
I 

I 

FJILLBACKA BLADET 
.J 

----~ 

--~ 

--- - - - -,: ... 

Dec. 1962 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 

Inventin9s nya fabrikslokal invigd 
18 maskiner igång, 20-talet anställda 

I föregående nummer av Fjäll
backa-Bladet kunde vi redogöra 
för den av bröderna Harry och 
Ingemar Järund planerade fab
riksbyggnaden vilken skulle 
uppföras på Ödsmålsslätten. Nu 
är den en verklighet. Invignin
gen av fabriken ägde rum tors
dagen den 22 november med en 
animerad högtidlighet i Gröna 
Lid för municipalsamhällets re
presentanter, de anställda vid fö
retaget, entreprenörer och bygg
nadsarbetare. 
Det var en stor dag. En dag som 
vi hoppas skall gå till Fjäll
backas historia som den, då en 
vändpunkt nåtts i den kräft
gång som under flera decennier 
har präglat municipalsamhället 
genom utflyttningen av de unga. 
Det är nu fem år sedan bröder
na Järund startade prodl,lktionen 
på basis av Harry Järunds upp
finning av den s. k. Injekto
metoden för fastsättning av 
berg bult. Sedan dess har före
taget undergått en snabb ut
veckling och man har satsat på 
olika artiklar med stor fram
gång. I dag har företaget 18 
maskiner inkopplade i produk
tionen. Allt är baserat på eget 
arbete och egna uppfinningar, 
med början av konstruktion och 
tillverkning av maskinerna och 
sedan tillverkning av de olika 
artiklarna, vilka inte bara fått 
användning inom landet utan 
även blivit världsartiklar. 

des gästerna välkomna av dis
ponent Ingemar Järund. I sitt 
hälsningstal berörde han avsik
ten med skapandet av denna 
fabrik. Vi har tänkt att kunna 
skapa arbetstillfällen för folk, 
och vår orderstock är god, var
för vi hyser god förhoppning. Vi 
äro engagerade på världsmark
naden och hoppas att denna in
te skall medföra obehagligheter 
utan att allt skall bli gynnsamt 
i framtiden. Han framförde så 
till sist företagets tack till de an
ställda för deras medverkan och 
goda kamratskap. Under mid
dagen framförde representanter 
för de anställda och municipal
samhället sina hjärtliga lyck
önskningar till bröderna Järund 
vari de hedrades för sina insat
ser och omtanke för Fjällbackas 
framtid. 
Direktör Harry Järund redo-

:J(yxkan 70 

gjorde för företaget och dess ut
veckling. Han hoppades att de 
nuvarande tillverkningarna skall 
utvecklas så, att andra saker 
skall följa i spåren. Om så sker, 
kan vi tänka oss en mekanisk 
industri. Vi äro mycket glada, 
sade talaren vidare, över fabri
ken, som vi anser har blivit 
mycket lyckad och ändamålsen
lig. Han gav en eloge till entre
prenör och arbetare för det goda 
arbete som nedlagts och tackade 
dem för deras insatser. Till sist 
hoppades han att det kamrat
skap och goda samarbete som nu 
råder skall fortsätta och han ut
bringade därefter en skål för 
den framtid, som visserligen är 
oviss - men som vi hoppas 
mycket på. Så följde ett fyrfal
digt leve för företaget och dess 
ledare. 

V. g. vänd till sid. 5 
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Ett flertal samhällsbor jämte re
presentanter för pressen gjorde 
under eftermiddagen vid invig
ningen av fabriken besök där. 
Den stora lokalen med en yta 
av 450 kvm. gjorde ett mäktigt 
intryck. Lokalen flödade i ljus 
och uppvärmningen skedde med 
varmluft. Bröderna Harry och 
Ingemar J ärund tog emot och 
berättade om sin rörelse samt 
visade maskinparken i arbete. 
Vid invigningsmiddagen hälsa- Fjällbacka kyrka 70 ar. Se artiklar sid. 7 och 9 
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Nästa Fjä IIbackaindustri 7 
Som framgår av referat i detta 
nummer av FB från municipal
fullmäktiges sammanträde den 
22/9, köpte Wiggo Olausson en 
tomt på 6.000 kvm av samhället. 
Den är belägen invid Inventings 
nya fabrik. 
I skrivande stund är vatten och 
avlopp i det närmaste framdra
get till tomten och senast i ja
nuari sätter Wiggo igång med 
uppförandet av sin verkstads
byggnad. Han har flera förfråg
ningar på sina monteringsfärdi
ga hus, en husvagnsbeställning 
är aktuell. Tidigt i vår hoppas 
han ha full fart i sin verkstad, 
och han ser framtiden an med 
tillförsikt. 

Värdefull gåva till 
Kville Hembygdsarkiv 

Ingenjör Anders Broberg, Stock
holm, infödd Fjällbackabo och 
varm hembygdsvän, har till 
Kville Hembygdsarkiv som gåva 
överlämnat 500 diapositiv och en 
utförlig redogörelse för vad bil
derna föreställer. Genom dem 
lär vi känna bl. a. för länge se
dan bortgångna Fjällbackabor, 
gamla byggnader och gatupar
tier - särskilt områdena kring 
Hällesporten - näringsliv och 
samhällsutveckling av utomor
dentligt stort personhistoriskt 
och allmänt kulturhistoriskt in
tresse. 
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Gästfrihet och naturvård 
I alla tider har det rått en viss 
gästfrihet i Bohuslän, så även i 
Fjällbacka och dess skärgård. 
Man har t. ex. alltid kunnat 
lägga till med sin båt var man 
velat i skärgården, och detta har 
i stort sett varit fallet oberoen
de om ön varit statlig eller pri
vatägd. Det har inte heller ta
gits illa upp, om man tillfälligt 
lagt till med båten vid någon 
annans brygga, såväl på öar som 
i Fjällbacka. Man har betraktat 
sådan gästfrihet som självklar. 
På senare tid lägger man dock 
märke till, att folk som skaffar 
sig tomtmark på öar eller i 
samhälle i vissa fall inte har 
reda på denna bohuslänska tra
dition. Man omgärdar sig med 
ståltråd, där sådant är onödigt. 
Man stänger av naturliga gång
stigar. Man skaffar "skyhöga" 
stängsel, som ej motiveras av 
ett skydd för vind. Man har 
t.o.m. satt upp staket på holmar 
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SYFTE: 
Fereningen 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
"1a~te bygden. 

Är målet nått? 
Många sidor i denna tidning äg
nas, som sig bör, åt Inventing 
och bröderna Järund, och alla 
gläder sig åt att Fjällbacka änt
ligen fått en industri, som är 
livskraftig och som inger stora 
förhoppningar för framtiden. 
Det är bröderna Harry och Ing
mar Järund vi har att tacka, hy
sa beundran för och uppmuntra 
för deras målmedvetna strävan 
att skapa en industri i Fjäll
backa. Någon gång har grundar
na kanske funderat över, om 
rätta platsen för en industri är 
Fjällbacka. Det talas och skrives 
så mycket om lokaliseringsprob
lem och om koncentration till 
storstäderna. För bröder
na Järund har det aldrig va
rit någon tvekan. Deras in
dustri skulle ligga i Fjällbacka! 
I sann FFF -anda har de kämpat 
igenom alla motigheter! De står 
nu vid, som vi hoppas, första 
etappen aven industriutveck
ling, som skall ge samhället den 
bas, det behöver, för att det 
skall bli (vi citerar här FFF:s 
upprop av den 5 sept. 1956) "ett 
Fjällbacka som sjuder av liv och 
rörelse, ett Fjällbacka som le
ver". 
Är då FFF:s mål nått, deras 
medverkan förutan? Är Förenin
gen för Fjällbacka mogen för 
avskrivning? 
Det är naturligtvis en fråga som 
kan diskuteras även om Inven
ting ej kommit till. - Men som 
det står i devisen har FFF till 
syfte att verka för Fjällbackas 
utveckling framförallt på nä
ringslivets område. Det finns 
mycket att göra än. Enskilda 
FFF -medlemmars initiativ kan 
vara mycket värdefullt det ser 
vi nu. 
Bröderna Järunds framgång ma
nar till efterföljd av andra FFF
are. Goda råd om hur man ska
par en småindustri på landsbyg
den kan Ni få av dem. - Skulle 
det bli aktuellt för Inventing el
ler någon annan industri att im
portera arbetskraft till Fjäll
backa, skall väl vi FFF -are gå 
i spetsen? 

Bo Reichenberg. 

och på så sätt markerat plats 
för hela sommaren. 
En annan sak. Vi har alltid 
tyckt att det oftast varit rent 
och snyggt på badstränder och 
på holmar och skär. I sommar 
har man dock lagt märke till en 
väsentlig försämring. Man gör 
upp eld och kokar sitt kaffe el
ler halstrar sin fisk, och det är 
inget ont i det, men man gör 
däremot inte alltid rent efter 
sig. I något nummer av FB vi
sade vi hur man halstrar m~
rill, men vi sade också ifrån att 
inte drälla aluminiumfolie om
kring sig. Sådant sänker man i 
havets djup. 
Fördärva inte vår vackra skär
gård utan håll rent och snyggt. 
Skärgården är vår gemensam
ma egendom, och den bör vi ömt 
vårda! 

Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 

Från byggnadsfronlen I Telefonen automatiserad 
•• .. Runt om i Bohuslän har telefon-

E~erfr::gan. pa. tomtmar.k .ar nätet automatiserats. Fjällbacka 
storre an. na~~nsm . MarkforJ;tål - med omnejd har i detta avseen
landena l F]allbacka medgiver de kommit i efterhand Nu är 
ej några. större möjlig~eter till dock - Dekan slagen även för 
exploatermg. Mar~en ar k,:pe- F jällbacka. Te~e\-erket arbetar 
rad och bergspartlerna domme- för I!äryarande med automati
rar samhället. De få vita fläckar serin!!er::. oci:t man beräknar få 
som finnes kvar p~ tomtkartor- det -hela färdigt nagon gång 
na fylls ut undan for undan. Det 1~ ?ör ändarr..å!et har te
~enaste ha.lvåret har byggts föl - leverke; byggt en au omatsta-
]ande fastlgheter: tion -id apo:ell:er. 
Byggmästare Sven Berglund. 
Uddevalla, har byggt ytterligare Ko lo 
en byggnad längs förbindelse I ge 

avs e s yll 
CederbroH 

vägen till Sälvik. Huset har f j :11 acko kyrka 
samma storlek som det tidigare 
tegellmset. Kantor ~F~c- Cederbratt spe-

• . .. lade u.r:ce- ::::.:cson:mardagens 
Sven Gustavsson, Lapgs]o, byg- hö~"", :ar ""~.a gången un-
?er ett bostadshu.s pa tomt nr 71 der sin -i2='- :;or;:;: kantor i 
l kvarteret Fullnggaren (gamla F·är.ba '- ' . -.- h 't 
Idrottsplatsen). Det återstår nu J 1'-.':-~ -'-.i _.":C...

3 
=: an

K 
vkan 

o , • yer~ u:::..L:.. =..... -., ar yr an 
endast tva obebyggda !omter l \-ar ~!1"sc-: ± ~ lät orgelns 
detta kvarter, som består av 11 t b - f" l' t t t oner r..:..sa::- o-:-er orsam m· 
s. om er. gen. K2l:0!" Cee.erbratt kunde 
Frisörmästare Nils Karlsson glädja sg å: c:: 1la sin nästan 
bygger en större fastighet på fullt.a.Egc '..-yrKoko!" samlad om
tomt nr 10 i kvarteret Långan kring s::g ::....: c.:.::. ""sta gemen
(Långbacken). fjällbacka får samma ~Ö~~= : denna kyrka. 
därmed en modern frisersalong. Under k= !" C€derbratts led. 
På den så kallade Apotekstom- ning s;o!:~ KOrEl som första 
ten har eleverket byggt en nummer l!:~_::..s ,,-arefter följ
byggnad, avsedd till automatsta- de grad1.!.<Cpsc--~ "Härlig är 
tion för Fjällbacka med omnejd. jorden" so::::. S;-:::'E5 :ill fyrstäm. 

NY TELEKABEL TILL VÄDER· 
OARNAS LOTS· O. FYRPLATS 
Ända sedan 1956 har det blott 
funnits radio telefonförbindelse 
till Väderöarne då telekabeln dit 
blivit funktionsoduglig. Denna 
kabel hade då legat där sedan 
1920. Anledningen till detta 
långa dröjsmål torde till viss del 
varit att denna lotsstation legat 
i farozonen för indragning samt 
att kabeln har särskilt beställts 
för detta ändamål. Nedläggnin
gen av den nya telekabeln har 
pågått under november månad 
och är nu färdigställt. Kabeln är 
kraftig och har inte förut till
verkats i denna dimension och 
kvalite. Den sträcker sig från 
Storön, den bebodda ön i Vä
derö-arkipelagen, till Valö vid 
Fjällbacka där den förbundets 
med den där till skärgården be
fintliga telekabeln. Kabelns 
längd är c:a 11 km. och vikten 
c:a 40 ton. Kabeln har utmärkts 
med ensmärken, som visar 
sträckningen över trålrännan i 
västra delen av Väderöfjorden. 
De exakta uppgifterna därom 
kommer att tillkännagivas i tid· 
ningen Västkustfiskarn. Genom 
detta arbete har man nu fått en 
förstklassig förbindelse dygnet 
om. I motsats till förut då tele 
förbindelse fanns till lotsutkiken 
och lotsförmannen, finnes nu 
kontakt med tre av lotsarna. 
Förut har lots- och fyrstationen 
haft gemensam linje men nu ut
går det separata linjer till var
dera med telen:r 345 till lots 
och 344 till fyrplatsen. Radiote
lefonlinjen över Grebbestad 
skall utgöra reservlinje. 

migt köre. =pc;.njemang och 
till sist '"E::. ~c.::::..:..:g grönskas rika 
dräkt" a, ~c.Jiemar Ohlen 
Komrninis-.er 3Er:.gt P leijel för
rättade dcge:::.5 lc.ögmä.ssa sam! 
talade t:iil å:=-E~ sommarkonfir
mander ocn c....:. S-.1- spelade kan. 
tor Cederbrc.:- postludium "I 
denna lju.-a : --artid" av Oh. 
len . 
Efter högrnä.ssc:n ::o~jde en hög
tidsstund då ko:::-mis!er Pleijel 
från koret 2-o.:::-:.5icde kyrkans 
och försaIIl1i.L.ger:s tack till kan
tor Cederbra- : E:: tal mättat 
av stor tac~et :ar allt som 
han gjort för ~kan. Kommi
nister P leijel ä,e-lä=ade där
efter från försa'-;"!!len blom
mor och bokver.il:€': "Högmässans 
förnyelse" ay b~op Aulen. 

Ärade medlemmar. 
Det inträffar ibland att t id· 
ningen inte utlöses av yederbö
rande. Vi får då aen uppfatt
ningen att den inte är önskvärd 
och accepterar detta varefter vi 
anse oss ha förlorat en medlem. 
Men nu har det \"isat sig. att 
detta inte alltid är fallet, utan 
att det efter undersökning kom
mer fram att vederbörande har 
flytta t. Därför vill vi ställa en 
varm vädjan till den eller de 
vilka flyttar att de anmäler den 
nya adressen till styrelsen. Där. 
igenom kan vi sända tidningen 
och den kommer då adressaten 
till handa. Dylikt meddelande 
kan sändas till kassören John 
Johansson, Skoaffären, Fjäll
backa. 
Nya medlemmar och läsare av 
F jiällbacka-Bladet hälsas väl
komna. Anmälan om medlem
skap kan göras till kassören el· 
ler någon annan styrelseledamot 
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Fjällbacka näringsliv 

Träff med trålfiskare 
Som jag framhöll i mitt förra 
trålfiskeaister, är det verkligen 
trev ligt att träffa en trålfiskare 
på tu man hand och prata fiske, 
men det beror naturligtvis på 
att jag hyser en stor beundran 
och ett stort intresse för denna 
yrkeskår. Det är väl också den 
naturligaste näringsgrenen för 
Fjällbacka, och bör därför in
tressera de flesta, som vill stöd
ja samhället och dess näringsliv. 
Det är i varje fall det vi i FB 
hoppas på och därför "kör" vi 
i varje nummer med "fiskepro
paganda". 

Och nu till träffen med trålfis
karen, d . v. s. denna gång Bengt 
Kahlman, Mörhult, skeppare på 
Fjällbackas största fiskebåt 
"Hamnerö" SD 804, ordförande 
i Fjällbackafiskarnas avd. av 
Västkustfiskarnas Cen tralorga
nisation, ledamot av kommunal
fullmäktige i Kville m. m. Trots 
sin ungdom, endast 33 år, är 
han alltså verkligt framåt och 
deltar med liv och lust i kom
munal- och organisationsarbete. 
Helt naturligt blir det denna 
gång inte så mycket tal om "li
vet ombord" utan mer om fisket 
i allmänhet, priser på fisk och 
räk, organisationsfrågor, kom
munalfrågor. 
Men först något om "Hamnerö". 
Det är en stor, rejäl båt, 63 fot 
lång, byggd 1931 i Skredsvik och 
köpt år 1959 från Grundsund av 
Bengt Kahlman tillsammans 
med den övriga besättningen, 
d. v. s. bröderna Karl Einar och 
Berndt Johansson från Långsjö 
och Manne Fransson från Dyngö. 
Förutom att den är något större 
än övriga trålbåtar i Fjällbacka 
är den dessutom ensam om att 
vara utrustad med radiotelefon. 
"De' e' en bra sak, som fanns 
när vi köpte. Annars e' d' ente 
säkert att de' ble'tt nå'n, för den 
kostar 5.000 ungefär å installe
ra", säger Bengt. Han berättar 
vidare, att de har stor använd
ning för den vid kontakten med 
andra trålare, t. ex. vid tips om 
var fångsterna kan vara bra, vid 
olyckstillbud, dåligt väder m. m. 
Även kontakten med land kan 
vara mycket värdefull ibland. 
Ofta ligger "Hamnerö" ute 2-3 
dagar i sträck och trålar mellan 
Hansholm och Lindesnäs och då 
r inger man hem till Arndt Berg
gren och talar om att så och så 
mycket har man fått, och då kan 
Arndt sälja fångsten innan bå
ten landat den. 

Den gångna hösten har varit 
gynnsam för räktrålningen. 5 
veckor i sträck på samma ställe 
ungefär fick över 200 räktrålare 
och bland dem "Hamnerö" full 
veckoranson. För många med 3 
mans besättning klarades ran
sonen av på en dag ibland. Då 
"Hamnerö" har 4 man ombord 
är veckoransonen av kokt räka 
480 kg. och av råräka 600 kg., 
d. v. s. mer än detta får inte 
fångas pr vecka. Enligt Bengt är 
det annars inte så ofta som full 
ranson uppnås, och man får vara 
nöjd ändå. 
En stor del av Bengt Kahlmans 
fritid går åt till sammanträden 
och kongresser. Nästan varenda 
lördag under hela hösten har 
han varit upptagen. Ofta måste 
han åka till Göteborg för olika 
kontakter med Centralorganisa
tionen. Det är prisfrågor, pen
sionsfrågor, kvalitetsfrågor, kon
kurrensfrågor, försäkringsfrågol' 
och mycket annat som en avdel
ningsordförande måste sätta sig 
in i och förmedla till de 113 
medlemmarna i Fjällbackaavdel
ningen. "De' ta'r mocke' tid, 
men e' lärorikt å en får en vi
dare syn på sitt yrke, när en 
får se't i ett större samman
hang", tycker Bengt. En fråga, 
som han är mycket nöjd med att 
den har löst sig under hösten är 
minimipriserna på räkor. På fisk 
har det funnits länge. 
Vi kommer in på fiskaryrket 
som sådant och Bengt fastslår, 
att, även om det naturligtvis 
finns mycket att göra och för
bättra än, så har det tack vare 
Västkustfiskarnas Centralorgani
sation, bättre båtar, bättre red
skap, mer ordnade och tryggare 
arbetsförhållanden m. m. blivit 
mycket drägligare att vara fis
kare nu än för bara 10 år sedan, 
då han började. En sak, som han 
uppskattar särskilt, är att det 
nu aldrig är några avsättnings
problem, eftersom en central i 
Göteborg alltid ser till, att fångs
terna alltid placeras. 
I samband med detta pratar vi 
även om djupfryst räka och 

FFF:s ordförande 50 år 
Den 20 dec. 1962 har FFF:s högt 
värderade ordförande sedan 
starten 1956 Harry Järund nått 
sitt första halvsekel. Fjällbacka
Bladet har inte förut speciellt 
skrivit om någon FFF:ares be
märkelsedag, men när det gäller 
dess ordförande, har den övriga 
redaktionspersonalen ansett en 
liten "blomma i bladet" vara på 
sin plats. Det blir samtidigt en 
presentation av honom, eftersom 
någon medlem kanske ej haft 
nöjet träffa och bekanta sig med 
FFF -ordföranden. 

Harry Järund 

Bengt berättar att organisatio
nen från Island inköpt räkskal
ningsmaskiner. En sådan kom
mer igång i Hovenäset i februari 
nästa år. Råräkan, d. v. s. den 
mindre räkan, som sorteras bort 
vid kokningen ombord, kommer 
där att tagas tillvara och djup
frysas i plastpåsar i s. k. hus
hållsförpackningar . 
Ekonomiska spörsmål när det 
gäller fisket är naturligt att man 
kommer in på. När "Hamnerö" 
inköptes 1959 var det meningen 
att man helt skulle ägna sig åt 
fisktrålning och ingen räktrål
ning. Det blir nämligen mycket 
lägre omkostnader för redskapen 
vid fisktrålning. Man kan i all-

V . g. vänd till sid. 5 

T. o. m. 20-årsåldern var Harry 
Järund Fjällbackabo och han 
idkade då korrespondensstudier 
och praktiserade. Han genomgick 
därefter Chalmers lägre och var 
sedan anställd vid Götaverken. 
Under c:a 5 år var han drifts
ingenjör vid Jonsereds Fabriker 
och det var då han började göra 
sig känd för snillrika ideer. Han 
ändrade bl. a. en bultmaskin, så 
att dess kapacitet ökades väsent
ligt. 
Men större uppgifter väntade. 
Han blev rationaliseringsman för 
driften hos Åkerlund & Rausing 
i Lund och när sedan dotterbo
laget Tetra Pak bildades, fick 
Harry i uppdrag att konstruera 
en viknings- och påfyllningsma
skin för de numera välkända 
Tetra-förpackningarna. När det
ta uppdrag var slutfört, blev han 
utsedd till vice verkst. direktör 
i AB Tetr Pak, vilken befattning 
han nu innehar. 
Hur han trots ovanstående och 
andra prestationer hunnit med 
att ägna så mycken tid åt In
venting är en gåta. Det framgår 
av andra artiklar i Bladet om 
hans insatser där. Sin arbets
kondition har han dock säkert 
fått mycket tack vare sin 
idrottsutövning. Han var en gång 
framstående fotbollsspelare i 
Fjällbacka och Jonsered och 
blev uttagen att representera i 
Göteborgs skolfotbollslag mot 
Stockholm. Även tennis idkade 
han med framgång bl. a. ett DM 
i dubbel tillsammans med bro
der Ingemar. Numera håller han 
konditionen uppe genom golf
spel och även där har han nått 
stor färdighet. 
Den som följt Föreningen för 
Fjällbackas och Fjällbacka-Bla
dets utveckling förstår, att Har
ry Järunds insats som ordföran
de i föreningen och som medlem 
i redaktionskommitten är ovär
derlig. Att samarbeta med ho
nom är ett rent nöje och han 
har alltid goda ideer och förslag 
att komma m ed på våra styrel
semöten eller redaktionsträffar. 
Vi i FFF, som har förmånen att 
samarbeta med honom, gratule
rar honom varmt på hans be
märkelsedag och föreslår att alla 
FFF-medlemmar förenar sig med 
oss i ett fyrfaldigt leve för ju
bilaren, ett leve, som bör höras 
över hela Fjällbacka den 30 dec. 
1962. 

Red.kom. minus en 50-åring. 
(snart) 

SALTSJÖFISK 
HUMMER RÄKOR 

F JÄLLBACKAFISKARNES 
ANDELSFöRENING 

FJÄLLBACKA 

Tel. Partiförsäljning 46, 88 

Detaljförsäljning 222 

För ungefär ett år sedan slog 
vid hårt väder en brottsjö sön
der "galgen", d. v. s. den ställ
ning vid styrhytten för upp
vinschning av trålborden. Karl 
Einar Johansson fick "galgen" 
över sig och ena underarmen 
avslagen på två ställen. Det var 
att sätta full fart framåt genast. 
Då kom radiotelefonen väl till 
pass. - Det stod bil på kajen 
och tog hand om den skadade 
direkt vid framkomsten. "Hamnerös" besättning ombord en härlig sommardag. 
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Referat från 
municipalfullmäktigesammanträden 

Municipalsamhället säljer Fjällbacka 
mark för industriell verk- municipalfullmäktige 
samhet 

Municipalfullmäktiges fäder 
samlades den 22/9 till samman
träde i kyrkskolan under Östen 
Hedenfjells ordförandeskap. 
Dagordningen upptog tomt- och 
markärenden och fullmäktiges 
största fråga var att för industri
ändamål till hr Wiggo Olausson, 
Fjällbacka, försälja c:a 6.000 
kvm. tomtmark inom fastigheten 
ödsmål Innegården 1:9 och 1:16. 
Framställningen bifölls till ett 
pris av kr. 2: - per kvm. Full
mäktige beslöt i samband där
med att låta framdraga avlopps
ledning och anlägga väg till om
rådet. 
Hr Bror Jansson anhöll om rätt 
att få hyra området tennisbanan 
vid Oxnäs som upplagsplats för 
båtar. Frågan diskuterades och 
beslöts att Jansson skulle få hy
ra området från 1 september till 
1 juli. Vidare beslöts att uppdra
ga åt byggnadsnämnden att till 
fullmäktige inkomma med ut
redning och förslag om planänd
ring vid Oxnäs. 
Beslöts att till fru Svea Attfors 
försälja ett markområde inom 
Mörhult 1:1 omfattande 641 kvm. 
Behandlades förslag till köpe
brev rörande försäljning av ett 
m unicipalsamhället tillhörigt 
markområde inom fastigheten 
Mörhult 1:1 till hr Lars Odin, 
Falköping, m. fl. Beslöts att 
bordlägga ärendet för utredning 
av byggnadsnämnden. Hr Hans 
Odin, Bandhagen, begärde att få 
inköpa municipalsamhällets tomt 
Mörhult 1:7. Begäran beviljades 
för ett pris av kr. 4: - per kvm. 
Tillhörande sjöbodtomt undanta
ges från försäljning. 

OLOFSSONS 
JÄRNHANDEL 

FJÄLLBACKA 
Tel. 40 

höll den 26/10 sammanträde un
der Östen Hedenfjälls ordföran
deskap. Statförslaget behandla
des och fastställdes, vilket ba
lanserar på kronor 117.353:
med en utdebitering av 2: - kr. 
per skattekrona. Antalet skatte
kronor utgör 23.326: 80 med en 
ökning jämfört med föregående 
år av 1.869: 30. Beträffande ga
tubelysningen beslöts att för
bättra densamma med fem lys
ämnesljuspunkter vilka skulle 
placeras vid r. Järunds fastighet, 
Kville Sparbank, vid mitten av 
Karlsgatan, Brandgatan och söd
ra hamnen, för en kostnad av 
1.500 kr. Justering och asfalte
ring beslöts utföras av gator vid 
Busstationen, Richters konserv
fabrik samt vid Håkebackenom
rådet för en kostnad av kronor 
14.735. Vidare skall backslutt
ningen från allmänna vägen vid 
Waldners fastighet till Herlogs
sons fastighet asfalteras och be
räknades kostnaderna för detta 
till kr. 1.490. För en beräknad 
kostnad av 20.600 kr. beslöt full
mäktige att anlägga väg vid 
västra gränsen av industriom
rådet Ödsmål Innergården 1:9 
och 1:16 samt för en kostnad av 
27.200 kr. låta framdraga vatten 
och avloppsledningar till indu
striområdet. Uppdrogs åt muni
cipalnämnden att rätffa över
enskommelse med nuvarande ar
rendatorn av "Nestorsgården" 
om fortsatt arrende. Hr Bengt 
Bohlin, Fjällbacka, anhöll om att 
få inköpa tomt nr 5 i kvarteret 
Jakten (Vadhällan) om 360 kvm. 
Begäran bifölls till ett pris av 
3: - kr. per kvm. Efter anhål
lan beviljades fru Margot Wen
nerholm, Göteborg, rätt att få 
inköpa ett markområde grän
sande intill hennes tomt inom 
fastigheten Mörhult 1:1 omfat
tande 225 kvm. för 4: - kr. pr 
kvm. Hr Lars Odin, Falköping, 
beviljades uppskov med skyldig
heten att inom två år bebygga 
"Mor Lisas" tomt i Mörhult. Hrr 
Sylve Larsson, Stockholm, och 
Östen Hedenfjäll, Fjällbacka, be
viljades tillstånd upprätta bygg
nadsplan för fritidsbebyggelse 
inom fastigheterna Ödsmål In
negård 1:8 och 1:14. 

Värme, sanitet och oljeinstallationer 

Aggregat som passar alla pannor, 
fasta eller svängbara, hög och lågtryck 

FJÄLLBACKA RÖR 
MATTSSON & BUHR TEL. 24 & 303 

Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 

Algot Johansson vid årorna 

En söndag under den gångna en ensam man utan jacka i en 
sommaren seglade direktör Gus- eka, utrustad med två åror, med 
tav Heyman med sin ständige lugna och kraftiga årtag styra 
följeslagare Algot Johansson ut ut ur Fjällbackafjorden. 
på en långtur till den naturskö
na ögruppen "Söröarna", deras 
mål var Hamnerö. Det vackra 
vädret och den varma luften var 
kanske orsaken till, att Algot 
J ohansson ej saknade sin blå 
cheviotskavaj förrän båten efter 
flera timmar återigen lade till i 

Strax efter midnatt, närmare 
bestämt klockan 24.15, anlände 
en man i blå cheviotkavaj lugnt 
roende in i hamnen. 

Mellan Fjällbacka och Hamnerö 
är ett avstånd av c:a 12,5 km 
(t.o.r.) = 25 km. 

Fjällbacka båthamn. Använd tid 5 timmar. Genom
Det var ganska naturligt för snittshastighet i knop 2.68. 
Algot Johansson att omedelbart Algot Johansson är född den 
vidtaga åtgärder för jackans av- 19/ 2 1900. 
hämtande. Gör om det den som kan. 

Klockan 19.15 sågs i hamnen 

Insändarspalten 
Till de som styr 

Kan man inte tänka sig att bil
trafiken på kvällarna, lämpligen 
efter affärsdags, får hålla sig 
borta från strandpromenaden, 
d. v. s. från dansbryggan till te
legrafstationen? Det rör sig ju 
dock i stort sett om okynnes
trafik, om man därmed menar 
sådan trafik, som mycket väl 
kan ske litet mera på baksidan 
av samhället om jag så får ut
trycka saken eller varför inte 
inställas till förmån för Ii te 
muskulatur på benstumparna. 
Naturligtvis kommer man också 
ofelbart i ett sådant här sam
manhang fram till de sedvanliga 
undantagen för olika högst legi
tima körningar. Hur vore det 
att tänka sig att man lät den 
här synpunkten få formen aven 
vädjan att i görligaste mån av
stå från att använda bilen på 
sätt här påtalats såsom ett be
tydelsefullt bidrag i syfte att 
värna om allt det, som ger Fjäll
backa dess särskilda charm. 
Vid en sådan här pratstund 
kring Fjällbacka känner man 
sugningen dit så stark att jag 
tror att jag måste sluta nu för 
att ta bilen och ge mig iväg. 
Men då ställer jag den naturligt
vis vid brandstationen! 

Gammal Fjällbackavän. 

Ingemar Järund. 

FfR/ \.A 

dnlJ.entinfj 
F JALLBA CKA 

Telefon 22 

FRUKT och 
GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJÄLLBACKA Telefon 74 

FJALLBACKA 
NUOLKAFFAR 

BERTA OLSSON 

Telefon 89 

f 
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Forts. från sid. l 

INVENTING . 

Från vänster Evert lindsträm anställd, Evert Waldner ordf. i industri

kommitten, disponent Ingemar Järund och municipalnämndens ord

förande köpman Elon Engberg. 

Herr Evert Lindström talade för dom, initiativ- och försäljnings
de anställda om denna rörelse förmåga borgar för att så sker. 
och om vad den betyder för Bakom allt detta ligger att tjä
bygden. Han gladdes åt att i dag na pengar. Men det finns något 
kunna tillbakavisa vad som sa- större - idealitet. På grund av 
des av någon när detta företag lokalpatriotism ligger nu fabri 
startades: "Det går aldrig för nå- ken här i Fjällbacka, den kun
gon att göra något i Fjällbacka". de ha legat var som helst. Fö
Han hoppades att lycka och väl- retagets styrka är det goda för
gång skulle följa, vilket av de hållandet mellan bröderna, mel
närvarande besvarades med ett lan företaget och de anställda, 
fyrfaldigt leve. För municipal- samt samhället. 
samhället talade fullmäktiges Municipalnämndens ordförande 
ordförande hr Östen Hedenfjäll. hr Elon Engberg fortsatte i hyll
Vi har fått vara med om denna ningsraden och minde om vad 
stora dag för såväl AB Inven- denna rörelse betyder för sam
ting som för samhället. Talaren hället ur skattesynpunkt. Lik
berörde vad som kan framska- som bröderna Järund bör även 
pas genom det privata initiativet samhället satsa för framtiden 
och för privat kapital. Han an- och deras oräddhet bör sporra 
slöt därefter sitt tal till de till nya tag. Denna fabrik bör 
framtidsdrömmar som skisserats bli en utgångspunkt. Nytt folk 
av hr Harry Järund och hoppa- ger nytt liv och kraft åt byg
des att dessa skall bli verklig- den. 
het. Bröderna Järunds iderike- Torewi. 

Pensionärshemmets namn 

blev Åldersro 

Under innevarande år har frå-
gan om ålderdomshemmets namn 
varit aktuell. Många har delta
git i framlämnandet av förslag. 
Vid det allmänna sammanträdet 

Statförslag för Fjällbacka 

municipalsamhälle 

Municipalnämnden har nu fram
lagt sitt förslag till stat för år 
1963, vilket balanserar på kronor 
117.353: -. De olika delstaterna 

som i höst hölls med stiftelsens omsluter följande: HamnstyreI
medlemmar behandlades de in- sen 6.630, Byggnadsnämnden 
komna förslagen som uppgick til 2.200, Badhusstyrelsen 12.900, 
84 st. Av dessa utvaldes tio vil- Fastighetsförvaltningen 5.150, 
ka sedan gick till omröstning. Apoteksfastigheten 5.000, Plante 
Därvid segrade förslaget "Al- ringskommitten 1.150, Vatten
dersro" med åtta röster. För- verket 33.800 och Avloppsverket 
slagsställarna lade dessutom en 7.325 kr. Summa att uttaxera kr. 
slant i kuvertet vilket inbringa- 14.575. Slutlig skatt på grund 
de 268: - kronor till förmån för av 1962 års taxering, 23.326: 80 
hemmet. skattekronor a 2: - = 4Q.653: 60. 

Forts. från sid. 3 

Träff med trålfiskare 
mänhet reparera fisketrålen själv 
och anskaffningskostnaden blir 
lägre. Man har möjlighet att 
amortera och ev. bli skuldfri 
fortare. Men inkomsterna blir 
ojämna, och snart insåg "Ham
nerös" besättning att räktrål
ningen var nödvändig även om 
omkostnaderna steg. Nu blir det 
periodvis allteftersom man an
ser att fångstmöjligheterna för 
fisk eller räk är bäst. 
Sammanfattningsvis får man det 
intrycket när man pratar med 
Bengt, att han är nöjd med sitt 
yrke och man förstår honom när 
han säger att "en fin da' på 
sjön uppväger 10 dåli'a!" Han 
tycker det är synd, att inte fler 
ungdomar i Fjällbacka blir trål
fiskare. Han är inte rädd för 
konkurensen, för det är ingen 
svårighet med avsättningen nu
mera. På alla andra platser skaf
far sig ungdomar egna båtar. 
Varför inte i Fjällbacka? Han 
tror att det delvis samman
hänger med finansieringen av 
båtköpen. r Fjällbacka är på 

flera av båtarna samtliga del
ägare och trivs man bra ihop 
finns det ingen anledning att 
dela på sig. Det finns alltså 
ingen plats ombord för någon 
ungdom, som kan vara med och 
lära sig några år, och sedan 
skaffa sig egen båt. 
I dessa spalter har, om jag inte 
minns fel, tidigare pläderats för 
bildandet av konsortium, som 
hjälper ungdomar att starta egen 
fiskebåtsrörelse i Fjällbacka. 
Finns inga ungdomar där att 
satsa på i detta avseende, så 
finns det säkert sådana på an
nat håll, som vill flytta dit, om 
bara bostadsfrågan löses, men 
det är ett annat kapitel. 
Mitt förslag är, att alla som 
vill ge ett handtag åt den na
turligaste näringsgrenen i Fjäll
backa, fisket, skriver en rad, 
ringer eller pratar direkt med 
någon av FFF:s styrelseledamö
ter om ev. intresse för ett kon
sortium. Styrelsen skall sedan 
söka få någon att ställa sig i 
spetsen för planens genomfö
rande. Jag hoppas få anledning 
återkomma. 

Bo Re. 

Från vänster synes plåtslagare Wiggo Olausson och Elon Andersson, 

bakom maskinen Evert Lindström, Olof Juliusson och Alrik Aronsson. 

Firma TURE FRANZEN, Fjällbacka 
Telefon 112 

UTFÖR: 
STEN OCH 8ETONGAR8ETEN 

VATTEN OCH AVLOPP 
TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR 

FJÄLL8ACKA TEL. 57 BÅTVARV 

VINTERUPPLAGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 
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Ny Fjällbackafirma bildad 
En ny firma har i höst bildats 
i Fjällbacka. Det är Bengt 
Richardsson som startat en för
säljning av främst eldnings- och 
smörjoljor i både parti och mi
nut. Försäljningen skall ske på 
Fjällbacka med omnejd. 

Det är enbart glädjande att se 
f. d. fjällbackabor som en läng
re tid vistats på annan större ort 
nu åter när tillfälle bjuds tar 
kontakt med sin gamla hembygd 
och på eget initiativ försöker 
starta och driva en rörelse. Det 
är sådant folk Fjällbacka behö
ver och det är för oss att inner
ligt gratulera Bengt Richards
son och hoppas på god försälj
ning och att firman med tiden 
skall utvecklas ytterligare. 

Vi träffar familjen Richardsson 
i sin ägandes villa på Oxnäs och 
får vid kaffebordet, som fru Eva 
med hjälp av lilla dottern Maria 
dukat fram, en gemytlig prat
stund. 

- Vi har hela tiden ända sedan 
vi köpte denna villan här i 
Fjällbacka varit inne på tanken 
att en gång när tillfälle bjuds 
åter flytta hem till den plats där 
vi trivs så gott. Tyvärr har inte 
förutsättningarna för mig varit 
de allra bästa. Det arbete jag 
hade lade många hinder i vä
gen. Nu har jag emellertid tagit 
steget fullt ut och bildat egen 
firma och hoppas givetvis på god 
försäljning så att rörelsen med 
tiden kan utvecklas i vanlig ord
ning. 

Än en gång, Bengt Richardsson. 
Lycka till önskar Föreningen för 
Fjällbacka. 

Jätteminkar 
I november, december är det 
alltid bråda dagar på minkfar
men Furuiund. Den stora 
minkslakten är då i full gång. 
Det är dock inte bara fråga om 
att avliva djuren, man måste 
också flå dem och skinnen mås
te torkas. Detta sker i särskilda 
torkapparater, där varje skinn 
är uppspänt var för sig. Allt 
detta är ett drygt arbete, men 
bröderna Carlkvist har här extra 
hjälp från samhället, och så får 
man taga nätterna till hjälp. 

FJÄllBACKA tv1 E K. 
VERKSTAD 

Telelon 187 

tillverkar 

O LJ EC I S T E R N E R 
BYGGNADSSM I DE 
M. M. 

Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 

En tank kommer lastad 

Fjällbacka Mekaniska levererar en tankbjässe 

Rune Johnsson blev distrikts
ombudsman för liskarkåren 
i norra Bohuslän 

När fiskarna i norra Bohuslän 
fått sitt krav på en ombudsman 
för den norra skärgården så 
långt på gång, att det började 
ta fast form tvekade man inte 
på vem som skulle givas upp
draget. Fiskarpojken från Fjäll
backa, Rune Johnsson, var där
tii! så väl skickad ansågs det, 
att någon tvekan inte fanns. Vid 
Svenska Västkustfiskarnas Cen
tralförbunds kongress i sommar 
var . frågan uppe och avgjordes 
och bland tre sökande till be
fattningen valdes som nämnts 
Rune Johnsson, Fjällbacka. Han 
tillträdde sin tjänst den 1 aug. 
i år med placering vid Central
förbundets expedition i Göte
borg. Johnsson är 35 år och bör
dig från Hästven i Fjällbacka
skärgården. Här började han 
som pojke med fiske vilket han 
bedrev tills han anställdes vid 
Fjällbackafiskarnas andelsför
ening för nio år sedan och där 
han avancerade till förman. 
Hans intresse för fiskarekårens 

Fiällbacka mekaniska ,--------------1 organisationsverksamhet väcktes 
tidigt och han har nedlagt ett 

verkstad Fru Märta Borgström uppoffrande arbete bl. a. som 
mångårig studieledare i avdel

har under senare tid specialise- chef för Kville lottakår ningen 34 i Fjällbacka. Vidare 
rat sig på tillverkning av olje- är Johnsson mångårig ledamot 

Kville lottakår har haft årsmöte av förbundets studienämnd, le
tankar. Tillverkningen har un- i församlingshemmet i Fjällbacka damot i studie rådet inom Sven-
der innevarande år starkt över- där kårchefen fru Olga Eriksson, ska fiskarnas studieförbund samt 
skridit föregående år och verk- Vidingen, hälsade de närvaran- under några år fiskerilånetillsy
stadsägare ingenjör Olof Thoren ningsman inom område 8 A m.m. 

de välkomna. Vid valet, som äg- Fjällbacka samhälle gör nu en 
är nöjd med utvecklingen. Ar- de rum för besättande av olika förlust när Johnsson flyttar då 
betsstyrkan har även utökats. poster, blev det vissa nyval. han även var engagerad inom 
Tankarnas storlek växer liksom Kårchefen, fru Olga Eriksson, den municipala verksamheten, 
produktionen och numera till- bl. a. som ordförande i industri-

avsade sig sin befattning, vilken k "tt' l d t' t l verkas tankar rymmande upp 'omml en, e amo l s yre sen hon innehaft under sex år, och f" tt h l t l d 
till 30.000 liter. Leveranser sker till ny kårchef valdes fru Märta or va en oc av opp sam e a-
,J!] hela norra Bohusla"n fraon mot i hamnstyrelsen. " Borgström, Fjällbacka. Vice kår-
Uddevalla i söder till norska chefen, fru Dagny Sundell, Kvil
gränsen i norr. De större kun- le, drog sig även tillbaka efter 
derna är naturligtvis byggnads- tolv år och nyvaldes fru Berta 
och rörmonteringsfirmor. Olsson, Hamburgsund. Fröken 

När vi häromdagen besökte 
minkfarmen, hade de en stor 
del av detta arbete bakom sig. 
Överallt hängde det skinn i tu
sental och vilka skinn sedan! 
Där fanns alla kulörer från 
svarta till helt vita. Kvaliteten 
var också efter vad vi kunde 
bedöma, fantastiskt fin. Bröder
na Carlkvist ansåg själva att de 
aldrig förut fått fram så vackra 
skinn och heller aldrig så stora. 
Enligt den kvalitetsbedömning 
som är rådande, skall skinnen, 
vad storleken beträffar, för att 
räknas som första klass, över
stiga en längd av 65 cm. Man 
hade här av alla djuren endast 
haft 3 stycken som var mindre 
än detta mått. De flesta voro 
över 75 cm, och vi såg flera, som 
hade en längd av ända upp till 
86 cm. 
Man ser nu fram med spänning 
och stor förväntan mot de stora 
minkauktionerna i Stockholm. 

Ingegerd Larsson, Norredsten, 
lämnade även sin plats som sek
reterare vilken hon innehagt un
der tjugo år och nyvaldes fru 
Elvy Adriansson, Svälte. Vice 
sekreterare blev fru Karin Hu-
gosson, Fjällbacka, kassör fru 
Hilma Karlden, Fjällbacka, och 
även vice kassören, fru Margit 
Olsson, Hamburgsund, återval
des. Vidare valdes till hemtjänst 
fru Biggan Nordberg, Fjällbacka, 
till bespisningschef fru Olga 
Eriksson, Vidingen, till arbets-
ledare fru Linnea Isaksson, Fjäll-
backa, mob.lotta fru Märta 
Borgström, Fjällbacka. Att re
presentera kåren vid förbunds
stämman valdes fruarna Berta 
Olsson och Alva Karlsson, båda 
från Hamburgsund. Till reviso
rer valdes hr Folke Ruus och 
fru Syster Carlqvist, Fjällbacka. 
Fru Märta Borgström framförde 
kårens tack till avgående kår
chefen fru Olga Eriksson och 
sekreteraren fröken Ingegerd 
Larsson samt överlämnade blom-
mor. 

WAlDNERS 
FÄRGHANDEL 

dlItäten 
mEd l-älfJ 
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Legala notiser 
FÖDELSEDAGAR - - -
50 år 
23/1 Inge Olof Andersson, 

Bräcke 
27/4 Gunhild Teresia Ekström, 

Fjällbacka 
18/ 5 Nils Erik Eriksson, Fjäll

backa 
29/ 5 Maj Viola Nordblom, Fjäll

backa 
1/6 Karl-Gustav Persson, Kalvö 

23/6 Karl-Gustav Olsson, Bräcke 
24/6 Gustav Ragnar Gustavsson, 

Backa 
55 år 
9/ 2 Gustav Erling Mellgård, 

Dyngö 
17/2 Lovisa Abigael Nordberg, 

Mörhult 
26/3 Märta Lovisa Jonasson, 

Mörhult 
10/ 4 Ivan Olof Berg, Fjällbacka 
25/4 Axel Gunnar Sörensson, 

Fjällbacka 

FÖDDE 
1 maj 1962-31 oktober 1962 

24 juni Anne-Sofie Marita, dot
ter till fiskaren Manne Fransson 
och h. h. Gun f. Börjesson. 
24 juni Anita Rose-Marie, dot
ter till verkstadsing. Olof Tho
rön och h. h . Ingrid f. Lilja. 
3 sept. Axel Mikael, son till fri
sör Ebbe Karlsson och h. h. Eva 
f. Karlsson. 
8 sept. Anders Tomas, son till 
chaufför Yngve Hugosson och h. 
h. Lilian f. Larsson. 
12 sept. Ann-Sophie, dotter till 
chaufför Bengt Larsson och h. h. 
Svea f . Andersson. 

DÖDE 
1 maj 1962--31 oktober 1962 

31 maj f . hemmansägaren Otto 
Johansson, född 31 aug. 1881. 
17 juli änkefru Charlotta Ström
berg, f. Andreasson, född 3 mars 
1883. 

Fru 
sin 

Makorna Aronsson 

Allie Aronsson har slutat 
tjänst som telestationsföre

ståndarinna 

Fru Aronsson lämnade i sommar 
sin tjänst vilken hon innehaft i 
43 år. Vid sjutton års ålder an
ställdes hon som telefonist vid 

EVAS BAGERI, SPECERI 
=CHARKUTERI= 

FJALLBACKA Tel. 14 

Rekommenderas 

Den bästa inköpskällan för 

SPECERIER - CHARKUTERIER

DELIKATESSER 

ELONS 
Fjällbacka telefonstation och te- i:: ~Jmedel 
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18/ 6 Gunda Viola Sören ss on, 
Fjällbacka 

24/6 Tora Maria Fransson, 
Dyngö 

20 juli fru Frida Viktor, f. Jo
hansson, född 27 nov. 1890. 
30 juli f. hushållerskan Viktoria 
Westerberg, född 3 dec. 1883. 

legramexpedition. Vid telegram- l::.. FJÄLLBACKA Tel. 21 

expeditionens indragning år 1'----------------' 
1925 avancerade fru Aronsson 

30/ 6 Östen Elof Hedenfjell, 
Fjällbacka 

60 år 
9/3 Ebba Hariett Holmberg, 

Dyngö 
16/4 Gurli Elise Krantz, Fjäll

backa 
17/ 5 Torsten Herbert Johansson, 

Sälvik 
20/5 Karin Linnea Johansson, 

Fjällbacka 
20/5 Oskar Emanuel Karlsson, 

Sälvik 
14/6 Alida Josefina Backman, 

Fjällbacka 
65 år 

9/ 4 Ture Vilhelm Fransen, 
Fjällbacka 

13/6 Anna Serafia Gustavsson, 
Fjällbacka 

70 år 
9/1 Hulda Maria Axelsson, 

Ödsmål 
19/1 Anders Henrik Carlsson, 

Ödsmål 
4/ 3 Ellen Gustava Holmberg, 

Dyngö 
31/3 Ernst Johannes Johansson, 

Mörhult 
75 år 
13/ 4 Anna Johansson, Lersten 
80 år 
16/1 Olga Gustava Gustavsson, 

Stämmen 
6/6 Karl Oskar Olsson, Kalvö 

85 år 
25/2 Viktoria Dahlberg, Fjäll

backa 

6 okt. lagerarbetaren Harald 
Korneliusson, född 11 april 1902. 
29 okt. f. hushållerskan Anna 
Persson, född 30 aug. 1882. 
31 okt. f. fiskaren Arvid Persson, 
född 15 sept. 1874. 

till föreståndarinna, vilken tjänst l 
hon slutade den 1 augusti i år. 
Under 30 år var även maken 
Gustav Aronsson i Telestyrel
sens tjänst som telefonist. Det 
är en lång tid som makarna 
Aronsson gemensamt tjänat all-
mänheten. Och detta har de 

EN STOR MENIGHET . . . gjort på ett sådant sätt att de 
Det var högtidsdag första sön- under sin verksamhet rönt all
dagen i Advent i Fjällbacka mänhetens odelade uppskattning 
kyrka, då församlingen firade Bevisen härför uteblev inte hel
kyrkans 70-åriga tillvaro. Hög- ler vid deras avgång ur tjänsten 
mässan hölls av komminister Fru Aronsson passade även på 
Bengt Pleijel. Dagen till ära var att vid detta tillfälle fylla 60 åT 
kyrkan smyckad med blommor varför det blev omfattande hyll
och tallkvistar och 260 personer ningar på de kombinerade be-
deltog i jubileumshögtiden. märkelsedagarna. 
Fjällbacka kyrkokör förstärkt 
med Tanums hembygdskör sjöng 
under kantor Leila Håkanssons 
ledning Hosianna av Vogler och Landshövdingen har över. 
Advent av Otto Olsson. Hög 
mässans psalmsång leddes av 01'- lämnat tavla till Fjällbacka 
gel samt två trumpetare av 
Strömstads Hornmusikkår. Pre- Landshövding Per Nyström har 
dikan hölls av komminister B till Fjällbacka municipalsamhäl
Pleijel som till ingångsord val le överlämnat en akvarell av 
"Se din konung kommer". I sin 
predikan minde han om kyr Wilhelm von Gegerfelt. Gåvan 
kans 70 år och vad den betyt mottogs av municipalfullmäkti
för församlingen. Juloffret til ges ordförande, herr Östen He
behövande inom samhället upp- denfjäll, som framförde samhäl
togs genom håvgång av årets lets varma tack för den värde
konfirmander och inbringade 375 
kronor. I anledning av kyrkans fulla gåvan. 
70 år fick konfirmanderna av Tavlan, som målades i början av 
Fjällbacka kyrkliga syförening 1880-talet, har till motiv områ
mottaga en bokgåva. 

det omkring Hällesporten med 

o L J E elda RÄTT 
Kungsklyftan som effektfull 
bakgrund. Betraktaren gläds åt 
både den utsökta färgbehand
lingen och den realistiska de
taljutformningen av motivet. 

RÄTT t4"i:i~!+i) OUA 

smörjoljor ROYAL 
i parti och minut 

FIRMA BENGT RICHARDSSON 
FJALLBACKA Telefon 77 

Akvarellen pryder nu Fjällbacka 
pensionärshems samlingsrum, 
men det är meningen, att den 
skall hängas i samhällets blivan
de sammanträdessal, som tro
ligtvis kommer att inrymmas i 
en planerad tillbyggnad av pen
sionärshemmet. 

.(;11 I('mg och god Jul 

Kungshamns 
konsumtionsförening 
Butik 14 

FJALLBACKA Telefon 141 

Modern Snabbköp till 
Eder tjänst. 

WICKE WIDEllUS I 
Cykel- & Rep.-verkstad 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring. 

FJÄLLBACKA Telefon 33 

Vi 
försäljer 

t:: installerar 
reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄL LBACKA 
ELEKTRISKA 

Telefon 68 
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"Det stoltaste skepp ... " 

"Gorch Fock" på "redden" 

GORCH 
DIKTAREN 

FOCK, Gorch Fock det största segel. 
fartyg som ankrat i 

Ute på Stensholmen ligger vän
ner och fiender från första 
världskriget försonade i döden. 
Där vilar Gorch Fock, diktare 
och sjöman. Han gjorde den sis
ta av sina många resor på 
världshaven ombord på den tys
ka kryssaren "Wiesbaden", som 
sjönk under det våldsamma 
Skagerackslaget 1916. 
Hans namn var egentligen Hans 
Kinau, men under pseudonymen 
Gorch Fock kommer hans min
ne som havets diktare att leva. 
Han föddes 1880 i närheten av 
Hamburg i ett fiskeläge vid 
Nordsjöns kust, och där tillbrag
te han sin barndom. Som sjöman 
seglade han sedan på alla hav, 
men hans längtan drog honom 
alltid till Nordsjön, som han 
älskade mer än allt annat. 
"Sitt eget hav" besjöng han på 
vers och prosa, och han har gi
vit sitt land fängslande skild
ringar av Nordsjön i rykande 
storm och lätta sommarvindar. 
En av hans novellsamlingar he
ter just "Nordsee", och bland 
hans skådespel finner vi "Dog
gerbank". "Sterne iiberm Meer" 
- "Stjärnor över havet", dag
boksblad och dikter, har utgivits 
efter hans död. 
Gorch Fock är en starkt realis
tisk diktare, med djup känsla, 
humor och hängiven kärlek till 
sin hembygd och dess männi
skor. Tyska skolskepp har fått 
hans namn, och deras besätt
ningar har besökt hans sista vi
loplats. Senast hände ju detta 
i somras. Även andra tyska ör
logsfartyg anlöpte under mellan
krigstiden Fjällbacka och hylla
de sjömannen och diktaren, som 
gav sitt liv den 31 maj 1916 på 
det hav, som han så ofta och 
kärleksfullt hade besjungit. 

S. L. 

Fjällbacka 

Sedan fjällbackaborna under en 
vecka gått och väntat på att 
snart få se det stolta skolskep
pet segla in i Fjällbacka hamn, 
kom fartyget på eftermiddagen 
den 19 september. Det var en 
ovanlig syn att se den vackra 
tremast-barken majestätiskt gli
da in genom Sandhagen, för att 
sedan kasta ankar innanför Valö. 
Fartyget kom närmast från Gö
teborg, dit det anlände som för
sta pristagare i årets "Vindjam
merseglingar" . Eftersom "Gorch 
Fock" är det största segelfartyg 
som någonsin kastat ankar i 
Fjälll:3.cka skall vi kanske pre
se:~tera det. Det är ett relativt 
nytt fartyg vilket levererades till 
västtyska marinen år 1958 och 
har 240 man ombord, därav 150 
västtyska marinkadetter. Sitt 
namn har fartyget fått efter sjö
mansdiktaren "Gorch Fock" 
som föddes 1880 utanför Ham~ 
burg. Vid första världskriget år 
1914 anmälde han sig som fri
villig till dåvarande kejserliga 
marinen och hamnade på krys
saren "Wiesbaden" som matros. 
Hans öde beseglades i Skage
rackslaget den 31 maj 1916 då 
hans fartyg sänktes av den en
gelska flottan och han fick sitt 
vilorum på Stensholmen vid 
Fjällbacka, där hans kropp hit
tades i skärgården. Detta histo
riska drama var bakgrunden till 
besöket, vilket gällde att vid 
"Gorch Focks" grav hedra hans 
minne med kransnedläggning. 

Vid 9-tiden dagen efter an
komsten till Fjällbacka samla
des ett 40-tal befäl och matroser 
till den minneshögtid på Stens
holmen där korvettkapitän von 
Witzendorff i ett längre tal min
de om diktaren Gorch Fock. 
Därefter nedlade matroserna UI-

Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 

KVILLEBOR SAMLAR BANDIN
SPELNINGAR I HEMBYGDSARKIV 

Kville hembygdsarkiv har haft 
sammanträde i Fjällbacka kyrk
skola. Ordföranden, seminarielä
rare Sverker Stubelius, informe
rade om vad som under gångna 
året uträttats i kulturhänseende. 
Bl. a. hade ingenjör Anders Bro
berg, Stockholm (infödd Kville-
bo), skänkt 500 stycken ljusbil
der och materialet till dessa ha
de han erhållit dels genom att 
utnyttja hembygds arkivets sam
lingar, dels genom att gå om
kring i husen i Fjällbacka och 
samla upp bilder av ortsbor, 
byggnader, båtar m. m. Till bild
samlingen fanns väl utarbetad 
text. 

Bandinspelningen har intensi
fierats i år. Många inspelningar 
av tal, sång och musik har un
der senaste året och i synnerhet 
i sommar utförts och f. n. finns 
ett 70-tal inspelningar på band i 
arkivet. Inspelningarna har före
trädesvis gjorts av Sverker Stu
belius under hans hemmavistel
se i sommar. Han har därvid un
der sina inspelningsturneer i 
kommunen biträtts av lantbru
kare Olof Evensson, Ekelid, som 
samtidigt ställt sin bil till för-

fogande. Under andra årstider 
har även inspelningar utförts av 
hrr Arne Fredlund och Östen 
Hedenfjell. 

Bildsamlingarna i arkivet har 
ökat och kartsamlingarna har 
fått en fin uppsättning. Kontak
ten med de övriga hembygdsor
ganisationerna i kommunen har 
varit mycket goda. Inkomsterna 
har varit 600 kr. och utgifterna 
515 kr. Utgifterna har gått åt 
till inköp av för hembygdsarki
vet nödvändiga böcker och skrif
ter. 
Till styrelse valdes hrr Sverker 
Stubelius, ordförande och sekre
terare, Östen Hedenfjell, kassa
förvaltare. Som styrelseledamö
ter i övrigt är hr Arne Fredlund 
vald av Fjällbacka municipal
samhälle, och fröken Annie 
Wehlin, Hamburgsund, vald av 
Kville kommunalfullmäktige. Till 
revisorer valdes hrr Johan Olofs
son och Algot Torewi, Fjäll
backa. 
Riktlinjer för framtiden upp
drogs och dessa gällde att fort
sätta arbetet i samma tempo 
som tidigare med bandinspelnin
gar och insamlandet av skrift
och bildmaterial. 

Kransnedläggning på Stensholmen 

rich Thiemann och Uve Trapp graven och där många besökan
en krans med band i nationens de under åren ristat sin runa. 
färger. Till sist sjöngs unisont Efter någon timma är vi ute vid 
Ich hatte einen kamerad (Jag barkskeppet, där vi bjudes om
hade en kamrat). Som ett min- bord. Här är det liv och rörelse. 
ne av deras besök var det många 
som ristade sina namn i den Det formligen myllrar av folk 
bok som sedan 1959 finnes vid Forts. å nästa sida spalt 4 
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skall vi denna gång se utsikten kunde få komma in i kyrkan. 
bakåt i tiden. Men också inne i kyrkan gick 

Vi stalmar vid år 1892. det inte till alldeles friktions-

Vad hände i Fjällbacka då? 
fritt. Där hördes ett "mummel 
bland folket". Vi läser ur Bo

Vi slår upp Bohusläningen för husläningen 
den 29 november 1892 och läser: 

1892: 
den 8 december 

"Fjellbacka nya kyrka in
vigdes till gudstjenst af kon
tr aktsprosten Thuresson, assi
sterad af kyrkoherden Udd
gren, komministrarne Been i 
Lysekil, Jörlin i Qville och 
Petersson i Fjellbacka. Kyrkan 
var till trängsel fyld. En ofant
lig menniskomassa stod utan
för och kunde icke tränga sig 
in. Många långväga hade in
funnit sig." 

Invigningen förrättades den för
sta söndagen i Advent som år 
1892 inföll den 27 november. Om 
kyrkan då var fullsatt kan man 
räkna med att där var omkring 
500 personer. Många fler hade 
velat vara med om denna hög
tid. Men de fick stanna utanför. 
Och det blev ett stort fiasko för 
den "resebyrå" som den 24 no
vember 1892 hade följande med
delande i Bohusläningen: 

"Till Bohusläningen telegra
feras: Angaren "Grebbestad" 
afgår från Grebbestad kl. 6.30 
omedelbart till Hamburgsund 
för att från denna plats kl. 
strax före 9, allt f.m., föra kyr
kobesökande till Fjellbacka. 
Tillåter tiden, kommer ånga
ren att göra en tripp till Flor
ön och Dyngön. Angaren skall 
uppbjuda alla krafter att den
na dag stå reselystna till 
tjenst." 

Denna "ofantliga menniskomas
sa" blev ett stort problem för 
arrangörerna. Utanför kyrkan 
uppstod givetvis ett knorrande 
och gnyende över att man inte 

"Vid invigningen av Fjell
backa kyrka hade medels ett 
skrank kyrkan afdelats. Ena 
sidan reserverades för företa
gets upphovsman och de per
soner denne ansåg lämpliga 
att få komma dit, under det 
att å andra sidan alla andra 
fingo trängas. Inträde vanns å 
ömse sidor skranket genom 
biljetter, röda för de utvalda 
och hvita för de andre. Detta 
arrangement har emellertid 
väckt åtskilligt "mummel 
bland folket", bland dem näm
ligen, som ej fingo "röda bil
jetter". Man önskar veta med 
vilken rätt en dylik klassifice
ring af de kyrkobesökande 
församlingsborna skedde och 
anser att alla församlingsbor
na måste hafva lika god rätt 
att inträda i sin kyrka." 

Den första Advent detta år 
fyllde alltså Fjällbacka kyrka 70 
år. Naturligtvis skall vi fira det. 
När detta skrives är det tre da
gar kvar till denna högtid. Gi
vetvis räknar vi med att en 
"ofantlig menniskomassa" kom
mer. Men vi hoppas att där inte 
skall behöva uppstå något 
"mummel bland folket" utan att 
det i stället blir en stor och glad 
högtid i vår älskade kyrka. 

Och med dessa ord önskar jag 
Er alla, fjällbackabor och fjäll
backavänner, ett gott nytt kyr
koår och en glad jul i Kristi 
kyrkas gemenskap. 

Eder Bengt Pleijel. 

Cf)et blir en god och trevlig jul med pynt och 

julklappar från 

0iÖtllbac/:w Bok o. pappershandel 
Telefon 19 

Anna Persson in memoriam 
Lilla Anna är borta. Vi har för
lorat en gammal och kär vän. 
En vän som också var en säll
synt fin människa. 

Anna, som var så förknippad 
med alla våra underbara somrar 
på Dyngön. "Anna på Dyngön", 
som blev ett begrepp, inte bara 
för oss utan även för alla de 
vänner, som vi under årens lopp 
tog med oss till ön. 

Hon har varit med oss genom 
barn- och ungdomsåren ända 
fram till mogen ålder och då vå
ra egna familjer fick lära känna 
och älska henne. 

9 

Forts. från föreg. sida 

Gorch Fock 

och alla synes vara medvetna 
om sina åligganden strax före 
avresan. Inne i officersmässen 
dricker vi en avskedsskål från 
detta besök, vilket inte torde 
komma att upprepas. Vår cice
ron ombord var korvettkapitän 
von Witzendorff. Tiden är inne 
för avgång och medan vi äntrar 
relingen för återfärd, har lotsen, 
fjällbackapojken Sylve Bräck, 
tagit befälet och sakta glider 

Anna var kroppsligen en liten Gorch Fock ut genom norra in
och bräcklig människa, ty en loppet. 
sjukdom i barnaåren hade gjort A. Torewi. 
hennes rygg böjd. Dock var hon 
andligen en stor och stark män-
niska. Aldrig hörde man henne I 
klaga eller ge sig, ty hon hade 
fått något som var starkare än ALGOT JOHANSSON 
en böjd rygg - hon hade fått 
en seg vilja. 

Som barn följde vi henne över
allt och tidigt döpte vi henne 
till "Anna Sockerpärla". Många, 
många är de glada och ljusa 
minnen vi gömmer inom oss. VI 
minns den ljuvliga doften av ny
bakat bröd, som ibland trängde 
in till oss när vi vaknade. Vi 
minns de färska "landgångs-
smörgåsarna" som hon brett och 
som låg och väntade på oss i 
köket. Vi minns ungdomsåren 
då allt var lek och lust och ett 
enda stort äventyr. Anna var 
alltid med oss och tog del av 
allt som hände. Alltid var hon 
mån om att vi skulle ha roligt, 
och vi minns hennes stora milda 
ögon och varma leende, då vi 
berättade våra upplevelser för 
henne. 
Som äldre, då man inte tager 
allt för givet utan tänker litet 
längre och djupare, upptäcker 
man vilken förmån man fått i 
livet när man fått ha en sådan 
vän som lilla Anna. Mycket, 
mycket har vi lärt av henne och 
något av det mest värdefulla 
Anna givit oss, är hur trygg den 
människa kan vara, när han har 
en orubblig och uppriktig tro. 
Anna var en sådan människa. 
Hon var varmt religiös och vi 
lärde känna hennes varma krist
na sinnelag genom sitt sätt mot 
omvärlden. Vi ser henne fram
för oss, sittande på sängkanten 
om morgonen och i tysthet läsa 
några sidor ur andaktsboken. 

Många, många var de fina egen-
skaper Anna ägde - hennes sto-
ra plikttrohet, hennes okuvliga 
arbetssamhet, hennes ödmjuka 
tacksamhet för det minsta lilla, 
och hennes stora humor. 

Anna var vid sin bortgång 80 år, 
dock var hon in i det sista till 
sinnet ung. 

BILSTATION 
FJALLBACKA Tel. 10 

St. Hotellet 
God mat 

Fullständiga rättigheter 

Tel. FJÄLLBACKA 3, 93 

När det gäller delikatesser! 

Vänd Eder till 

FOSSUMS EFT. 
M. CLAESSON 

Välsorterad Speceriaffär 
Tel. 12 

Konfektyraffären Centrum 
Tel. 327 

Aug:a Carlssons Eftr. 

== 
Välsorterad manufaktur-
mode- och sybehörsaffär 

== 
Telefon 35 

FJÄLLBACKA 

Kära lilla Anna sov gott. Vi 
böjer våra huvuden i vördnad 
och tackar för alla ljusa och 
vackra minnen vi bär inom oss. I 

Carl-Gustaf - Ulla - Bossen '. ____ . 
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FORENINGSNOTISER FFF NY'T 

J. A. FREDLUND 
PLÅTSLAGERI 

Utför alla i branschen 
förekommande arbeten 

Tel. 80 

§ETTEJlLIND§ 
~ BAGERI ~ 

Tel. 29 

Tillverkar: 

MATBROD - KAFFEBROD 
BAKELSER - TARTOR 

SKOR 
för alla åldrar 

SKOR och LÄDER 
FJÄLLBACKA 

TEL.1.50 

BLOMMOR, FRUKT 
- GRÖNSAKER -

PRESENTARTIKLAR ffi. ffi. 

Kärraby Blomsteraffär 
TEL. FJÄLL BACKA 49 

HAMBURGSUND 25 

jrÖl1Q Ilids 
P~nsionat odt giograf 

FJÄLLBACKA TEL. 41 

ÅRSMOTET 1962 FOTO-tävling 
Den 26 juli höll Föreningen för 
Fjällbacka sitt årsmöte i För
samlingshemmet. Inte mindre än 
50 personer hade mött upp, en 
god siffra. Till ordförande vid 
mötet valdes hr Harry Järund. 
För två år omvaldes till styrel
seledamöter hrr Harry Järund, 
Sylve Larsson och Bo Reichen
berg och till styrelsesuppleant 
för samma tid hr Algot Torewi. 
Till revisorer omvaldes hrr Sune 
Borg och Arne Fredlund. Val
kommitten blev den förutvaran
de, nämligen hrr Sverker Stu
belius, Bengt Pleijel och Östen 
Hedenfjäll. 

Styrelse- och revisionsberättel
ser föredrogs, och styrelsen be
viljades ansvarsfrihet för verk
samhetsåret. Föreningens kapi
talbehållning utgjorde kronor 
3.059: 85. 

Efter förhandlingarnas slut vi
sade tandläkare Nils Pettersson 
filmer från Fjällbacka och 

Fjällbackas skärgård. De äldsta 
upptagningarna var från slutet 
av 30-talet, och vi återuppliva
de minnet av m iljöer och män
niskor, som inte längre finnas 
till. De senare filmerna i färg, 
vackra och vältagna, presente
rade bl. a. gatupartier i Fjäll
backa och öar och holmar i vår 
storslagna skärgård. 
Sjuttiofem år hade i juli förflu
tit sedan Oscar II besökte Fjäll
backa och bl. a. döpte Ramle
klovan till Kungsklyftan. Med 
anledning av detta jubileum fö
revisade ingenjör Anders Bro
berg till sist några stillbilder 
från den tiden. Vi såg gamle 
kungen, omgiven av sin upp
vaktning, kungafartyget Drott 
på redden och fotografier av 
konsul Backelin och fanjunkare 
Widgren, som tillhörde mottag
ningskommitten. Även detta in
slag intresserade hör- och syn
barligen de närvarande i hög 
grad. 

I samband med årsmötet i som
mar visade tandläkare Petters
son filmer från Fjällbacka både 
från äldre och nyare tid, vilket 
mycket uppskattades av de när
varande. 

Vi har därför tänkt oss, att till 
nästa årsmöte anordna en lik
nande uppvisning, men denna 
gån g för omväxlings skull i 
form av stillbilder (diapositiva) 
från Fjällbacka. Vi vet att många 
av våra medlemmar sysslar med 
sådan fotografering, och för att 
få kontakt med dem anordnar 
vi nu en fototävling. Vi har här
vid tänkt oss följande bestäm
melser: 

1. Fotografierna skall ha an
knytning till Fjällbacka med 
omnejd. 

2. Tävlingen gäller en grupp av 
10 st foto. Man kan dock läm
na in flera grupper om 10 st. 

Styrelseberättelse 1962 

3. Fotona skall vara monterade 
i ramar och inlagda i ett stör
re kuvert tillsammans med ett 
mindre, slutet kuvert i vilket 
ägarens namn och adress är 

Styrelsen för Föreningen för 
Fjällbacka får härmed avgiva 
följande årsberättelse för verk
samhetsåret 1/7 1961-30/6 1962. 
Föreningens verksamhet har som 
förut främst utgjorts av utgivan
det av Fjällbacka-Bladet, som 
har utkommit med två nummer, 
ett i december 1961 och ett i 
juni 1962. Intresset för tidningen 
tycks bliva allt större. Det se
naste numret har utkommit i in
te mindre än 700 exemplar, vil
ka i det närmaste är slutsålda. 
Föreningens syfte är att verka 
för näringslivets utveckling i 
Fjällbacka. Ett företag, som till
kommit på föreningens intiativ, 
är båtvarvet på Oxnäs. Det är 
med stor tillfredsställelse vi kon
staterar, att rörelsen vid varvet 
går framåt och att man där bör
jat tillverkning av båtar. 

De andra företagen, Inventing 
och Arboco, som tillkommit i 

tydligt angivet. 

5 stycken opartiskt utvalda 
grupper il. 10 stycken bilder 
samt de 3 bästa bilderna från 
hela materialet kommer sedan 
att visas och prisbelönas vid 
FFF:s nästa årsmöte. 

samarbete med föreningen, har 4. 
alltmera utvecklats, varvid allt 
flera personer beretts arbete i 
samhället. Föreningen hyser nu 
vissa förhoppningar om att sam
hället skall få ännu en rörelse, 
nämligen en av Wiggo Olausson 
planerad tillverkning. 5. Bilderna skall vara inlämna

de för e den 1 juli 1963 till 
adress som lämnas i nästa 
nummer av FB. 

Föreningens medlemsantal har 
ökat från 266 till 291, vilket är 
den största ökning vi haft på 
ett år. 
Den vid föregående årsmötet be
slutade föreningsnålen är nu fä r 
dig, och vi hoppas att medlem
marna stöder föreningen även 
genom att inköpa en sådan. 
Föreningens ekonomiska ställ
ning samt årets inkomster och 
utgifter framgår av i dagboken 
införda Balansräkning och 
Vinst -och förlusträkning. För
eningens kapitalbehållning den 
30 juni 1962 var kronor 3.059: 85. 
Fjällbacka den 30 juni 1962. 

Vi hoppas till sist på en stor an
slutning till denna tävling, och 
lovar att vara aktsamma om ma
terialet. 

härtill höll advokat Curt Wal-
denström ett anförande, där han 
på ett humoristiskt sätt redo
gjorde för tennisens utveckling i 
Fjällbacka och bröderna Järunds 
insats i synnerhet. Under kvällen 
bidrog bröderna Lundberg med 

F F F-träff 1962 
trevlig underhållning i form av 
sång, musik, frågetävlingar och 
humöret var hos samtliga hela 

Den 27 juli hade F.F.F. ordnat mer vid småbord, varefter dan- tiden på absoluta toppunkten. 
en subskriberad tillställning på sen vidtog till trevlig 3-manna- Vid l-tiden på natten tumlade 
Stora Hotellet. Cirka 80 med- orkester. Redan från början var vi ut i den vackra julinatten ef
lemmar med gäster välkonrna- stämningen hög och otvungen ter att ha haft en i allo lyckad 
des av föreningens ordförande, och glada igenkännande leenden afton. Det är föreningens avsikt 
direktör Harry Järund samt av korsade salongen. Prisutdelning att upprepa föreningsträffen näs
klubbmästaren, herr Sten Kal- för de nyligen avslutade tennis- ta år. Alltså väl mött och om 
lin. Glädjande nog hade även ett tävlingarna förrättades av dok- möjligt med ännu större anslut
flertal ungdomar mött upp. Su- tor Gunnar Bundsen (resultat ning 1963! 
pen avåts under gemytliga for- se annan plats). I anslutning Gebe. 
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IDROTT 
Friidrott 
En friidrottare som hela Sverige 
såg upp till i sommar var Gun
nar Larsson från Trässvall, ett 
par kilometer från Fjällbacka. 
Gunnar tävlar numera för IK 
Orient i Uddevalla och hans spe
ciaigren är löpning 5.000 och 
10.000 meter. Gunnar Larsson 
satte vid tävlingar i Uddevalla 
i juni månad nytt årsbästa i Sve
rige på 5.000 m. genom att nå 
fina 14.35.8. Det betyder också 
en rejäl putsning av distrikts
rekordet med över 20 sekunder. 
Gunnar har även varit med på 
stora internationella friidrotts
galor både i Sverige och utom
lands och alltid gjort mycket 
gott ifrån sig. Det är glädjande 
att grabbar ett stenkast från 
Fjällbacka kan blanda sig i den 
absoluta toppen och verkligen 
göra sig gällande inte enbart in
om Sverige. Vi gratulerar Gun
nar och hoppas på nya ännu 
bättre resultat, som vi genom in
struktörer fått vetskap om, att 
han är god för. 
Tyvärr kan vi inte få se varken 
Gunnar Larsson eller någon an
nan god löpare på Fjällbackas 
idrottsplats ännu på ett tag. 
Idrottsanläggningen är långt 
ifrån klar. Det fattas så gott som 
allt för att kunna idka friidrott. 
Inte bara löparbanor fattas, det 
saknas även kast- och hopp
grop. Men en sak i sänder. Nu 
är fotbollsplanen så gott som 
klar och då är det bara att så 
fort som möjligt sätta i verket 
med att iordningställa det öv
riga av anläggningen. 
Krafter inom samhället eller rät
tare sagt Idrottsklubben och 
Idrottsplatsföreningen, är syssel
satta med att på bästa möjliga 
sätt iordningställa hela anlägg
ningen så att den så snart som 
möjligt skall kunna tagas i bruk 
även av ortens friidrottare. 

Fotboll 

Det gick kanske inte helt efter 
"ritningarna" för FIK:s repre
sentationslag i fotboll. Laget som 
faktiskt tillmättes vissa chanser 
till, om inte serieseger så en i 
varje fall absolut topplacering, 
hade när höstomgången började 
sjunga på sista versen, faktiskt 
all möda att hålla sig kvar i se
rien. Det hela redde emellertid 
upp sig och när serien var fär
digspelad hade FIK tre lag ef
ter sig i tabellen, nämligen Skee, 
Hogstorp och Hamburgsund. 
Nedflyttade blev således Ham
bUl'gsund och Hogstorp. Vi 
tycker det är tråkigt med just 
Hamburgsund som i många år 
varit ett bohusserielag och först 
på sista åren återfunnits i Nor
ra Bohusserien. Att laget nu fick 
ta steget fullt ut till Norrviken
serien är endast att beklaga. Vi 
får hoppas att vistelsen där blir 
kortvarig. Hamburgsund behövs 
i Norra Bohusserien där det rät
teligen hör hemma. 
Fjällbackas insatser var som 
ovan nämnts i "tamaste" laget 
och får vi be om en uppryck
ning till våren? 

Simskola 

Sommarens simskola har i år 
liksom tidigare arrangerats av 
Fjällbacka Badortsförening och 
skolstyrelsen. Simlärare har i år 
varit folkskollärare Hans Pet
tersson, Mariestad, vilken ned
lagt ett intresserat och krävan
de arbete för elevernas vatten
vana och färdighet i simkonstens 
utövande. Omkring hundratalet 
deltagare har undervisats och 
goda resultat hade uppnåtts. 
Bland deltagarna har ett sextio
tal varit nybörjare. 
V. g. vänd till sista sidan 

Simpromotion Sölvik 

Spännande sekunder 

• 

Kappseglingsstart 

Tennis 
Att denna sport har fångat allt 
fleras intresse visade sig i som
ras både genom att tennisbanan 
togs i flitigt bruk av såväl som
margäster som ortsbor och ej 
minst genom det imponerande 
antalet deltagare i tennisturne
ringen. Särskilt glädjande i det
ta sammanhang är att så många 
ungdomar från trakten ställde 
upp och visade hur mycket man 
kan åstadkomma med bollsinne 
och gnista. 

Från själva turneringen är sär
skilt värt att nämna att Udde
vallaadjunkten Carl-Magnus 
Broström hade åtskilligt att lä
ra ut även på det här området 
och därför elegant tog hem se
gern i stora klassen utan att 
hans unge motståndare i finalen 
- Göran Waldenström - trots 
friskt spel hade mycket att sät
ta emot. I damklassen segrade 
också en Uddevalla st järna näm
ligen Ulla Sandered med ~in ru
tin och hårda grundslag efter 
ett mycket gott motstånd i fina
len av talangfulla Gunvor Bund
sen. 

I B-klassen med många juniorer 
lyckades efter många spännan
de duster Jan von Kantzow ta 
hem spelet med den lovande 
Gunnar Hellberg närmast. - Om 
vi därtill fogar att särskilt dub
beln efter "familjemodell" till
förde turneringen många dråp
liga bataljer, där klanen Järund 
dominerade med minst tre (!) 
av planens spelare i de flesta 
matcherna men där ändå paret 
Göran Waldenström-Bertil An
dreasson lyckades triumfera ef
ter en rafflande final, så skulle 
väl därmed det väsentliga kring 
denna lyckade turnering vara 
nämnt. 
Nej, några rader till måste re
daktionen bevilja oss för att vi 
också skall få sagt att den därpå 
följande tennisfesten - numera 
en förnyad tradition - utgjor
de en lika festlig som munter 

V. g. vänd till sista sidan 

Kappseglingar sommar 
Det ser ut som om seglingen 
kommit på modet igen. Det var 
många år sedan vi på Badortens 
dag hade så många båtar med i 
kappseglingen som i år. Det var 
en grann syn att se cirka 50-
talet båtar vid startlinjen. Men 
vad som var särskilt glädjande i 
år var de stora klasserna. Folk
båtar, J ID-or, ekor och opti
mist jullar hade sex till åtta del
tagare vardera. 
Genom de små, relativt billiga 
ekorna och optimist jullarna har 
ungdomarna kommit med i 
kappseglingarna på ett helt an
nat sätt än förut. Det är också 
bra att banan för dessa båtar 
går inomskärs. Det blir härige
nom säkrare, och så har man 
tillfälle att följa båtarna från 
land, vilket är mycket trevligt. 
De priser som utdelas i pojk
klasserna borde emellertid vara 
av annat slag än hittills. Seg
lingsnämnden bör tänka på att 
en buckla med inskriptioner är 
det mest välkomna priset för en 
ung seglare. 

Midsommarseglingen blev även 
i år inställd på grund av dåligt 
väder. Seglingsnämnden funde
rar nu på att till nästa år flytta 
denna segling till exempelvis 
någon söndag i augusti. Vi får 
kanske återkomma härtill. 

Fjällbacka 
Byggnadsmateriallager 
och Snickerifabrik 
Telefon 63 & 36 

NYBYGGNADER 
REPARATIONER 

VÄRME OCH SANITETS
ANLÄGGNINGAR 

Gynna 

annonsörerna! 
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T röffar för vanföra 
samlingshem 

De Vanföras Riksförbunds lo
kalavdelning, Uddevalla-Ström
stad har för några år sedan bör
jat med att anordna samman
komster ute på landsbygden för 
att på så sätt nå de handikap
pade som sitter innestängda och 
isolerade därstädes. Eftersom 
Fjällbacka låg centralast till, 
var det givet att de ville anord
na en sammankomst här. Jag 
fick då order att skaffa en lokal 
där det gick lätt att komma ut 
och in för dem som sitter i rull
stol. 
Det var knappast något annat 
ställe att välja på än det nya 
församlingshemmet. Eftersom jag 
var god vän med komminister 
Pleijel, frågade jag honom. Han 
blev mycket intresserad av det 
hela, och vi gjorde upp ett pro
gram tillsammans. Söndagen den 
8 juni skulle den första träffen 
äga rum. Husmodersföreningen i 
Strömstad skulle bjuda på kaffe. 

Eftersom det var första gången 
jag skulle framträda lite så där 
offentligt, var jag ganska ner
vös. Vi började med en liten 
andaktsstund i kyrkan. Betrak
telsen till den hade jag själv 
skrivit. Den upplästes från pre
dikstolen av komminister Pleijel 
och fick jag här för första 
gång inför ett auditorium lyss
na till mina egna ord. När an
dakten var slut och vi möttes 
utanför på väg till församlings
hemmet blev jag så omklappad 
av alla som kunde gå och stå, 
att jag kände mig djupt gripen. 

För första gången i mitt liv fick 
jag stifta bekantskap med män
niskor som själva var i samma 
situation som jag själv. Jag var 
icke ensam om mitt öde. Det 
blev en upplevelse, som man 
levde på hela sommaren. 

Sedan dess har dessa samman
komster upprepats varje som
mar. Men nu är det Fjällbacka 
Röda Kors-krets, som bjuder på 
den lekamliga spisen. Den and
liga svarar jag och komminister 
Pleijel för. Av den stora till
slutningen att döma har vi 
lyckats bra. Det händer nästan 
varje gång att vi får kort och 
brev från dem som varit med, 
där de uttalar sitt tack och sin 
glädje över vad vi gjort, och så
dant sporrar till nya krafttag. 
Fjällbacka församlingshem är 
som om det vore byggt för fy
siskt handikappade. Jag tänker 
nu i första hand på de låga 
trappstegen. Det är en ganska 
lätt sak att lägga en trälem över 
dem och sedan köra dem som 
sitter i rullstolar upp och ned 
på den. Sedan är det den un
derbara utsikten. Många av de 
som kommer med sitter ofta 
inklämda mellan grå husväggar, 
och då förstår man ju hur myc
ket det betyder för dem att få 
sitta och se utöver den vackra 

Fjällbacka för-

Fjällbackafjorden. Att få se bå
tarna som komma och gå. 

FFF.Nålen 
som årsmötet 1961 med stor 
acklamation beslöt att styrelsen 
skulle låta prägla, har sedan ej 
rönt den efterfrågan bland med
lemmarna, som man skulle ha 
kunnat förmoda vid beslutet. 
En ändring härvidlag hoppas vi 
skall komma till stånd! Det är 
en mycket snygg nål enligt 
nedanstående kliche i silver och 
blått i storlek 14X9 mm, allts. 
lagom stor att sätta på dräkt
slaget för damerna och på ka
vajslaget för herrarna. Priset {ör 
nålen är mycket överkomligt 
eller kr. 3: 75. En lämplig jul
klapp till alla Fjällbackavänner! 

Forts. från sid . Il 

Tennis 

slutvinjett på tennisturneringen 
och att "banmästaren" Bertil 
Andreasson är värd en särskild 
honnör för sitt oförtrutna ar
bete. 

Så till sist - väl mött alla en
tusiaster av den vita sporten till 
nästa års motions- och tävlings
spel med ännu flera deltagare 
av alla åldrar. 

"Lika - fördel". 

Forts. från sid . II 

Med tanke härpå och för den 
som själv förstår hur mycket 
det betyder att ha ett ställe där 
man under glad samvaro kan 
träffas har Fjällbacka försam
lingshem en mycket betydelse
full uppgift att fylla. Det vore 
önskvärt att allt iler insåg det~ 
ta, så att de medel man får in 
till dess underhåll ökades. 

Morgan Engström. 
Klipp ur nedanstående kupong Simskola 
och rekvirera nålen nu! 

Till 
Föreningen för Fjällbacka 
c/o F:a Johns Skor 
FJÄLLBACKA 

V. g. sänd pr postförskott omgående .... st FFF-nålen a 3:75. 

Namn 

Adress ............... ....... ... . 

GÖTEBORGS BANK 

Strömstad 

Uddevalla 

Gruf"'Idp.d 1848 

GÖTEBORG - STOCKHOLM 

Avdelningskontor i Bohuslän: 

Grebbestad • Fjällbacka . Dingle 

Lysekil . Fiskebäckskil . Ljungskile 

Stenungsund . Skärhamn . Klädesholmen 

Rönnäng . Marstrand . Kungälv 

Fullständig bankrörelse vid samtliga kontor. 

- Brand- och dyrkfria förvaringsfack uthyras-

Promotionen hade i år förlagts 
till Sälviksbadet vilken blev 
mycket lyckad, då vattendjupet 
här medgav att även de små 
kunde deltaga i uppvisning och 
vattenlekar. Förutom eleverna 
hade mycket folk samlats. 

Sedan alla eleverna kantat 
strandlinjen höll simlärare Hans 
Pettersson ett anförande om sim
konsten och dess betydelse för 
de unga i räddningsarbetet. Pro
moveringen skedde från båt där 
dagens promotor, advokat K. 
Wahldenström, Norrköping, för
länade magistrar och kandidater 
eklövs- resp. pillövskransar. Ef
ter promoveringen höll hr Wahl
denström tal till de unga i vil
ket han redogjorde för värdet 
av simkonsten och promotionens 
innebörd. 

Efter uppvisningen och de upp
skattade lagtävlingarna samla
des eleverna i land där de ut
spisades med saft och kakor. 
Till sist förrättades simlärare 
Pettersson och promotor Wahl
denström utdelning av diplom 
och förtjänsttecken. 

Affärsförestånd. Lennart Svens
son framförde badortsförenin
gens och skolstyrelsens tack till 
folkskollärare Pettersson för det 
utomordentliga intresse och kun
nighet som han nedlagt för ele
vernas utbildning i simkonsten. 
Han uttryckte även arrangörer
nas och målsmännens förhopp
ning om ett återseende komman
de säsong och överlämnade 
blommor. Hr Svensson tackade 
även advokat Wahldenström för 
hans vänlighet att ställa sig till 
förfogande som promotor vid 
simskolans avslutning. 

Framkallning och Film 

Jjä//backa Joloale/je 
Telefon 9 

Sche wenius' Tryckeri, Munkedal 19b2 


