
ga samhällen. 

landskommuner skola ersättas med 

De blivande kommunernas be- en enhetlig kommun typ och den 
folkningsstorlek skall enligt för- municipala organisationen skall 
slaget beräknas så att antalet in- uppföra. Det blir således en lik
nevånare utgör minst åtta tusen riktning på det kommunala om
år 1975. För ett område med be- rådet. Troligen komma de nya 
folkningsminskning får det därför kommunerna att organiseras på 
sannolikt kalkyleras med att kom- ett sätt som i mycket blir likt de 

munen vid tillkomsten 
befolkningsunderlag på 
personer eller mera. 

har ett nuvarande städernas organisation, 
tiotusen och en väsentlig del av den kom

munala verksamheten blir utförd 

Ett så relativt stort innevånare-
av tjänstemän. 

antal och dess betydande kon- Det skulle vara mycket önsk
centration till huvudorten får till värt om de samhällen, som icke 
följd, att det blir svårt för ett har ställning som huvudort gavs 
mindre samhälle att erhålla en möjlighet att bilda intresse- och 
tillfredsställande representation i förvaltningsorganisation för sam
kommunalfullmäktige och andra hällets speciella behov. De blivan
kommunala organ. de kommunernas betydande geo-

Även i geografiskt hänseende grafiska storlek och heterogena 
blir kommunerna stora. Den karaktär kan få till följd att dy
kommun, inom vilken Fjällbacka lika lokala organ bliva ett nöd
samhälle blir beläget, skall enligt vändigt och bra komplement till 
ett förslag omfatta de nuvarande den kommunala förvaltningen. 

7 

Bror Bräcks Eftr. 

Specialaffär 1: 

Kött - Fläsk 

Charkuterivaror 

REKOMMENDERAS 

Tel. Fjällbacka 252 

... stoppar mot rost tack vare en 

helt igenom speciellt beständig 

lättmetallegering. SM·stängsel är 

därför underhållsfritt - och bil

ligare i längden. SM-stängsel blir 

inte bara en vacker ram omkring 

tomten det stoppar också 

många angrepp utifrån. Är Ni 

det minsta praktisk, sätter Ni 

upp SM·stängsel som fritidsnöje. 

kommunerna Munkedal, Svarte- För Fjällbacka samhälle kan 
borg, Kville och Sörbygden. På kanske Föreningen för Fjällbacka 
grund av det tänkta kommun om- få en större uppgift än vad som 
rådets betydande geografiska stor- troddes, när den bildades. Före
lek och skiftande karaktär blir ningen kan bli samhällets intres
nog känslan av kommunal sam- seorganisation och vissa förvalt
hörighet inte stor bland kommun- ningsuppgifter kan den väl även 
medlemmarna. Och detta är hel- tänkas åtaga sig. 
ler inte nödvändigt, ty de nya 
kommunerna få sannolikt främst I Östen Hedenfjell. 

,",ohan Olofssons ,",ärnhandel 
Fjällbacka Tel. 40 
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Distansl{appsegling 
o 

aterupptageb 
I förra FB kunde vi meddela, I dem så mycket som möjligt. Ev. 

att SS-Norderviken hade för aV-I' kommer flera övningskappsegling

sIkt, att under 1961 göra mera ar att ordnas. 
. . Sedan gammalt har vandrings-

propaganda än hittills för segel- . . k d' 
pnser vant en myc et go stlmu-

sporten. Dessa planer har under lans för kappseglingsin tresset. Ty-

vinterhalvåret tagit fastare form, värr är det f. n. mycket dåligt 

och har bl. a. resulterat i att man beställt med sådana priser. SSN 

F;ällbacka l. K.:s 
supporterklubb 

har vid årsmöte beslutat att låta 
verksamheten vila under inne
varande år. Klubbens uppgift har 
vari t att bestrida kostnaderna för 
försäkring av fotbollspelarna och 
därigenom befria idrottsklubben 
från denna utgift. Av supporter
klubbens medel kronor 555:- går 
övervägande delen till nämnda än
damål. Dessutom skall medel ut-

har därför även i denna sak vänt gå till bår och förbandslådor till till midsommar återupptar den 
sig till oss och våra medlemmar. F. I. K. När ekonomiskt behov 

förut traditionella distanskappseg- Vi be därför de som har intresse föreligger kommer avgifter åter 

lingen. av att skänka ett sådant pris, att uttagas bland medlemmarna. 
För den som inte vet, hur dessa vända sig till någon av styrelse- Arsavgiften utgör kronor 2,0 :-. 

gick till, skall vi i korthet nämna medlemmarna i FFF eller seg- Supporterklubbens styrelse består 

något härom. Man samlades med 
sina båtar vid startplatsen (Bad

holmen) i god tid före 12.45 på 

midsommardagen. Seglingsnämn
den hade då bestämt en lämplig 
holme som mål. Det kunde vara 
Långskär eller någon annan ö 
beroende på vindförhållandena. 

lingsnämnden, så kommer de av hrr Sten Kallin, Uddevalla, 
praktiska detaljerna att ombesör- ordförande, Elon Engberg, sekre-
jas på bästa sätt. terare och Wiggo Olausson, kas-

Styrelsen. sör båda från Fjällbacka. 

Idrott Fotboll 
När startskottet gick var det sedan När div, 6 Norra Bohusserien I ställa sig betydligt billigare för 
fråga om, att komma ut till ön I 

o bb .. N l" (där Fjällbacka L K. befinner sig) klubben och samtidigt skulle det pa sna as te satt. atur Igtvls un-
der iakttagande av vanliga seg- i vår skulle "köra igång" var det skapa ett kamratgäng i ordets 

lingsregler. Man fick dock välja' många supporters som lade sig till rätta bemärkelse och dels skulle 

vilken väg man ville. Ett sjökort med ett mycket pessimistiskt ut- det också gå att få dessa grabbar 

var således inte så dumt att ha. tryck. Hur skall det gå för "pöj- mer samtränade när de fanns att 
Väl framme vid ön hade man god 

karna" nu när de har mistat inte tillgå på platsen. Idel fördelar användning för den medhavda 
matkorgen. mindre än fem av sina bättre spe- alltså. Men nej, inte alla fördelar 

I år är det alltså meningen att lare. Halva laget alltså, Skall I var det. De spelare, som hade 

denna trevliga tradition åter skall Fjällbacka gamla goda fotbolls- skrivit på övergångspapper för 

införas. SSN har därför bett oss, standard sjunka ytterligare? J a, I andra föreningar, var betydligt 
att uppmana våra medlemmar att I bättre både som individuella och 

. det verkade minst sagt prekärt för .. . 
mangrant sluta upp. Det kan till- lagspelare, an de som fanns l 

läggas, att man som en extra piff I laget och de dystra anleten, som, samhället. Detta är fullständigt 

på anrättningen skall söka få fram I sågs lite varstans, när pratet kom, naturligt. De spelare klubben ha
en handicap-lista på de olika båt- in på fotboll , var befogade. De de att tillgå var mycket yngre 
klasserna, så att det blir möjligt fem spelarna som hade tackat för och hade givetvis inte den rutin 
att bland alla båtar, få fram en sig och gått har i så gott som och säkerhet som de äldre och 
enda första pristagare. Det kan samtliga fall arbete långt utanför mera garvade. Vad gjordes då? 
således lika gärna bli en folkbåt, Fjällbacka och att begära att des- Jo, Sten Larsson utsågs som trä
som en segeleka som blir vinnare. sa varje söndag skulle komma till nare för laget. Han har genom
Denna handicap-lista kommer att kustsamhället för att "spela" var gått olika slag av kurser för det
baseras på de senare årens seg- för mycket begärt, i synnerhet som ta ändamål och är fullt komp e
lingsprotokoll. Ett vandringspris en del av dessa fem var gifta och tent att omhänderta en sådan 
kommer att utdelas i vilket de hade familjer. Styrelsen för syssla. Den gode Sten fick grab
fem första båtarna får poäng och F. L K . fick acceptera detta, inte barn a bra med sig ända från star
erövras varje år av den båt, som minst med tanke på de dyra re- ten och då undertecknad ibland 
sammanlagt erhållit högsta poäng. sor som dessa spelare skulle kos- besökte träningarna och tittade 
SSN kommer dessutom att utdela tat klubben. Ekonomin spelar ju, på hur det hela avlöpte fanns ba
några priser. Anmälningen till som alla vet, en inte så obetydlig ra glada ansikten och naturligt
seglingen kan ske i "skoaffären"! roll, när det gäller idrott och in- vis . .. svettiga. Minst två ggr l 

eller hos "Elons" före klockan två l' komsterna på matcherna är bara veckan "körde" Sten grabbarna, 
midsommarafton. Närmare upp- en bråkdel av vad det egentligen allt hårdare för varje gång. 
lysningar kommer på anslagstav- kostar klubben att driva denna Så kom träningsmatcherna 

lor några dagar före midsommar. I gren av bollspel. Så det beslöts igång och redan nu började det 
De seglingar som hittills varit enhälligt att se till laget på bästa skönjas en liten ljusning i det 

på bazardagarna kommer att gå tänkbara sätt med de spelare som mörker som många hade målat 

i vanlig ordning, men man kom-j fanns i samhället eller i dess orne-j upp. Hunnebostrand kom på be
mer att försöka öka intresset för delbara närhet. Det skulle dels Forts, å nästa sid 

Fjällbacka Mek. 
Verkstad 

Tel. 187. 

tillverkar 

oljecisterner 
byggnadssmide 
m. m. 

Firma 

Inventing 

FJÄLLBACKA Tel. 22 

SAL TSJÖFISK 
HUMMER RÄKOR 

Fjölibackafiskarnas 
Andelsförening 

FJÄllBACKA 

Tel. Partiförsäljning 46, 88 
Tel. Detaljförsäljning 222 

Den bästa inköpskällan för 

Specerier - Charkuterier -

Delikatesser 

ELONS Livsmedel 
Tel. 21 FJÄllBACKA Tel. 21 

Vi 
försäljer 

installerar 

reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

Telefon 68 
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Idrott Fotboll . .. 1 

F orts från föreg. sid. 

sök med ett mycket bra och väl

spelande lag och fick se sig halvt 

besegrade. 3-3 slutade tillställ

ningen och ett fall framåt för 

FIK. Nästa hårda "dust" var på 

Strömsvallen Strömstad. Där 

gick det inte fullt så bra men la

get spelade fin fotboll och för

lorade hedersamt med endast 3-2 

sedan Fjällbacka ett tag haft led-

Nytt l företag 
Fjällbacka 

I 
MISTLUR 

I 

I 
Vid ett tillfälle, för några år 

sedan, var två Fjällbackabor i ett 

ärende in till Göteborg. 

Kanske är det helt i sin ord-I den. Det är två trevliga vagnar Båda var intresserade av ham-

ning, när en person i Fjällbacka Den större modellen är 4,2 m nen och beslöt sig för en hamn

satsar på något, att det har med I lång och efter svenska förhållan- promenad. Komna ut till Stig
fritiden att göra. Sedan några den en stor vagn, den mindre 
månader tillbaka verkar här ett vagnen är 3,1 m lång. bergskajen slumpade det sig så att 

nystartat företag, som driver han- Den större vagnen har ett litet 
del med engelska husvagnar. Bak- pentry, toilettrum samt ett rym

om firman döljer sig herrarna Iligt allrum. Pentryt är målat i 
Arne Fossum, Fjällbacka och Bo glada färger och försett med lå

Amerikalinjens "Kungsholm" just 

skulle avgå till Amerika. Det drog 

en snål kall nordost ner för älven 

och den ena av våra vänner hade 

ningen med 2-0. Ännu ett fram-

steg. 

Reichenberg, Arvika och dess 
namn är Aktiebolaget Arboco. 

dor och skåp. Vidare finns disk- lite snuva. Mycket folk var sam

bänk, diskho, arbetsbänk samt lade på kajen. Vår snuvige vän 
Eftersom denna sak är helt gasolkök med grill. Allrummet har ville inte gärna snyta sig för han 

Den 1 :ste april var det säsong- stil med den anda, vi i FFF ver- sovplats för 4 personer i ett plan, visste att det blev ett ganska 

premiären i norra Bohusserien. kar för, så är det naturligt att (med en enkel ändring kan ytter- kraftigt ljud som nästan kun

Motståndare var Lane B. K. nya vi vänt oss till en av initiativ- ligare en sovplats ordnas) rymlig de väcka uppseende. Alltnog, 

i norra bohusserien efter omänd- tagarna, Arne Fossum, för att få garderob, byrå och ett litet slag- "Kungsholm" drogs från kaj och 
veta lite mera om bakgrunden till bord. Belysningen utgöres av två gavavgångshälsning, tre stötar 
bolaget. Vi får då reda på föl- gasollampor. D e tapetserade väg- med sin kraftiga basröst. Vår 
jande: garn a och de varma textilierna ger F jällbackabo måste snyta sig, det 

ring i serietabellen. Fjällbacka 

skulle till denna match ta sin nya 

plan i bruk (Ingen invigning allt- ett trivsamt och ombonat intryck. 
" Husvagnar är sedan länge gick inte längre. Aven händelse 

så utan endast använda planen) populära på sydligare breddgra- Den lilla vagnen fyller samma blev denna snytning tre kraftiga 

och matchen emotsågs med stort der. Föregångslandet är England, behov som den stora men allt blir stötar som den värsta mistlur all

intresse. Skulle Fjällbacka börja som idag har en husvagnsindustri här mera komprimerat. Vagnen deles likt "Kungsholms" siren. 
på sin nya idrottsplan med för- med en årsomsättning på ett par har således en köksavdelning som Framför Fjällbackaborna står 
lust? Bra väder var det med här- hundra miljoner kronor. Husvag- en del av rummet i övrigt och av bland andra tre äkta Göteborgs
lig varm sol och mycket lite vind. nen kommer med säkerhet att in- de fyra sovplatserna är en "över- kållar. En av dessa vänder sig 
I vanliga fall brukar ett 40-tal om de närmaste åren bli ett popu- slaf". om och säger högt och klart till 
personer besöka Fjällbackas mat- lärt köpeobjekt även i Sverige. p . r . f" h Oll d fil sina kamrater: "Sicken tusan dö 

"nserna 19ger l. or a an e l hon svarar ente". 
cher när det är som bäst och Treveckorssemestern och femda- utforande, utrustnmg och storlek I 
mindre har det varit de sista garsveckan har gett oss en fritid bra till jämfört med andra hus-I 
matcherna i höstas. Men nu ville som aldrig tidigare, men den har vagnar på den svenska markna-

J. 

ska lag. Vad gick det för när all- man göra med all denna fritid? stora vagnen och 4.900 kr för den 
man se på detta nya mer inhem- också skapat problem. Vad skall den, nämligen 6.400. kr. för den I 
varet började? Nya spelardräkter, Bilen och tältet har väl i många lilla. Omsättningsskatt tillkommer. I ,--------------; 
blå/vita som vanligt, hade laget fall blivit nödlösningen på semes- Tanken är att så småningom A L G O T 
fått till premiären med Fik:s ter och "göra-ingenting-dagar". söka få till stånd en tillverkning 
emblem på bröstet. Matchen mot Men den verkliga lösningen kom- av husvagnar i Fjällbacka. Redan 
Lane slutade lyckligt. 2~Q. blev mer med husvagnen. Den ger för nästkommande år kommer 
slutresultatet och den första mat- camparnas möjlighet till avkopp- möjligheterna att importera tom-
ch en på den nya fotbollsplanen lin g och naturkontakt, men den ma skal och inreda dem i Sverige 
avgjordes alltså till Fjällbackas ger också oändligt mycket mera; att undersökas. Så kanske blir- det 
fördel. Laget verkar också att den ger ett hus att bo i, när det en liten industri så småningom om 

JOHANSSON 

BILSTATION 
Tel. 10 smälta mer och mer samman till regnar och blåser, den ger möjlig- allt går väl. D en nystartade fir-I Fjällbacka 

en enhet och det bådar gott för heter till god personlig hygien och man önskas lycka till. 
framtiden. Vi i styrelsen och flera klädvård, den ger en särskild ----__ . --~-=============== 
med oss, tror att Fjällbacka med plats att sköta hushållsbestyren 
tiden åter skall kunna bli att räk- nästan lika bra som hemma, den 
na med i större seriesammanhang ger vila i sköna bäddar. 
när det gäller fotboll. Får vi bara 
tid på oss och de kommande Husvagnen kommer inte bara 
grabbarna får utvecklas som de att bli semestervagnen, den kom

skall, är det nog ingen större 
fara med återväxten. Ännu är 
mycket ogjort, men vi försöker att 
ta itu med den ena problemet 
efter den andra och vi hoppas att 
vi skall gå iland med den uppgif
ten att inte bara få ett fotbolls
lag "på benen" utan även söka 
få grabbarna att inse värdet av 
att idrotta. 

"sko-John". 

mer också att bli fritidsvagnen, 
vilken kommer att sättas upp på 
någon naturskön plats inte alltför 
långt från tätorten och dit famil
jen kommer att söka sig så snart 
tillfälle bjuds." 

Vi får även tillfälle att under 
sakkunnig ledning bese de hus
vagnar, som AB Arboco sedan en 
tid tillbaka med framgång intro
ducerar på den svenska markna-

Semester- och fritidsproblemet löses bäst med 

HUSVAGN 
från 

AB ARBOCO 
Fjällbacka. Tel. 202. 

Generalagent tör Nene Valley Coachworks Ltd, 
Rushden, England. 

Begagnade husvagnar tages i byte. 

en 
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"Hamnen" på Väderöbod. 

Från o 
var l väster utpost 

Våren, ett efterlängtat ord för strandkålen visar 

oss här ute. Visst har vi haft en blågröna skott. 
sina kraftiga 

Tidskrift tör Föreningen för Fjällbacka 

i blir billigare. Personalfrågan spe-I båten snart kom. Då blev glädjen 

I l~r också stor roll. Doet. har varit stor när resan var lyckligt genom

forenat med stora svangheter att förd, provianten uppburen, mat 

få personal till både fyrskepp och fanns åter på platsen och livet 

de sämst belägna landfyrplatserna. återgick för en tid i sin vanliga 

Särskilt har det varit svårt att få rutin, med vakter och arbete. 

ungdom intresserad för fyrarbetet, Tjänstemotorbåt erhöll platsen 

detta är ju inte svårt att förstå först år 1917. Det var en båt av 

så isolerade som många fyrplatser racerbåtstyp utan backslag och se

är. Nog är det i alla fall bekläm- gel. Den båten var inte lämplig 

mande om man tänker på att som tjänstebåt på en så utsatt 
platsen skall lämnas öde. Bostäder plats som Väderöbod. Därför blev 
och uthus, allt lämnas att förfalla. den snart utbytt mot en bättre. 
Hur många människor har inte 
här haft sitt arbete sedan fyren 
och bostadshusen byggdes åren 
1866~67. Fyren blev ju färdig 
år 1867. Bara under det W-tal 
år jag tjänstgjort på platsen har 
ett 25-tal man, under längre eller 

Ja livet på en enslig fyrplats 
har nog mycket lite likhet med 
livet på landbacken. Dock måste 
jag hålla med fyrmästare Ragnar 
Hållbergs maka fru Hedvig, som 
vid ett tillfälle yttrade, att Vä-

kortare perioder arbetat här. Nu deröbod har sin tjusning under 
är det endast en familj med ett alla årstider. Man kommer på nå
barn här. Vi andra tre går för got sätt i så nära kontakt med 

Nu väntar vi bara på de första det mesta ensamma, våra familjer naturen, med vinden, med havet 
är iland. Så har det inte alltid som man aldrig kan göra iland. både frost och snö, men nog läng- kullarna med ejderungar och på 

hygglig vinter, med obetydligt av 

varit. Förr var alltid familjerna Att stå uppe i fyren om nätterna 
tar vi som alla andra efter längre makrillen, så är våren fullkom- och se fartygen pasera förbi, att 

med härute. Här har även varit 
och ljusare dagar. Svåra stormar men. Dock hur vacker våren än skola. Vid ett tillfälle fanns här se fiskbåtarna gå till sjöss i tidig 
har vi också varl't fo"rskonade fra o n. kan vara ute i skärgården, kan 17 b o morgon och komma tillbaka i 

Högsta vindstyrka under vintern 

hade vi tisdagen den 7 februari, 
med 28 sekundmeter sydlig vind 

arn pa ön. Under dessa snart 
den rymma på tragedier inom hundra år som Väderöbod varit kvällningen det är en tjusning. 
fågelvärden. När ejdern kommer Se där kommer "Frank" och där fyrplats har det nog inte saknats 
med sina kullar då har havstrut "Mentor", "Sally", "Hamnerö" varken sorger- eller glädjeämnen 
och sillstrut sin kalastid. Själv har 

och regn. Har vi haft lite storm så 
jag sett hur hela kullar på 6~7 

har det varit så mycket mera av 
dimma. Under januari månad ungar har plockats upp unge för 

unge. Har ungarna blivit så stora 
hade vi dimma en dag, under 

att de inte kan sväljas direkt, fly-

för personalen. Sorg när olyckor och allt vad de heter en efter en 
och stävar mot land. Har de fått 
någon lön för sin möda idag? 

Hur det än kommer att bli med 

arbete är ju en säkerhetstjänst i 
sjöfartens och fiskets intresse. J ag 
vill sluta dessa enkla funderingar 

längre ej så du tror. 
Här ute lugn och ro 
lyckliga mänskor bo, 
tidtals jag själv får 

bland dem. 
mig räkna 
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Vår kyrkas 

k o lIektverksam het 
Det som denna vår särskilt I talande i vilket bl. a. stod att under år 1960. översteg förutvar

oroat och bekymrat oss i Fjäll- "Kyrkan och idrotten behöver ande års resultat, och uppgick till j 

backa är väl budskapet om att varandra. När det gäller barnens kronor 13.324:-. Motsvarande' 
komministertjänsten i Fjällbacka r f h d • d b för 1959 var kronor 11.0.44:-. 
enligt Kungl. Kammarkollegiets lostran oc ung omens var e- Om man omräknar beloppet på 

förslag skulle dras in. Befolknin- höver alla goda krafter samarbeta. innevånare an talet inom kyrkobok

gen minskar både i Kville pasto- Det skulle enligt vår mening vara föringsområdet blir det 15 :0.8 per 

rat och i Tanums pastorat. De sex förödande om prästen togs ifrån person. Av kollektsumman utgör 

präster som finns i båda dessa pas- oss i Fjällbacka". fastställda kollekter de s. k. riks 

torat skulle minskas ned till fem . Den 4 maj överlämnades dessa och stiftkollekterna, 7.300.1:-. 
På det sättet skulle Tanum få vädjanden av Kyrkoherde Se verius Denna summa har fördelats till 

2 1 /2 präst och Kville 2 1/2 präst. och Kyrkvärden Arndt Berggren bl. a. missionen med 2.855 :- , 
Eftersom man inte gärna delar en till de ecklesiastika myndigheter- svenska kyrkohjälpen 1.0.0.0. :- . 
präst på mitten eller på längden na. De frivilliga kollekterna, summa 

sänder man högtidligen iväg en När detta skrives vet vi ingen- kronor 6.0.,00.:- har fördelats med 

av de sex prästerna och låter en ting om resultatet av dessa ut- kronor 880.,:-, Fjällbacka kyrkas 

annan tjänstgöra i både Tanums talanden. Just nu väntar vi med söndagsskola, församlingshemmet 
pastorat och i Kville pastorat. 1 spänning. kr. 1.7,0,0. :-, juloffer till behövan

praktiken innebär detta att kom- Det som personligen gläder mig de inom församlingen 30.0.:- kr., 

ministertjänsten i Fjällbacka dras i bedrövelsen var den stora solida- till kyrkans prydande 325:- kr. I 

in och att komministern i Grebbe- riteten från fjällbackabornas sida. och Lutherhjälpen 2.0.00:- kr. I 

stad får stanna kvar, men förutom Även de som inte vågar kalla sig Söndagsskolans elever har under I 

Grebbestad även får en viss tjänst- "religiösa" eller deltar i Kyrkans året skänkt 260.:- kr. varav hälf

göring i Fjällbacka. För fjällbacka- gudstjänstliv gjorde här gemen- ten skänkts till CP-barnen OCh. 
bornas del innebär detta sämre sam sak med dem som i kyrkan hälften till Lutherhjälpen. 

service på alla områden: ibland ser källan till kraft och glädje . 

får de hänvända sig till Grebbe- När det verkligen gäller då håller mycket glädjande. Och förpliktan-I 
stad och ibland till Kville, hög- vi ihop. de . 

mässorna får ibland förläggas till Detta förtroende för kyrkan var Bengt Pleijel. 
kl. 2, möjligheterna till sommar- ___ _ 

konfirmation upphör, ännu ett hus 
- prästgården - får stå tomt. 

När detta skrives har detta för 
slag ännu inte gått igenom. Be

slut väntas i slutet av maj. Finns 

det ingen möjlighet att hindra ett 

beslut i enlighet med Kammar-

kollegiets förslag? I 
Den 17 april sammanträdde i 

prästgården en grupp kommittera- I 

de utsedda av kJ1rkorådet: Arndt 

Berggren, Georg Carlsson, Len

nart S vensson, Karl Norderby och 
Bengt Pleijel. Vi satte på kvällen 

ihop el! skrivelse till Ecklesiastik
ministern. M organen därpå låg 

denna skritelse i fjällbackabornas 
bredådaT. Veckan som sedan 

följde besöktes alla hem i Fjäll

backa. De som instämde i denna 

skrivelse fick skriva sina namn på 

en lista . D et blev så gott som 

hundraprocentig anslutning. En

dast ett fåtal ville inte skriva på. 

Det fanns en särskild lista ut
lagd för dem som bodde i Fjäll

backas närhet. Ett par hundra 

personer skrev här sina namn. 

Fjällbacka arbetarkommun gjorde 

ett uttalande i vilket den förkla 

rade sig helt stödja denna vädjan 

om att få behålla prästtjänsten i 
Fjällbacka. Fjällbacka I drotts

klubb ~ch Fjällbacka Bordtennis

klubb gjorde ett gemensamt ut-

Snart inflyttning 

~ 

Pensionärshemmet sett från kyrkan. 

PENSIONÄRSHEMMET SKRIDER MOT SIN FULLBORDAN 

Den stora tanken och de många arbetsstunderna bland Stiftelsen 

Fjällbacka Pensionärshems aktiva medlemmar har nu menifesterats 

i den vackra och för rörelsen monumentala byggnaden vid infarten 

till samhället. Den massiva tegelfastigheten reser sig ur gruset av 

Mor Stavas tomt, som en symbol till den nya tid, i vilken åldrings

vården getts ett värdigt utrymme. Arbetet har gått raskt undan och 

interiören är färdig beträffande grundarbetet. In montering och 

målningsarbetet återstår. Exteriören skall senare erhålla lämplig 

färg. Vi återger här en bild av den västra sidan, front mot präst

gården och kyrkan. Byggnaden skall mottagas från entreprenören 

den 15 september och sedan återstår det att möblera och göra allting 

klart till den dag fram på hösten när hemmet tages i bruk. 
T-wi. 

11 

Sikta på sköna dagar och här
lig avkoppling med trädgårds
möbler från Grythyttan . 
Här några exempel. 
Fjärilsserien. Stol nr F 46: graciös 
och elegant. Rygg och sits i konst
silkeförstärkta plastband. Stativ av 
stålrör. 
Fåtölj F 45: samma som F 46 men 
med armstöd och fjädring. Bord 
F 53 : skiva lOOX80 cm, höjd 
65 cm .. 
Ser'ien är underhållsfri och finns 
i gul flätning med smaragdgrönt 
stativ eller röd flätning med elfen
bensvitt stativ. 
Hämta broschyr gratis -j ledande 
järn- eller möbelaffär. 

J. Olofssons Järnhandel 
FJÄLLBACKA Tel. 40 

Vid installation av: värme, 

olja och sanitets anlägg

ningar vänd Eder med för

troende till oss. 

Fjällbacka Rör 
Mattsson och Buhr 

Tel. 24 & 303. 
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Fjällbacka kyrkogård jTil1 Församlingsborna 
Prästtjänsten i Fjällbacka skall funnit en källa till glädje och 

enligt Kammarkollegiets förslag kraft. Kyrksamheten här är god. 

För några år sedan höll kapten i Det var därför ett oerhört mödo
Stellan Elliot en föreläsning i ra-I samt arbete. Någon marmor trapp 
dion. Han talade om olika länder fanns inte och inte heller någon 
och platser han hade besökt. Han säng. Det hela var således bara dras in. Beslut härom kommer att Enligt Biskopens ämbetsberättel-

fattas av regeringen någon gång 
började sin föreläsning med föl - en syn, en vision. Han berättade se från år 1957 gick här 14.3 CC 

i maj. Det är därför nödvändigt jande ord: 
- De ställen jag först har upp

sökt på de platser jag kommit till 
har varit kyrkogårdarna. Där har 
jag strövat omkring bland de 

detta ofta för mig. Han slutade av befolkningen söndagligen i ~-:-_ 
alltid sin sällsamma berättelse med att vi lå ter regeringen få veta .. . .,_ 

. . k d d? vad vi fjällbackabor anser om kan. Lagger man tIll denna 51.an. en undran l bhc en: va var et . 
N k ., '11 I detta. Vi ber Er läsa igenom ne- även antalet söndagsskolebarn blir u ommer Jag ater t1 en , . " . 

vans grav. et ar mm are van I . '" •. 
.. D '" k" .. danstaende skrIvelse tIll ECklesla-

1 

det över 20, % som varJe sör: 

h I"k ' W 'lh I S E i stlkmmlstern. VI kommer sedan besokel' kyrkan. många gravkullarna och funnit oc s a tmg I e m tenor. n . .. 
k b d 421 att l denna vecka besoka Er. Om I FJ"a'lIbaka bor många små in-den frid och stillhet man sällan man som ryc tes ort en ast .... .,.. . ' 

, I V . "1' NI mstammer l var vadjan om att komsttagare Medelinkomsten ~ finner någon annanstans. 

Dessa ord har inristat sig i mitt 
minne. J ag tycker de säger så 
mycket, och därför vill jag gärna 
att de skulle vara bakgrunden till 
ett besök på Fjällbacka kyrkogård. 

ar gamma. em mmns va mte , , ..... .... . 
honom - alltid glad och vänligt fa behalla prasttJansten l FJall- beräknas ligga något Ö\'er 6 __ 
leende. Han var en allas vän och backa ber vi Er anteckna Ert kronor (taxerad inkomst. ~Ie 
kamrat. Hur många gånger körde namn på den lista vi har med oss trots detta är offerviljan mrc e. 

Il då vi besöker Er. Denna lista skall stor. 1960 gavs o"ver 13000 krono_p han mig i ru stolen över grön-
sedan så snart som möjligt överskande ängar och gärden. Han 
lämnas till Ecklesiastikministern. satte sig ofta på backen bredvid 

Fjällbacka kyrkogård kan inte mig och vi fick en förtrolig prat-

i kollekter. Det gör mer än :5 
kronor per person. Flera anera 

Av kyrkorådet i Kville försam- organisationer samlar de-u 
ling utsedda kommitterade I här varje år in lika stora helo skryta med någon anrik historia. 

Den äldsta delen invigdes 19,07, 
medan yngre delen invigdes 1939. 
Hur många det är som vilar här 

stund med varandra. Bakom den 
glittrande fasaden dolde sig en 
djupt tänkande människa. Är det 
då underligt att man känner ett 

Georg Carlsson Det är få församlingar i ''t'. =e' 

Arndt Berggren Lennart Svensson som kan uppvisa en liknande 

är svårt att säga, men man skulle djupt vemod, när man står inför 
antaga en 400 gravar, därav flera en sådan människas grav. Det är 
familjegravar där det ligger två då mycket som kommer för en. 

eller flera . ~ersoner tillhöra~de I Mest av allt är det väl just detta : 
samma famIlj och samma slakt. Varför skulle en sådan människas 
På så sätt är det svårt att avgöra liv bli så kort? 

Karl N orderby Bengt Pleijel. fervilj a. 

Till Regeringen 
Nära kyrkan ligger en J!~: 

trevligt församlingshem. K: 
derna för detta har helt =.., 
in på frivillig väg. (ca 5;"-

Herr Statsrådet och Chefen nor) . Kring kyrkan och iö~ 
för Ecklesiastikdeparte- lingshemmet har här bygg-..; 

hur många personer det är som Så vandrar vi vidare bland mentet! ett aktivt församlingsarhe:e. 
fått sitt vilorum här. h I' kt' .. d 'la.. F 

gravkullarna i sällskap med K I K k II' '11 ar en lva Ig son agss'o TT2. 
En kyrkogård är också ett min- ung. ammar o eglet har t1 söndagsskollärare unden .. isar 

människa får uppleva från det 
hon föd es och tills hon dör. Detta 

kyrkovaktmästaren, John Axels- Eder inlämnat ett förslag om in-
nenas rum. Det är mycket en varje söndag. Dessutom har 

son, som känner till det mesta dragning av komministertjänsten i 
fyra andra söndag skollärare här. Man kan knappast tänka sig Fjällbacka kyrkobokföringsdistrikt 
då och då rycker in som ... en underbarare kyrkovaktmästare i Kville församling av Göteborgs kommer mig i tankarna när jag ~ 

V. g. v. till sid 14. stift. Enligt detta förslag skulle står vid Karl Sannes grav. Som 
ung pojke kom han till sjöss. Han 
kom då på en skuta, som förliste 
utanför norska kusten. Kvick som 
han var hoppade han i en av 
räddningsbåtarna. När han hade 
kommit ned i denna, kom det en 
hård sjö och skiljde den lilla 
räddningsbåten från den sjunkan
de skutan. Det enda möjliga för 
honom var att försöka hålla den 
lilla båten på rätt köl. Han rodde 
och länsade undan för den grova 
sjön. Han höll på med detta i 
cirka två dygn. Då fick han upp
leva något mycket egendomligt. 
Den lilla båten hade då nått en 
holme. Där reste sig en mycket 

vacker marmortrappa, och ovan-I 
för denna var det bäddad en fin 
vit säng. Han steg då uppför den
na trappa och lade sig i sängen, 
där han somnade tungt. När han 

Kollekterna i 
Fjällbacka . 

kyrka 1951-60 
1951 gavs 
1952 gavs 
1953 gavs 
1954 gavs 
1955 gavs 
1956 gavs 
1957 gavs 
1958 gavs 
1959 gavs 
1960 gavs 

4530 kronor 
6464 kronor 
7923 kronor 
7597 kronor 
9130 kronor 
8333 kronor 

11245 kronor 
1155{} kronor 
11044 kronor 
13324 kronor 

I{öp lotter 

komministertjänsten ersättas med 
fyllnadstjänstgörin g av prästman 
från Tanums pastorat. 

Undertecknade, röstberättigade 
medlemmar i Svenska Kyrkan och 
bosatta inom Fjällbacka Kyrko
bokföringsdistrikt, vädjar till 
Eder, Herr Statsråd, att inte bi
falla detta förslag. Vi vill be
hålla vår präst. Vi ber Eder där-
för beakta följande: I 

Fjällbacka Kyrka ligger mitt i 
byn. När man landvägen kommer 
till Fjällbacka är kyrktornet det 
första man ser. För de sjöfarande 
är kyrkan ett riktmärke. 

Men också i djupare avseende 
ligger kyrkan mitt i byn. Det är 
många ibland oss som i kyrkan 

KONFIRMA TION. 

hade legat där några timmar, De Vanföras lokalavdelning i Den 6 maj konfirmerades 2 
kom bärgningsbåten och gick för- Uddevalla har genom sitt ombud flickor och 3 pojkar, som under 
bi. Man fick då se att det låg en Morgan Engström, Fjällbacka vinterhalvåret undervisats av kom
man högt uppe på en klippa, som startat ett lotteri , med en utsökt minister Pleijel. Dessa fem var: 
på alla sidor stupade lodrätt ned tavla som vinst. Vi uppmana , Majvie Bohlin, Ulla-Britt Dahl
i vattnet. För att få ned honom FB :s läsare att kontakta Morgan I gren, Lennart Jonasson Ingwald 
måste man ha stegar och linor. Engström för lottköp. Brahm, Per-Ake Thoren. 

(8 söndagsskollärare = nara _ 
av befolkningen . För .. ' "L:O!)C=2 

och för männen en kyr:";obri.idrz-

församlingsaftn ar och SOl. Ail:=U,," 

lar där vi studerar bibe ~ 
V . g. v. till sid 13. 

ett n"'T't-+ 
golv f --

o or 
Ilagra 

tior 

. --mU"R,. 
• kostar inte fullt 4 kT m' 
• är slitstark och smlltsa1:S:ö:,;,.,,;, 
• varar i Jratal 
• fordrar inget annat IIndeTbj! 

än vanlig tvättning 

b 

st 

a 

n 

r. 
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Legala notiser 

FÖDELSEDAGAR 

sista halvåret 1961. 

50 år. 

! 
Tvillingarna Olof Linus och Församlingsborna .. 1 

Kumgunda Josefma M}olner, den 

126 november. Forts. frå n sid 12. 

Fru Asta Konstantia Lund, historien eller samlas omkring 
född Johanesson, Ödsmål, den 6 
november. j livsåskådningsfrågor. För allt det-

75 år. ta arbete står prästen som ledare. 
Fru V alborg Carola Hildegard 1 

Valdner, född J ansson, den 51 Fröken Augusta Elisabet Jo- Det s.kull~ vara förödande ~ör det I 

augusti. I hansson, Mörhult, den 20 oktober. I kyrklIga lIvet om vi inte fIck be-

F A l ' J f' Ed f"dd I F" I f" A l K d I hålla en präst. ru lce ose ma sten, o orre ots orman xe onra . 
Ericson, den 14 augus ti. N ord blom, den 3 november. I SommartId flerdubblas befolk- I 

Fröken Helga Konstentia J 0 - ningens antal. Det innebär ökat 

SKOR 
för alla åldrar 

FJÄLLBACKA 
TEL. '2.50 

13 

Kllstuppsyningsman John K on-
rad Berggren, den 5 oktober. hannesson, den 24 december. arbete också för prästen . Varje :----------------, 

Fröken Anna I rene Olsson, 80 år. sommar ges konfirmationsunder-

Nordby, den 23 oktober. Fröken Gerda Kerstina Wahl- visning åt 30, konfirmander. Om 

Evangelist Lilly Maria Anders- berg, den 3 juli. prästtjänsten dras in kan denna 

son, den 28 oktober. Förre hem.-äg. Otto Johannes- möjlighet inte beredas varken 

Förre chauffören Oskar Vilhelm son, Lersten, den 31 augusti . sommargästernas barn eller de av 

Olsson, den 24 december. Förre fiskaren Ernst Mårten I våra egna barn som vintertid går 

55 år. Ellison, den 2 oktober. i skola på annan ort. 

Förre sjömannen Gustaf Olof Om en prästtjänst skall delas 
Förre fiskaren Erik Sigurd j 

den 13 
S vensson, den 2 december. mellan Kville och Tanums pas to-

Allan Andersson, Kalvön, 
juli. I Förre småbrukaren Olof August rat går detta inte endas t ut över 

Fru Elsa Agda Regina Karls- Andreasson, den 5 december. Fjällbacka utan också över be-

son, född Andersson, den 6 okto
ber. 

Fröken Anna Elisabet Johans- folkningen i båda dessa pastorat 

son, den 26 december. . De regelbundna gudstjänster som 
Poliskonstapel Erik Gunnar I hålls i kyrkor, kapell och skolor 

Adolf Pih lqvist, den 10 november. \ 85 år. kan då svårligen upprätthållas. 

Skomakare Henning Sture Ema- Förre fiskaren August Persson, Vi har på många områden fått 
nuel Östberg, den 16 november. I Kalvön, den 23 juli. stora sociala förbättringar de se-

60 år. Förre förvaltaren Bernt Trued-I naste åren. Men att ta ifrån oss 

d 4 k b I
I en präst måste innebära en för-

F 
son, en o to er. 

örre stationskarlen Lars Gun- sämring och en standardsänkning 
nar Bräck, Bräcke, den 8 juli. Fru Hanna Andreasson, född I städerna finns präster, kuratorer 

Åkerström, den 17 oktober. h r' d' . b' Sk Il Fru H elga Alida Bräck, född oc a gIVnmgs yra er. a nu 
K arlsson, Ödsmål, den 29 juli. prästen tas ifrån oss har vi som 

Förre hem.-äg. Birger John FÖDDE 
bor på landsbygden ingenting av 
detta. 

Edmund Larsson, den 16 nO\.em- 1 
ber. 

under tiden november 1960- Vi Fjällbacka vill behålla 
april 1961. prästen. Vi vill ha en präst, som 

196.0
'. bor mitt ibland oss, en som delar 

nov Susanne Ellinor, 
. vår glädje och är med oss i vår 
dotter till Stig Lind och h.h. 

65 år. 

Fru I ngrid Helmene Kran'tz, I 5 
född Karlsson, den 31 augusti. I sorg. 

Fru Arvida Elisabet Setterlind, I 
född Karlsson, den 31 augusti. . 

Inga f. Johansson, Mörhult. 
Vi vädjar därför till Eder, Herr 

8 dec. 1960: Erik Per-A rne, son Statsråd, att inte bifalla Kungl. 

Fröken Ellen Beata Johansson, l 
Mörhult, den 17 nO\'ember. l 

Fiskaren H ugo Gottfrid Holm- 22 
berg, Dyngön, den 28 november. I 

70 år. 

till Karl-Erik Karlsson och 
h .h. Vera f. Johansson, Mör
hult. ardsson, Fjällbacka 166, född 

3.6 1884. 

febr. 1961: Charlotta J ohan
nesson f. Augustsson, Mörhult, 
född 29.9 1871. 

<l3r6na (i~9 

Vensionat oc~ Biograf 

FJÄLLBACKA Tel. 41 

;4ielje & 

$ezie6ciC 

Framkallning och Film 

9-ji:ill6aeka 9-"tcate[je 
Telefon 9 

Tel. 29 

Tillverkar: 

MATBRÖD KAFFEBRöD 

BAKELSER ~ TÄRTOR 

Kammarkollegie ts förslag om in-

Fru Alma Olivia Svensson: född 
Andersson, den 15 juli. 

!iec.1960: Anna Katarina, dot-I 
ter till John H ellberg och h .h . 12 

Märta f. Jansson, Fjällbacka / 
285. 

4 jan. 1961: Bengt Anders, son 1
18 

till Helge Carlqvist och h.h. 

Inger f. Jansson, F jällbacka I 

febr. 1961: Paulina Victor f. dragning av prästtjänsten i Fjäll

Persson, M örhlllt, född 6.10 backa. 
Järnhandlare Johan 

Olofsson, den 9 augusti. 
Gottfrid 

Fru Alma Bernhardina Åker
ström, född Augustsson, den 16 

300. 14 

DÖDE 

1884. 

mars 1961: Gerda Matilda Jo
hansson, f. Carlsdotter, Fjäll
backa 274, född 28.5 1878. 

P. S. 

Regeringen var 

kommerskollegiet. 

snällare än 

augusti. under tiden december 1960- E l . b l t . t t 22 mars 1961: Robert Anselm n . regermgs es u 1 pas ora -

Fiskaren Gunnar Edmund Påls- april 1961. Åkerström, Fjällbacka 131, indelningsfrågan får Fjällbacka 

son, Kalvön, den 27 september. 17 dec. 1960: Anna Olsson f. J o- född 31.3 1882. behålla sin präst. Visserligen blir 

Fru T ekla Kristina Harklou, hansson, Kalvön, född 11.4 26 april 1961: Johan Algot For- det inte en komminister utan en 

född Akerström, den 29 septem-/ 1884. sell, Fjällbacka 271, född 5.1 kyrkoadjunkt, men Fjällbacka-
ber. 27 jan. 1961: Axel Julius Rich- 1873. borna är tacksamma över beslutet. 
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Fjällbacka kyrkog. 114.~OO kr. i vinst lör kvillebanken 
Forts. från sid 12. KVIlle sparbanks huvudmän har möter. Revisorernas arvode blev 

_ alltid blid och vänlig och haft årssammanträde i bankens 10- no kr. för vardera p lus 50 kr. 
kaler i Fjällbacka. Av vinsten som för varje kassakontroll. 
efter avskrivningar var 14.78 1: 28 I tur att avgå ur styrelsen var 

Här på Fjällbacka kyrkogård kr. skall enligt styrelsens förslag hrr Nils Christensson, Lersten, 

hjälpsam. 

vilar inte bara fjällbackabor. På 730 kr. avsättas till allmännytti- Johan Carlsson, Möre, och Henry 

ett enkelt träkors på en gravkulle ga och välgörande ändamål och Sävervall, Träsvall, vilka åter

läser man följande ord: "Främ- 14.'051: 28 överföras till reserv- I valdes. Till revisorer omvaldes hr 

ling från hafvet" . Han hittades I fonden . Vidare beslöts att lön till I Gustav O lsson, Hamborgsund, 

har ute bland skaren under det. .. .... o . till ordforanden och med 20, kr. son, FJallbacka, som avböjt ater-
.. .. styrelsen skall utgå med 500, kr. I samt valdes efter hr Johan Olofs-

andra världskriget. I en annan I per sammanträde till övriga leda- val, hr Wilhelm Larsson, Lersten. 
grav längre bort vilar tio perso- I -,------- ------------------------.. --

ner - offer för det s. k. Nordsjö-

slaget 1916 under första världs

kriget. Ingen av dessa hade väl 

drömt om att få sitt sista vilorum 

på Fjällbacka kyrkogård. Vem 

tänker väl så långt när man .är 'I 

ung och har livet framför SIg" 

Det man här får lära sig är, a tt 

livet kan bli kortare än man tänkt 
sig. Det gäller därför att förvalta 
det rätt. 

Morgan Engström. 

~lJas 

13aeezi & SpeceZi 

FJÄLLBACKA Tel. 14 

Rekommenderas 

RÄTT VÄG TILL 

KÖRKORTET 

HELLBERGS 
BILSKOLA 

FJÄLLBACKA Tel. 59 

Wicke Widelius 
Cykel. &.. Rep .• 

Verkstad 
Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring_ 

Fjällbacka Tel. 33 

ARVII(A TlDNlNGS TFlYCKERI 19511 

Konfektyraffä ren Centrum 
Fiällbacka. Tel. 202. 

Specialaffär för: 

Frukt, Konfektyrer, Tobak, Tidningar och Film. 

Nu utvidgade öppningstider även vintertid: 

vardagar 9-21, söndagar 10-11, 15-21. 

~~~ 

----~--·~1GEb,------~~ 
' 8 4 ~ 

GÖT~BORGS BANK 
Grundad 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 

Till huvudmän omvaldes hrr Carl 
Carlsson, Möre, och Johan A. 
Nilsson, Hamburgsund, samt val
des efter hr Karl Norderby, som 
avgick av åldersskäl, hr Bertil 
Norderby, Nordby. Till bered
ningsutskott omvaldes hrr Johan 
A. Nilsson, Hamburgsund, Johan 
Olofsson, Fjällbacka, Vilhelm 
Larsson, Lersten, O. H. Kristens
son, Övertun, Carl Carlsson, Mö
re, och Anders Hansson, Gerles
borg . 

Ordföranden O. H. Kristensson 
framförde bankens tack till av
gående huvudmannen Karl Nor
derby. 

Kville hembygdsarkiv 
spelar in mycket ' 

Kvi!le hembygdsarkiv har haft 

årsmöte i Fjällbacka under ord

förandeskap av seminarielärare 

Sverker Stubelius. Styrelsen har 

under det gångna året varit liv

ligt verksam med inspelnings

apparaten ute i bygderna och en 

hel del av bygdens äldre invånare 

har varit i tillfälle att tala in sina 

minnen och upplevelser på band. 

Hr Stubelius framförde ~ärvid ett 

tack till sina medhjälpare Arne 

Fredlund, Östen Hedenfjäll och 

Olof Evensson, som varit honom 

behjälpliga under hans inspel

ningsfärder i bygderna. 

Vidare har hr Stubelius biträtt 

pastorsämbetet i Kville med re

produktioner av gamla kvilleläng

der. Beträffande den ekonomiska 

sidan hade anslag under året er

hållits från Kville kommun med 

5,0.0' kr. och från Fjällbacka muni

cipalsamhälle med lOG kr. 

Styrelsen fick följande samman

sättning: Johan Mjölner, Östen 

Hedenfjäll och Sverker Stubelius, 

samtliga valda av hembygdsarki

vets medlemmar. Utom dessa har 

till styrelseledamöter valts Arne 

Fredlund av Fjällbacka munici
palsamhälle och fröken Annie 
Wehlin, Hamburgsund, av Kville 
kommunalfullmäktige. Till reviso
rer valdes Johan Olofsson, Fjäll
backa, och John Toriid, Hjälpe
sten. Styrelsen konstituerade sig 
sedan på följande sött: ordföran
de och sekreterare blev Sverker 

l 
Stubelius, kassör Östen Heden
fjäll. 


