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INVENTING 
BYGGER FABRII( 
Inflyttning 

september 
~ 

I 
Inleder sa marbete 

med ASTRA 
På den tomt på Ödsmålslätten Sedan ett år tillbaka har In-

som Inventing förra året inköpte venting på uppdrag av Astras dot
av samhälle t är nu arbetet i full terbolag AB Sjuco hållit på med 
gång med uppförandet aven ny utveckling av maskiner för till
fabrik på c: a 50.0 m2 + kontor. verkning av deras termometer
O m allt går efter p lanerna så skydd Steri-Temp. Detta är pa
kommer fabriken att vara inflytt- tenterat i 8 länder och är i hu-
ningsklar omkring l sept. vudsak avsett för sjukhus. Anord-

N
·· b ··k I . ningen lancerades för första gån-
ar man eso er nventmgs 

ol!·ka arb t l t .. f·· gen den 15 februari i år och har e sp a ser, man ar or, ,. 
d . . h t ' 4 ··11 'f·· fatt ett sa fmt mottagande att de agen m ys pa sta en sa or- . ' 
t , tt d . fl '. .. I hos Inventmg bokade beställning-s ar man a enna m yttnm cr ar 

efterlängtad. För närvarande" är a~na väsentligt utökats. Tillverk-

d t ' t' t· d b f· l· l k nmgen av Steri-Temp är nu i full e sa rang ! e e mt !ga o a-
lerna, att arbetet måste bli lidan- gdae'ng i de av Inventing konstruera
de härav. automatmaskinerna. För att 

täcka behovet har man nu blivit 
Själva fabriken uppföres av tvungen att beställa nya maskiner. 

lättbetong med en stomme av 
strängbetong. Härigenom har man 
fått en lokal, som blir helt fri 
från pelare, då strängbetongbal
karna har en spännvidd av 15 m. 
som är lika med fabrikens bredd. 
Kontoret bygges i rött tegel, vil
ket kommer att bryta mot den i 
övrigt vi ta fabriken. Tillfarten till 
fabriken är dimensionerad så att 
man med " långtradare" kan köra 
direkt in i fabriken. På båda si-

Var god vänd till sid. 5. 

ARSMÖTE 

Föreningen för Fjäll
backa håller årsmöte i För
samlingshemmet torsdagen 
den 26/7 1962 kl. 19.30. 

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

ODD 

Den färsta båten. 

Oxnäsvarvet levererar 

SLn första båt 
I dagarna har varvet på Oxnäs 

fått sin första egen tillverkade båt 
sjösatt. Det är en julle-betonad 
motorbåt försedd med en mindre 
ruff. Båten är mycket snygg och 
lär ha goda sjöegenskaper, så 
varvet har all heder av sitt arbete. 

Det är ganska länge sedan en 
båt tillverkades i Fjällbacka. Man 
får gå ända tillbaka till W-talet 
då Justus Åkerström med sone~ 
Robert höll på som bäst, åker
strömarna vora specialister på s. k. 
roddbåtar. 

Vi frågar nu Bror Jansson om 
den här första skapelsen kommer 
att följas av flera och får till 
svar att det absolut är meningen, 
men att man inte är säker på vil
ken typ man skall gå in för. Man 
vill gärna tänka sig en klassad 
båt, som då helst skulle göras fle
ra åt gången. Möjligen blir det 
folkbåtar, som man har en viss 
klockarkärlek till och som kan in
rymmes två åt gången i de nu
varande lokalerna. 

Inventings nya fabrik sedd från Ödsmålsvägen. 

Det är annars fullt upp att 
göra på varvet vars byggnad är 
helt kringränd av upplagda bå
tar. Jag undrade hur man skulle 
hinna med alIa dessa båtar i tid 
mnan sommargästerna anländer. 
Men både Bror Jansson och hans 
nye medarbetare Ture Krantz an
såg att allt skulle gå vägen även 
detta år. 
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\ TV -utsändning om 
I 

I spetälska väckte 

de 

Tidskrift för Föreningen föl' Fjällbacka 

"Vi kommer tillbaka" 
Arboco har öppnat försäljnings

kontor i Uddevalla, 

I nummer 10 av denna tid-
När Fjällbacka Röda Korskretsdrag till de spetälska från elever- skrift presenterades ett nytt före-

upptog insamlingen till förmån I na i H åkebackens skola \'ilket de tag, som etablerat sig i Fjällbacka, 

D 
o för de spetälska, utfördes den till har all heder av, AB Arboco, Sedan dess har före-

et rör pa SIg en början av kretsens ordf. fru taget växt betydligt, och efter-

I Sonja ~roling och fru All~ce Ede- F' Ub k ,.{' frågan på deras husvagnar under 
Omkring den 15 sept. i år be- I sten, FJallbacka. Men de fICk snart jä ac aj iskarna våren har varit stor. 

räknar Inventing vara inflytt-I hjälp med sitt arbete. tt" 2 'l' För att så mycket som möjligt 
nl'ngsklar l' den under byggnad - När eleverna vid H åkebac- omsa e over m~ J sprida ut försäljningen över hela 
varande fabriken. Fjällbacka får I kens skola femte klass fi ck höra Fjällbackafiskarnas andelsför- landet har firman engagerat del~ 
härigenom sin första industri för att vi hade insamling, säger fru ening omsatte 2,056,450 kr. un- fasta å terförsäljare med egen 

förädling av produkter, om man Edesten, blev de alla ivriga och der 1961. Av verksamhetsberättel-, firma, dels fritidsförsäljare och 
bortser från fiskerinäringen. In- ville hjälpa till. De ville ha listor sen framgår att under året till dels heltidsförsäljare, De sist
venting sysselsätter f, n, ett tjugo- allesamman, men vi fick organi- föreningen införts 804,832 kg fisk nämnda har alltså haft ett distrikt, 
tal personer, men fortsätter ut- sera upp det så att en del av bar- och skaldjur samt 2,033 lådor I där de visat de olika typerna hus
vecklingen i nuvarande takt, kom- nen fick ta med sig listorna till skrapfisk, Omsättningen hade un- vagnar vid bensinstationer, på 
mer säkert mera folk att behövas, I de platser jag inte kunde nå. Just dergått en mindre ökning jäm- utställningar o, d, Det är bl. a. 

AB Arboco, som säljer husvag- då rådde det besvärligt väder med fört med föregående år, och upp- två Fjällbackabor, som har prö
nar importerade från England, is och snö på vägarna. Men bar- gick till kronor 2,056,450: 18, \'at på hus\'agnsförsä ljning nu 
har i år mångdubblat sin försälj- nen var så ivriga att få börja med Medlemsantalet uppgick till 150" under \'åren, nämligen hrr Elon 
ning. Man har härvid anlitat folk detsamma, för de hade sett ut- Ur årsmötesprotokollet saxa vi: I Engberg och Ake Hugosson, De 
från samhället. Utställningen av sändningen i TV om de spetälska. I I tur att avgå ur styrelsen var har, som bekant, andra sysseI
vagnarna har visserligen av prak- I?e n~jde sig inte med att besöka I Karl Persson, Kalvö, Evert Ek- sättningar annars under året, men 
tiska skäl förlagts till Uddevalla, I sma ~armaste ~rannar uta~ de b,e- I ström, Fjällbacka, och Yngve Jo- \'ille prö\'a på försäljaryrket ett 
men för viss egen tillverkning räk- gav sIg l vag langt hemJfran, Nlls hansson, Heestrand, Samtliga åter- taO', 

Christensson Nordy bör särskilt valdes, Övriga ledamöter är hr .. .. .. " 
nämnas, Hans energi medförde, B O" db H b d '\ Id forsa lJnmg av nya hus-ror rant, am urgsun , ' . , . 
att han begav sig ut på långa I H I b D .. K I R vagnar bhr de t, hksom VId bll-van o m erg, yngo, ar , .. ..' , ....' . 
cykelfärder varunder han trotsa- K h R B hl ' F '''II I forsaljnmO'. nodvandlgt att Ibland 

Föreningen för Fjällbacka I rantz oc une o m, Ja -, .. 
de både storm och is Man har b k T 'II ' • Id byta m begagnade vagnar, For att Postgiro 410318 'ac a. I revIsorer aterva es . " " .. 
sällan sett något gladare än när h El E b h V' lh I I fa en fast punkt for dessa och , rr on ng erg oc I e m.. • ' 

S t Y r e l s e: han en dag kunde överlämna J F"'llb k O b d 'II for att fa kontor I de nya 'ag-onasson, ja ac a, m u tl 
Ordföranden: 217:- och efter en tid ytterliga- Svensk Andelsfisk blev hr Bror narnas importhamn, har Arboco 

D , k" H J" d 202 · J' d . I - arrenderat ett område vid Euro-Ire tor arry arun, re ~ Sa nog mns et hjä P~Odbrant, Hamburgsund, 
Ott L · dbl d .. 18 L d h l' b .. pa\'ä2: 6 i Lane- H errestad, strax o m a s vag , un samma oc trev Iga arn som gar- Från kommitten för ny kaj bygg- ~ 

v. Ordförande: 

Läroverksadj. Sylve Larsson, 
Sveaväg. 119, Stockholm 

Sekreterare: 
Kamrer Bo Reichenberg 
Källgatan 18 B, Arvika 

Kassör : 

Köpman John Johansson, 
Fjällbacka 

5 :te medlem: 
Doktor Gunnar Bundsen 
Bromeliusg. 9 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
maste bygden. 

I 
'II . norr om L dde\'alla. Dä r stä ller na VI göra en msats. nad förelåg ett förslag som be-

F d N 'I Ch ' de upp och demonstrerar \ 'agnar-em ung ornar, l s rIstens- handlades. Förslaget var upprättat 
B, , W'k .. L'II na, och dit kommer inuesserade son, Irglt l stram, l emor av Göteborgs Allmänna Byggnads-

H I b L · b h A d h från hela Yä lS\'erige. o m erg, IS et nersson oc byrå, och var preliminärt beräk-
Erland Palm samlade tillsammans nat till 145,000 kronor. Förslaget Till a tt börja med s"ö te - ~3.r
in hela 773:-. Ett vackert bi- godkändes och beslöts att söka I na Arboco \'id idan a' S! t ord ' -

statsbidrag å kostnaderna, 

d F "'llb k b Arets vinst 21.802 kr beslöts 
nar man me ja ac a som as. I 

M , kf d h fördelas enligt styrelsens förslag: m armen expan erar oc 
det gör även båtbyggare Jansson 5 proc. ränta på medlemmarnas 

I som i vinter byggt sin första båt, insatser 716: 20. l proc. efterbe
talning på levererad fisk och skal
djur 12,936 kr. 1 öre å terbäring 

vilken nästa å r kommer att följas 
av flera. Fiske, konservfabrik, 
serviceyrken etc, bedrives i stort per liter brännolja och fotogen 

naric arbete, men företaget \ 'äxte. 
och snart ble\' det omöjligt att 
klara av skötseln på så sätt. .-'l.rne 
Fossum, som jämte sin far drev 
dels en speceriaffär dels en kon
fektyraffär Fjällbacka, har 
arrenderat ut dessa, och ägnar 
sig båda nu helt åt Arboco. 

sett i samma utsträckning som samt 5 proc. på smörjolja 4.650 " Rörelsen har i stor utsträck
tiII reservfon- ning måst flyttas till Uddevalla. föru t. kr. samt överföres 

Planer finnes vidare på att I den 3,500 kr. 

uppföra en fabrik för monterings- ----
D etta var väl inte tanken från 
början, men av praktiska skäl 

färdiga hus enl. nytt system, FISKEHISTORIEN. visade det sig nödvändigt, dels 
Man kan således med skäl på- En handlande i Fjällbacka som ur försäljningssynpunkt dels på 

stå, att företagsamheten är på höll på med att förtöja sin båt grund av att husvagnarna impor
frammarsch i samhället. Det har fick se en marulk på sjöbottnen teras dit", säger Arne Fossum. 
tagits friska initiativ på flera håll, vid bryggan. Något lämpligt fisk- "Vi har dock för avsikt att sna
som gett arbe te åt många, Fort- redskap hade han ej tillhands rast möjligt förlägga en del av 
sätter denna tendens på samma men han tog ett ankare, slängde rörelsen i Fjällbacka, ev. i sam
sätt, kan man med förhoppning det i gapet på ulken och drog arbete med en firma, som inom 
se framtiden an. De ungdomar, upp både ankare och ulk, kort ämnar starta tillverkning av 
som växer upp i samhället kanske Ulkens matnyttiga del = stjär- monteringsfärdiga hus där. Så vi 
kan beredas den sysselsättning, ten vägde 13 kg så hela fisken kommer tillbaka, hoppas vi", Slll-
de hittills fått söka på annat håll. hade nog vägt c:a 40 kg. tar Fossum, 
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Fjällbackas näringsliv: 

Att trålfisl(are 
I{ÄNT FOL[{ I FJÄLLBACI{A 

vara När Per Nyström 1950 blev gande chef sitter på residenset 
landshövding i vårt län, visste de, vid Skeppsbron i Göteborg. 

De två föregående a lstren i som även skepparna på "Frank" 

denna "artikelserie" har kommit och "Men tor" anser Oskar Carls
till på så sätt, att jag har skrivit 
en hel del frågor till skepparna 

son att det stora problemet vid 

detta fiske är a tt klara trålarna 
och fått skriftligt svar. Jag tror, från att rivas sönder. 10- 15 
a tt jag på så sätt har gått miste 

som kände honom, a tt bohuslän- Landshövding Nyström är född 
ningarna och gö teborgarna var 19·03 och den äldste i en fram
att gratulera. En populär och du- gångsrik syskonkrets från Väster-

om två trevliga pratstunder, om gånger om året händer det att 

m an skall döma efter den triv- trålen fastnar i vrakdelar eller 

samma lördagskväll, jag tillbrin- uppskjutande klippblock. Det blir 

gade hos Oskar Carlsson, skeppa- dyra hal. Dels blir det ingen 

re på SD " )l"aima" , och hans [å ng3t och dels kostar det att 

fru. D et blev prat om mycket lagi trålen . Just v id mitt besök 

annat än trålfiske, men det mesta var den största och nyaste trålen 
rörde sig om hav och fiske, och i Smögen för lagning. - Jag fick 

landa i södra Bohuslän. Efter 
studentexamen vid latinläroverket 
i Göteborg, for han till Lund, där 
han snart blev en uppmärksam
mad student. F il. mag.-examen 

I

· avlade han 1931 , och fil. lic. blev 
han 1936. Han h ade då hunnit 

publicera ett stort antal uppsatser 
i bl. a. "Ateneum" och "Skandia" 
huvudsakligen rörande svensk 15-
och 1600-talshistoria samt den 

jag tror man fick en bättre " bak- lära mig alt trålarna graderas materialistiska historieuppfattnin-

grund" till fiskaryrket tack \'are I [rån 1- 5, och större än nr 5 gen. 

den personliga kontakten. I får man inte använda. Det var 1939 lämnade han Lund och 

Oskar Carlsson har varit tdl- en sådan som nu var sönderriven, blev ombudsman i Svenska bank-
fiskare sedan 1948, då "Naima" I men " Naima" har 3 st. nr 4 mannaförbundet, m en fyra år se-
inköptes från Öckerö. Innan dess också att ta' till. Det är nylon- nare kallades han av regeringen 
hade han bl. a. varit i USA några trålar med ett anskaffningspris LandshiJvding Per Nystrom. till kanslihuset som sakkunnig för 

år i början av 30-talet samt där- på 2. 400 kr. Nr 5 kostar ca 3.0.00 .- ". -------1 speciella utredningar. När han 
efter ägnat sig åt småfiske. På kr. Alla mått på en nr 5 är större 1945 blev statssekreterare i social-
min fråga om vilket sorts fiske än en nr 4. Så t. ex. är de t 35- märkn ) Som bevis på att det departementet, började några sht

han trivdes bäst med, trålfisket 40 glaskulor på nr 5, m en 25- 3.0 var en mina som orsakat spräng- samma men framgångsrika år för 
eller småfisket, blev svaret, att på en nr 4. - Apropå kulor, så ningen fanns ett horn aven så- honom. Det är omvittnat, a tt han 
trå lfisket är att föredra, eftersom berättade Oskar Carlsson, att för dan med i trålen. utförde ett utomordentligt värde-
det är ren ligare, mera "fabriks- ca 10 år se'n fick " Naima" en fullt arbete inom departementet. 

En annan gång fick man en . 
mässigt" och ger mera möjlig- mina i trålen, som exploderade Man såg allmänt i honom ett 

engelsk torped i trålwiren. Som 
heter till vila , även om det de på 150 famnars djup. Besättning- blivande statsråd, men han valde 

h d 
tur var, var det en övningstorped. 

tre dagarna i "eekan, då trålning- en ör e en dov knall och man a tt efter landshövding Malte 
Den bogserades in till Porshol-

en p ågår, är mycket slitsamt. kände på trålw;rena. a tt något Jacobsson bli konungens troman 

Vi kommer i det samman
hanget in på hur det var förr, 
och h an berättar om hur det såg 
ut och luktade i köket, när man 
höll på med att ägna backa, 
med "skäl" över golvet och upp 
efter väggarna också ibland. -
Eller när man fick passa noga, 
så att inte agnet frös till isklum
par under kalla vintermorgn ar. 
- På vårarna, när man dörjde 
efter makrill, var det att stiga 
upp före kl. 12 på natten och ge 
sig ut. D å var det ingen begrän
sad arbetstid , inte! 

Hummerfisket vid Väderöarna 

var också många gånger hårt och 

den minnesgoda läsaren kommer 
kanske ihåg, nä r Oskar Carlsson 
tillsammans med Henning Holm 

år 1937 utförde en stor rädd
ningsbragd i samband med detta 

fiske. De räddade då två andra 
hummerfiskare från en säker 
drunkningsdöd vid Stora Fjädern. 
- Fru Carlsson visade mig med 

rättmätig stolthet Carnegiekioc
kan och en fin pokal från Sjö
räddningssällskapet, som hennes 
man fick för denna bedrift. I 

Men nu till trålfisket! - Lik-

hänt med trålen. När man fick men, där tullen tog hand om i Göteborg. 
upp den var 2 kulor kvar av den för vidare befordran till Nya 

Varvet. Det var en värdefull 
25- 3,0, men i övrigt klarade sig o ... .. 

trålen bra och det var även en fangst, for hlttelonen blev rätt 

del räka l den. - ("Det bjöds I stor. 
tydligen på "språngd raka" i en . Vi kommer in på fråga~ om 
del hem eller på någon res tau-, vader och vmd och deras mvel

rant efter det." Sattarens an- var god vänd till sid. 6. 

Oscar Karlsson och Run e Bohlin ombord på "Naima". 

Snabbt och intresserat sätter 
sig landshövding Nyström i de 
mångskiftande frågor, som han 
har att ta ställning tilL Trots sina 
många uppdrag har han hunnit 
med a tt fullborda sin doktorsav
handling, och han disputerade för 
några år sedan i Lund, en unik 

prestation aven landshövding. 
I Fjällbacka skärgård på D yngö 

hämtar han krafter och finner av
koppling under semestern. Även 
någon enstaka ledig dag styr han 
färden hitupp. Här trivs han 
nämligen storartat, och bygdens 
folk trivs utomordentligt vä l med 
honom. 

S. L. 

SAL TSJÖFISK 
HUMMER RÄKOR 

Fjä II backafiska rnas 
Andelsförening 

FJÄLLBACKA 

Tel. Partiförsäljning 46, 88 
Tel. Detaljförsäljning 222 
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Municipalfullmäktige 
utreder behovet av hyreshus 
FJÄLLBACKA MUNICIPAL
FULLMÄKTIGE 

hade den 11 maj sammanträde 
under hr Östen Hedenfjell ord-

1 : 9 och l: 16 enligt förslag från 
styrelsen för Vatten och Avlopp 
för en kostnad av 9.0.00:-. Va t
ten och Avloppstyreisen skall vi-
dare utreda frågan om framdra-

förandeskap. Räkenskaperna för gande av vatten och avloppsled
året 1961 föredrogs och balanse-
rade på kronor 263.821: 19 med 

ningar för tomtområdet för Södra 
Håkebacken. Herr Jurgen Wi

ett överskott av kronor 2.968 :88. strand, Karlstad, anhöll om att 
Fjällbacka Brandstyrelse bevilja- municipalsamhället skulle upp
des ett tilläggsanslag på 1.3.0·0:- sätta en vattenkran vid Gran
för inköp av bildäck till brand- qvist fastighet vid södra Håke
bilen. Hamnstyrelsens förslag att backen, samt svara för kostnader
Iåta reparera Badhusbron för en :-la. Begäran avslogs. Fjällbacka 
kostnad av 1.0.0·0:- bifölls. För- Bridgeklubb beviljades rätt att på 
slag från Hamnstyrelsen rörande 

torget vid Centrum få uppföra en 
bestämmelser för förtöjning av 'otterikiosk. Uppdrogs åt munici
båtar vid vragar inom hamnom- palnämnden att utreda förslag om 
rådet, samt att vragar inte får :.ttökning av gatubelysningsnätet 
utsättas inom Hamnområdet utan till Lersten Kvarn. Vidare upp
hamnstyrelsens medgivande, bi- drogs åt trafikkommitten att hos 
fölls. Fullmäktige biföll även för- skolstyrelsen anhålla om rätt att 

H avets läckerheter. 

slag rörande förtöjning av båtar 
vid lastkajen, samt förslag om 
ankringsförbud i Fiskhamnen i 
anledning av nedlagd ledning. 
Fullmäktige biföll även Bygg-

under sommaren få använda skol
gårdarna vid Håkebaken och 
Kyrkskolan som parkeringsplatser. 

nadsnämndens begäran om an- o 

tagande av föreliggande förslag Ake Falcks "Kask ad" 

MAI(RILL 
Makrill finns det gott om på 

sommaren. Det är också en läcker I 
fisk när den är rätt lagad. Men 
allra bäst är den när man fiskat 
den själv och anrättar den direkt till byggnadsplan för delar av fas-

Den j,Q februari premiärvisades ute på en ö i skärgården. 
tigheterna Ödsmål Innegården Å 

ke Falcks "Kaskad" i T. V., och Om fiskelyckan alltså är god 
1:5 och 1:8. 

det var ett program, som mottogs och man fått det så kallade " ko
Beslöts att företaga en utred-

med entusiasm av både publik och ket", så lägg till vid en holme 
ning om behovet av hyreshus in-

kritik. När man hörde, att och iakttag i stort sett fölJ' ande 
om samhället och till kommitte 

"Kaskad" skulle bli Sveriges bi- arrangemang. 
valdes hrr Elon Engberg och Arne drag till den internationella täv-I 
Fredlund. I anledning av att lingen i Montreux om det bästa Gör upp en rätt kraftig eld på 
Fjällbackafiskarnas andelsför- varieteprogrammet för T. V., hop- säker plats. Ränsa makrillen, men 
enings planerade kajbyggnad till pades man en hel del. Och pro- sätt först på den medhavda pota
viss del kommer att ligga inom grammet slog även där, segrade tisen som kokas i saltvatten på 
municipalsamhällets vattenområ- och erövrade Montreux' gyllene elden eller spritkök. Har man Pils-, 
de begärdes medgivande härtill. I ros. ner eller annat dricka med sig så 
Fullmäktige biföll begäran men sätter man den i god tid på "ky-I 
skall ärendet underställas Hamn- Det var en stor framgång för len" d. v. s. ställ flaskorna om-

svensk T . V., för Åke Falck och styrelsen och Byggnadsnämnden. gärdade av våt tång på en högt 
Firma Inventing i Fjällbacka, be- för den konstnärliga linje, han belägen plats, där det blåser. 

företräder. "Kaskad" var just en 
gärde att få inköpa ytterligare Elden underhålles hela tiden, så 
250.0. kvm. tomtmark för sin pi a- kaskad av rytmiskt omväxlande, att man får en bra glöd. Den ren
nerade fabriksbyggnad. Begäran roliga, snabba bilder och längre sade och tvättade makrillen saltas 
bifölls för ett pris av 2:- per nummer, där framför allt den in- rikligt och förses med en klick 

kvm. 
ternationella stjärnan Eartha Kitt Disponent Valfri d Berg-
och vår egen Jan Malmsjö gladde Fjällbacka begärde att få ström, 

inköpa 
Begäran 

oss med ett utspel, som fascine
sjöbodstomt i Mörhult. 

remitterades till Bygg- rade. 

SKOR 
för alla åldrar 

FJåLLBACKA 
TEL.250 

BLOMMOR, FRUKT 

GRÖNSAKER 

Presentartiklar m. m. 

Kärraby Blomsteraffär 
Tel. Fjällbacka 49 

Hamburgsund 25 

<Brona (i~9 

pensionat oc~ 23iograf 

FJÄllBACKA Tel. 41 

smör i buken, eventuellt tillsam
mans med dill. Varje makrill in
packas var för sig i aluminium-I 

folie och lägges direkt på glöden, I 
där den bör ligga j,Q a 12 min. 

Med dill dock endast 7 a 8 min. I 
Pröva detta. Ni kommer att bli 

förtjust. Men glöm inte att ta med =============== 
Er kastrull, potatis, salt, smör och elden. Ingen bör se, att Ni intagit 
aluminiumfolie och ev. dill + an- Er middag på holmen. Den utgör 

nadsnämnden och Hamnstyrelsen Några av Åke Falcks tidigare 
för utredning. Disponent Lars program har av publiken uppfat
Källander, Stockholm, begärde att tats som experiment. Men inom 
få inköpa mark intill sin sommar-I den nya konstart, som T . V. dock 
stuga söder om Håkebacken.'j bl. a. i sina underhållningspro
Ärendet remitterades till Bygg- gram företräder, är experiment 
nadsnämnden. Beslöts att fram- nödvändiga, och man kan med 

d h dl d . f' d k"l "k Åk F l k t'll nat som önskas. endast ett raga uvu e nmgar or vatten go a s a ra na e a c I ... 

och avlopp till samhällets tomt- T. y'-konstens djärva nydanare. [' Till sist en viktig sak, gör rent I Er sJalv. 

angenämnt minne för 

område å Ödsmål Innegården S. L. och snyggt efter Er och släck Sonja. 
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Ja., se fruntimmer 
Från Göteborgs-Tidningen sax

ar vi en liten historia med en 
välbekant dialekt, som väl för
svinner mer och mer tyvärr: 

De ä galne folk . Sum badar 
frivillit. Kastar sä i van' t ho kallt 
de sen ä. De ä ett himsket gaba
ne å skrigane på dum, far de 
ä'nte narit se kallt de ä, sir de. 
Men badar gär de i alle fall. De 
ä'nte slue. 

Djrektörn sum bur i stova här 
breve på sommorn, hanses on ge 
han fraua mä här en da, när han 
va upp etter mjolke, när jä bada 
sist. Töckte väl atter jä så skidden 
ud, men en kan ju'nte ha de bäs
te klä'ne på sä, när en mjolkar. 
Men de kan ju' nte en son liden 
piltonge begriba. Han fraua um 
bading, sum jä sa, å jä svara'n , 
atter sont vodd de har jä slutta 
mä far länge sia. Å kärringe mi, 
sum sto breve å horte't, ho börja 
gi sä, saa atter ho töckte atter jä 
va skeddlåden då mä. Men jä 
svara'na, atter jä tvätter mä i 
hannfadet, när jä töcker atter de 
ä nödvändit. Men ho slutta'nte, 
velle atter ho å jä skulle spele 
badgäster å gå ner te sjön å bade 
då uss skiden. Jä tala um far'na 
atter jä töckte ho va suttrete. 
:\fen ho ga sä'nte. Ho sassa um 
denne bad inge i flere daar. Men 

jä tänkte atter um jä gir etter lnventing bygger ... Fiskmås lägger 
no, se kan de bli en dåle vane. Forts fr. sid. 1. 
Å de kan'nte väre nottit far gamle •• • M·· h I t 
fOlk mä se mögge kallt van på en dor om denna infart finnes parke- agg l or u 
gang. Men kärringe va envis sum I ringsplatser. . . Att fiskmåsar lägger ägg vet väl 

I 

I 

I 

I 
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sjolve den vone å te slutt se lovva I Uppvärmnmgen av fabrIken så gott som alla människor, åt
jå' na atter jä skulle gå mä'na ner sker med varmluft och kontoret minstone vi äldre. Vi vet också 
te van' t se ho feck bada, å då ble I med tradionellt värmesystem. att fåglarna håller till på holmar

ho nöjt. Å ho upp på vinn å feck För närvarande sysselsätter In- na i omedelbar närhet av vattnet, 
fram baddräkte va gevet. Den va venting ett tjugotal personer och samt att de gärna söker sig till 

h~msoke "gr~~n kan de tru, rante I detta antal kom~er v~l efter hanod ~lats~r, där ode ostö:da kan ruva 
VId a ro rna mange volanger nere att utökas. Fabnken a r byggd sa, sma agg. Nagot ulllkt har emel-
over ännå lange ben se en skulle att man vid behov kan utöka, så- Ilertid hänt vid Mörhult strax norr - Jag kan inte minnas att nå
kunne holle värmen i van' t. väl fabriksbyggnaden som konto- om Fjällbacka. En mås har näm- got sådant har inträffat förut sä-

D e va en pen kväll. Ho va ret enligt en från början fast- ligen funnit sitt tillhåll i en ger Ernst Johansson. Jag minns 
bagikring boskene e lang stunn. ställd generalplan. "stennal" under Mörhults-berget att en ejder ruvade nere vid Mör-
Sen kom ho fram - men fauda strax intill Harry J ärunds stuga hultsbadet, under min barndom 
baddräkt - hade klänninge på Ernst Johansson Mörhult upp-I men jag har aldrig vare sig hört 
sä. Å ho liba se tårane rann ud- mä'na, men en te 01 kunne jä få täckte måsen i "stennalen", då talas om eller sett måsar ruva på 
etter kagane på'na. Jä fas tou'nte dur'na. Ente före ve va hemma han en eftermiddag var på hem- land, och allra minst i en sten-

igen. Då tala ho um, stackars 
dugg, å jä fraua'na ho de va väg från sitt arbete. Han tog in- mal, ett stenkast från landsvägen, 

vase, atter baddräkte den hade'nte 

Fossums Eft. 
M. CLAESSON 

V älsorterad Speceriaffär 
Tel. 12. 

Konfektyraffären Centrum 

Tel. 327. 

gen större notis om fågeln då, där trafiken är ganska stor och 
gått på'na. Ja, ho va skrinn å pen men när den låg på samma plats givetvis måste störa en vildfågel. 
när ho köpte'~ far m.~.nge år ~.ia . dag efter dag, tyckte han att det Tilläggas kan att måsen efter 
Å ho bare grad, se Ja feck sa d- hela verkade underligt och under- Johanssons besök lade sig på 
de'na på fanget å tale pen e 01 sökte. Herr Johansson fann att äggen igen. Den låg där i tre da
te'na e lang stunn. Å no ä de I måsbo med 3 ägg som låg så fint gar efter att Johansson "oroat", 
longt i stova - inget vodd um. bl d t" sedan fo"rsvann baode maosen och . I mne an ett par s orre stenar. 
nogge badmg mer. I Måsen måste ha legat där ganska äggen. Det troliga är att några 

J a, se fruntimmer - de ä far I länge. Tre ögg är nämligen det pojkar fått korn på boet och 
role. maximala en mås kan få under plundrat det. Sådant är tyvärr 

Frans i Holmekärr. en period. ganska vanligt i vår skärgård. 
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"Väl • mött SOlnmar"1 l 
"A, vad skönt när vårt Stock· år tre dagar, den 13- 14- 15/7, 

holm är grönt" sjunger Manica med dansmusik av Sonnys på fre
Zetterlund. Just nu kan vi här i dagen då också Gösta Elveroth 
Fjällbacka ropa detsamma. Som- sjunger visor till luta och gör 
maren har kommit, vi hoppas för Albert Engströmsgubbar för oss. 
att stanna och bli riktigt varm På lördag och söndag spelar Nisse 
och skön. Våren är en guddom- Croonas orkester upp till dans. 
lig tid om den bara inte började I Lördag uppträder det berömda 
så sent och slutade så tidigt. Det tankeläsarpare t Truxa och för det 
är alldeles omöjligt att hinna med framträdandet fordras väl inte 

a llting som skall göras. Annars någon närmare presentation. På 

är det härligt när solen skiner, söndag får vi se Cykelakrobaterna 
och vattne t glittrar, till och med Camaras. 

något enstaka segel har synts till Sommarens seglingar vet jag i 

de senaste dagarna. Det är fullt skrivande stund inte mycket om 
av liv och rörelse över allt och men det blir sedvanliga seglingar 
alla klagar över att inte tiden till Basarena. Eventuellt blir det 
räcker till. Här finns inga fritids- segling både lördag och söndag 

problem vid denna tid på året. I den 14- 15 /7. K anske blir det 
Det är i så fall p å vintern som vi fler bå tar än vanligt i sommar. 

får ta' igen oss lite. Nu är det Gullrnarens segelsällskap kanske 
som om samhället liksom spänn de kommer m ed ett antal båtar men 
sig i väntan på att skolorna ska därom vet vi ännu inget bes tämt. 
sluta och sommaren börja på all- Så är det Restaurangen som 

var. fortfarande är ett frågetecken. 
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Fjällbackafiskarnas gamla brygga har snart tjänat ut. 

FRÅN HAMNEN 
Nu undrar Ni väl vad Fjäll- Men talar ryktet sant blir den Fjällbackafiskarnas Ande1sför- kajen är ritad av Göteborgs All-

backa har att bjuda på i år. Ja, öppnad till Midsommar. ening h ar till konungen inlämnat männa Byggnadsbyrå och är kost-

utöver att vi hälsar er välkommen Ja annars är det inte mycket ansökan om statsbidrag till ny nadsberäknad till Kr. 145.000:-. 
till Västkustens vackraste samhäl- mer a t berätta. Jag vi ll till slut fiskkaj utanför föreningens fas- Den kommer att utföras som e tt 
le, m ed alla dess möjligheter för vädja om hjälp med att klä och tighet i Fjällbacka. T och sträcker sig 30 m. utåt, Y t

den som vill sola, bada och ströva resa midsommarstången på pi a- Den nuvarande träbryggan är i tersidan som blir 47 m lång är 
omkring i gamla vikingaspår i narne, vi behöver folk som vill det närmaste uttjänt samt allde- avsedd för de större bå tarna, 
vår tjusande skärgård, så skall vi hjälpa till att löva bryggan och les för liten fö r si tt ändamål. småbåtarna få r tilläggs- och loss-
i Föreningen Fjällbacka Havsbad vi behöver blommor. Föreningens a\'sikt är att upp- ningsplatser innanför. 

söka dra vårt strå till stacken så Så slutar j ag för denna gången föra en kaj av betong. Den nya Kajen är utformad så att den 
gott det går. med mitt vanliga - väl mött i kan ingå som en fä rdig etapp i 

Midsommardansen skall ingen Fjällbacka i sommar - hälsar .. . en småbåtshamn, h amnens andra 
o · b Il o l' F"· F' Ilb k H d trodde aldng VI skulle komma" " k Il d O k b ga mIste om ara a t gar en Igt ' orenll1gen Jä ac a avsba. arm s u e a unna yggas 

planerna. Bryggdansen skall som Iland, men det gick utan mISS-I ut någonstans vid konsum, det är 
vanligt gå onsdag och söndag. Vi Tharsten. oden. Det var spannande så det dock en fråga som får lösas kom-

skall försöka göra dansen mera ---- ~ forslog!" munah i framtlden. 

atraktiv i sommar. Bland annat I En sorts fI ske, som "Nalma" I Samhallet har under våren ut-
kommer Sonnys Orkester i Udde- Att vara ar ensam om bland Fjällbacka- fört en mindre träbrygga VId 

valla att spela åtta kvällar och Forts. fr. sid. 3. fiskall1a att ha bednvJt år snurre- mjcilkaffaren och h å ller på med 
övriga kvällar blir det dans till fiske. Det försiggår under som- reparation av kajen strax söder 

ett spelglatt orkestergäng från kan på trå lfisket . Carlsson anser marmånaderna, men förra som- därom . Dessa åtgärder kommer i 
Hamburgsund . Bryggdansen skall att dimman är värst. Kollisions- maren blev det inget för "Nai- någon mån att lätta på trängseln 
helt finansieras med tomboler och risken är mycket stor, eftersom ma". Varje snurrevad ta' r stor vid bryggorna i Fjällbacka. 
spel som finns på festplatsen var- ett flertal bå tar fisk ar inom sam- pla ts och det blev för trångt, A. B. 
för vi hoppas att intresset för ma område. Radar är vä l det eftersom a lltför många båtar slog 

dessa skall bli så stort som möj- enda, som skulle kunna hjälpa i sig på det. Men det var ett my c- att prata om en hel del under 

ligt. dimma, men det är än så länge I ket intressant och ibland även kvällens lopp. Avslutningsvis vill 
Sommarfesterna blir l ar först för dyrt a tt anskaffa för trålfis- lönande fiske. Bästa fångst i ett jag nämna ett problem, som vi 

Idrottsfesten den 30/6-1/7. D å karna. -- Men det är klart att I ha l var 15 lådor och på en vacka också kom in på, nämligen ny

skall vi dansa efter Kurt Kimsjös I h årt väder i allmänhet gör, att 185 lådor rödtunga, som är den , rekryteringen av ungdom till 
välkända orkester som också man inte vill gå ut. - Oscar huvudsakliga fångsten vid snurre- fiskaryrket . J ag har inte under
kommer att svara för ett senfram- Carlsson berättar om vad som fiske. - Fisket sker på 50-90 sökt om det är a llmängiltigt, men 
trädande under festen. På lördag hände för 10 år se'n: "Vi hade famnars djup utanför Väderöar- Oscar Karlsson har tre pojkar 
får vi dessutom höra Gretli och legat i hamn flera da' r, eftersom na. När snurrevaden lag ts u t ank- och ingen av dem går i fad erns 
Rosi Egger. På söndagen blir det det var stormvarning. M en det rar båten ca 2.400 m. ifrån den, fotsp år. Två av dom har gått i 
styltakrobaterna 2 Lerys som upp- blev ingen storm, så "Sally" och och sedan vinschas 4.800 m. tåg- yrkesskola och är utbildade i and
träder. Detta par skördade myc- vi stack iväg. Vi hann med ett virke in mot båten, med vaden ra yrken, den tredje ta'r realen 
ket beröm på Liseberg i Göteborg hal, och fick nästan inget! Se'n på släp. Ungefär 2,5 timme ta'r i Uddevalla nästa år. Är fiskar-

och framträdde sedan i T.V. där I kom stormen . 30 sekundmeter varje ha l. yrket för hårt för nutidens ung-
dom hade ett bejublat fram trä- från sydväst blåste det, och sjön I dom frågar 
dande. Badortsfesten blir även i var som en kokande kittel. Jag I Ja, vi hann, som synes med Bare. 
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Litteratur DIn F;ällbackal 
och [(ville 

" Kville härad, första industri" I mycket tilltalande. Det prydes av 

heter Sverker Stubelius' senaste en reproduktion aven målning 

tryckta bidrag tJll utforskl1lngen med Fjällbackamotiv från 1910-
av Kvillebygdens historia. Det är 

k k . d h··lf I talet. Konstnären är Albert Eldh. D en av "A Ilie" fångade stören. tran o ·nll1gen un er senare a - I . . . . 
ten av 170<CJ-talet det gäller, den I Ett Viktigt stycke kulturhlstona 

tid , då sillen gick till i stora om vår bygd träder läsaren till 
mängder längs Bohuskusten. "En mötes, ett givande och intressant 

Allie tog stor stör 
utanför Väderöarna 

annan gång, berättas det, trängde! möte. 

sillen in i Abyfjorden, som var I". .. . Fiskebåten Allie av Hamburg
isbelagd, och det med sådan kraft , Kan KvJlle Hembygdsforenll1gs sund fick för en tid sedan utanför 

att istäcket sprängdes och sill årsskrift bland sockenborna be- Väderöarna en ovanlig fisk i sina 

pressades .up~ gen~m vakarna. I främja intresset för socknens kul- redskap. Det var en stör som 

Det var anda IS tjock nog att tur och historia, fyller den sin mätte 1,85 meter och vägde 33 

köra på med häst och släde." De uppgift _ .. ", skriver ordföranden kg. Således ingen större fisk av 
stora fångsterna tillvaratogs ge- detta släkte av vi lket en art, 

Östen Hedenfjell i föreningens 
Acipen'ser, kan bli upp till 8 me

årsskrift. Den förhoppning ter lång. 

nom saltning och rökning, och 
på 1760-talet började den indu- första 

strimässiga framställningen av sill- en bör gå i uppfyllelse, ty det är 
en 

Av vad man kunnat se torde 
innehållsrik liten skrift, som 

denna fisk som nu fångats till-
spänner över flera områden. 

Det är et utomordentligt ar- höra släktet Stu' rio som upp trä-

tran. 

bete, som Stubelius har nedlagt För den språkligt intresserade der vid Atlantens kuster och även I 
·1 för att utforska denna industri bjuder Annie Wehlins uppsats i Östersjön. Den går även upp I 

inom Kville härad. Hans huvud- "Ord, som försvinner" mycket av de tyska floderna. Köttet är gott 
källor har varit i arkiven bevara- intresse. Amanuens Börje Rosen och framför allt är denna fisk 
de handlingar, undersökningar på lämnar en sakkunnig beskrivning å tråvärd genom sin rom, av vilken 
platser, där trankokerier har legat, av ett gravfält, troligen från ä ldre tillverkas en utsökt kaviar. Fisken 
och en ännu levande tradition. järnåldern, uppe på Källvikshöj- är vacker med sin hajfena och äl 
Författaren redovisar även tryckta I den. Flera instruktiva fotografier utrustad med fem rader ben plåtar 

källor for ,·issa delar av fram-I illustrerar ~ppsatsen . Arn e Fre~- varav den ~törsta sitter på rygge? 
I stallnll1gen. lund ger manga goda uppslag till so~ b~oskhknan~e skivor, en pa I 
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Noggrant besknves I bokens I arbetsuppgifter for hembygds in- varJe . Sida och tva under. M~nnen II 
första avdelning de olika tranko- tresserade. "Att vara verksam i en som ar tubhknande och utskjutbar !---------------! 
k f , " F·· Ilb ck t d" I hembygds- och fornmll1nesforening I och sitter under huvudet. Vidare ~ _____________ -; enerna ran Ja a a s ran ;-
i norr till Bottnafjorden i söder. I är en stimulerande uppgift," på- är huvudet prytt med fyra skägg-
Vi får reda på läge, utrustning, I pekar han. Bland de många Kvil- tömmar 3 tum långa. Det är den 
produktion, ägare och därutöver I le- och Fjällbackabor, som väntat första som infört till Fjällbacka 

andra kulturhistoriskt intressanta på kustbåten för att resa till Ame- någon gång! 

uppgifter. Den andra. a~delning.en I rika, b:f~nn sig för 70 ,år sedan ----
upptar bl. a. en utforlig besknv- en 16-anng yngling fran Kalv- SKÄRGARDSHISTORIA. 

ning av tranindustriens mera tek-I' s~inn. Hans namn var Anton Ju- Dä va på den tia när dä ente 
niska sida. Vi får läsa t. ex. om hus Carlsson, och om honom be-

geck sö ärlit te i skärgårn. Dä va 
byggnader, personal och tranens rättar Ingemar Forsberg i en nö å fattidom åver allt. Vintern 
tillverkning och användning. Ett fängs lande uppsats, hur vallpoj- va sträng å de lacke te jul. Jan 
avsnitt behandlar tranindustriens ken blev professor och världs be- k 

i Hoglösa va en sön där mäns e 
ekonomiska betydelse. "När sillen römd forskare. söm lå mögge ude öm natte. Han 
kom åter efter mitten av århun- En minnesruna över Anders tänkte på julegrisen när han en 
dradet, blev den för Fjällbackas d . I ".. d I k 

Olsson, föreningens stiftare och a var I ann, a sa, nar e s a ta. 
del mottagen aven fattig befolk- F ' k h d·d· 

ordförande till sin bortgång, teck- ram pa natte om an I Igen 
ning, som bodde i gamla usla å ge ck bört te loen där grisen nas av Hilding Edesten. Vi lär 
stugor på Framstranden. Sillfisket, h D·· k II .. .. , 
sillsaltningen och trankokeriet 
förde då med sig goda tider, som 
gav upphov till ett helt nytt be
byggelseområde. Nu först bebygg
des Backen, och samhället för
sågs med ett antal stora och 

präktiga byggnader." 

Ett person- och ortregister, som 
upptar c:a 5,00 namn avslutar 
boken. Tryck och papper är av 
bästa kvalitet, och omslaget är 

känna en hängiven hembygdsvän, ang. a s u e a vare nogge a 
vars stora dröm var att ordna ett smörje sä mä tänkte Jan, å tog 
hembygdsmuseum, där bl. a. de grisen å laen på axle, å sö bar 

många ting, som han samlat, skul- dä ner te sjön. När han kom ner 
le få sin slutgiltiga plats. te båden klätte han en rock på 

Sylve Larsson. 
grisen ifall nöggen skulle få sen 

inna han hann å fara. J an hadde 
akkerat hönne mä å järe detta i 

P.S. Ovannämnda skrifter fin- årneng, då dä kom nöggen i 

nes att köpa i Fjällbacka Bok- mörkret å frauva hem dä va. Han 
handel. 

Red. 
sätte grisen i atteräen ve rort å 

I sa' "styr du Lars sä ror jej". 

OLOFSSONS 
JÄRNHftNDEL 

Fjällbacka 

Tel. 40 

Bror Bräcks Eftr. 

Specialaffär i: 

Kött - Fläsk 

Charkuterivaror 

REKOMMENDERAS 

Tel. Fjällbacka 252 
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TV-apparat gåva till 
Pensionärshemmet 

God rekrytering 
lnom Fjällbacka 
lottakår 

Stiftelsen Fjällbacka Pensionärs
hem började sin verksamhet den ' 
15 december förra året och blev 
då en uppskattad tillgång för de 
gamla. Hemmet blev fullbelagt de 
första veckorna och det råder stor 
tacksamhet från vårdtagarna vilka 
är hemmahörande från municipal
samhället och skärgården. Några 
har förut vistats på Kville ålder
domshem men har nu återbördats 
till hemorten. All väntan bliver 
lång, så tyckte nog också pensio
närerna när de väntade på hem
mets fullbordan , vilket skulle be
fria dem från sina bekymmer om 
den ensliga tillvaron i sina hem 
vilken lätt kunde bjuda på svå
righeter. 

Kvällen är kulen och grå när 
vi besöker hemmet. Utanför hem
mets port strålar ljuset från fönst
ren mot oss och allt gör ett fest
ligt intryck. Det är från dagrum
met, och där innanför strålar idel 
värme mot oss. Hemmets allt i 
allo föreståndarinnan Syster Astrid 

Sedan i februari månad har en 
, utbildningskurs pågått inom lotta 

gruppen i Fjällbacka. Gruppchef 
fru Märta Borgström, Fjällbacka 
har varit kursledare , och kapten 

Hårde, Marinkomando väst, 
har varit instruktör. Antalet 

I 

kursdeltagare har varit 24 därav 
några från Grebbestad. Lottorna 

I har utbildats i utrustning-depå 

I 

tjänst, och alla har visat stor kun 
nighet för sina uppgifter. En sön-

I 
dag i maj deltog lottakåren i den 

De törsta pensionärerna samlade. gemensamma avslutningen vid 

i Marinkomando väst, Nya Van'et 
är hrr Karl 01s0,0n, Kalvö, Hjal- \ Göteborg, med länets marinlotta 
mar Sandmark, Dyngö, fru Victo-j kurser. 75 lottor hade utbildats 
ria Dahlberg, Fjällbacka, m. fl. vid två kurser i Göteborg, en på 

vilka finner trevnad och aVkoPP- ,' vardera platserna: Fjällbacka, 
lin g omk~ing de~ stiliga TV ap~a- Gravarne, Lysekil och Uddevalla 
raten, VIlken gava hemmet fatt Fjällbacka låg som etta med det 
mottaga av familjerna Harry och största deltagarantalet. I sitt tack-I 
Ingemar J ärund, Fjällbacka. Snart tal till deltagarna vände sig che
är alla samlade omkring det du- fen för Marinkommando väst, 
kade kaffebordet där Syster amiral Fogelberg, till gruppchef 
Astrid bjuder till gemensamt lör- Fru Märta Borgström, Fjällbacka, 
dagskaffe under den bästa stäm-
ning. 

och pensionärsstiftelsens ordföran- Det är en representativ samling är inkomna donationer och gåvor 
de plåtslagaremästare Arne Fred- pigga och spänstiga åldringar som samt kommunalt driftsbidrag som 
lund hälsar välkommen. Någon här samlats efter en väl utförd gjort det möjligt att taga detta 
trivsammare idyll än detta med arbetsdag inom olika grenar av steg, utan någon av dessa fakto
gamla möbler inrett dagrum, samhället. Fjällbackas ålderspresi- rer i förening hade det inte varit 
kombinerat med matsalens utrym- dent, förre skepparen Johan möjligt. Men fortfarande finns 
me torde vara svårt att önska. Eliasson, Kalvö, finnes bland ska- det behov av hjälp. Fortfarande I 
Ljuset från tvenne takkronor ran och fyller i år 90 år. I emottages liksom förut gåvor av 
strålar ner över de gamla och Detta vackra ålderdomshem skilda slag. Fortfarande ställer 
vackra möblerna vilka till viss del I har som bekant tillkommit styrelsen och stiftelsens medlem
äro handgjorda och har skänkts genom frivilligt arbete, gåvor och mar sitt hopp till alla, såväl här 
av framlidna fröken Anna Falk. donationer samt kommunalt hemma som ute i förskingringen , 

Det är helgdagsafton och tid för I driftsbidrag, och kommer att kos- som äro intresserade av denna ge
~V. Några har redan infunnit ta 35.0' . .0.0.0:- kronor berättar ord- mensamma verksamhet för pen
SIg och bland de aktiva "tittarna" föranden hr Arne Fredlund. Det sionärerna, nu och i framtiden. 

Semester- och fritidsproblemet löses bäst med en 

HUSVAGN 
från 

Verksamhetens storleksordning är 
beroende av det framtida skeen
det. Med tanke på all välvilja 
som visats under den tid då må
let var något man hoppades på, 
hyser man även tillförsikt om fort-
satt stöd. 

Under innevarande år har gåvor 
redan influtit. Sålunda har, som 
redan nämnts, hemmet fått mot-

J. A. FREDLUND 
PLÅTSLAGERI 

u t/ör alla i branschen 

förkommande arbeten 

Tel. 80 

Tel. 29 

Tillverkar: 

MATBRÖD KAFFEBRÖD 

BAKElSER - TARTOR 

WAlDNERS 

FÄRGHANDEL 

Sätt in dina sparmedel i 

ortens egen bank 

KVILLE SPARBANK 

~oas 

l3a(J~Zi & Sp~ceZi 

FJÄLLBACKA Tel. 14 

taga en TV anläggning. Vidare R e k o m m e n d e r a s 

AB ARBOCO 
Fjällbacka. Tel. 20,2. 

Generalagent för Nene Valley Coachworks Ltd, 
Rushden, England. 

Begagnade husvagnar tages byte. 

har en gåva av femhundra kronor 
skänkts av advokat Hugo och fru 

Märta Stenbäck, Stockholm. Till och gav lottagruppen en eloge för 
minnet av sina framlidna bröder bl. a. den rekryteringsprestation 
Henrik och Gustav Svensson, har som här utförts. Alla fick goda 
i dagarna från mr Hjalmar och betyg, men för bästa prestationer 
mrs Elsie Svensson, Chicago, mot- tilldelades fru Linnea Isaksson 
tagits ett hundra dollar. och fröken Åsa Thoren pris i 

T-ui. form av sjökort. 
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Den nya konfirmanddräkten. 

Ett besöl( i Prästgården 

9 

\-------------------------------- ------

BÅTVARV 

Vinteruppläggning och reparationer. 

TILLHANDAHÅLLER BÅTMATERIAL 

Tel. Fjällbacka 57 

Ja! Vi började här ett år efter jag ovan nämnde, får tjänstgöra 

Bromma och S:t Sigfrid. Och mig också i Bärfenda!. Om några fått 

veterligt är vi än så länge ensam- lida av detta är det väl min 
ma om dem här på västkanten. V olkswagen modell 62 som får 

Men det rör på sig även här. Ett rulla fram 6 mil varannan sön

kyrkofullmäktige utanför Göte- dag samt bärfendalsborna. Och 

I borg hade för en tid sedan att ta nu tänker jag inte endast på den 

ställning till en motion i frågan. olycka att de fått mig till präst 

Vilken ställning man tog vet jag utan mest på att denna olycka 

inte. till präst bor tre mil därifrån . Det-
Är de dyra? ta gör ju att kontaktmöjligheter-

Det största problemet med des- na på vardagsplanet blir rätt svå-
sa dräkter är väl den ekonomiska ra. 

frågan. De kostar 65 kronor styc- För Fjällbackas del har denna 

ket. Jag har själv köpt fem styc- nya indelning knappast medfört 

ken. De övriga 25 brukar jag låna några nackdelar. Det har faktiskt 

från Lidingö församling. Men na- blivit mer folk i Fjällbacka kyrka 
Sedan ett par år tillbaka har fhckhjärta kan bloda! turligtvis vore det bra om vi kun- sedan 1 januari. Vi får nämligen 

konfirmanderna i Fjällbacka haft I Och om intresset inriktas och de ha en egen uppsättning här i ibland fira högmässa kl. 16 i stäl
en sarskild dräkt vid konfirma- koncentreras på hurudan man Fjällbacka. Plats för donation av let för 1 l. Då har det ofta varit 
tionen. Dessa dräkter användes själv är förlorar man kanske ock- 1625 kronor! dubbelt så mycket folk. 

numera på många platser i Sve- så en av poängerna med kristen- Vilket intryck har pastor Plejel Blir det någon konfirmation i 
rige och sprides mer och mer för domen: Nämligen detta befriande I av hur fjällbackabor och sommar- sommar? 

n rje år. Men Fjällbacka var en att få glömma sig själv! gäster ställer sig till dessa dräk- Ja, om Gud vill och vi får leva. 
bland de första att införa dem. Då Den gamla konfirmanddräkten ter? I Hur har vi det med församlings-
vi tyckte det kunde vara in tres- är inte bra. Därför har man bör- Naturligt finns det en del som I hemmet? 
sant för våra läsare att veta lite jat ett försök med ny typ av ställer sig skeptiska och kanske Det fyller en stor uppgift. De 

mera härom, så gör vi ett besök dräkt. På en del håll uppträder också avvisande. I alla fall har in- flesta kvällar är upptagna. Det 

hos vår populäre pastor Pleijel, sålunda pojkarna i vit skjorta med gen varit så missnöjd att han är dock inte utnyttjat till brist

för att få en pratstund om såväl svart slips samt byxor. Flickorna kommit till mig och klagat. Jag ningsgränsen. Varför vet jag inte. 

detta, som andra spörsmål. Vi har vit kjol och vit blus i stället har själv inte hört annat än myc- Somliga föredrar en tråkig skolsal 

frågar först pastor Pleijel om den tör klänning. ket positiva yttranden om dessa för sina sammankomster framför 

egentliga orsaken till att konfir- Varifrån kommer den dräkt nya påhitt. Och vad som är vik- Församlingshemmets sittriktiga 

matiansdräkterna blivit införda? som användes i Fjällbacka? tigast: Konfirmanderna själva är stolar och trivsamma atmosfär. 

En sak som många föräldrar I Fjällbacka använder vi sedan mycket nöjda. De är ju alla lika. Av skulden är nu endast ett par 
och många präster varit överens några år tillbaka en vit fotsid De slipper att jämföra sig med tusen kronor kvar att betala. 

om är att den vanliga konfir- dräkt av grovt lärft. Pojkar och varandra. De kan lättare tänka Till sist. Det går oroande ryk
manddräkten inte är bra. Pojkar- flickor har samma dräkt med un- på innehållet i den högtid de är ten om att pastor Pleijel eventu
na får en dyr kostym. Den an- dantag av att flickorna får en med om. ellt skall flytta. Vad är fakta här-
vänder de bara ett par gånger. I extra krage. Denna dräkt började Får jag gå över till en annan om? 
Efter en månad har de växt ur I man med i Bromma församling i fråga: Hur länge har Pastor Plei- I Dessa rykten cirkulerade för ett 

den. Flickorna får en fin klänning. Stockholm och på S:t Sigfrids jel varit i Fjällbacka? halvår .sedan. Genom pastorats

Men vem vågar uppträda i vit I folkhögskola i Växjö. Jag fick komministertjänsten regleringen var det nödvändigt att 

klänning en vecka efter konfirma- Är det många församlingar som som lysningspresent på min andra en av de två komministrarna 
tionen? Ja, problemet är kanske använder den? lysningsdag i maj 1956. Jag fly t- Kville pastorat skulle flytta. Det 

särskilt stort för flickorna. De Jag kan inte säga exakt hur ta de hit en månad senare. var länge mycket osäkert om det 

frestas att uppträda som små många. Men av de firmor som Vilka kyrkor hör till området? skulle bli komminister Brander i 
mannekängeT. De jämför sig med tillverkar dessa dräkter har jag Kville församling har tre kyr- Svenneby eller jag. Det blev kom-

varandra. De tvingas omedvetet I fått veta att beställningarna är kor: Kville, Fjällbacka och Ham- minister Brander. Och jag fick 

att mest tänka på sig själva. Hur många. Jag tittade häromdagen burgsund. Från och med den 1 stanna som komminister i Fjäll

ser jag ut? Hur gör jag mig? I djupt i kaffesumpen och lyckades januari 1962 skall jag vara i backa. Men när jag en gång flyt 

Därför är det synd om de flickor där utläsa följande spådom: Om I Bärfendals kyrka 30 söndagar per tar kommer komministern att bo 

som inte får lika fin klänning som 30 år kommer alla församlingar i år. i Svenneby och en kyrkoadjunkt 
de andra och inte är lika söta Sverige att använda dem. Har pastor Pleijel några syn· ! kommer då till Fjällbacka. När 

som de andra. Det där känns myc- Var Fjällbacka bland de för- delning? detta kommer att ske är ännu för

ket mer än vi tror . Även ett tufft sta? Ja, den innebär ju att jag, som dolt för alla mänskliga varelser. 
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Legala notiser 
FÖDELSEDAGAR 

2 :dra halvåret 1962 

kastar vi denna gång våra ögon och ett enkelt tack till kantorn inom Fjällbacka kyrkobokförings-

ut över det vårleende Fjällbacka fram! distrikt. 

och tänker på bacillskräck och Problem: Vad skall göras för 50 år. 
smitta och sånt. Det finns mycket att hindra "flyttbacillens" härj- Asta Ingeborg Barkstedt 

som är smittosamt i Fjällbacka. niugar? H o vet vem som härnäst Berta Ingeborg Olsson 

17 /7 

29/7 

Sådant kan ju vara på både onl bliver smittad . . . I John Hilding Arvidsson, 

och gott. En liten ful bacill kan Slutet gott _ allting gott. Så I Kalvö . 8/8 
knäcka en stor, stark karl. Men" . O h d" f " "11 d t Rut Nanna Astnd Ho lmberg sager VI. C ar or ga er e nu ' 
ett klingande skratt kan också att runda av den här artikeln och i Dyngö 28/9 

b 
o • I John Einar Isaksson 21/ 10 

smitta. Glädjen är en acill som ge den ett vackert slut. Lat mzg . 
vi inte kan klara oss utan. därför få presentera bacill nr 2. Anna Ehsabet Joha nsson IS / Il 

hemmansäg. Bertil Norderby 
och h.h. Elsy f. Olsson. 

dec. Ann-Katrin M aria, dotter 

till fabriksarbetare O lof J uh
usson och h.h. Anita f. Fjäll
ström. 

15 dec. M aria Elisabet, dotter till 
asfaltsarbetare Allan J ohans
son och h.h. Birgit f. Karlsson. 

l 7 april en son till fabriksarbetare 
Fred Nyman och h.h. Yvonne 
f. Gullgren. 

DÖDE 

Det är "kollekt bacillen". Märta Karolina Arvidsson, 
I Fjällbacka består vi oss med Kalvö 

1 november 1961-3,0 april 1962. 

nov Gerda Karolina Wahl

berg, född 1881. 
14 

12 /12 
två baciller. Tillåt mig att få pre- Också den är mycket skadlig. Eva Matilda Mellgård, 

sentera dem. Den försIa är ful och M en endast för själviskheten och Dyngö 
skadlig. För blotta ögat är den snålheten. Det finns en givandets 55 år. 
osynlig men i mikroskop ser man smitta i Fjällbacka som är allde- Elin Olivia Karlsson, Ödsmål 2/7 

att den är luden och smutsig och les otrolig. Knut Sivert Andersson, 

har långa sugarmar. (Här må lä- Låt oss kasta en blick på givan- Kalvö 12 /8 
15 /8 saren rysa!). Dess namn är dets år 1961. För att imponera Ellen Aurora Hagb erg 

"Flyttbacillen". ordentligt avrundar jag nedan- 60 år. 

Efter denna geniala inledning stående siffror uppåt en smula. Edit Gustava M eijer 5/7 

förstår varje läsare, att jag tän

ker skriva om befolkningsminsk

ningen i Fjällbacka. Låt oss be

trakta "flytt bacillens" härjningar 

under en femårsperiod. Under 
åren 1957-1961 har 211 perso

ner packat ihop sina tillhörighe

ter och givit sig bort från Fjäll

backa. Under samma period har 
66 personer dött. Det blir en 

minskning med 277 personer. Na

turligtvis har en hel del gott folk 

kommit hit också. Strömstads och 

U ddevallas BB har levererat 54 

nya världsmedborgare och 167 
svenske män och kvinnor har, ove

tande om farorna i Fjällbacka, 

slagit sig ned här. M en av dessa 

167 har ett sextiotal redan efter 

mycket kort tid blivit smittade av 
"flyttbacillen" och därför fått ge 

sig iväg. "Flyttbacillens" netto-

vinst under åren 1957-1961 blev 

56 personer. 

Kollekterna i kyrkan uppgick Berta Johanna Hansson , 

till 15000 kr. Kyrkliga syförening- Asleröd 21/7 
en fick 2500 kr. på sin auktion Allie Estrid Maria Aronsson 29/7 
och Lutherhjälpens kinesvaror Annie Eleonora Johansson 6/9 
och jerusalemskors såldes för Bror Frank Mainer Fransson, 

2000 kr. Dyngön 16 /9 
21 /9 M en kollektbacillen härjar inte I var Albert Karlsson 

endast i kyrkan. Man kan numera John Hakan J ohansson, Vä

knappast gå ut på en gata i Fjäll- deröarna 
65 år. 

backa utan att bli skjuten aven 
insamlingsbössa eller överfallen av Margareta Aurora Ekström 26 /8 

en folkskollärarinna. Röda korset Per Gunnar Berthold Lars-

4/12 

fick ihop femtiofyra hundralappar son, Flyg 19/9 
(auktion 2650, riksinsamling 1600 I Johan Mårten Joha nsson 25 /10 
och medlemsavgifter 1150 kr.). Georg Verner Johansson 10/ 1 l 

Magister Edestens "Rädda barn" I Anna Teolina Bräck 9/12 
skramlade ihop 1300 kronor (om Hanna Maria Karlsson, 

Råröd 
jag inte minns fel; magistern sva-

70 år. 
16/12 

rar inte flå telefon idag). Det 

samlades in pengar till skolresor, 

till julfester, födelsedagar o. s. v. 

Karl Gustaf Karlsson 24/8 

Emma Charlotta Wahlström 15 /9 
Olga Aurora Ellisson 28 / 10 

M en ändå har vi gömt de stör- Ester Eugenia Karlden 26/ 12 
sta siffrorna till sist. Det är gå-

75 år. 
varna till Pensionärshemmet. M en 

N ·· d 1962 "Fl b '11 " Axel Werner Edlund 27/8 u ar et . Y tt aCI ens innan ni ser på dem, tag ett 
härjningar har intensifierats. En kraftigt tag i stolkarmen. Se till Ingeborg Emilia Westerberg l/ID 
av dem som blivit hårdast angri- att ni har vatten inom räckhåll. Karl Hugo Bruce 26/12 

pen är kantor Ingemar Ceder- Ty tio miljoner ören fick pensio-

I 

80 år. 
bratt. Vid Midsommardagens närshemmet år 1961. Räkna ut Gustaf Adolf Karlsson, 

Högmässa avskedsspelar han i den som kan hur många kronor Ödsmål 
Fjällbacka kyrka och en tid sena- det blir. 27000 kr. fick man i gå- Anna Bernadina Persson 

re går flyttlasset till Herrgstad. vor, 68000 i testamenten och över Maria Alexandersson 

Och sedan får vi hänga våra tår- 5000 på auktion. Kronor alltså! 90 år. 

Och detta var väl ett vackert Johan Alfred Eliasson 

slut på denna artikel. Oskar Ludvig Aronsson 

Annu vackrare blir det kanske 

om jag önskar alla fjällbackabor 

och fjällbackagäster en glädjerik 
FÖDDE. 

27/8 
30/8 
ID/ID 

10/11 
3,0/11 

dränkta näsdukar på tork. Ty att 

kantor Cederbratt flyttar är en 

stor förlust för oss alla i Fjäll

backa. Skolan förlorar en ut

märkt lärare och kyrkan förlarm 

en utmärkt kantor. Och därför 
sörjer vi. M en ur fjällbackahjär

tans djup går dock ett samfällt 

sommar. 
Bengt Pleijel. 1

1 november 1961-30 april 1962 

. 6 nov. Karl Gunnar, son till 

21 nov. Gustaf Olof S vensson, 

född 1881. 

20 dec. Celina Alexandra Lund

ström, född 1895. 

2 1 dec. Johan Bräck, född 1873. 

24 jan. John Albert Wingfors, 
född 1889. 

111 febr. Ernst Mårten Ellisson, 
född 1881. 

121 mars Annie Viktoria Anders-
son-Bergqvist f. Malmberg, 
född 1899. 

21 nlars Bernt Truedsson, född 
1876. 

28 mars Karl Georg Karlsson, 

född 1886. 

13 april Anni Linnea Mårtensson, 
f. Niklasson, född 1892. 

22 april Klas Johan Berggren, 

född 1879. 

St. Hotellet 
God mat. 

I 

Fullständiga rättigheter. 

I Tel. Fjällbacka 3, 93. 

Kungshamns 
konsumtionsförening 

BUTIK 14 

FJÄLLBACKA Tel. 141 

Modern Snabbköp till 

Eder tjänst. 
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Fjällbacka IK har 
fått ny ordförande 

l Seglingar l sommar ETT OCH ANNAT 
Det blev ingen distanskappseg-

!ing förra året. Vädret var för då- " Bohuslän Solkusten med Sverige och bege sig till det stora 
!igt. I år hoppas vi på bättre och l sommaröarna". De orden läste landet i väster. Då halades f1ag-

Till ny ordförande i Fjä llbacka då går distanskappseglingen av många stockholmare på Turistut- gan på Wenanders magasin till av
IK efter Sten Carlqvist valdes vid stapeln på midsommardagen lik- ställningen iOstermans marmor- skedshälsning, när "Göteborg" , 
årsmötet Bengt Olofsson. D en nye J som förr i tiden. Närmare härom hallar - ett av de första vårteck-I "Oscar Dickson" eller "Albert 
ordföranden har i en lång rad av k o l t I o nen i huvudstaden. Den nyorga- Ehrensvärd" backade ut. På "Gö-ommer pa ans ags av orna nagra 
å r varit kassör för klubben. dagar innan. Det kommer att täv- niserade Göteborgs- och Bohus- teborgs" kommandobrygga stod 

Ingemar Järund valdes till he- las om FFF:s vandringspris, vilket läns Turistförening disponerade den legendariske kapten Mil
ders o~dförande och Arne Fred- är öppet för alla båtklasser oavsett vallstrand - för att ta granns am- ! topaeus, på "Oscar Dicksons" 
lund tIll hedersledamot i styrel- storlek på båt och segelyta. Alla hällena - uppmärksammas myc-I kapten Johansson, och befälet på 

sen. båtklasser har nämligen sig tillde- ket mera. I autoguidens avstånds-I" Albert Ehrensvärd" - den vita 
Övriga i styrelsen blev: Sune lat en handicapsbelastning enl. ne- karta saknas t. ex. vägen Dingle- båten bland de svarta - fördes 

Borg, Sven Uno Berggren, Stig danstående tabell, som är beräk- Fjällbacka. Tanum- Grebbestad av kapten Thoren, den säkre kap· 
B B K hl h R och Dingle- Gravarna (Smögen ) II tenen och omtyckta sällskaps män-erg, engt a man oc oger nad från gamla kappseglingar. 
Karlsson. Den sistnämnde intog är däremot utsatta. Iniskan. 

Olofssons plats som kassör medan Folkbåt 1.82 "Sollinjen Göteborg-Bohuslän 

Sune Borg blev omvald sckrete- J 22 1.71 - Oslo" heter en vacker broschyr 

Sylve Larsson. 

rare. J 18 1.66 
med turlista för ångaren "Göte-

Räkenskaperna balanserar på 
kronor 14.072:- med en behåll-
ning av kr. 4.156:-. Avgående 
ordf. Sten Karlqvist tackade klub
bens medlemmar samt styrelsen 
för gott samarbete och tillönska
de nye ordf. Bengt Olofsson lycka 

i arbetet. Efter förhandlingarna 
förrättades utdelning av diplom 
och förtjänsttecken. Kamrer Tage 
Reichenbergs hederspris till bäste 
fotbollsspelare under 1961 tilldela-
des Fred Nyman. 

FOTBOLL 

J 14 1.55 
Finn-Jolle 2 . .07 
Trollunge 
Stjärnbåt 
15 m 2 koster 
15 m 2 snäcka 
10 m 2 

JliO 
10 m 2 bohusjulle 
GESS-eka 
Långedragseka 

1.54 
1.58 
1.50 
1.65 
1.39 
1.44 
1.47 
1.19 
1.21. 

borg", och där finner vi tyvärr, 
att Fjällbacka ej kommer att an-
löpa i sommar. Från Gravarna 
går färden direkt till Strömstad. 
Man tycker nog, att Fjällbacka, 
som ligger mitt emellan Lysekil 
och Strömstad, skulle vara en 
lämplig station för ångaren. Fjäll
backa är ju centrum för ett stort 
område med vägar från fyra håll. 

Skulle nu "Göteborg" för sista 
.Ett exempel. gången ha " blåst" mellan Gud-

En J 1<O:a använder 2 tim. och mund och Fiskholmen, har en 
10 min. Man får då 130 min. som epok upphört. En gång spelade 
multipliceras med handicap 1.44 kustbåtarna en oerhört stor roll 

eller 130 X 144 = 187,2. i för samhä llet. Vägen till Rabbals
För att seglare och andra intres- hede var smal och dålig. Resan 

:-.lär sista matchen på ,·årom- serade skall kunna följa resultatet med hästskjuts dit kunde taga ett 
o I d . F· Ilb k av seglingarna bättre, så kommer par timmar. Både gods- och pas-gan gen är spe a mtar Jä ac a 

IK andra plats i norra Bohus- det i år, att finnas en stor an- sagerartrafiken gick därför huvud
serien efter ledande Slä tten. Två slagstavla som allt efter som bå- sakligen sjöledes. Över Fjällbacka 
matcher har -luta t m ed vinst för tarna anlända omgående kommer ångbåtsbrygga lastades och lossa
F IK. lä tten leder serien betryg- att ange placering och tid för de des under seklets första decennier 

gande och det skulle förvåna om 
Jager släpper den pla tsen. 

Yåra grannar i söder Hamburg
sund har t}Tärr släpat efter betyd
ligt och har bottenplacering med 

],Q< bästa båtarna. Det blir således varor av skiftande slag och i stora 
mycket spännande ute vid "må
let", vilket som vanligt kommer 
att förläggas vid den ö ute i 
skärgården, som seglings nämnden 

en vunnen match och 2 poäng. strax före starten bestämmer. 

mängder. Spannmål och kreatur 
var stora exportvaror. Mycket folk 
samlades på ångbåtsbryggan, när 
ångbåten skulle komma; kanske 
ett stort utrymme och gjorde god 
och vettig reklam för vårt Bo
huslän. I ett stånd t. ex. såldes 

:-.lär de båda Jagen möttes på 
Fjällbacka Idrottsplats vann FIK 

d 2 1 f I · b I L B f7 färska räkor av ett par Ström-me - e ter re atlVt ra spe. yse i\. vann norra 
Tanun som senast i fjol tillhörde: • •• stadsbor. Flera bilde~ irå~ Fjäll-

Bohusserien har inte p å något vis I el-ttsenen l bandy l backa, uto~ordenthgt .valtag~a, 
imponerat i år. ... \ var goda bhckpunkter l ett sal-

Det lyckades inte för Fjallbac- . d f F ···lIb k Höstomgången omfattar 8 . Jan e otomontage. Ja ac a var 
ka IK att vinna årets norra eht- faktiskt en av de mest och bäst 

Wicke Widelius 
Cykel. &.. Rep .• 

Verkstad 
Båtmotorer emottages 

vinterförvaring. 
för 

serie i bandy. Lyse BK stod som 
representerade Bohusorterna i det 

slutsegrare och vann sedermera sammanhanget. Som lockande ut-

även kvalet till div. 3 där laget flyktsmål föreslogs på en särskild 
nu befinner sig. Fjällbacka förlo-

tavla hällristningarna i Tanum. De 
rade den avgörande matchen mot stora hällristningarna i Kville var 
Lyse på hemmaplan med 1-0. 

däremot inte nämnda. 

I de av Turistföreningen ut
matcher. Det ser nu kanske inte så givna broschyrer, som delades ut, 

I 
ljust ut .för FIK till en serieseger, har Fjällbacka kommit i skym-

Fjäilbacka Tel. 33 men det kan inte bortresoneras att undan. Både Grebbestad och Bo-
=--_____________ ....: chans föreligger. skulle några Fjällbackabor lämna 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

ALGOT 

-JOHANSSON 

BILSTATION 
Fjällbacka Tel. 10 

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

Fjällbacka Rör 
Mattsson och Buhr 

Tel. 24 & 303. 

AUG:A CARLSSONS Eftr. 
Telefon 35 Fjällbacka 

MANUFAKTUR-, MODE-

och KAPPAFFÄR 

NISSES 

Herr- o. Damfrisering 
FjäIIbacka, tel. 125 

Permanentning och Klippning 

i modern stil. 
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En promenad i r 
vintermörl{ret 

BRYGGIDYLL 

Det är första sön·dagen i advent: J ag hör endast hur den gnisslar 
1961. Det är första skyltningssön-j när vindstötarna kastar sig mot 
dagen före jul. Vi är på väg in den. Man kan inte undgå att kän

mot centrum. Det tunga advents- na beundran för dess seghet att 
mörkret vilar tungt över samhäl
let, medan en hård nordvästlig 
kuling piskar vågorna upp mot 
skyddsräcket längs den Nya 

Strandgatan. Då och då kastar 
man en blick upp mot det mörka 

stå emot. 
Så kommer min vän tillbaka 

följd av sin unga hustru och sina 

två barn. I 
Vi går bortöver till bokhandeln. 

Därinne bland alla möjliga böc- I 

Vetteberget till höger, vars snö- ker och tidskrifter rumsterar en 
klädda klippavsatser avteknar sig jultomte. Det är mycket trevligt 
ganska skarpt. Från Konsumaffä- med dessa jultomtar. Han pratar 
ren höres en skrällande högtalare för de många böckerna samtidigt 
utropa något om de olika varorna. som han yisar dem och spelar 

I pausen spelas några schlagers skivor på grammofon - inte de I 
till fröjd för de huttrande halv- förskräckliga schlagermelodierna 
vuxna ungdomarna, som samlats utan våra gamla hederliga julme
utanför dess fönster. lodier. Man känner sig riktigt 

"" Det känns en smula kusligt. Den pigg och glad av det hela. Synd 
starka vinden utifrån havet bär bara att det ska vara så bitande 

en nästan uppför Långbacken. Det kallt! 
är nästan som om man vore Det är underligt hur fort tiden 
tyngdlös. Här och där möter vi går. Klockan är nu några minuter 

några människor, men tyvärr är I över åtta, vilket innebär att det 

det i~te många att se. Vad .. som I är tid för mig att tänka på hem
mest mger en en vemodig kansIa vägen. 

är alla de tomma och öde husen. Så anträdes hemfärden. Det bi
Badgästhus - sommarvillor. Des- ter i kinderna, och när vi kom
sa hus som på vintern sover sin mer i mitten a\ Långbacken mås
törnrosa sömn, med tillbommade I te • in-vän vända rullstolen och 

fönstel och aOHar. 'I köra mig baklänges. Det känns 
Uppe vid busshållplatsen står ganska skönt att bli körd baklän

en liten flock ungdomar kring en I ges mot stormen, även om den på 
bil och pratar. Min följeslagare sina ställen känns på sidan. Men 

~~r in til:. sig, ett ~us längre b~rt, I vi är snart hemma, ty samhället 
for att hamta ut sm fru och sma är ju inte så stort. 
två barn. Jag sitter där i rullsto-I Väl hemkommen kommer jag 
len innanför grinden en stund. att tänka på ett och annat. Vad 
Blåsten tjuter kring husknuten. som först kommer mig i tankarna 

Det biter i kinderna. Vart jag ser är några ord jag hörde aven äld
är det mörkt med undantag för re människa för en tid sedan: 
skyltfönstren och ett och annat "Fjällbacka är inte som förr". 
boningshus. Vid sidan av mig ett Nej, Fjällbacka är inte som förr. 
stycke längre bort reser sig stolt Hela samhällsbilden har blivit en 
kyrkan på sin kulle. Tornspiran annan, både till det bättre och till 
skakas häftigt av den starka vin- det sämre - skulle man kunna 

den. J ag försöker att urskilja den säga. Det är lätt att förstå de 
korsformade spiran högt där uppe, äldres dystra syn på den nya sam

men den är omslingrad av det hällsbilden. På deras tid var sam
ogenomträngliga adventsmörkret. hället ett utpräglad fiskeläge -

Den bästa inköpskällan för ett sommarsamhälle. Men hur är 

I 

nu är det en modern badort -

det på vintern? Är det någon av 

Specerier - Charkuterier -

Delikatesser 

ELONS Livsmedel 
Tel. 21 FJÄLLBACKA Tel. 21 

de många sommargästerna, som 
tänker på den folktomma gatan 
och alla de folktomma husen, som 
för varje år ökar i antal. Hur 

mycket är det kvar av sommar
paradiset sommarsamhället, 
som sjuder av liv och rörelse! 

Morgan Engström. 

Utsikt över Kälh·ik. 

De långa bryggorna, sjöbodarna, den vackert buktade strandlinjen 

gör Kälh-ik till en idyll i idyllen Fjällbacka. Vragarna och små

båtarna gör bilden än mer unik - sådana blickfång blir allt 

sällsyntare Bohuslän. Till vänster syns Centralföreningens 

siloanläggning. 
-------------

GÖTEBORGS BANK 
Grundad 1848 

GÖTEBORG - STOCKHOlM 

Avdelningskontor i Bohuslön: 

Strömstad Grebbestad . FjölIbacka . Dingle 

Uddevalla Lysekil. Fiskeböckskil . Ljungskile 

Stenungsund . Skörhamn . Klödesholmen 

Rönnöng . Marstrand. Kungölv 

Fullständig bankrörelse vid samtliga kontor. 

- Brand- och dyrkfria förvaringsfack uthyras 


