
F JILLBACKA BLADET 
--' -----

Dec. 1961 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 

Pensionärshemmet 
avsynat och klart! 

Måndagen den 27 nov. 1961 Nya kontakter togs upp mellan 
avsynades Fjällbacka Pensionärs- k;mmunens åldringsvårdskommit
hem. Därmed står ett i sitt slag te och Stiftelsen Fjällbacka pen
ovanligt bygge färdigt att tagas sionärshem under åren 1956-
i bruk. Syföreningen Hjälpsam- 1957. 

heten, de sista tiotal åren under När Kville kommunalfullmäk
namnet Stiftelsen Fjällbacka Pen- tige beslöt att bygga ett ålder-
sionärshem har under tjugofyra 
år samlat medel för att kunna 
bygga ett hem för gamla i Fjäll
backa. 

Sedan Stiftelsens tillgodohavan
de i banker och fastigheter under 
de första åren av 195{}-talet bör
jade röra sig om siffror mellan 
5,0- 100- tusen kronor, beslöts det 
att snarast söka förverkliga Stif
telsens uppgift, ett ålderdomshem 
i Fjällbacka. 

Det ansågs allmänt att det 
största hindret när det gällde att 
finansiera å ldringsvård i samhäl
let, skulle bli drifts utgifterna på 
det tilltänkta hemmet. Ar 1955 
aktualiserades frågan om åldrings
vården i Kville Storkommun, som 
det hette på den tiden. Kommu
nens fattigvårdsstyrelse tillsatte en 
kommitte för att utreda denna 
viktiga fråga. Den 1 juni 1955 
inbjöd nämnda kommitte Stiftel
sen till ett sammanträde i Gröna 
Lid för att dryfta åldringsvårds
problemet i samhället. Möjlighe
terna att erhålla driftsbidrag ted
de sig vid detta tillfälle ganska 
ljusa. Vid ett nytt sammanträde 
den 11 nov. 1955 varvid statens 

domshem i Kville kyrkoby, detta 
hände på hösten 1957, fanns i be
slutet ett informellt löfte om drifts- Alma Svensson - ordf. i Stiftel-

Var god vänd till sid. 7 sen Fjällbacka Pensionärshem och 
Syföreningen Hjälpsamheten . 

"Tänk om 
till en 

Ni skulle sy ihop 
tomt till ett ålder-

domshem" sa' Johan Olofsson 

Infarten till samhället har fått en .pampig fond - pensionärshem

met - kyrkan. 

socialvårdskonsulenten, represen- Hur det b" . d Al S b 
tant från Länsstyrelsen samt or]a e: ma vensson erättar 
provinsialläkaren var närvarande 
och framförde sina synpunkter, 
mörknade utsikterna att erhålla 
kommunbidrag i hög grad. 

Ett hem för gamla i Fjällbacka I ga öbor hyst, har gått i uppfyllel
står nu färdigt att tagas i bruk. se. 

En gammal förhoppning som I Många ha frågat hur det bör
många Fjällbackabor liksom mån- Var god vänd till sid. 7. 
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Nummer 11 

FFFF 
(Fram För Friskare Fjällbacka

fläktar ) . 
Det är en underbar oktoberdag. 

Solen lyser från en klarblå him
mel, havet ligger spegelblankt, 
luften är kristallklar. Ensam fla
nerar jag på "Stora gatan" i 
Fjällbacka. Stannar här och var 
och får trevliga samtal med goda 
vänner sedan många år. Allt an
das frid, Samtidigt är det med ett 
visst vemod, jag tänker tillbaka 
på sommarens livliga badgästliv 
och önskar a tt flera än jag kunde 
få uppleva Fjällbacka, som det 
är just i dag, Doften från hav 
och tång utan uppblandning av 
bensinångor. Ja, det är en nåd 
att stilla bedja om. Kära vänner! 
Hur vore det om vi sommaren 
1962 i största möjliga mån kunde 
lämna våra bilar och i stället 
promenera till båtar, bad och nä
ringsställen. Säkert skulle vi alla 
må väl därav och handen på hjär
tat - hur vore det om vi kunde 
gå ned i vikt ett eller annat kilo? 
Alltså fram för lugnare, trivsam
mare rytm nästa sommar. FRAM 
FÖR FRISKARE FJÄLLBAC
KAFLÄKTAR. 

Medicus. 

\ 
FFF:s styrelse och Fjäll-

backa-Bladets redaktions

kommitte önskar alla med-

lemmar, annonsörer och 

andra tidskriftens läsare 

GOD JUL 

och 

GOTT NYTT AR 
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Småbåtshamn 

Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 

Restaurang Havs- I Havets läckerheter 
b d t " f·· Går ~i ombord på en trålare 

a e som orr kan ~i ibland få se de mest un-

i tiden" derliga fiskar. Ta t. ex. havs-
ulken, som är så ful , att man för 

D et såg ej särskilt hoppfullt ut säkerhets skull kapar huvudet av 

år för ungdomen i Fjällbacka den redan ute till havs. Hur mån

att få något ställe där man kunde ga är det som känner till att den-

samlas och ha trevligt tills am- na fisk är en delikatess ? När man 
Fjällbacka har förmånen att ha turistort, är det önskvärt att båt- mans. Men så kom en frisk fläkt ser den liggande utan huvud och 

en av Sveriges vackraste skär- platsfrågan kan lösas tillfredsstäl- rensad i fiskeriaffären så ser den 
gårdar, och därmed kanske en lande. Den möjlighet, som då i form av Anders Andelius som inte så aptitlig ut precis, men 

bland de tjusigaste i världen. ligger närmast till hands, är det inte bara lyckades få fram både anrättad är den en av de läck

Sommargästerna skaffar sig också gamla förs laget om förbindelse stolar och porslin utan framför- raste fiskarna vi har. 

i likhet med fjällbackaborna själ- mellan Kråkholmen och faslandet. allt en mycket tri\'sam anda på Tyvärr är det inte så många 

va segel- och motorbåtar för att Om detta projekt kunde genom- det så vackert belägna Havsbadet. kilo som landas i Fjällbacka, men 
på egen hand göra - strövtåg i föras, skulle det på en gång bli den förekommer året runt. 

Andelius hade en särskild för-skärgården. Det är inte så svårt mycket gott om båtplatser både Tillredning. 
att skaffa sig båt, värre är det vid själva bron och runt en stor måga att ordna med lyckade af t- Avlägsna allt slem och rengör 

med båtplatsen. Samma svårig- del av Kråkholmen. Härtill kom- nar av olika slag, till exempel fisken väl. 

heter har de tillfälligt gäs tande mer, att de nu befintliga båt- onsdags träff med Karl Ei\'ar från Skär upp fisken i kotlettbitar. 
seglare, norska, svenska, danska platserna på fastlandet skulle bli Peppra och salta på båda sidor 

Nalen, räkh'ällar med mera som ' 
m. fL , som gärna skulle vilja ta bättre skyddade och ev. kunna \'änd kotletterna i uopvispat ägg 

alltid präglades aven glad och -sig en titt på samhället. Dessa utnyttjas bättre. Genom förbin- och skorpmjöl och bryn dem se-
senare ser vi dagligen i stora de lsen till Kråkholmen skulle humoristisk stämning. Genom att dan i smör. 

karavaner gå vårt Fjällbacka för- man även få nya utflyktsmål, nya Andelius var något av restaurang- G-ppläggning. 

bi. bad och goda fiskemöjligheter för ens allt i allo kunde också kost- I Lägg upp kotletterna på ett fa t 
Då vi gärna vill att Fjällbacka att inte tala om den idyll en naderna hållas nere så att fram- och häll över det fett som finnes 

skall utvecklas vidare även som småbåtshamn alltid utgör på som- kvar i stekpannan. 

Föreningen för Fjällbacka 
Postgiro 4103 18 

Styrelse: 

Ordföranden : 
Direktör Harry Järund, 
Otto Lindblads väg 18, Lund 
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F jällbacka-Bladet: 

Harry J ärund 
Sylve Larsson 
Bo Reichenberg 
Algot Torewi 

SYFTE: 

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

intresset för Fjällbacka i första 
hand bland före detta Fjäll

föralIt all ungdom hade möjlighet 
rarna. På \'arje kotlett lägges en skiva 

Kostnaderna för en dylik an- att få vara med utan att därför citron och några kapris. 
läggning är givetvis ganska be- behöva be om förhöjd veckopen-

tydande, men det torde inte vara ning. 
Sonja. 

uteslutet att hjälp kunde fås i Det är alldeles klart att Fjäll-

form av statliga medel. För när- backa på detta sätt blev en N ILS ERIKSSON, FJÄLLBAC
varande arbe tas det också på det- tillgang rikare igen och det är KA CHEF FÖR KVILLE 
ta projekt såväl av samhällsbor därfö:' en samfälld önskan från HEMVÄR~. 

Den l oktober tillträdde skol-
som sommargäster. Det är därför oss ungdomar i Fjällbacka att 
att hoppas, att deras arbete krö- nästa år skall ge samma möjlighet 
nes med framgång, så att frågan för oss att ha minst lika roligt vaktmästare ~i ls Eriksson befatt-
om båtplatser inom en snar fram-I igen. ningen som hemvärnschef sedan 
tid föres till ett lyckligt slut. Göran Waldenström. han förordnats därtill av försvars

områdesbefälha\·aren. Eriksson har 
Harry Jä rund. ----

Från byggnads
fronten 

Fjällbacka liyrk
liga syförening 

Under hösten har ej förekom- hade den 19/10 auktion i Gröna 
mit någon större aktivitet på Lid på skänkta och förfärdigade 
byggnadsfronten i Fjällbacka. Den föremål. Komminister Bengt Plei
nya byggnadsplanen som ligger jel hälsade deltagarna välkomna 

vid Vettebergets södra fot har och så började försäljnin gen. Auk
dock medfört att tre nya som- tionsförrättare var hr L ennart 
marstugor har tillkommit. Svensson och försäljningen gav ett 

Platsen är väl skyddad mot in- vackert resultat. Vidare förekom 
syn från Lerstensvägen aven tät tombola och lotterier. K vällens 
vegetation. Sommarvillor har där brutto uppgick till 2.600 kr. 

byggts av Verkmästare Göte Jo-
hansson, Göteborg (gammal Fjäll- Agronom Ragnar Nilsson, Kris
backabo) , Herr Herbert Nilsson, tianstad, har inköpt framlidna 
Uddevalla och Herr Erik Mar- Paulina Wiktors fastighet i Mör-
tinsson, Rörlanda. hult. 

Två fastigheter har under året Direktör Olof Malm, Göteborg, 
köpts på offentlig auktion. Direk- har av sterbhuset efter Hulda 

tillhört hem\'ärnet sedan många år 
tillbaka. Han är ä\'en akti\' inom 
Kville härads befälsutbildnings
förening. 

backabor och bland sommar- tör Ernst Haeger, Växjö, är nu 
gäster i samhället och den när- I ägare till framlidna Charlotta 

!....ID_ a_st_e_b_y_g_d_e_n_. ______ ---l Johannesons hus i Mörhult och 

Wikström inköpt fastigheten på 
tomt nr 10 i kvarteret Snipan. 

l. Järund. I Nils Eriksson hemvärnsuniform. 
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Hummerfiske och hummerfiskare Samhällsråd~ Samhällsnämnd~ 

Samhällsstämma? 
November. Blåsiga, regniga och annan fisk såsom makrill, torsk, 

mörka dagar. På bryggorna ligger m. m. är det ingen yrkesfiskare Östen Hedenfjell skisserar Fjäll backas blivande organisation. 
mer eller mindre skamfilade hum- som har något emot detta, den 

mer tinor till "tork". Det är de fisk som då fångas är ju ej sta- I föregående nummer av Fjäll- förhållandena äro sådana, att 

hummertinor som låg på ungefär tionär som hummern och kan så- backa-Bladet var införd en artikel, densamma framstår såsom ända-
samma platser i slutet av septem- ledes ej i nämnvärd utsträckning behandlade den bll'vande 
ber, då voro de torra, nya eller inverka på beståndet. 

som målsenlig. Uppdrag inom organ i-

nyreparerade och deras ägare räk- Arndt. B. kommunreformen. I artikeln fram- sationen skola vara oavlönade. 

nade optimistiskt med en god fördes att "Det skulle vara my c- Organisationen skall bestå av 

hummersäsong. Efter detta tråkiga en fiske- ket önskvärt om de samhällen, samhällsrådet, -nämnden, -stäm-
Nu är alltså denna hummersä- historia: (garanterat sann). I som icke ha ställning som huvud- man och länsförbundet. 

song slut och fisket blev det säm- "Torsken gick till i Sandhagen ort, gavs möjlighet att bilda in- Samhällets centralorgan utgöres 
sta på många år. och högg villigt på pilken, ryktet tresse- och förvaltningsorganisa- av samhällsrådet. Det består av 

Vad kan nu anledningen till härom spred sig bl. a. till Inge- tion för samhällets speciella be- de inom samhället boende leda
att hummerfisket blir allt sämre mar J (ej exvärldsmästaren) som hov. De blivande kommunernas möterna av kommunens fullmäk
vara? Det finns många teorier kopplade av allt för att fiska torsk. betydande geografiska storlek och tige samt andra kommunala or
härtill. Om man lyssnar till reson- Ingemar pilkade en hel eftermid- heterogena karaktär kan få till gans ledamöter, som äro bosatta 
nemanget i hamnen är det en som c!ag, fick många napp men ingen följd, att dylika lokala organ bli- inom samhället. Dessutom ingå i 
tror att det är för varmt i vattnet, fi,k ville följa med upp. Vid när- va ett nödvändigt och bra kom- rådet ett lika stort antal ledamö
en annan påstår att det är för mare undersökning av pilken upp- plement till den kommunala för- ter valda av samhällsstämman för 
kallt, en skyller på att sommar- täckte han, att någon hade kopp- valtningen" . fyra år. Rådet utser bland sina 
gästerna fiskar upp hummern un- lat av kroken från pilken. Inge- Här följer i huvuddrag förslag ledamöter ordförande och vice 
der sommaren och det allra se- mar kopplade genast av fisket, ty till en sådan organisation. ordförande samt eventuellt andra 
naste ryktet är att grodmän skulle han hade ingen reservkrok med Det förutsättes, att organisatio- funktionärer. 
plocka upp den. sig. nen skall vara frivillig och kom- Samhällsrådets uppgift är att 

Hummerbeståndet har dock D. S. ma till användning, där de lokala taga initiativ för samhällets ut-
minskat under de senaste åren 
trots att myndigheterna, på för
slag från fiskarehåll, sedan lång 
tid tillbaks vidtagit skyddsåtgär
der för hummerbeståndets tryg-

Asfalterade 
gande. Sålunda är hummern fre- Sedan vatten och avlopp till 
dad under tiden 15/6-3,0./9 år- största delen ordnats samt an
ligen, minimimåttet är 21 cm och läggning av den vackra lastkajen 
hummertinantalet är begränsat. färdigställt har man kunnat ägna 
Fiskeritillsynen har skärpts genom sig åt andra frågor som har stor 
att heltidsanställda tillsyningsmän betydelse för befolkningen. Gator
övervakar kusten under frednings- na har varit och är till stor del 
tiden. Årligen utplanteras rom- ännu, samhällets sorgebarn, En 
bärande hummer för tusentals kro- del av de gator vars skötsel och 

gator 
veckling och förbättring av dess 
förhållanden samt utgöra remiss
instans för ärenden, som beröra 
samhället. 

Initiativ, som tages av sam
hällsrådet och som skola behand-
las av kommunens fullmäktige, 
framföras såsom egen motion av 
en eller flera av de ledamöter av 
rådet, som samtidigt äro ledamö
ter av kommunalfullmäktige. 

Samhällsnämnden är samhäl
lets verkställande organ. Den be
står av fem ledamöter: ordföran-

nor. omvårdnad samhället är ansvariga den, vilken även fungerar såsom 

Trots de ovan nämnda S.kYdds-1 för, har , ~nder ,hösten asfalterats. sekreterare, vice ordförande samt 
åtgärderna kan man nog ej kom- I samhallets sodra del har den kassör och dessutom tvenne leda-
rna ifrån att en viss överfiskning I från Brandparken upp mot möter utan särskild funktion. 
äger rum och fiskarekåren är all- Kungsklyftans södra port slingran- h l d Ordföranden och vice ordföran-Gatan förbi Ric ters asfa tera . 
varligt oroad av utvecklingen, de Brandgatan på så sätt perma- den i samhällsrådet äro själv-
Konkurrensen om hummern blir nentats. Samma kan sägas om den municipalsamhället har det utlo- skrivna till samma befattningar i 
större år från år ty flera fritids- i närheten befintliga Kaserngatan, V2.ts, att de skall förbättras. Man samhällsnämnden. Kassören och 
fiskare tillkommer och med succe- I öster har Karlsgatan undergått hoppas nu att permånentning av de två övriga ledamöterna samt 
tivt ökat antal tinor. samma förbättring. Och slutligen, dessa gator skall bli ett nyårsbud- suppleanterna samt suppleanter 

Fisket vid kusten är ju fritt för I men kanske mest värdefullt är skap av år 1962. utses av samhällsrådet bland dess 
alla svenska medborgare och fis-I asfalteringen av gatan från Rich- Algot Torewi. medlemmar. 

karen .som .. f.is.kar för sitt ~ppeh~lle I ters konservfab.rik till K., ällvik då,',r ----- d _ _ Samhällsnämn ens uppgift är 
har ej mOJhghet att fa behalla. den anslutes tIll kustvagen. For DAG HAMMARSKÖLDS 

att verkställa beslut, som fattats 
hummerfisket för egen del. Emel- att gatorna inom samhället skall MINNE 

av stämman eller rådet, att för-
lertid torde det ligga i allas - anses vara i fullvärdigt skick ur hedrades i Fjällbacka under min- valta samhällets kassamedel och 
och speciellt denna tidnings läsa- trafik synpunkt, återstår fortfaran- nesveckan i kyrkan där kantor övrig egendom, att ombesörja vår
res - intresse, att fiskarebefolk- de den under sommaren starkt Ingemar Cederbratt höll en min- Var god vänd till sid. 12. 
ningen beredes möjlighet att kun- trafikerade Apoteksgatan från Li- nesstund. Man samlades under 
na stanna kvar i sitt yrke, Detta den till Gröna Lids pensionat, kyrkklockornas klang, och när to-

kan endast ske om förutsättning- samt Norra Hamngatan från nerna förklingat ut över samhäl- med ett orgels tycke "Adagio" i 
arna för ett inkomstbringande fis- Långbacken till Planarna vilka let hölls en tyst minut för att hug- A-moll av J. S. Bach. Därefter 
ke kan bibehållas. Låt därför med fog kan anses som urusla eller fästa minnet av den landsman som följde solosång. Sedan bön för
fiskarekåren få behålla hummer- ur trafiksynpunkt farliga , Dessa gett sitt liv för världens folk. rättats följde solosång och musik. 
fisket. gator förfogar Vägförvaltningen Kantor Cederbratt sjöng och spe- Till sist upptogs kollekt till Ham-

När det gäller fritidsfiske efter över och efter framställningar av lade och minnesstunden inleddes marskiölds minnesfond. 
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Wilhelm Fredlund, Gunnar Isaksson, Ivar Ohlsson, Bertil Arvidsson, 
Sven Karlsson, Arndt Berggren. 2 :ra raden: Oskar Davidsson, Rune 
Strömberg, Ake Bergqvist, John Eriksson, Uno Nordberg, Erik Sahl
berg, Evert Ekström, Ragnar Fjällström, Bertil Jonasson. 3 :je raden: 
Karin Carlsson, Berthold Kahlman, Tore Davidsson, Elin Lindahl, 
Jenny och Emmy Andersson. 4:de raden: Clary Hakeröd, Ethel 
Persson, kyrkoherde Hederström, Helfrid Kristensson och Sonja 

WaldneT. 

Nedersta raden: Sylvia Svensson, Gunvor Johansson, kyrkoherde 
Hederström, Anna-Lisa Franzen, Anna Arvidsson, Alinde Stranne. 
2:a raden: Tyra Axelsson, Ester Corneliussen, Nanna Hansson, 
Märta Jonasson, Carola Friberg, Rose Ekström, Annie Grahn. 3:je 
raden: Märta Nordblom, Elin Karlsson, Aurora Lundström, Blända 
Arnoldsson, Ester Dahlberg, Wilhelm Larsson, Lisa Olsson, Harry 
Nordberg, Rut Andreasson, Ivan Berg, Hulda Helander. Bakre 
raden, från vänster: Evert Waldner, Gunnar Sörensson, Gustav 

Sörensson, Einar M ellgård och Östen Hedenfjell. 

Valö Barnkoloni 
slog den 12 /8 igen sina portar ståndarinna på Valö, en tid som 

för säsongen. Det var 29 barn i hon tycker har gått allt för fort, 

olika åldrar som lämnade kolonins 

läger vilket är lika populärt var-

je år. Det är ett paradis för bar

nen där ute på det vackra Valö 

I en mycket lämplig plats för en 

I barnkoloni, som dessutom har till

gång till en skyddad och vacker 

badstrand. Badet har detta år I 
haft sina olägenheter genom den 

rikliga förekomsten av maneter 

samt tidtals olämpligt badväder. 

Det har dock gått utmärkt, säger 

men så är det ju så intressant 

att få se barnen växa upp friska 

och krya. Trots den uteblivna 
sommarvärmen så har det inte 
varit något sjukdomsfall på kolo-
nin denna säsong. 

SILLRUSH 
Ur Ny ilustrerad tidning för 

den 26 januari 1878 saxas: 

Sillen i Boh usskären 

kolonins föreståndarinna fru Mär- "är ännu dagens "lejon". I sön
ta Nehman som är glad för att dags lågo 22 ångare för sill-Iast
man åter har en alltigenom lyckad ning ensamt vid Florö och inom 
verksamhet avslutad. Barnen är ett enda tullkammardistrikt inom 
så snälla och rediga, tillägger fru länet, Kungshamns, ha på en må
Nehman. De äro inte bortskämda nad fångats 25,000 tunnor sill. 
på något sätt, vilket hcmmen kan En insändare skriver: 
tackas för. I - Då jag i lördags (den 12 

I T t b d 
'd k I jan. ) gjorde en tur till sillfisket 

ro s arnens trevna VI o 0-
• o o dd d d k l"d vid Fjellbacka, utkastade jag när-

nm sa ra e et oc stor g a -I 
je inför hemfärden. Så snart kolo- slutna lilla skiss, som jag tar mig 

nl'ns Il Il f lk k Il" I friheten öfversända. Sillen stod a t a o, o s o arare' o • • • 

sa nkhg VId detta ställe, att en 
Gustav Holmark, anlänt till ön 
med sin motorbåt fijr att föra alla stor del trängde sig öfver vaden, 

så tätt att man mellan vaden och 
över till land, blev det livat, och 
medfört bagage lastades ombord. stranden kunde taga upp den med 

händerna, då sillarna icke hastigt 
Från kajen i Fjällbacka kunde för-

nog kunde komma undan hvar
äldrar och målsmän följa seglas-
ten över fjorden. Det var ett full- andra.-

lastat "piratskepp" som bordade 
skärgårdens postbåt för att kom
ma i land enär bryggorna redan 
var spärrade av båtar. Medan hr 
Holmark stadigt och säkert "läm
pat" de små över relingen togs de 
därefter emot av sina målsmän. 
Sedan de samlats på bryggan or-
ganiserades avfärden och samtliga 
tog ett hjärtligt avsked med en 

I förra numret uttalade vi oss i 
frågan om sillen och sillfisket i 
allmänhet. Vi vilja idag endast 
tillägga, att så länge sill-qvanti
teten och sill-qvaliteten är sådan 
som nu, både rik och fattig ha att 
§;Iädja sig åt ett godt och hel-
sosamt födoämne, åtkomligt för 
även den minst bemedlade, och 
derför i sin mon bidragande att 
sänka de högt uppdrifna prisen 

I 
hård kram av sin beskyddare, fru 
Nehman. Fru Nehman kan i år på andra födoämnen." 

I 
f Över nämnda skiss är signerad 
ira W-årsjubileum som före-

kyrkan ställdes färden till pensio
nat Gröna Lid där det intogs ge
mensam lunch. Hr Evert Waldner 

E. Hedlund och J. Hägg. 

Ovanstående torde väl vara den 
första fiskpropaganda som före
kommit i tryck. 

K'onfirmationsträfJ F · ··llb k hälsade här deltagarna välkom
l r.J a ac a men och föredrog telegrafiska 

I hälsningar från kamrater vilka av 

Arndt. 

Fjällbackabor hemma och ute i ett återseende. Av det samman- i olika skäl inte kunde deltaga. 

förskingringen samlades i sept. lagda antalet 121 deltog 54. se-I Från de som vistades utom landet 
till konfirmationsträff med sin dan deltagarna samlats i Försam- hade bl. a. en skrigtlig hälsning 
konfirmationslärare kyrkoherde lingshemmet ställdes färden till anlänt från Fridolf Gustavsson, 
Gustav Hederström, numera bo- kyrkan där dagens högmässa hölls Carlefornia, U. S. A. Hr Arndt 
satt i Halland. Kyrkoherde He- av kyrkoherde Hedström. Efter Berggren framförde konfirmander
derström tjänstgjorde i Fjällbacka högmässan talade han till de for- nas tack till kyrkoherde Hedström 
församling under åren 1921 t. o. na konfirmanderna och uttryckte och fru Hederström samt över
m. år 1925, och det var nu des- sin glädje över att få återse kyr- lämnade en Orreforsvas och röda 
sa konfirmander som samlades för kan och sina konfirmander. Från rosor. 

FRUKT och 

GRÖNSAKER 

Bräcke Trädgård 
Fjällbacka Tel. 74 
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kostade Badhusnocl\: !( yrkskolan 
6.000 kr. att 

1 

bygga M ed hjäTtlig hälsning från I fläkta av flagorna å t barnbassän-
Ake Falck. ! gen till. 

Det är om drömmebänken jag I Sen dess känns det alltid så 
talar. när jag har tittat för länge och I april månad 1862 avled en 1874, under ordförandeskap av I 

Ofta - som nu - kan jag inte egocentrisket in i mig själv: 
person F jällbacka vid namn dåvarande vicepastor J. V. Thu- b . 

rätt väl erinra mig i detalj de som om jag borde vispa ort lite 
J ohan Leren, född 182 7. I sin resson, beslutades enhälligt att ett I k f h l Ot d t fl' d °t 

f· k " d' h ra s oc a a e Imsa me a topogra IS a oms ta n Ig eterna. 
tidiga ungdom hade han varit för ändamålet tjänligt skolhus o' vindens håll. 

Inte pa milhmetern. Men fullt I b . 
handelsbetjänt hos Aman och skall ofördröjligen å F jällbacka För att bli presenta el Igen. 

I 

ut och tydligt hur den kändes i I' " " 

Gerle i Fjällbacka, vilka båda uppföras och att medel härför ta- b k" ° d d Men nu ar det om dromme-a en nar man satt pa en me 
voro Fjällbackas första handlare. gas ur Lerenska fonden , samt att bl" b db Il SOt' l' bänken jag talar. ota a ra or. ma s mgs Iga 
Johan Leren reste omkring 1845 räntan härå efter 6% skall enligt fl" k fl d f" f" I Från den hade man kyrkan rakt 

ac ar av av agna arg aste I . " 
till Göteborg, där han så små- testamentets bestämmelser utbeta- . ° f k . k' k fram om Veddeberget I ho ger-sIg pa ens u tIga s m or. 
ningom blev handelskompanjon las till Lerens broder och sväger- . kant. Och man satt på Badhusets 

När man reste sig försökte man med W. J. Rodhe. Denna firm a ska så länge som någon av dessa nock mot samhället under en 
ägde bestånd till in på 19·00 ta- lever. Ordf. i byggnadskommitten enorm urtavla för kappseglings-

let . Lerens kompanjonskap med blev konsul M. Backelin, som ord- gång som kyrkostämma hållits här- start. 
Rodhe synes hava gått bra. På nade med inköp av tomt och som städes) under 6rdförandeskap av Det skedde alltid så dags att 
våren 1861 å terkom Leren till även hade hand om den Lerenska dåvarande vice pastor Carl Nor- I nästan ingen annan var kvar för 
Fjällbacka, härtill tvingad aven donationsfonden. Som grundlägga- borg i Kville, valdes till folkskol- I bads skull. Över byn låg en doft 
dåförtiden obotli g sjukdom, t. b. re anlitades "Sme-Janne", Janne lärare och organist i Fjällbacka, av dillkokte nypotäter eller söt 
c., vilken året därpå lade honom Kilander, Andreas Bram, m. fl. Erik Eriksson från Harplinge. makrillsoppe. (Jämförd med den 
i graven. H an blev vid sin åter- och som snickare " State-Nils" tre Denne var född 189,0 och tjänst- är MarseiIles bouillabaisse bara 
komst till Fjällbacka boende hos söner, Anton, Samuel och Carl gjorde som folkskollärare till tillgörsel.) Och så drömde man, 
sin broder Adrian Johansson, som jämte "Skanse-Nattan." Finsnic- 1953, och som organist till 1958 1 ibland runda, ibland lite ras tlösa 
vid denna tid var skräddare och kerierna, såsom fönster och dörrar, års slut. Efter Stubelius död 1922 skolpojksdrömmar om Verket 
speleman i Fjällbacka. Leren köp- lister och foder gjordes för hand blev Eriksson även klockare 
te på sommaren 1861 ett hus i av "Svens-Anders" och "August i Fjällbacka. Eriksson dog 19600. 
Liden, Fjällbacka, och flyttade Li". Samtliga snickare voro fram- Enär folkskollärarebefattningen 
jämte sin broder Adrian och den- stående sådana, så att huset blev nu var förenad med organisttjäns
nes familj dit 1861. Då Lerens färdigt 18 75 och början av 1876. ten i Fjällbacka kyrka tog det 
sjukdom förvärrades, ' beslutade Det kan förefalla nuförtiden märk- även denna gång lång tid innan 
han sig för, att, enär han var en värdigt att ett sådant stort och behörig sökande anmälde sig till 
för den tiden och orten förmögen efter den tiden förstklassigt skol- tjänsten. Under tiden vikarierade 
man, låta upprätta sitt testamente. hus kunde byggas fullt färdigt för fröken Birgit Eriksson som lärare, 
Härför tillkallade han dåvarande 60.00:- kronor. Men då arbets- och som organist Erik Eriksson 
handlanden M. Backelin, kapten lönen i den tiden för 10 timmars Ar 1958 valdes till den förenade 
C. Unger och sjökapten C. A. arbetsdag utgjorde en krona och befattningen Ingemar Cederbratt 
H ansson, varvid Backelin efter 25 öre, och material var därefter, som tillträdde platsen 1959. Han 
Lerens diktamen skrev testamen- så förstår man att pengarna voro I är född i Strömstad 193.0, och är 
tet. 14 dagar därefter tillkallades dryga att ta av. D et tjänstgör nu den tredje ordinarie läraren 

, 

även handlanden C. Boberg, vil- som skolhus fortfarande och torde som bor i detta skolhus. 
ka alla 4 äro underskrivna som med all sannolikhet fortfarande Under åren 1882- 1892 tjänst -
vittnen å testamente t. Leren hade 
nämligen beslutat sig för a tt skän
ka pengar till ett skolhus i F jäll
backa, och hade av sakkunniga 

få tjänstgöra i åtskilliga år. 

Vid en kyrkostämma 1875 val
des även folkskollärare för den 
nya skolan. Härtill valdes C. R. 

gjorde skolhuset även såsom 
gudstjänstlokal. Fjällbacka kyrka 
blev ej färdig förr än år 1892. I 
skolhuset hölls även nattvards -

personer inhämtat att ett sådant Stubelius. D enne tillträdde sin be- gångar var sjätte söndag med om 
skolhus som han tänkt sig, kunde fattning 1876 och innehade denna kring 1300'--18.0' kommunikanter 
byggas fullt färdigt för 6.0.0.0 :- tjänst till och med vårterminen varje gång. En särskild löstagbar 
riksdaler riksmynt. I testamentet 19.09. D et tog lång tid efter det altarring användes härvid. Skol 
beslutades således a tt efter hans Stubelius slutat innan det kom salen var då betydligt större än 
död skulle av hans förmögenhet någon ordinarie lärare i hans nu. Omkring 19,03 förminskade 
nämnda summa avsättas till en ställe . Folkskollärarebefattningen salen till sin nuvarande storlek. 
fond, för bekostande aven skol- vid kyrkskolan skulle nämligen nu Det var rätt vanligt vid denna 
inrättning i Fjällbacka, mot vill- förenas med organistbefattningen tid att gubbarna satt och spottade 
kor att räntan å detta kapital vid Fjällbacka kyrka. Som orga- på golvet under gudstjänsten. De 
skulle efter 6% tillfalla hans bro- nist i kyrkan hade sedan omkring gamle berättade att en gång vid 
der och dennes hustru så länge 1903 tjänstgjort fru Tilda Hans- ett sådant tillfälle gick "Prinse 
som någon av dessa levde. Det son, Hög-Edsten. Som vikarieran- Calle" och sade till gubben Pette 
tog dock rätt lång tid innan bo- de lärare vid kyrkskolan tjänst- att han icke fick spotta på golvet 
ets tillgångar blevo tillgängliga, gjorde mellan 1909 och 1913, Han fick då till svar: "Hörre ,ka 
då dessa voro utlånade mot sä- fröken Anna Persson samt folk- jä då spötte da din snörhunn" 

-

-

s 

-
r 

! 
kerhet i fastigheter. skollärarna Kjeding och Sand- Det var färg på gubbarna i den 

Först vid kyrkostämma som I holm. A en kyrkostämma i Fjäll- tiden! 
hölls i Kville kyrka den 28 maj ! backa kyrka år 1913, (den enda Johan Mjölner. 

Som Förestod, om sånt som skul-

Var god vänd till sid. 7. 

Fjällbacka Mek. 
Verkstad 

Tel. 187. 

tillverkar 

oljecisterner 
byggnadssmide 
m. m. 

St. Hotellet 
God mat. 

Fullständiga rättigheter. 

Tel. Fjälibacka 3, 93. 

OLOFSSONS 
JÄRNHANDEL 

Fjällbacka 

Tel. 40 

' l 
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Fru Österlind undervisar. 

Porslinsmålning 
"lätt att lära sig" 

Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 

Sommarresurne 
Så samlas en sommar åter till eningen gav ett tämligen gott re

de förgångnas antal. Om man sultat med i runt tal 8.Q,Q,Q i netto 

kunde säga regnig och våt om för badortsföreningen. Det be-
196.0 så är det ingen överdrift att 
.. bi o ' h k II 1961 I I slöts vid höstrnötet att samarbetet saga aSlg oc a om . n-

d
o. h t skall fortsätta även 1962 vad det te var et sa som VI oppa s men 

° .. d I k k .. .. gäller festerna. Badortsföreningen a t va er e en an VI mget gora; 
"l" N°' 11 "d I fick också ny styrelse. Syster som va ar. a Ja a a mo or 1ar .. 
I d h d 

'd Kahlman, Henning Ostberg och 
ett s ut, et a e semestertl en I .. .. 
under 1961 också och nu när vin- Torsten Hakerod lamnade styrel-

.. k b'" .. l d h sen och jag vill passa på att här terrnor ret ofJar erovra an oc . 
stad kanske det inte skadar att framföra mitt och hela före~mgens 

"l bi o varma tack för deras OSjälviska uppliva några va genom asta 
minnen. Det är mycket som är och uppoffrande arbete. 

dystert i den kavalkaden men det Det var först efter ett extra 
saknas väl inte ljuspunkter hel- möte som den nya styrelsen blev 
ler om man ser efter ordentligt. klar. Den nya styrelsen kom att 
För att börja med midsommar- bestå av 7 ledamöter där Kerstin 
helgen så blåste den bort helt och Kroon och undertecknad omval
hållet. Bryggdansen som brukar des. Nyvalda i styrelsen blev Ester 
samla en hel del folk var dåligt Dahlberg, Sten Rönnblom, Yngve 
besökt och dessutom var sommar- Hugosson, John Johansson samt 
restauranten stängd vilket nog Gösta Franzen. Jag hälsar den nya 
gjorde att många som planerat att styrelsen välkommen och hoppas 
fira helgen i Fjällbacka ändrade att vi skall få ett givande samar
sina planer och reste på annat bete tillstånd. 

håll. Utan tvivel kom Fjällbacka Ja, så går dagarna in i var
i ett ogynnsamt läge på grund av andra, blir till veckor oeh måna-

I Fjällbacka pågår sedan i I a tt porslinsmålning är svårt att att restaurangen var stängd un- der och hösten lämnar plats för 
början av september två kurser lära och vågar därför inte an- der sommaren. Den är trots allt vintern. Gräsklipparnas smatter 

porslinsmålning. Ledare för mäla sig, men det är mycket ett stort dragplåster till samhället. tystnar och samhället har glidit 
kurserna är apotekare fru Ingrid lätt att lära sig. Anmälningarna Ännu är det inte klart om det in i en annan och lugnare rytm. 
Österlind. har varit så många att jag fått skall bli någon ändring till kom- Vi hälsar på alla vi möter på ga-

Fru Österlind har mycket att avvisa flera. Deltagarna är alla mande år men nog hoppas jag att tan, alla ansikte är välkända. Man 
bestyra, förestå apoteket i Fjäll- ; medelåldern. den skall öppnas under sedvanliga ser inte många främlingar så här 
backa under dagen och därefter - Det kan tänkas att det så former till nästa sommar. års. Ändå är det som man läng-
leda kurserna. småningom även blir kurser för Om man skall se på badorts- tar till nästa sommar med allt vad 

- Egentligen kom jag hit som ungdom. Jag vet ju ännu jntr föreningens verksamhet så har det betyder av jäkt och hets. Men 
sommargäst i somras med mina hur länge jag stannar här. det inte hänt så värst mycket un- vi är väl så vi människor, håller 
två barn och så blev jag kvar - Det största problemet är der den senaste tiden. Just nu pi a- vi ett i handen så är vi genast 
här på apoteket, för hur lång tid att skaffa odekorerat porslin och neras nya toaletter på planarna. färdiga att sträcka oss efter något 
vet jag ännu inte, säger fru färger. Slätt porslin har jag fått Det är en välbehövlig upprust- nytt. Nytt ja .. Något nytt kan 
Österlind som är bördig från skaffa från Norrland och Göte- ning som samhället lovat lösa med jag komma med. En del av sam-
Angermanland. borg. hjälp av badortsföreningen. Det hällets gator har asfalterats nu i 

- J ag har själv mycket nöje Vi sysslar mest med Rosen- ekonomiska utbytet av 1961 är höst. Vilka? J a, det får ni se, kära 
av kurserna ty jag är intresse- thalporslin. Och det som målas inte helt klarlagt ännu, men så läsare, när ni kommer hit nästa 
rad av porslinsmålning, vilket l är nipperaskar, kakfat, koppar, mycket kan dock sägas att det sommar. 
är något nytt för Fjällbacka. cigarrettfat och dylikt, som kan är bättre än 1960., även om inte Väl mött Fjällbacka 1962. 
Jag har hållit flera sådana kur- vara trevligt som julklappar. Vi ekonomin är strålande är den Thorsten Norin. 
ser i Norrland och tidigare även börjar alltid med kakelplattor. dock tillfredställande. Men det är ___________ _ 

hobbycirklar. Deltagarna här är II De har ju slät yta och deltagar-

j 

mycket som slantarna skall räcka 
W- 12 i varje kurs och alla är na får måla vad de vill. Sedan till. Porsholmsbadet som utan 
nybörjare. skaffar vi ramar i teak eller röd- tvekan är vårt vackraste och bästa 

- Det finns många som tror I bok till plattorna som sedan kan bad är i stort behov aven genom-

Hilding Fossum 
FJÄLLBACKA 

Tel. 12 

Välsorterad 

Speceriaffär 

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

användas till tavlor eller under- gripande reparation på alla trap
lägg. por, vägar och byggnader. Fort

Vi håller på i tre timmar pr farande kostar campingplatsen 
kväll. Komminister B. Pleljel har dryga pengar i underhåll och en 
anmält kurserna till Svenska del nybyggnader är också av be
kyrkans studieförbund för att få hovet. Kanske kan vår gamla 
anslag. önskedröm om förbättring av vä-

- Det är bara roligt att leda gen gå i uppfyllelse i vår, därom 
kurserna. Och jag har så stora vidare när årets statsförslag är 

I 

utrymmen här i apoteksvåningen. 
Vi har ju dessutom en vävkurs 
i våningen, men vi får plats ändå. 

klart. Sommarfesterna som hölls 
samarbete med Fjällbacka 

Idrottsklubb och Idrottsplatsför-

Vi 
försäljer 

installerar 

reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

Telefon 68 
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Pensionärshemmet .. Tänk om Ni Badhusnock 

7 

frestade ett middagsdopp efter 

kyrkoboksdag. 
Forts. från sid. 1. Forts. från sid. 1. Forts. från sid. 5. Kände dofterna. Jasmin visst. 

bidrag till ett hem för gamla i jade. Den 12 maj 1928 inträffade le uträttas. Dagdrömmar, alldeles Och hästlort. Träffar den doften 
Fjällbacka. På hösten nästkom- den stora brand som ödelade en 
mande år, 1958, konfirmerade stor del hus i Fjällbackas syd
Kville kommunalfullmäktige detta västra del. Nuvarande prosten 
beslut med stark majoritet. Elof Adiels, på den tiden kommi-

Så hade då möjligheterna till nister i Fjällbacka, ledde tillsam-

inte fasta i formen , högst abstrak

ta, mest lika känslor som drog 

förbi som snabba göddstim. Vad 

sittaren därvid ältade var väl ett 

ett hem för gamla i samhället mans med sin fru hjälparbetet behov av uttryck som bodde i ho

ljusnat och byggnads eller om- bland dem som lidit förluster ge- nom men som han inte kände vid 
byggnadsplanerna blev aktuella. nom brandkatastrofen. Då bilda- namn själv. 
På våren och sommaren 1958 fick des syföreningen Hjälpsamheten. 
stadsarkitekt Svante Paulson i Nya uppgifter: Medel till att 
Halmstad, själv gammal Fjäll- förgylla altaruppsats och måla i 
backabo, uppdrag att göra koret i kyrkan, bidrag till tornur 
skissritningar dels till en ombygg- kyrkan, kläder till barn från 
nad å fröken Anna FaIcks fastig- tuberkulösa familjer, kläder i fa
het på Lersten dels en nybyggnad miljer där fadern var arbetslös. 
på den plats där bygget sedan Det fanns många arbetslösa på 30-
skett. På Stiftelsens årsmöte 1959 talet. Vidare anslogs pengar till 
beslöts att bygga ett ålderdoms- brandrockar till den frivilliga 
hem i huvudsak överensstämman- brandkåren. När medlen till 
de med ark. Paulsons konceptrit- brandrockarna överlämnades frå
ningar gällande ett nybygge på gade man sig, vad som skulle bli 

Och med ögon som inte såg 
såg kan Kickie Sanne komma ner 
och mata havstruten som hette 
Pålle. 

Såg hur Ragnar Setterlind sval
kade sig nere på sin brygga. Veje
Verner på väg med sågen mot 
Planarne för att rusta till basar. 
Tänkte lite obestämt på hur kyr-
koherden frustade när han - den 
ende badhusbesökaren så dags -

någon sällsynt gång näsan nuför

tiden, blir man plötsligt så där 

tretton års igen. 

Hörde dragspelstoner från nor

ska jakter: som hade seglats dit av 
karlfolk i vita byxor och med 
Frejas selskapssjokolade som vän
gåvor till infödingskvinnorna. 

Hörde på långt håll Johan 
Mjölner ropa vänligt dundrande 
åt en badgästkvinna i en berså att 
det var hauevär i dag. 

Såg utlottningsbåten ristas lite 
i av Dorics svallvatten när hon 
tog in sista dagslasset från Pors
holmen. 

Då. Drömde man nånstans långt 
nere i sig. Om ting som skulle 
uträttas. 

Och därför, min läsare, händer 
den plats där hemmet nu är be- nästa uppgift? 

läget. Populäre brandchefen Johan 
lösöre som följde fastigheterna. det ofta när jag numera tvingar 

Följande utrymmen skulle fin- Olofsson gav svaret: "Tänk om 
nas i bottenvåningen 4 st. enkel- Ni kunde sy ihop till en tomt till 
och 2 st. dubbelrum för vård- ett ålderdomshem." Tomt till ett 
tagarna, matsal, vardagsrum, bad- ålderdomshem kunde vi nog kla
rum, 7 vc, sköljrum, pentry för ra, men det behövdes ju ett hus 
vårdtagare, matsal och kapprum på tomten. 

för personal, kök serveringsrum Hade vi vetat att ett hus med 
hall med öppen spis och erforder- tomt skulle kosta över 300 tusen 
liga trappor till källare och till kronor hade vi nog ej vågat för
andra våningen. söket. Nu blev det emellertid ar-

Stiftelsens syföreningar är fort- mig sitta ner till tvångsdrömmar, 
farande i febril verksamhet för att uttryck som måste finnas för jobbs 

skaffa mera penningar. , Ett fyrtiO-I skull, att jag "utan att .. bru~a ~gon 
tal damer, fördelade pa en yngre kan se det dar fram for mig Igen. 
och en äldre avdelning, syr alster Både dem som finns och dem som 

för försäljning och utlottning. Vi I' fö~ts undan i kistor, köpta I:os 
har också en syjunta i Stockholm morfars efterträdare som kist
som skänker vad som frambringas agent. 

till vår stiftelse. Det är en avdel~ I Ser dem med hjärtat. Jodå. 
ning av Bohuslänska sällskapet I I Men med skinnet också. Näsans 
Stockholm vars förre ordförande I slemhinnor. 

I andra våningen skulle inrym
mas två pensionärrum i södra 
gaveln med tillhörande balkong, 
badrum, sköljrum, förråd, två 
rum för föreståndarinna och ett 
rum vardera till biträden, pentry 
för personalen ett antal vc. hallar 
och trappor. 

bete och pengar kom in, kapitalet 
växte. Hjälpsamheten måste in
registreras som stiftelse. Så föddes 
Stiftelsen Fjällbacka pensionärs
hem ur syföreningen Hjälpsam
heten. Nu började vi också ärva 
pengar efter sådana som ville stöd
ja Stiftelsens syften. Folk började 
att ge gåvor större och mindre. 
Ar 1960 såldes ett hus som Stif-

Fjällbackapojken ingenjör Anders I " 
B b " h "S 'ft I Det hanger fast ögonfransar-I'O erg aven an gor tl e sen 
stora tjänster. Så har vi cirka 30<0' na. 
passiva medlemmar som bidrager Är att höra som sången en 

med allra minst årsavgiften 2 :-1 snäcka. 
kr. Dessutom köper dom lotter 
och bjuder upp priserna på våra I 
syföreningsauktioner. 

I källaren slutligen skulle fin-
nas: Pannrum, oljetank; köksför- Alla inkomster komma att väl 

behövas isynnerhet det kommande 
råd, vc., expedition, tvättstuga, telsen ärvt, för 18.5.0.0 kr. Under året, då vi skall ränta upplånade 
torkrum, strykrum och arkiv. år 1961 har ytterligare två ärvda medel och dessutom hålla hem-

Vid årsmötet 1959 utsågs till hus sålts, 42 . .0.00; betalades för met igång ett halvår, innan drift
byggnadskommitte : Fröken Alma det ena och 22500:- kr. för det I bidraget från kommunen med 
Svensson, Fruarna Gun. Reichen- andra och därtill kom värdet av I tacksamhet skall mottagas i juni 
berg och Ing-Britt Engberg, hrr. ____ o 1962. Tacksamhet känner man 

tomten. 

-

t I 

t 

Georg Carlsson, Torsten Hakerud, va"rme och sa- också mot nuvarande och tidigare 
Vicke Videlius och Arne Fred- II Per Majs och till 

. . D O Uvbeck, båda styrelsekamrater, mot alla hän-
lund. mtet mg. an . I' FJ"a'll-

dd Il givna syföreningsdamer Eftersom det införts tvång att I U eva a. 

erha' Ila byggnadstillstånd gick ett Till entreprenör för de elektri- backa och Stockholm, mot alla 
som offrat tid med lottförsälj a'r I' väntan på att få starta. ska installationerna antogs Fjäll- h 
ningar ej minst i skärgården, oc Den 8/7 196.0 kom igångsätt- backa Elektriska med Ing. Alen i 
mot alla dem som på olika sät . '11' d h d d 1 Strömstad som kontrollant . nmgstl stan oc re an en verkat för att tanken på ett ålder 

T F '& C f" Det är nu anledning att hop-aug. var ure ranzen o. ar- domshem i Fjällbacka, nu blivi 
diga att påbörj'a sprängning på pas att åldringar som äro i behov 

verklighet. av vård skall kunna trivas på det 
d ' Det är nu vår förhoppning at nya hemmet när detta i ec. ma- t Till entreprenör för byggnaden, 

målning, värme och sanitet, an
togs den 11/10 samma år Byggm. 
Bertil Karlsson, Kville. Till kon
trollant för byggnaden antogs ing. 

nad skall tagas i bruk. hemmet skall bli till gagn fö r 

Goda förutsättningar härför många människor vår bygd , 
finnas. många år framåt. 

Arne Fredlund. Alma Svensson. 

SAL TSJÖFISK 
HUMMER RÄKOR 

Fjällbackafiskarnas 
Andelsförening 

FJÄLLBACKA 

Tel. Partiförsäl jning 46, 88 
Tel. Detaljförsäljning 222 

Firma 

Inventing 

FJÄLLBACKA Tel. 22 
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F ra In/gånga r l fotboll) 
lned un~domligt lag 

Tennisturnering 
En tennisturnering hölls i år på 

initiativ av herr Anders Andelius 
- organisatören även på restau
rang Havsbadet. Sådana turne
ringar förekom ju i Fjällbacka 

Det var inte många som vid pa A-laget till vidare framgångar. 
särskilt på 3,0-talet och lär då ha 

åre ts seriestart tillmätte FIK någ- Två nya spelare har FIK inregi-
varit mycket uppskattade av så

ra större chanser i serien om man strerat under året medan en har 
väl spelare som en talrik publik. 

bortser från styrelsen förstås, som begärt utträde från klubben. De Arets turnering innebar alltså ett 
trots a llt var optimistisk. I många som kom är båda f. d. fjällbacka-

upplivande aven lovvärd trad i
år hade ma~ till stor del litat till spelare nämligen Hans Lundberg tion. 
spelare utifrån. Men dessa hade som i Göteborg spelat för V:a 

Den egentliga högsäsongen var 
aven eller annan anledning läm- Frölunda och vidare Bertil Eng

visserligen redan över när turne
nat klubben, varför man helt berg som återvänt till FIK efter 

ringen satte igång men ändå var 
plötsligt stod där med till 100 % en kort vistelse i grannklubben 

antalet deltagare bland den kvar
inhemska spelare. Det visade sig Hamburgsund. 

varande ungdomen glädjande 
nu, att detta unga lag var bättre 
än vad man vågat hoppas på. Ty, 
när serien var slut låg FIK på 
andra plats, och det var en pla
cering långt bättre än vi hade 

drömt om. I lilla DM blev det 
stopp i semifinalen i Hamburg
sund där hemmalaget efter 2 1/2 

Allt ser som sagt ut att ordna 
stort, nämligen 11 pojkar och 4 

sig bra till glädje för både spelare 
flickor. Genom vänligt bemötande 

och idrottsutövare. Det är bara 
att hoppas att nästa år skall bli 

lika bra både sportsligt och eko
nomiskt som 1961 har varit. 

timmas spel vann med 4- 2 och Pojklaget vann 

av "banchefen" Christer Andrea
son så kunde startavgiften begrän
sas till 2 kronor. Då vädrets mak-
ter var nådiga - som oftast -
kunde tävlingen genomföras pro
gramenligt. 

Efter finalmatcherna hölls en 
gick till final som de sedan för- • • sIn serie improviserad tennisbal på Havs-
lorade i Kode med 3-1. Tilläg- badet. Prisutdelare var direktör 
gas kan att före Hamburgsunds- Att det är gott ställt med åter- Harry Järund som genom välvillig 
matchen hade Fjällbacka slagit växten i FIK:s fotbollslag brukar medverkan från en del firmor 

Grebbestad med 9-1 och Lyse pojklaget ge belägg för. Dessa därvid hade till sitt förfogande 
BK med 2-1. När serien var till grabbar vinner antingen sin serie en onekligen ganska imponerande 
ända hade laget spelat 31 matcher eller slutar tvåa så gott som varje 
(serie och vänskapsmatcher) var- år. I år vann de inte oväntat, 
av 16 vunnits 3 slutat oavgjorda men hårt var det så det förslog. 
och 12 förlorats. Fred Karlsson I avgörande matchen mot Ham
blev bästa målskytt med sina 19 burgsund borta segrade de med 
mål på 23 spelade matcher. Mål- 2-1 och bärg'ade därmed segern 

samling priser. 

En i allo lyckad turnering såle
des, som säkerligen därför alla 
vi tennisi~ tresserade hoppas skall 
upprepas nästa år och då med 
ännu större anslutning! 

kvoten blev 96- 65 i egen favör. i serien. Från detta lag hoppas Prislista. 
Så många matcher som 31 har styrelsen få fram nå2'ra fina äm-

~ Pojksingel: 1. Göran Walden-

I 

Kungshamns 
konsumtionsförening 

BUTIK 14 

FJÄLLBACKA Tel. 141 

Modem Snabbköp till 

Eder tjänst. 

BLOMMOR, FRUKT 

GRÖNSAKER 

Presentartiklar m. m. 

Kärraby Blomsteraffär 
Tel. Fjällbacka 49 

Hamburgsund 25 

Den bästa inköpskällan för 

Specerier - Charkuterier -

Delikatesser 

ELONS Livsmedel 
Tel. 21 FJÄllBACKA Tel. 21 

laget, enl. statistiken aldrig för- nen till fotbollsspelare. Grabbar ström; 2. J an Obert. 
ut spelat under ett år. Laget har som Lars Engberg, Lennart F licksingel: l. Karin Walden- gång, och trots att vädret i san-
således i år varit mer i gång än Krantz, Roy Hilmersson, Bertil Jo- ström; 2. Ulla Bundsen. ning inte var det bästa, så lycka-
tidigare. På grund av spelarbrist hansson, Tryggve Heriogsson, Len- des det dock dessa båda ungdo-

----tvangs FIK att representeras av nart Jonasson, Gunnar Hellberg, mar att få banan i stånd och även 
endast ett lag. Vi hoppas dock Karl-Erik Karlsson och många, Ett FFF-initiativ: göra en liten förtjänst på det hela. 

alla att ett B-lag inom det snaras- många andra är i högsta grad Tennisbanan Det har talats om att låta per-
te kan sättas på "benen" så att kommande spelare, och med lite manenta banan på ett eller annat 

det blir gott om reserver att hjäl- mer finslipning kommer de inom utarrenderad sätt. Detta är emellertid inte po-
____ det närmaste att banka på dörren pulärt bland tennisspelarna själva. 

N till A-laget. Får den nye tränaren I Ordföranden i Badortsföreningen Vid förfrågningar hos många 

Y tränare Sten Rönnblom hand om dem på meddelade i förra F. B. att tennis- spelare, har det klart framgått 
Fjällbacka IK har för komman- ett tidigt stadium och lär dem fi- banan ej skulle sättas i stånd att alla är överens om, att per

de säsong fått en ny tränare. Det nesser och taktiska råd är det I sommaren 1961. Det ansågs, att manentade tennisbanor inte är 
är föreståndaren i Konsum i ingen tvekan om att grabbarna I en bana av denna typ var alltför bra. Det är därför att hoppas, att 
Fjällbacka Sten Rönnblom. Han snart är kapabla att axla de äld-I dyr att underhålla. Enl. uppgift Badortsföreningen tar denna fråga 
har tidigare varit aktiv i Smögens res mantel. Målspottare nummer har denna gått med c:a 100.0: - under noggrann omprövning. 
IF, och även haft hand om trä- ett var här Bertil "Pajor" Johans- kronors förlust varje sommar de Iden att som i år överlåta banan 
narsysslan där. Enl. vad han själv son som på sina 6 matcher hann srnaste åren. till privat företagsamhet är kan

uppger kommer träningen att på- med hela 13 mål. Tyvärr råkade På initiativ av FFF och i sam- ske en lösning på problemet, som 
börjas redan i mitten av januari den gode Bertil ut för en tragisk råd med badortsföreningen över- man kunde beakta även i fort-
med gymnastik och han hoppas då olyckshändelse samband med läts på försök banan i sommar till sättningen. 

få Gröna Lid som samlingsplats. seriematch mellan FIK:s pojklag några ungdomar. Deras ersättning Att intresse för tennis inte sak

Han betonar vidare att träningen och Tanums dito den 1 juli, då för iordningställandet och sköt nas, bevisar ju den entusiastiska 
inte enbart är till för de aktiva han i sammanstötning med gäs- sel n bestod a .J de avgifter, som anslutning till de tennistävlingar, 
inom fotbollen utan för alla som ternas målvakt fick benet brutet. inflöt för de uthyrda tennistim- som ordnades i år, ett initiativ, 
vill förbättra sin kanske något då- Bertil vistades hela sommaren i marna, vilka pengar de sålunda som samtliga deltagare hoppas 

liga kondition. Rönnblom hoppas sängen men är nu helt återställd Cck stoppa i egen ficka. Trots att I inte skall bara bli en engångs-
på god tillslutning. igen. man på detta sätt kom sent i företeelse. 
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Regattor 
Sommarens kappseglingar hade 

otur med väder och vind. Till 
att börja med så fick distans
kappseglingen inställas. Både mi d-
sommardagen och påfölj ande sön-
dag voro omöjliga ur kappseg
lingssynpunkt. 

Det av FFF skänkta vandrings-

Ny' h b d b k I Fastighet- och em yg S O ... •• I. 
av Sverker Stubelius. I F t' h °t sOhrel'~'u iktt~O~ 

I as 19 e DC osoreau lon l 

med titeln K ville härads I Fjällbacka. 
första industri, trankok- I Stiftelsen Fjällbacka Pensio
ningen under IlOO-talet I närshem försålde den 5/8 på of-
utkommer på nyåret. Den I fentlig auktion den i Mörhult be-

fullt skede av bygdens liv , hörande lösöre. Auktionen blev 
Efter ett föredrag i Kville hem- mötesplatsen för mycket folk och 

9 

WAlDNERS 

FÄRGHANDEL 

behandlar ett betydelse- lägna bostadsfastigheten med till- I' 

priset, som i förs ta hand är av
bygds- och fornminnesförening auktionsförrättare Mauritz Karls- '----------------! 

sett för ovan nämnda tävling, ut-
blev författaren uppmanad att son, Hogane skiftade med sedvan

delades i stället i enlighet med 
fortsätta utforskandet av denna lig bravur såväl fastigheten som 

reglerna vid åre ts första ordinarie 
" det stora sillfiskets tid" och söka lösöret mellan sälj are och köpare . 

kappsegling samband med 
idrottsbasaren. FFF:s vandrings- ge ut en redogörelse i tryck till Bland det gamla bohaget var det 

tjänst närmast för de av bygdens mycket som tilldrog sig de närvar
pris är som bekant genom handi-
cap tillgängligt för alla deltagare 
oavsett båttyp. Prislistan fick föl-
jande utseende: 

historia intresserade. R edogörel-I andes intresse och betingade oana
sen föreligger nu i form aven de priser. Men så gick det hela 
liten bok, vars första del inne- även i välgörenhetens tecken då 
håller uppgifter om det 6'O~tal auk tionens tillgångar går till upp-

l. 15 m2 snäcka "Annika" B. Jo- trankokerier, som låg utmed hä- förande av pensionärshemmet i 

2. 

hansson 2,0·8 min. radets kust från Anråsälven och Fjällbacka. Fastigheten inköptes 

J 10 "Taifun" 
son 218 min. 

O. Arnolds- till Bottnafjorden. I den mån be- i av agronom Ragnar Nilsson, Ös
varade handlingar kunnat ge upp- tervik, med tillträde den 1 sep
lysning, lämnas uppgifter om an- tern ber i år. A uktionens hela be-

Sätt in dina sparmedel i 

ortens egen bank 

KVILLE SPARBANK 

Bror Bräcks Eftr. 
3. 10, m2 snäcka "Slör" E. Wald-

ner 2 19 min, 

4, 10 m 2 snäcka " Lisbeth" G. 

läggningarnas belägenhet och hållning blev kronor 26.77,0: -. I 
storlek, driftens omfattning, ägar-
na m . m. i bokens andra del sö-, grumset. Sillen - det stora sill
ker författaren ställa in rörelsen fisket. Bränslefrågan. Tranens an
i vår egen bygd - Kville härad vändning. Tranindustrins ekono
- i ett större sammanhang: det miska sida. Goda tider - dåliga 
stora sillfisket och den härtill seder? Sillen går - tranindustrin 

Specialaffär l: 

Kött - Fläsk 

Char ku terivaror 
Aronsson 219,5 min. 

5. J 10 "Skåren" O. Påhlson 
221 min. 

6. Stjärnbåt "Kruska" P. O. knutna tranindustrin i hela läne t. upphör. En som lyckades. 
Malm 226 min. Bland kapitelrubrikerna märkes: Beställning kan ske direkt 

Tiden på listan är omräknad Anläggning av trankokeri. Till- till författaren, Sverker Stubelius, 
efter båtarnas handicap. Som sy- verkningen. Avfallet tran- IÄnggårdsgatan 36, Göteborg SV. 
nes är det inte mindre än fyra 
olika båttyper representerade på 
rrislistan. 

Som vanligt kappseglades det 
även på Badortens dag trots att 
det var dåligt med vinden denna 
.,öndag. 

Slutligen 
kvällssegling 

ordnade SSN 
den 27 juli, 

en 

Trots otur med vädret, måste 
man konstatera, att intresset för 
seglingarna i år varit större än 
på länge. På Badortens dag star
tade exempelvis nära 40-talet 
båtar. Ledningen för SSN hade 
också lagt ner ett stort arbete, 
och uppmaningen till sommargäs
terna om hjälp med priser, hade 
inte förklingat ohörd. 

J. A. FRED LUND 
PLÅTSLAGERI 

Utför alla i branschen 

förkommande arbeten 

Tel. 80 

Fjällbacka-natt 
En dikt av GUSTAF ULLMAN. 
Tyst över vattnets silverblanka skiva 
för sista brisen hem vår båt må driva -
och våra röster -- som i drömmens värld 

sig enigt stämma undergivet dova, 
ty hemmets stränder i sin höghet sova 
och en gudomlig natt blev oss beskärd, 

Så låt oss glömma hjärteångerns timma; 
vi skåda än hur mareldsblossen glimma, 
och bittra tankar tveka ej att dö. 

Så låt oss vattnets silver sakta skära 
och tysta minnas våra hemligt kära 

och drömma oss på färd till - livets ö. 

Inte så ofta är Fjällbacka besjunget, särskilt inte i versens bund
na form. Denna lilla Fjällbacka-stämning har författaren säkerligen 
både upplevt och gett diktens form, när han för omkring femtio år 
sen var sommargäst i Fjällbacka,Gustaf U llman, född i Göteborg 
och uppväxt i prästgården i Varberg, var då i trettioårsåldern och 
hade redan gett ut flera diktsamlingar. Den första av dessa bar 
titeln "Västkust", och även senare hämtade han ofta sin inspiration 
från det bohuslänska och nordhalländska kus tlandskapet. Mest 
uppmärksammat av hans prossaverk är "Präster", en bok med 
"starka, levande teckningar av karaktärer och öden i prästgårdar 
på västkusten", 

Sverker Stubeljus. 

I 

I 

\ 

REKOMMENDERAS 

Tel. Fjällbacka 252 

ALGOT 
00HANSSON 

BILSTATION 
Fjällbacka Tel. 10 

Wicke Widelius 
Cykel. & Rep .• 

Verkstad 
Båtmotorer emotlages för 

vinterförvaring , 

Fjäl!backa Tel. 33 

~lJaj 

13afl~~i &: SP~C~~i 

FJÄLLBACKA Tel. 14 

I 
Rekommenderas 

~------.! 
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FFF-nytt Det kostar 
Den 27/10 hade municipalfull-

Föreningen för: Fjällbacka höll t i juni 1961. Det senaste numret mäktige sammanträde under hr 
den 1/8 sitt årsmöte i För- var nr 10 och då dessutom för- Östen Hedenfjell ordförandeskap. 

Vid installation av: värme) 
olja och sanitets anlägg
ningar vänd Eder med för
troende till oss. 

samlingshemmets lokal Fjäll- eningen kan se tillbaka på en 5-
Förslag till stat för år 1962 fast-

backa. Till ordförande för mötet årig verksamhet, var detta num-
valdes hr Harry Järund. I tur att mer 14-sidigt mot förut lO-sidiga ställdes och balancerade på kro

nor 68.853: 80 med en utdebite-

Fjällbacka Rör 
Mattsson och Buhr 

avgå ur styrelsen voro hrr John I. 

Johansson, Fjällbacka och Wil-

helm Fredlund, Göteborg. Hr V. 
Fredlund avsade sig uppdraget 
och i hans ställe nyvaldes hr Gun

nummer, detta för att något cele
brera jubileet. Nr 10 har rönt stor 
efterfrågan och de 6000 exempla
ren är slutsålda. Även gamla num
mer av Fjällbacka-bladet har ef-
terfrågats under året, och detta 
tyder på ett stigande intresse för 

nar Bundsen, Göteborg, samt 
återvaldes, hr John I. Johansson. 
Tii! revisorer återvaldes hrr Arne föreningens verksamhet. 

Fredlund och Sune Borg, Fjällb~c
ka. Till valberedningskommitte 
å tervaldes hrr Sverker Stubelius, 
Göteborg, Östen Hedenfjell och 

Föreningens syfte är att verka 
för näringslivets utveckling i Fjäll
backa och i den andan har ett 
nytt företag. Aktiebolaget Arboco, 

ring av 2:- per skattekrona. An

talet skattekronor utgör 21.457:50. 

Delstaterna balanserar på: Hamn

styrelsen 7.445: -, Byggnads

nämnden 3.2000: -, Brandstyrel-

sen 9.155: -, Badhusstyrelsen 

8.625: -, Fastighetsförvaltningen 

1>0.3600: - , Planteringskommitten 

95,0: -, Vattenverket 34.3.0.4:-, 

Avloppsverket 19.100:-. 

Tel. 24 & 303. 

Hem bygdsarki vels 
årsmöte 

Kville hembygdsarkiv har haft 

årsmöte kyrkskolan under 

seminarielärare Sverker Stubelius 

ordförandeskap. Ordföranden re-
Bengt Pleijel, Fjällbacka. startats här. Bolaget importerar 

Föreningens kapitalbehållning husvagnar från England och säl- Municipalnämndens förslag att dogjorde för vad som förekom-
. d • d k k f mit under året vilket till stor del 

utgjorde 3.426: 400. I den förut Jer ess a pa en svens a mar na- em vanliga gatulampor utbytas 
bordlagda och av styrelsen nu ut- den. Initiativtagare till firman är mot lysämnesrör bifölls för en bestått av bandinspelning av gam-

redda frågan om anskaffande av k t d 1 2500 St l as eratte ser ut örts av styrelsen. hrr Arne Fossum och Bo Reichen-I l b . l f 
b H"ll h d l k f" os na av . ': -. yre sen 

en föreningsnål, beslöts att inköpa ergo Ittl s ar e yc ats or- f Arkivet förfogar numera över ett 
hållandevis bra med försäljningen ör vatten och avlopp fick i upp-

denna för försäljning. Ordf. hr t fl l d l'k b d . och de. t finns anled.ning .att hop .. _ drag att utreda uppkomna miss- erta y I a an upptagnmgar 
Harry Järund framförde förenin- vilket har stort värde för komman-
gens tack till hr Wilhelm Fred- pas pa goda framtidsutsIkter for I hälligheter vid avlopp i Sälvik. 
lund för den tid han tillhört st y- detta företag. Avsikten är att in- I anledning aven anhållan från de tider. Bandupptagningen hade 

relsen. Efter förhandlingarnas redningen av husvagnarna med Föreningen Fjällbacka Havsbad under detta året bedrivits i Ham-
slut visades tvenne filmer från i tiden skall ske i Fjällbacka. burgsundsområdet, och mötesdel-

F · I . b d om bidrag för uppförande av 
Fjällbackas sommarliv och festlig- Irma nventmgs ut yggna s- toaletter på Planarna beslöts att tagarna fick avlyssna upptagning-
het å r 1928. Under visningen av planer förverkligas efter hand och 

municipalsamhället skall uppföra en från Hamburgö där platsens 

dessa i egen regi mot att de för- förste pälsdjursuppfödare hr An-
filmerna talade hr Sylve Larsson, företaget har idag c:a 15 anställ
Stockholm, som då tillhörde de da. Byggandet aven fabrik har 
aktiva inom samhällets festarran- nu avancerat så långt att tomt eningar som anordnar fester där ders Carlqvist berättade om hur 

görer. Filmerna gav ett intressant har inköpts och uppförandet av han introducerade denna rörelse skall betala halva kostnaden. 
intryck av då rådande samhälls- fastigheten kommer, om inget 
liv. oförutsett inträffar, att påbörjas 

Föredrogs protokollsutdrag från från Amerika genom att medföra 

under instundande vinter. Det är Kville skolstyrelse rörande 
SJ sina första avelsdjur därifrån. Hr 

vid Stubelius berättade vidare att re-STYRELSEBERÄTTELSE. mycket glädjande för föreningens busstrafik över skolgården 

Styrelsen för Föreningen för styrelse att kunna konstatera, att 
Fjällbacka får härmed avgiva föl- de förhoppningar, som har ställts 
jande årsberättelse för verksam- på Inventing kommer att infrias. 

hetsåret 1/7 1960-3.0.'/6 1961: I Det ser alltså nu ut som om 
Förenjngens verksamhet har Fjällbacka skulle komma att få de 

som förut främst utgjorts av ut- I industrier, det så väl behöver! 
givandet av Fjällbacka-Bladet, Föreningens medlemsantal har 
som har utkommit med två num- ökat något sedan föregående år 
mer, ett i december 1960 och ett och uppgår till 266 st. 

Utgående balansräkn. pr 30/6 -61. 

Tillgångar: Skulder: 

kyrkskolan, vilken kommer att av- produktion av kyrkliga längder 

stängas för trafik vid årsskiftet. från 18000, talet pågår vilket har 

Det beslöts att förhandla med hus- stort värde då församlingens läng-
der förstördes genom brand i bör

hållningsgillet om möjlighet till 
j an på seklet. 

bussplats vid Stallarna. Herr Arne 

Fredlund hade i skrivelse till full-
Arkivets bildmaterial hade un-

der året fått ett värdefullt till-
mäktige berört de svårigheter som •. ." 
finnes för förtöjning av småbåtar skott genom en gava av mgenJor 
. h ·d t . F'''llb k Anders Broberg, Stockholm, som mom amnomra e I Ja ac a. 

ragan remI tera es I amn-F • 't d t'll H I skänkt 2,0.0., st. bilder från äldre 

styrelsen. Ett anbud från Gatu O. tiders Fjällbacka över dåvarande 

Kassa ........... . 434: .0.5 
1.600: 84 
1 . .0.82: 68 

308: 83 
475: 30 

Industrifonden 
Eget kapital vid årets 

V " AB • 21 870 f" f l' verksamma människor. Till leda-ag pa . , I or as a tenng 
4JO.: - av gator antogs. Till ny ledamot möter av styrelsen återvaldes hrr 

. h t l f t J h B Sverker Stubelius ordf. och sekre-Postgiro ......... . 
Göteb. Bank 
Kville Bank ...... . 
Inventarier ....... . 

I amns yre sen e er o n erg-
ingång ............ 3.151: 50 fl. R terare, Östen Hedenfjell, kassör, gren, som av yttar utsags une 
Överskott av årets Johansson. och Johan Mjölner samtliga från 
verksamhet ........ 3400: 2,0 Fjällbacka. Kommunens represen-

Kronor 3.9.0.1: 7,0 Kronor 3.9001: 7.0. 

I 
tant är fröken Annie Wehlin, 

Föreningens ekonomiska ställ- Hamburgsund, och Fjällbacka Vinst och Förlusträkning för tiden 1/7 -60-30/6 -61 
Inkomster: Utgifter: 
Medlemsavg. 1.145: - Omkostnader ..... . 
Annonser ......... 970: - Fjällb.bladet ...... . 
Räntor ........... 37: 13 Annonser ........ . 
Försälj. av Fjällbacka- Översk. av årets 
bladet ............ 528: 48 verksamhet ...... .. 

ning samt årets inkomster och ut- municipalsamhälles, hr Arne Fred-
444: 63 gifter framgår av i dagboken in- lund. Revisorerna hrr Johan Olofs-
897: 78 förda Balansräkning och Vinst- son, Fjällbacka och John Toreid, 
59.0.: - och förlusträkning. Föreningens Hjälpesten återvaldes. Räkenska-

748: 20 1961 var Kronor 3.426: 40. 925: 80 med en behållning av kro-

Kronor 2.680: 61 

kapitalbehållning den 30, juni I perna balanserade på kronor 

Kronor 2.680: 61 Fjällbacka den 1 augusti 1961. nor 457: 70. 
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Fullsatt • 
l 

ser jag den här gången ut genom backas del att jag får 1/3 tjänst
den östra gluggen. Min blick le- göring i Bärfendal? Fjällbacka-

törsam l ingshem rnet 
tar sig tre mil bort och stannar 
i det lilla Bärfendal i Svarteborgs 
kommun. Vad har Bärfendal med 
Fjällbacka att göra? Inte mycket! 
M en från den l januari 1962 
kommer Bärfendal att få dela 
präst med Fjällbacka. Denna dag 
kommer mitt prästerliga hjärta 

att klyvas i tre delar. Två delar 
skall kvarbliva i Fjällbacka och 
en del överlämnas till Bärfenda/. 
Så har Kungl. Maj:t bestämt. 

Och detta beslut synes mig täm
ligen klokt. Vi får vara mycket 

borna kommer inte att märka nå-
gonting. Högmässorna fortsätter 

Komminister Bengt Pleijel, Berlin. Det som skiljer öst- och 

som vanligt med undantag av att Fjällbacka, berättade i ord och västberlinare är mycket, det vet 

det ibland måste bli " senmässa". bild inför WO-talet åhörare i för - var och en, men ett bland det 

Söndagsskolan, konfirmandunder- samlingshemmet en oktoberkväll mest iögonfallande är utan tve

visningen, studiecirklarna blir det om sina intryck och upplevelser i kan den stora mur som den 13 
inga inskränkningar i. Det är in-

samband med en resa på uppdrag augusti i år blev uppsatt och som 
te fjällbackaborna som kommer av Lutherska Världsförbundet. bevakas dygnet om av folkpoliser. 
att märka det utan hamburgsunds-
borna. Ty i stället för att åka till Resan gick till Väst- och Öst- Ingen får numera komma över till 

HambuTgsund för att predika Berlin, Österrike och Italien. Det andra sidan och hälsa på sina 
kommer jag att få åka till Bärfen- var en mycket lärorik afton som 
dal. den stora åhörarskaran bjöds. närmaste släktingar, vänner och 

När detta skrives är det novem- Dessutom serverades kaffe, anord- bekanta. Komminister Pleijel sköt 
nades lotteri och upptogs kollekt in i sitt anförande att det brukar 

till Lutherhjälpen. Kollekten och pratas om 5 världsdelar men det 
lotteriet gav sedan kaffet beta
lats hela 430 kr. Kantor Ingemar 
Cederbratt sjöng till kaffet och 
ledde allsång. Det hela förflöt i 

räcket med två: Öst och Väst om 

järnridån. Under kommentarerna 

och bilderna förstod de närvaran-

tacksamma att Kammarkollegiets ber med regn och rusk. Höststor
förslag inte gick igenom. Detta marna ylar och tjuter och piskar 
gick ju ut på att prästtjänsten i mot fönsterrutorna . M en när det 
Fjä llbacka skulle dras in och I är ruggigt och rått ute kommer 
Greb bestadsprästen sköta tjänsten i vi gärna samman till olika for
här. Nu får Fjällbacka behålla mer av gemenskap. Studiecirklar-

h k . .. b .• gemytlighetens tecken och alla de vad han menade och delade 

fullt hans uppfattning. 
präst men i gengäld låna ut ho- na ar ommlt ratt ra 19ang. I . 
nom då och då till Bärfendal. Själv leder jag ett par studiecirk- tnvdes. 

Det var länge mycket oklart om lar över Bibeln och en i livs- Komminister Pleijel hälsade Därefter ställdes resan till 
jag skulle få stanna i Fjällbacka åskådning och är med i ett par välkommen och gladde sig åt att 

Österrike, dit komminister Pleijel 
eller ej. Problemet gällde vem av till. Kantor Cederbratt har en så många hade kommit. Psalmen 
de båda ordinarie komministrarna musikcirkel i sång och en flöjt- 241, "Öster, väster, norr och sö- tillsammans med andra prästmän 

i Kville pastorat som skulle fly t- skola med ungdomar. Till Svenska der" sjöngs under kantor Ceder- från Göteborg skulle vara med vid 

ta, komminister Brander i Sven- Kyrkans Studieförbund har vi bratts ledning. Därefter visade invigningen aven kyrka i en Lut

neby eller jag. Den 10 no vember också anmält två studiecirklar i komminister Pleijel ljusbilder och herförsamling i Kapfenberg. När 

blev det klart att d~t var ko m - porslinsmålning. Det är Fjällbac- kommenterade dem på ett med- resan till Österrike var slut in
minister Brander. Men egentligen kas nya apotekare, fru Ingrid ryckande sätt. Första delen av 

togs kaffe under det att det förut 
skulle jag då flytta till Svenneby Österlind, som skickligt och inspi- re"an gick till Berlin där det 

o 'nämnda lotteriet och kollekten 
eftersom tjänstgöringsorten för rerande leder dessa. Och ni skulle visades ett avsnitt av Väst-Berlin, 
komministern i Kville Pastorat se resultaten! Det flyter ädelt med vackra bilder som bl. a. be- vandrade runt borden. Kantor 

Ingemar Cederbratt underhöll 
skulle bli i Svenneby. Men vad konstnärsblod genom månget fjäll- rättade om återuppbyggnaden 

med sång. 
skall man ha paragrafer till om backahjärta. där. Några bilder från motsatta 
man inte får ändra på dem Vad övrigt är att förtälja är att sidan (Öst-Berlin) visade i det Efter kaffet tog resan fart 
ibland? Domkapitlet har beslutat en septemberdag for ett 40-tal närmaste direkta motsatsen till ytterligare och de närvarande fick 
att jag skall få stanna i Fjäll-. fjällbackabor med omnibus till väst. Kalt och ruiner vittnade då vara med till Italien, närma

backa . s~ läng~ jag. är kvar som I Marstran~. och att ett 100-.:al en mycket mer här om krige~s f~.sor re bestämt S:a Maria La Burna, 
komml~lst.er l ~vzlle Pastorat., oktoberkvall sarr:lades. tIll forsam- än vad förhållandet var l Vast-

I 
en liten förstad till Neapel, där 

Men nar Jag en gang flyttar kom- hngsafton l Forsamlmgshemmet. ---- Göteborgs stift planerar att hjäl-
mer kyrkoadjunkten att bo i FjäU-j Där höll jag föredrag om den resa .. .. . I pa en Lutherförsamling. Kommi-

. .. .. .. .... • Och da1med satter Jag punkt • 
backa och kOmmlnlstern l S venne- ost och vas t om Jarnrzdan som nister Pleijel skildrade förhallan-. .. . . I . d for denna höstskildring från Fjäll- ·1 by. Detta mnebar att Jag faktIskt Jag loretog l september mana . dena här och hur folket som är 
är Fjällbackas siste komminister. Kantor Cederbratt förljuvade backas k~rkto~n och önskar Er mycket fattigt, har det. 'Skolan i 
N k · d·' k d· , alla en gladJerzk Jul. 

l an lllte ana va Jag gar om- samman oms ten me sm varmt I I byn kan ta emot högst 350 elever 
krzng och k~~l1ler mig h.lstor~:.kl klingande tenor. ?,ch kollekt UPP-I Eder och när man vet att antalet barn 

Vad znnebar det nu for FJall- togs tIll LutherhJalpen. I Bengt Pleijel. lIgger i närheten av 1.000 st för-

I står var och en att ett stort fler
;-----------------------------------...., tal av det uppväxande släktet var-

ÖVERSTESILL 
Marknadens förnämsta 

sillinläggning 

Aktiebolaget Gust. Richter 
KONSERVFABRIK 

Lysekil - Fjällbacka 

ken lär sig läsa eller skriva. Lut
herhjälpen försöker med alla me
del, och har nu fått inköpt en 
tomt där man tänker bygga så 
fort tillstånd ges. En pampig bild 
av påven samt en mindre pampig 
bild aven 12 års flicka, mycket 
dåligt klädd, från S:a Maria La 
Bruna avslutade komminister 
Pleijels tal i ord och bild. 

Till sist sjöngs psalmen 519. 
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Fullmäktigesammanträde 

med luciakaffe 

I Samhällsråd ... 
Forts fr. sid. 3. 

den av sådana allmänna anlägg
ningar, vars skötsel anförtrots I Tel. 29 

Fjällbacka municipalfullmäk- trafikkommitten Ingemar Järund, detta, och att förbereda ärenden, 
tige återvalde vid årets sista sam- Nils Eriksson och Ake Hugosson. som skola behandlas av rådet el

manträde söndagen den 10/12 till Bengt Olofssons ansökan om be- ler stämman. Tillverkar: 

ordförande Östen Hedenfjell och frielse från ledamotskapet i vat- Vid samhällsstämman äga alla 
till förste vice Arndt Berggren ten och avloppskommitten bevil- röstberättigade personer, som äro 

samt till andre vice ordförande jade" och valdes till ny ledamot bosatta inom samhället, rätt att 
Wilhelm Larsson. Rune Johnsson. Municipalnämn- deltaga. Samhällsstämmans upp

gift är att behandla revisions- och 

MATBRÖD KAFFEBRÖ 

BAKELSER _ . TARTOR 

Till revisorer återvaldes Ivan dens förslag att municipalsamhäl
Berg, Algot Torewi och Arne let skall ingå i vägsamfälligheten 

Fossum. Till revisor för Fjällbac- Bräcke- Leran bif~lls. ;rån ~une I sin serveringsbåt. Fullmäktige be
ka Idrottsplatsförening valdes Johnsson m. fl. forelag begaran slöt att anvisa plats vid Badhol-
Ake Hugosson. Ledamöter i be- om att en gatulykta skulle upp- men för en hyra av 250: _. verksamhetsberättelser samt äre 

redningsutskottet blev Tage sättes vid Församlingshemmet. Efter sammant!'ädet, samlades den rörande organisatione . e 
Reichenberg, Ture Franzen, Arne Begäran bifölls. municipalfällmäktiges ledamöte~ nomi, utse ledamöter till -
Fredlund, Karl Axel Karlsson och I Fru Märta Grönberg, Karlstad, i Pensionärshemmet, där fullmäk- hällsrådet, välja revisorer för o~
Wicke Widelius. Ledamöter i begärde att få hyra kajplats för tiges fruar enligt tradition bjöd ganisationens räkenskaper 

Luciakaffe nyn. pensionärshemmet. 

Konfektyraffären Centrum 
Fjällbacka. Tel. 202. 

Specialaffär för: 

Frukt, Konfektyrer, Tobak, Tidningar och Film. 

Nu utvidgade öppningstider även vintertid: 

vardagar 9-21, söndagar 10-1 r, 15-21. 

p å kaffe. Här talade ordföranden ordförande och vice ordföra de -
Östen Hedenfjell och tackade stämman samt dessutom upp- = 
municipalfullmäktige, nämnder till behandling ärenden, o 
och styrelser för det gångna åreto av betydelse för samhället. 

arbete, samt tackade Pensionärs- Det bör vara samhä llsstä.mma.ru 
hemsstyrelsen för att fullmäktige ordförande angeläget att "er -a :or 
fått vara i dessa lokaler och av- att stämman blir ett organ. : 
sluta sitt sammanträde. Vice ordf. omfattas med intresse a'- _ 
Arndt Berggren framförde Llll- hällets medlemmar, och däri", er..
mäktiges tack till Östen Heden- om blir ett effekti,·t opinions -
fjell. Till sist framförde municipal- gan för samhällets intres-en_ D :5-

nämndens ordförande Elon Eng· utom bör stämman utgöra 
berg samhällets tack till alla: h!l- kontaktorgan mellan 5.:: unhä!Del3 

mäktige, styrelser och nämnder kommunala fönroende -
för det goda samarbetet, samt dess väljare. 
hoppades att man vid tillLllle 
skall kunna samlas åter i denna 
vackra byggnad. 

Sedan man druckit kaffe gicks Frivil~iga avgihfter från -. 
"h " d" I I d .. I mnevanare oc penmnggavor_ 

usesyn ar styre sens e amo- enskilda personer till \-is5a _ ~_ 
ter VIsade och berättade om sa- "11 I" h k -
ker för deltagarna. Byggnadens 
interiör var en vacker skapelse, 
vackert möblerad med såväl gam
la som nya möbler. Ordföranden 

ha sange agen eter -unna 

ifrågakomma. 

Länsförbundet 

i Stiftelsen Fjällbacka Pensionärs- sammanträden 
hems byggnadskommitte, Arne varje anslutet samhälle o b 
Fredlund framförde styrelsens vilka välja förbund t)Tel;e oc 
tack till de som för Byggnads- behandla förbundets angelägenhe

föreningen Fjällbacka Folkets hus- ter. 

förening medverkat till den va ck- Det är förbundets uppgift a. 

ra gåvan som stiftelsen erhållit . verka för att kommunala och and-

NYTT BIDRAG TILL 
PENSIONÄRSHEMMET. 

ra offentliga organ få kännedom 
om organisationen och dess ,-er'--

samhet samt söka bibringa dessa 
Byggnadsföreningen Folkets Hus en välvillig inställning till denna. 

Fjällbacka har upplösts. Förening- Dessutom skall förbundet "erka 
ens sista sammanträde hölls i för att samhällen, som sakna or
Gröna Lid under Algot Torewis ganisation, bilda sådan samt su

ordförandeskap. Sedan likvidat.o-I :n:ller~ de anslutna samhällena till 
rernas berattelse och slutredovls- mltlatlv och verksamhet. 
ning ävensom revisorernas berät-

telse föredragits och godkänts, 
, beslöts att föreningens verksamhet 

Detta förslag kan vara något 

att tänka på såsom en framtida 
möjlighet för Fjälibacka och 
många andra samhällen, när kom
munreformen blivit genomförd. l

, har upphört. Enligt beslut tillfal

ler tillgångarna, kr. 10.000 :-, 
I Stiftelsen Fjällbacka Pensionärs-

• _________________________________________________ ~ hem. Östen H edenfjell. 

a 

st 

de 

AT 
rio 
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Legala notiser 
FÖDELSEDAGAR 

son, Fjällbacka, den 19 juni. 
Fiskare Erik Julius Engberg, 

Hjärterön , den 26 juni. 

65 år. 

En tur skärgården 
Det är en sensommardag i slu- - Vart tycker du vi ska ga-

inom 
första halvåret 1962 
Fjällbacka kyrkobokförings- Kontorist Johan Algot Torewi, tet av augusti. Vädret är väl inte ropar skepparn till mig. 

distrikt. Lersten, den 1,0 januari. det allra bästa för en sjötur. Men - Vi går genom Hamburg-
50 år. Sjöman Johan Mårten Johans- av vissa skäl har vi valt denna sundssundet och bortom Hornö, 

Badmästare Tage Alvar Berg, son, Fjällbacka, den 14 januari. dag. Vi äro fyra goda vänner, svarar jag. 
Fru Ester Valborg Karlsson, f. som skall ut på en tur i båt. Det 

Fjällbacka, den 3 januari. - Ska ske kapten, säger skep-
Eriksson, Kalvön, den 3 april. är alltid så roligt att få komma parn ska"mtsamt. Fiskaren Gustaf Lennart Gran-

Fröken Annie Emelia Valborg på sjön. Det är på något sätt så 
qvist, Fjällbacka, den 11 februari . , Rullstolen, har man omsorgs-

Fru Ragna Margareta Krl
'stl'na Palsson , Fjällbacka, den 20' april. befriande. Jag har glatt mig sär-

Grovarbetare Axel Ture Zach- k'l 'd fl k d f fullt bundit fast, så att den inte 
Bräck, f. Handspik, Mörhult, den s l t at enna ut y t, är ör att ska rulla runt. Det är verkligen 

risson, Mörhult, den 27 april. det händer så sällan att J' ag får 
29 mars. I underbart att känna den något 

.. 
F.' röken Dagmar L.om.·sa Dorthe, vara tillsammans med dessa mina 

Fru Lisen Andrea Ingegärd varma vinden smeka ens kinder 
FJallbacka, den 19 Jun!. , kära vänner på en gång. När den-

Aronsson, f. Strömberg, Fjällbac- samtidigt som man känner lukten 
ka, den 30 mars. 70 år. nå tur göres, är det fara å färde av hav. 

Fiskaren Yngve Karl Alrik Ols- Fru Helena Eleonora Olsson, f. att två av dem blir tvungna att Så når vi Hamburgsundsundet, 

K I d 7 '1 Ed, Korsön, den 12 februari. lämna Fjällbacka, och därför kan-son, a vön, en apn. skepparn slår av motorn på halv 
F A I b R f ske det blir vår sista g'emensam-Hamnmästare Karl Eitel Vol- ru gnes nge arg uus, . fart. Det är förunderligt vackert 

mar Karlsson, Fjällbacka, den 9 Eriksson, Fjällbacka, den 28 april. ma utflykt. detta sund, med sin rika vegeta-
april. F. d, barnmorskan Anna Lin- Efter att ha gjort lös båten från tion på Hamburgs-sidan och sin 

Föreståndare John Yng ve Rei- nea Mårtensson, f. Niklasson, bryggan, ställer sig skepparn bred- vackra bebyggelse på motsatta si-
mer Johansson, Fjällbacka, den Mörhult, den 2 juni. ben t i aktern och rättar till båt- dan. 

25 april. 75 år. mössan med lotsmärket, varefter - 0 , så vackert! utropar alla 

F "k M" A S db han lutar sig över motorhuven och entusiastiskt, varefter någon till-ro en arta urora un erg, F. d, rikstelefonisten Ester Stu-
F "'llb k d ? . lyfter av locket med orden: läg'g'er: Det fa' r man aldrl'g se na"r Ja ac a, en - Jun!. belius, Fjällbacka, den 16 mars. 

F HI'ldur Charlotta FJ'äll- - Nu få vi se hur denne kam- man kommer landsvägen. ru Fru Anne Teresia Nordblom, f. 
" f D hl F"'llb k raten har det ... Innan jag sät- - NeJ', det fa'r man l'nte, sva-strom, . a gren, Ja ac a, Hansson, Fjällbacka den 25 

den 29 juni. mars. ' ter igång brukar jag alltid tala rar skepparn och fortsätter: Varje 

55 år. F. d. mästerlotsen Karl Viktor ~:~mt:'~t. motorn, tillägger han vår vill mamma hit, för då är här 

Fabriksarbetare Erik Verner Ekström, Mörhult, den 26 mars. så sagolikt vackert, nästan som i 
Så startar han motorn och bac- Holland. 

Aronsson, Fjällbacka, den 2 janua- F. d. bankkamrer Bror Folke 
kar ut ett stycke, varefter han Ruus, Fjällbacka, den 25 april. 

F. d. lärarinnan H elena Gusta- sätter kurs ut mot Badholmens 
rio 

Fru Justina S vea Kristina 
Holmberg, f. Bolander, Dyngön, va Benettsson, f. Johansson, Mör-

pir. Han är en typisk represen
tant för sjöfarare - lugn och 
trygg. När vi rundar udden på 
Badholmen, börjar snäckan att 
gunga. Det känns underbart. Alla 

Våra blickar vandra från den 
ena. till den andra sidan av sun
det, man har svårt att bestämma 
sig för vilket som är vackrast. 
Själv beundrar jag den lilla kyr
kan, som ligger överst på Ham
burgön. Hon ligger där som en 
fyrbåg - vitrappad och välskött. 

den 3 mars. hult, den 4 juni. 

Fru Ester Aurora Corneliusson, Fr. d. Stenhuggaren August 
f. Fjällström, Fjällbacka, den 23 Valdemar Andreasson, Norra Öds-
mars. mål, den 3,0 juni. 

Bilinstruktör John Emil Hell
berg, Fjällbacka, den 6 april. 

Köpman Bror E vert Vilgott 
Vald ner, Fjällbacka, den 26 april. 

Fröken Astrid Dagmar Magnus-

80 år. 

Förre smidesmästaren 
Granqvist, Fjällbacka, den 
nuari. 

känner vi oss glada och pigga. 
Vi rundar nu Oxnäsudden och 

Carl I sätter kurs mot Stensholmen. 

20 ja-

Eriksson, född 1890. 

- N u är det väl snart på tiden 
att vi lägger till någonstans för 
att dricka kaffe, säger jag vänd 
mot skepparn. 

- Ja, vi ska lägga till vid bryg-17 dec.: A nna Olsson f. J ohans-
FÖDDE son, född 1884. gan på Hornö, för där är lugnt 

Fru Göta Anna-Lisa Franzen, november 196.0'--31 oktober 27 med den här vinden, får jag till 

son, Hjärterön, den 28 april. 

f. Johansson (Kahlman), Fjäll- jan. 1961: Axel Julius Ric-
1961 svar. 

backa, den 3 maj. I 5 nov. 196'0". Susanne EIII'nor hardsson, född 1884. Snart är vi framme vid nämnda 
Hem.ägare S ven Gunnar Karls- Lt·nd. 12 febr.: Charlotta Johannesson 

I brygga. Skepparn stannar motorn 
son, Norra Ödsmål, den 14 maj. 8 dec. '. Ert'k Per-Arne Karlsson. f. Augustsson, född 1871. h l" f ]. h d oc agger ast ena man, oc e 

Fru Ruth Valborg Andreasson, 1 22 dec. : Anna Katarina H el/berg. 18 febr.: Paulina Viktor f. Pers- andra plockar fram korgen med 
f. Johansson (Järund), Fjällbacka, 4 jan. 1961: Bengt Anders Carl- son, född 1884. kaffet och smörgåsarna, och det 

den 28 juni. qvist. 14 mars: Gerda Matiida Johans- dukas på motorhuven. 
60 år. 9 maj: Anna-Karin Birgitta Ek- son f. Carlsdotter, född 1878. Det smakar underbart med 

Stenarbetare Gustaf Georg Gott- ström. 22 mars: Robert Anselm Aker- kaffe och smörgåsar. Sjön suger, 
frid Gunnar Andersson (Berg- 9 maj: Eva Marianne Granqvist . ström, född 1882. brukar man säga, och det ligger 
kvist), Fjällbacka, den 25 februari 14 juni: Sten Richard Rönnblom. 26 april: Johan Algot Forsell, något i det. En tanke kommer för 

Folkskollärare Hilding Bruno 21 juni: Lars Yngve Turesson. född 1873. mig, när en av mina vänner 
Edesten, Fjällbacka, den 10 mars. 13 juli: Barbro Marianne Kris- 13 maj: Karl Arvid Arvidsson, hjälper mig med smörgåsen. Hur 

Fru Annie Torborg Mel/in, f. I tensson. född 1889. underbart är det inte att det finns 
Jonasson, Mörhult, den 19 mars. 2{} juli: Anette Margareta S vens- 8 juni: Maria Engberg f. Ols- armar, som vänligt sträckes emot 

Lagerarbetare Sven Harald Cor- son. son, född 1893. en, då ens egna armar är bundna 
neliusson, Fjällbacka, den 11 april. DÖDE 18 aug.: Hulda Elfrida Wikström av invaliditet. Tänker någon på 

Konserv.arb. Karl Martin Mag- november 196.0'--3 1 oktober f. Hansson, född 1885. vilken rikedom det ligger i för-

nusson, Mörhult, den 24 april. I 1961 3 sept.: J oh anna Elisabet AS-I mågan att själv kunna föra ma-
Fröken Ruth Valborg Johans- 2 nov. 1961: Erik Bernhard berg f. Johansson, född 1882. Vad god vänd till sid. 14. 
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FFF -nålen klar 
Den på ett par årsmöten 

omdebatterade föreningsnålen 
för FFF:s medlemmar är nu 
klar och kan beställas hos kas
sören, John Johansson, Fjäll
backa. 

Nålen är mycket trevlig i 
silver och blått. Storlek: Höjd 
14 mm, bredd 9 mm. 

För att få priset ,å lågt som 
möjligt beställdes ett förhål
landevis stort antal nålar. Vi 
uppmana därför alla FFF
medlemmar att göra sin be
ställning snarast! Pris pr st. 
kr. 3: 75. 

Styrelsen . 

En tur" 

Till forna tider återgår e/c. 
Det har ofta förut talats om I hjälp, när fara eller fördärf är 

den "gamla goda tiden", men när för handen, och Syslan är sådan, 

man kommer i tillfälle att taga I. at hon ingaledes tillåter uppskof, 

del av de lagar och förordningar' särdeles wil Bergsbruk, hwarest 

vilka då voro gällande ifråga om 

I 
"sabbatens" helgande, så visar det 
sig, att nutida nöjesåkare, sön-

I

dagSjägare och spinnfiskare etc. 
har mycket att tacka för, att dessa 
stadgar äro ersatta med nuvaran

I de betydligt mera toleranta såda
na. En år 1686 utfärdad lag in-
nehåller t. ex. följande. 

under tiden en stundelig ackt, 

uppsigt och orsorg fordras: Dock 

skola the, som med sådant hafwa 
at beställa, altid wara förman te 
och förbundne, at hafwa Gudelige 
tankar, och a t ära then s tore och 
Alsmägtige Guden, med Böner, 
Lof, och Tacksägelse; Och the 
som i slike mål hafwa at bjuda 

"Gå til skogs och skjuta, eller och råda, måste altid, efter högsta 
fara til sjös och fiska under Guds- gjörligheten, så laga, at sådane 
tjänsten, skal aldeles wara för- Betjenta wäxlas om, så at then, 
budit, vid 40' Marker Silfwer- som i slik beställning är then ena 

I mynts Böter: Men om Fiske-lekar Söndagen bårta, kan then följan
äro förhanden, och fara är, att de uti Guds Hus sig inställa. 
rätta tiden til theras nyttjande för- Inga Comedier, inga Kort
flyter, måge the, efter förrättad eller Tärninge-spel, måge om 
Gudstjänst, skötas och i akt ta- söndagarne tillåtas; Icke heller 
gas, och jämwäl en Husman tillå- Bollhus, till Spel och fåfängt tids
tit vara, emot aftonen, til sin nöd- fördrif öpnas, wid Fyratijo Mar
torft och uppehälle at fiska, men kers Böter. 
eljest intet. Sådana Syslor må Ingen må om Sön- och Högtids
man ock saklöst om Söndagen för- dagarna någon Resa til Lands el
rätta, som äre oumgänglige, så· ler til Sjöss anträda och begynna, 
son matredning i huset, barna och förr än Gudstjänsten, så i Städer

ten till sin egen mun? Detta är I boskaps skötsel, och annan slik, ne som på Landet, är förrättad, 
något man kanske inte tänker på., sin egen eller sin Nästas nöd- vid Fyratijo Marker Silvermynts 
Det blir för många något slen-I 
trianmässigt. Kanske är det den 
fysiskt handikappades uppgift att 
rikta andras blickar härpå. 

Forts. från sid. 13. 

Efter att vi har druckit kaffe, 
fortsätter vi ut genom Hornö-
ränna och gör en avstickare ut 
på Soten. Här riktas våra blickar 
ut mot horisonten, där hav och 
himmel tycks smälta samman. Det 
är något stort och mäktigt som 
kommer en att känna sig liten. 
Det är som att se mot framtiden. 
Alla fyra har vi just detta gemen
samt, att vi har framtiden fram
för oss. Det får vi en påminnelse 
om just här. 

Vågorna, som lyfter oss upp och 
skjuter oss framåt, tycker mig 
säga något: Se vad livet bjuder 

dig av skönhet. Tro på det goda I 
och älska det. Ditt liv är ej för
gäves. 

Så nalkas vår färd sitt slut. J ag 
vet inte hur de andra känner det, 
men för mig har det varit en un
derbar tur. En underbar stund. 
Det känns därför vemodigt att 
uppbrottet nalkas. Varför ska de 
ljusa och vackra stunderna i livet 
vara så korta? Nu återstår endast 
hoppet om att få uppleva en ny 
sommar, och att det då gives till
fälle till en liknande utflykt. 

Morgan Engström. 
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' 8 4 f> 

GÖTEBORGS BANK 
Grundad 1849 

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 

SKOR 
för alla åldrar 

<Brona (i~9 

pensionat oc~ 23iograf 

FJÄllBACKA Tel. 41 

;At~l1~ & 

S~Zi~6IJtlJ 

Framkallning och Film 

9jiill6acka 9ctcatelje 
Telefon 9 

V älkomna till oss för att 

JULHANDLA 

Fjäll backa 

Bok- & Pappershandel 

Tel. 19. 

böter, på then som reser, och 
Tjugu Marker, på then som häst 
eller båt ther til läjer: Men är 
någon under wägen och på sin Re
sa, så skall han, när Sön- eller 
Högtidsdagen infaller, ändteligen 
så laga, om thet är til Lands, at 
han kommer til nästa Kyrka, och 
förrättar Gudstjänsten, eller om 
thet är til Sjös, at the hålla Bön, 
och Prisa Gud med Psalmer och 
Lofsånger. Then thetta försum
mar, man vare förfallen til samma 
Plickt, som ofwen förmält är." 

A. Torewi. 


