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Tisdagen den 14 maj tidigt på morgonen spreds i Fjäll
backa budet om att Ingemar Järund under natten hastigt 
avlidit. 
Vi samhällsbor stodo som förlamade. Hur kunde Ingemar, 
som vi sett mitt ibland oss dagen före, vara borta. Först 
långsamt började vi fatta att det var ett faktum. Vi 
skulle aldrig mera få se eller tala med Ingemar, aldrig 
mera få höra hans smittande glada skratt. 
Många tårar fälldes i Fjällbacka den dagen, i vanliga 
fall behärskade människor gjorde inget för att dölja sin 
sorg. Våra tankar gingo med djup medkänsla till Inge
mars anhöriga, till hans hustru, barn och syskon, som 
alla voro honom så kära. Vi deltogo av vårt fulla hjärta 
i deras stora sorg. 
Från alla samhällets flaggstänger vajade dukarna på halv 
stång. 
Vad Ingemar betytt för Fjällbacka känner vi alla till, 
hans arbetsförmåga och intresse tycktes räcka till allt. 
Att här räkna upp alla de samhällsuppdrag han innehaft 
låter sig ej göra, men otaliga är de dagar och timmar 
han offrat för sitt samhälles bästa. Med sin kunnighet 
och hjälpsamhet var han omistlig. I sanning en Fjäll
backas allt i allo, omöjlig att ersätta. 
Bland alla vackra ord som sades vid Ingemars bår, är det 
ett par jag särskilt kommer ihåg: "Du var en prydnad 
för ditt samhälle" och "Utan Ingemar, är ej Fjällbacka 
vad det varit". 
Ingemar hann ej skörda frukterna av sitt livsverk, han 
hade, mänskligt att döma, många år av aktivt arbete 

V. g. vänd till sisla sid. 

Årsmöte 
Föreningen för Fjällbacka hål

ler årsmöte i Församlingshem
met torsdagen den 25/7 1963 
kl. 19.30. 
Frågor, som medlemmarna ön-

Kommer konserv
industrin i fjäll backa 

att försvinna? 
skar få behandlade vid mötet, o •• 

torde inlämnas till styrelsen sen- I Denn~ fraga ar akt.ue~l och man 
ast 14 dagar dessförinnan. kan IIlte komma ._lfran att ~et 
S'd d FFF 'd 10 ser morkt ut betraffande AktIe-

e VI are un er -nytt SI - bolaget Gust. Richters Kon-

VIGO - BYGG 
snart startklart 

Den egna verkstaden, där ma
skiner, arbetare och material 
sedan skall få fram produkten, 
byggelementet, är den första 
beställning, som effektueras av 
Vigo-Bygg Aktiebolag, det nya 
bolag, som Vigo Olausson bil
dat i Fjällbacka. Byggnaden, 
som är belägen på en 11.000 kvm 
tomt bakom Inventings fabrik 
vid Tanumsvägen, har 200 kvm 
golvyta. Väggarna är av eternit 
och isolerade med Rockwool, li-

v. g. vänd lill sid. 8 

Stilla frid . 

se-rvfabriks fortsatta verksamhet 
här. Det är alltid ett allvarsamt 
problem för en bygd när varsel 
om permittering utfärdas. Det
ta har nu skett i Fjällbacka där 
hela styrkan, ett 30-tal anställ
da, äro uppsagda till semestern 
i juli månad. Denna kräftgång 
i den samhälleliga utvecklingen 
drar ekonomiskt ned vad som 
under året har byggts upp un
der municipalsamhällets och 
kommunens medverkan. 
Fabriken startades år 1946 och 
den största arbetsstyrkan har 
uppgått till ett 40-tal arbetare. 
Disponent W. Borgström ser 
mörkt på det nuvarande läget 
inom konservindustrin. Konkur-

v g_ vänd lill sid_ 3 

Motiv från samhällets norra del, Mörhult, där sjöbodarna avtecknas 
i vattnet. 
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Små ljusglimtar 
i ett stort mörker 

I förra numret av FB stod det 
mycket att läsa om Inventing. 
Detta skapade en viss kritik mot 
FB, bl. a . genom anonymt upp
satta frågor i samhällets an
slagstavla om FB enbart var nå
got annonsorgan för Inventing. 
Efter vad som sedan dess har 
hänt, behövs inga kommenta
rer. Det tomrum, som Ingemar 
Järund lämnat efter sig i Fjäll
backa och alla de vackra ord 
som skrivits och sagts om ho
nom efter hans bortgång be
visar, att det var fullt berätti
gat att ägna mycket av FB:s 
spalter åt Inventing då. 
För FFF och FE är Ingemars 
bortgång en stor förlust, då han 
helhjärtat stödde föreningens 
verksamhet och medverkade i 
varje nummer av FE. 

Föreningen för Fjällbacka 

Postgiro 410318 
Styrelse: 
Ordföranden: 

Direktör Harry Järund, 
Otto Lindblads väg 18, Lund 

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

Sekreterare: 
Kamrer Bo Reichenberg 

Svarteborg 
Kassör: 

Köpman John Johansson, 
Fjällbacka 

5 : te medlem: 
Doktor Gunnar Bundsen 
Bromeliusg. 9 C, Göteborg 

Redaktionskommitte för 
Fjällbacka-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 F jäll
backabor och bland sommar
gäster i samhället och den när
maste bygden. 

Från byggnads-, fastighets- och afförsfronten 

livlig byggnadsverksamhet 
Under vinterhalvåret har det 
varit rätt livlig byggnadsverk
samhet i samhället. Förutom de 
två villorna på Källvikshöjden 
och den nya frisersalongen, har 
tillkommit följande: 

Köpman Rune Hulin har byggt 
en sommarvilla på hörntornten 
vid Lerstensvägen och dess för
bindelseväg till Sälvik. Vid den
na förbindelseväg har vidare 
byggmästare Sven Berglund 
från Uddevalla uppfört en som
marvilla. 

Chaufför Sven Gustafsson har 
byggt ett hus på tomt nr 7 i 
kvarteret Fullriggaren. Slutli
gen har P . E. Edhäll från Troll
hättan byggt en sommarvilla på 
det nya området, som ligger 
nordost om Sälviksbukten. 

Förra numret av FB andades 
optimism angående Fjällbacka 
näringsliv. Nu när Ingemar är 
borta, är det svårt att se lika 
ljust härpå. Han är, som Sten 
Carlqvist skriver, omöjlig att 
ersätta som drivkraft och inspi
rationskälla, när det gäller sam
hällets frågor. Vad Inventing 
beträffar, kommer det natur
ligtvis att fortsätta sin verk
samhet, då det finns stora inne
liggande order. 

En annan jobspost för samhäl
let är att Richters Konservfa
brik skall lägga ner sin verk
samhet från 1 juli. Hur skall 
det gå för de c:a 30 anställda? 
3 manliga och resten kvinnlig 
arbetskraft har anlitats. Det 
måste sättas igång något i de 
utmärkta lokalerna! Skall Fjäll
backa, som var det första stäl
let i Sverige där anjovis inla
des, bli utan konservfabrik? 
Tänk efter, vad Ni själv eller 
någon bekant kan göra för att 
förkorta arbetslösheten för de 
anställda och för näringslivet 
över huvud taget i Fjällbacka. 
Fjällbacka Industrikommitte el
ler FFF:s styrelse är tacksam
ma för alla tips. 

Den mörka bilden lyses dock 
upp av ett par ljusglimtar. 
Bror Janssons båtvarv utvecklas 
tillfredsställande, och kan den 
folkbåt, som byggts i vinter, föl
jas av flera, bör de båtbyggar
traditioner, som funnits i sam
hället, kunna få en värdig ef
terföljare. 

Vigo Olaussons verkstadsbygg
nad är snart klar, och sedan 
har han fullt upp med att ef
fektuera de första orderna på 
monteringsfärdiga hus. I fort
sättningen beror det mycket på 
hur hans Vigo-System kommer 
att slå, när det gäller de vidare 
utvecklingen av denna industri. 

Bo Reichenberg. 

Ny villa
bebyggelse 

Cirka 250 meter öster om nu
varande tennisplanen finnes ett 
obebyggt markområde, som 
kallas Källvikshöjden, med u t 
sikt över Fjällbackafjorden och 
havet. Man kommer dit genom 
att taga den väg, som börjar 
ovanför nuvarande tennisplanen 
och som går i nordöstlig rikt
ning upp för backen. 

Detta område kommer att be
byggas med sommarvillor inom 
de närmaste åren. 

Vatten- och avloppsledningar 
ha framdragits och ny väg skall 
anläggas. 

Två villor äro under uppföran
de på Källvikshöjden, vilka för 
övrigt äro till salu. 

Ägare till området äro Sylve 
Larsson och Östen Hedenfjell. 

Affärsöverlåtelse 
Köpman Elon Engberg har för
sålt sin sedan 1945 bedrivna livs
medelsaffär till köpman Erik 
Claesson, Fossums Eftr., med 
tillträde den 1 maj i år. 

Från samma tid övertager hr 
Engberg chefskapet för Pripps 
Bryggeriers nederlag i Fjäll
backa. 

Sliftelsen Fjällbacka Pensionärs
hem sålde fastigheter mot anbud 
Efter anbudstidens utgång hade 
8 anbud inlämnats på bostads
fastigheten n:r 5 i kvarteret 
Koljan, och 12 anbud på bo
stadsfastigheten Ödsmål inne
gården 1:36 i Mörhult. Den 
förstnämnda fastigheten förvär
vades av direktör Torsten Mån
son, Lidingö, för ett pris av 
kr. 19.000 och den senare fas
tigheten med tillhörande sjöbod 
av ingenjör Lars Waenerlund, 
Munkedal, för 41.200 kr. 

Ingemar Järunds 
minnesfond 

Enligt de anhörigas önskan, 
kunde de som så önskade, skän
ka medel till Fjällbacka Idrotts
platsförening och därigenom 
hedra Ingemar Järunds minne 
i stället för att sända blommor 
till hans bår. På så sätt kom 
man att stödja idrotten, som den 
bortgångne arbetat så mycket 
för. Många hörsammade denna 
önskan och minnesfonden är nu 
uppe i 1.655 kr. 

Ny kamrer vid Göteborgs 
Banks kontor 

K amrerskifte har ägt rum vid 
Göteborgs Bank i Fj~backa. 
Kamrer Sune Borg har '-arir 
,·erksarn här _~ :957 och 
fl,-ttar DU ..:-=- bankers ::'U'lla

k~ntor i Gö-eborlZ. E.a.r:. .-ar fö 
re sin ar:..,,~ä '~-r2- : ~"Lbacka 
vid ~ontorer i :EG.rSWid.. Gnder 
sin yise:Se ! ? '··'-backa. nar han 
tillhö:-- !~'"G-'::- :lob€::.;; s0-Telse 
och r -äl:bc.cl.a rr:unic!palfull
m äktige. Ge:om sir: sympatiska 
och a1l.tid ;;:orre ru;. unnrrädan
de har ~er 3ori- såväl i 
tjänsten :;Offi :J.~ör blint upp
skattad och ä ' -;;' e:t:. Han öns
kas lycka ::il! : io:--.sä=ingen. 

Till n - ;,,,~-,,!" : ? ·ällbacka har 
u tsefu _-'i.!::c.e!"s ::.ar:::uelsson, som 
har tjänstgjo:-- '."d Göteborgs 
Banks kor::o!": -åde,-alla sedan 
år 1951. -~ucis.son är 35 år och 
bördig :rår: ?~geLanda. 

Avslutad skrivmaskinskurs 
Den sroc.::. : höstas startade 
skrivIIJa""'~"~n i Fjällbacka 
i K,ille ~::-:esskolors regi av
slutades ur.c.er ,"aren _ Ledare 
har vari- uo-'Säs"istent Karl E. 
KarIssor_ ~ ?;ä1!backa. Kursen 
har omfattä- 11 elever, 10 ny
börjare 0<0. er: i for tsättnings
kurs. Kur::-e:: har pågått i 60 
timmar ocl:: e_everna har visat 
ett lidig. ll:::!"e"-.5e och inhämtat 
goda ku.J:.skaper i skrivmaskins
arbetet, säger hr K arlsson, som 
ger dem de bäE-z vitsord. Kur
sen anlutades med k affesam
kväm ,-arur:aer fröken Astrid 
Ripa frarnlo:-de elevernas tack 
till hr Kar--"on samt överläm
nade en bo;;:gå'-a och blommor_ 

Vögsamfallighet 
vid Bröcke bildad 

Vid laga förrättning i slutet av 
januari månad i F jällbacka un
der lantmätare Sven H. Pet
terssons, Göteborg, ordföran
deskap bildades vägsamfällighe
ten Bräcke-Leran samt antogs 
stadgar för densamma. Närva
rande var berörda markägare 
samt representant för Fjäll
backa municipalsamhälle. Väg
sträckningen 2,5 km. är kost
nadsberäknad till 60.000 kron or 
och sträcker sig från Ödsmål 
över Bräcke till Leran . Till s ty
relse för vägsamfälligheten val
des hrr Olof Olsson, Bräcke, 
ordförande, övriga ledamöter 
Elon Engberg, F jällbacka och 
Randolph Victor, Bräcke. Revi
sorer: hrr Johan Olofsson och 
Östen Hedenfjäll, F jällbacka. 
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Fjällbackalrakten 
en kulturminnesbygd 

Fjällbacka samhälle är beläget 
i en gammal kulturbygd. Många 
minnesmärken vittna därom. De 
äldsta äro dösarna från omkring 
2500 f. Kr. En utfärd till dessa 
kulturminnesmärken av skif
tande slag är fascinerande. 

I denna och kommande artiklar 
i Fjällbacka-Bladet skall läm
nas en del uppgifter om några 
kulturminnesmärken. som äro 
särskilt intressanta och relativt 
lätt tillgängliga. Här nedan föl
jer först några korta uppgifter 
om de kulturminnen som skola 
behandlas. 

1. Röse av bronsålderstyp på 
berget ovanför Sälvik inom 
Fjällbacka samhälle. Ett av de 
största i Bohuslän. Dylika sten
rösen äro gravanläggningar, som 
sannolikt tillkommit för 2500-
3500 år sedan. Vissa rösen kun
na dock vara äldre. 

2. Vackert mindre gravfält på 
höjden ovanför Källvik inom 
Fjällbacka samhälle; troligen 
från närmaste århundradena 
omkring Kr. f. Gravfältet anses 
vara unikt. 

3. Stor "domarring" på gården 
Abrott 7 km. nordost om Fjäll
backa. Denna "domarring" -
egentligen gravanläggning 
bedömes vara från omkring 600 
år e. Kr. 
4. Unik hällristning - fiskescen 
- på gården Södra Ödsmål och 
en stor vacker hällristning på 
gården Torsbo. Båda hällrist
ningarna äro belägna ej långt 
från vägen mot Gerlesborg ca 
12-13 km. från Fjällbacka. Bo
husläns hällristningar anses -
med få undantag - vara från 
bronsåldern. De ha rituell in
nebörd. 
5. Dös på gården Södra Ödsmål 
belägen på berget ovanför häll
ristningen på Torsbo. Dösar 
äro gravanläggningar och bedö
mas härröra från den första 
jordbrukande befolkningen i 
bygden - omkring 2500 år f. 

Kr. Denna dös är under restau
rering genom Kville Hembygds
och Fornminnesförenings för
sorg. 

6. Svenneby gamla kyrka från 
tidig medeltid - 1100-talets för
ra hälft. Belägen vid vägen mot 
Gerlesborg ca 16 km. från Fjäll
backa. Takmålningar och altar
uppsats från 1740-talet. Predik
stol från 1600-talet. 
7. "Ho ge slott", beläget omedel
bart norr om samhället Slottet 
söder om Hamburgsund. Ca 11 
km. från Fjällbacka. Fäste, vars 
ursprung inte med säkerhet har 
kunnat fastställas. De nuvaran
de vallarna anses utgöra rester 
efter en befästningsanläggning 
som uppfördes under Bohusläns 
svenska tid åren 1523-1532. Ko
nung Håkon Håkonsson hylla
des vid "Hoge slott" år 1217. 

I denna artikel skall nu lämnas 
några uppgifter om röset i Säl
vik och gravfältet ovanför Käll
vik. 

Röset ovanför Sälvik är, så
som ovan nämnts, ett av Bo
husläns största och mäter 40 m. 
i diamet: l'. Dessa grav anlägg
ningar ha sannolikt tillkommit 
u:,der bronsåldern - ca 1500-
500 år f. Kr. och bedömas vara 
från denn" tidsperiods tidigare 
och mellersta delar. Några så
dana rösen kunna dock vara 
från stenålderns senare del. 
Sälviksröset innehåller flera 
gravkammare. Ett par äro blot
tade och kunna iakttagas från 
rösets topp. 
Under stenåldern och bronsål
derns tidigare del förekom -
troligen som regel - gravlägg
ning utan föregående likbrän
ning. Sannolikt såsom en följd 
av ändrad tro och livsuppfatt
ning blev dock likbränning me
ra vanlig och bedömes vara all
mänt förekcmmande under 
bronsålderns senare i>kede. 

F or/säll å sid 4 

Utsikt från Vetteberget över "Framstranne" 

Vad skall det bli Richters byggnad? 

Nybygge på varvet 

En folkbåt med reg.nr 820 har 
under vinterhalvåret byggts i 
Fjällbacka. Det är Janssons båt
varv på Oxnäs, som står för den 
bedriften. 
Från det kölen sträcktes och 
tills båten blivit sjösatt har vi 
i FFF kunnat följa bygget, och 
därför kan vi också intyga, att 
det varit fråga om ett kvali
tetsarbete. Båtbyggare Jansson 
och hans medarbetare Ture 
Krans har all anledning att va
ra stolta över sittarbete. 
Denna första folkbåt betraktar 
man på båtvarvet som ett för
sök att komma in på båtbyggeri 
i större utsträckning än hittills. 
Man har tänkt sig att i framti
den hålla sig till folkbåtar och 
da helst bygga flera på en gång. 
Folkbåten har man valt för att 
det är en standardbåt, som det 
bygges många av varje år, och 
dels för att storleken är passan
de för varvet. 
FFF tycker att detta är ett friskt 
initiativ att ge sig på en såpass 
komplicerad sak, men vi vet 
också att man på varvet förfo
gar över den yrkesskicklighet, 
som är förutsättningen för att 
lyckas. Den folkbåt, som har 
sjösatts, är kanske en av de 
mest välgjorda folkbåtar som 
finnes. Båtbyggare Jansson har 
heller inte skytt några medel 
för aL lyckas bra. Han har så
lunda rest runt och studerat 
båtbygge litet varstans, även 

Foris. från .id. I 

utomlands. I Danmark upptäck
te han t. ex. att man fäste mal
larna på ett nytt och bättre sätt 
och det har man också infört, 
som kanske den förste i Sveri
ge. Denna båt har givetvis tagit 
betydligt längre tid än vad dess 
efterföljare kommer att göra. 
Man har t. ex. gjort mallar för 
varje detalj för att underlätta 
kommande byggen, men dessa 
merkostnader räknar man för
stås med att få igen. Till en 
början anser man det vara 
lämpligt att tillverka två folk
båtar under vinterhalvåret, men 
efterhand som Oxnäsvarvet blir 
känt kommer väl detta antal 
att utökas. 
Folkbåt 820 är byggd av lärk
träd, som importerats från 
Tyskland. Detta trä lär ha sär
skilt fina egenskaper. Båten är 
vit till färgen med blå vatten
linje och röd i botten. Den har 
inrede och ruff i mahogny. 
Ägare till båten är Bengt Jo
hansson från Göteborg, som har 
segling till hobby och brukar 
tillbringa somrarna i Fjällbacka. 
Han tänker ställa upp med bå
ten på kappseglingar i son1Illar 
och till dessa önska vi honom 
all framgång. 
p. S. Vid kappsegling i Göte
borg i tävlan med de absolut 
förnämsta seglare i denna klass 
har bland 17 deltagare folkbåt 
820 placerat sig som nummer 
två. 

Kommer konservindustrin i Fjällbacka att försvinna? 

rensen hårdnar och efterfrågan I nent Borgström tillägger, att 
på konserver minskas vilket allt har gjorts för att hålla drif
medför att rationaliseringen in- ten igång och därmed ge syssel
om konservindustrin är ett sättning för de anställda, men 
ofrånkomligt faktum. tyvärr går det inte längre. Alla 
Man kommer nu att centralise- utvägar har undersökts, och 
ra driften till Lysekil för att frågan om överlåtelse till någon 
nedbringa omkostnaderna, bl. a. annan föl' upptagande av driften 
frakter och transporter. Dispo- står öppen. 
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Fjällbackas näringsliv: Foris. fr. sid 3 

Småfiskare ett utdöende 
Fjällbacktrakten 

yrke De i sälviksröset förekomman- närmaste århundradena omkring 

Karl-Emil Bohlin vid rodret p6 sin snäcka. 

Som omväxling mot trålfisket, är att de får hålla på med 
som behandlats på denna sida sina hummertinor, skäddegarn 
i ett flertal artiklar, sticker jag eller dörj under härliga vår
emellan med en annan gren av och höstmorgnar. Men för det 
fisket i Fjällbacka - småfisket. mesta är det hårt allvar och att 
Det har inte så många utövare det inte förekommer någon ny
numera, 5 i samhället och ett rekrytering beror väl just där-
20-tal på öarna utanför. Det är på. 
dock en ekonomisk faktor att Men finns det då inga ungdo
räkna med, då det lämnar an- mar, som uppskattar ett fritt 
senliga mängder fisk och skal- och härdande liv? Att det måste 
djur till Fjällbackafiskarnas an- vara ett omväxlande och spän
delsförening. Men återväxten nande arbete, det förstår man, 
inom yrket är obefintlig. "Om när man hör Karl-Emil berätta 
20-25 år, när jag blir pensions- om hur många olika redskap 
mogen, finns det ingen kvar", som användas och om möjlig
säger min gode vän Karl Emil hete rna att göra storfångster. 
Bohlin, som ger mig stoff till 
dessa rader. 

Medan trålfisket som bekant 
blir lika året om, blir småfisket 
omväxlande på så sätt att 
många olika redskap och fångst
metoder användes. Det är ett 
fritt och i viss mån boheme
artat yrke, men det kräver 
mycken energi av sin utövare, 
om det skall ge något rejält 
ekonomiskt utbyte. Tänk Er att 
natt efter natt stiga upp kl. 1 
en längre tid för att ge sig ut 
på makrilldörjning! 

Mycket av det fiske som små
fiskarna bedriver förekommer 
också i mindre skala som hob
byfiske och man förstår att en 
av drivfjädrarna till att det 
fortfarande finns folk, som ut
övar detta hårda yrke, kanske 

Vadf6ngst 

Det ekonomiska utbytet för en 
småfiskare är ungefär som för 
en trålfiskare. Det som ger bäst 
på kortaste tid i genomsnitt är 
hummerfisket. Men ibland kan 
en enda fångst med sill- eller 
makrillvad ge en bra slant. 
Backfisket ger en relativt jämn 
inkomst under tiden november 
-mars, men det är inte så 
många av småfiskarna, som hål
ler på med det, då det är näs
tan dygnet-om-arbete. Det är 
mest torsk och något plattfisk, 
som fås på backa. Man börjar 
också använda mer torskgarn, 
som ger ganska bra. Skäddegarn 
driver man naturligtvis också 
med och t. ex. Evert Ekström 
sätter ut 8 på dagen och 6 på 
natten. Det blir en hel del röd
spätta, när man vet, var man 
skall sätta dem. 

Nu i början av juni håller Karl
Emil på med dörj efter lyra. 
Det är inte de vanliga makrill
dörjorna som då användes, utan 
c:a 15 famn 2 mm koppartråd, 
med 3 tafsar, som roterar. Det 
kan bli stora fångster ibland. 
Vad sägs om 360 kg. på 4 tim. 
Då får det gå undan! 

Snart bör det bli dörjmakrill 
eller ändå hellre vadmakrill. 
Det beror på vindar och ström
mar om makrillen kommer in 
i skärgården och "garnar". Då 
är det dags för Vilhelm i "Gör
vig" att samla vadlaget och ut 

de gravkamrarna äro av sådan Kr. f. Vid denna tidsperiod sy
storlek, att de kunna tänkas ha nes eldbegängelse ha varit van
varit avsedda för obränt lik. Hg i Skandinavien. 
Enligt traditionen ha dock även ::iravarna bestå av omväxlande 
urnor innehållande aska hittats resta och lagda strpar i krets. 
i detta röse. Det kan därför an- Kretsarna äro 2 tiil 3 m. i dia
tagas, att röset i Sälvik använts meter. 
till gravsättning under en rela- l den sydliga graven är grav -
tivt lång tid under bronsåldern 
och att rösets äldsta delar äro gömman täckt aven flat stenhäll 
från stenålderns senare tid. som synes kunna vara formad 

av människohand. I denna grav-Antikvarie Emil Ekhoff, som år • 
lR79 besökte Kville härad för anläggning ingar även en rest 
att inventera dess fornläm- sten, som av naturen är formad 

som en rund pelare. ningar, håller för möjligt att 
detta röse inte från början er- Gravgömman i den nordvästli
hållit sin nuvarande storlek ga graven utgöres av trenne re
utan att det i mån av behov lativt små stenar. 
har utökats och slutligen erhål- Vid undersökningen konstate
lit den form och utsträckning rades att gravgömman i den 
det har i dag. sydliga graven innehållit brän
:Man vill tänka sig, att Sälviks- da ben, som varit förvarade i 
röset är en gravplats för med- urna av keramik. Av denna 
lemmar aven i bygden bety- återstod endast några skärvor. 
dande släkt _ eller mera ro- I den nordvästliga graven hit
mantiskt uttryckt - en höv- tades endast två små brända 
dingaätt. ben medan i den nordostliga 

graven inga brända ben kunde 
De gravanläggningar, som ingå hittas. 
i gravfältet ovanför Källvik, ha 
betecknats såsom "sällsynta el- Det förhållandet att i de två 
ler rent av unika". Gravfältet sistnämnda gravarna litet res
har för ett par år sedan under- pektive inga brända ben kunde 
sökts av amanuensen vid Bo- konstateras leder tanken till an
husläns Hembygdsförbund, Bör- tagandet, att dessa gravar äro 
je Rosen, och därefter restau- ' symboliska - tänkta gravplat
rerats. ser för den döde och helgade 
GrClvarna bedömas ha tillkom- för denne. 
mit under äldre järnåldern __ Möjligen är den pelarformiga 

sten, som ingår i den sydliga 
gravanläggningen, att betrakta 
som en livskraftssymbol, avsedd 

med snörpvaden, 120 famnar 
lång och 50 alnar djup. Då kan 
det bli fångster! 
Samma vadlag, 5-6 man, är 
också ute med snörpvad ibland 
under vintern efter skarp- och 
stors iiI. Det har varit en ten
dens till ökning av storsillstim
men i skärgården vintertid, som 
ger förhoppningar inför framti
den, anser Karl-Emil. Men då 
får det ju inte bli sådana is
vintrar som i år. 
Småfisket bedriver i varje fall 
Karl-Emil i stor utsträckning 
ensam i sin motorsnäcka. Men 
när det gäller landvadfiske är 
han tillsammans med Sigvard 
Polson och de kan ibland få fi
na "kast" på torsk, gråsej eller 
lyra. Vissa år kan det t. o. m. 
i februari vara aktuellt med 
laxvad. Alfisket med åltinor är 
beroende av tillgången på små
sill, s. k. gödd, som också tas 
med vad under sommaren. 
Som den gode läsaren förstår 
av det föregående, är det många 
olika redskap, som fordras för 
att småfisket skall kunna drivas 
rationellt. Det behövs därför en 
hel del investeringar även för 
en småfiskare, men det måste 
vara händigt folk, som ägnar 
sig åt detta yrke, så att de kan 
göra redskap och reparationer 
själva, annars blir lönsamheten 
dålig. 

Bo Re. 

att tillförsäkra den döde nytt 
och fortsatt liv i en annan 
värld. Dylika symboler ansåg os 
även besitta skyddsmakt för 
graven . 
Före anläggningen av den syd
liga och nordvästliga graven 
hade vegetationen på markytan 
bränts. Iakttagelser vid under
sökningar av andra gravar från 
samma tidsperiod antyda, att 
sådan svedjning kan ha haft 
kultisk innebörd . 

Östen Hedenfjell 
Ordf. i Kville Hembygds- och 

Fornminnesförening. 

SKOR 
- för alla åldrar 

Gynna 

annonsörerna! 
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kastar vi denna gång våra ögon 
på kyrkans närmaste grannar. 
Närmast kyrkan ligger Bårhu
set. 
Det har länge varit ett önske
mål att Bårhuset skulle få en 
värdig utsmyckning. Ingenting 
finns där som stämmer till an
dakt. Väggarna är karga och 
nakna. 
Men nu har en ritning på en 
korshäll skänkts av professor 
Erik Lundberg, Fjällbacka-vän 
och morfar i Prästgården. Den 
utföres i röd granit och har ett 
förgyllt kors i mitten. Fredriks
sons stenhuggerier i Hunnebo
strand tar omkring 900 kronor 
för att tillverka den. Dessa 
pengar har redan samlats in. I 
stället för blommor vid Elin 
Andreassons och Edvard Isaks
sons bår gavs en gåva till bår
husets prydande. 

* 
Nästa granne är Församlings-
hemmet. 
Också detta år har synålsstung
na fingrar blött på denna plats. 
De kunskapshungriga har stu
diecirklat. De sångbegåvade har 
sjungit ut. John Silver- doftande 
konfirmander har plågats. Mes
tadels är det de små grupperna 
som kommer samman i Försam
lingshemmet, 10, 15, 20 personer. 
Men är där 20 personer så är 
2112 % av befolkningen där! 
När det är församlingsafton blir 
vi fler. Sedan jag skrev den för
ra "Från Kyrktornet" -artikeln 
har vi haft två. Vid den tradi
tionella Lucia-festen berättade 
Fjällbackas FN-soldat Elving 
Brahm om Gaza och Kongo och 
visade vackra ljusbilder. 
Den 22 februari hade vi besök 
av direktor Allan Rosengren, 
som varit chef för Lutherhjäl
pens flyktingarbete i Jordanien 
och Algeriet. Han både fängs
lade och skakade oss med sin 
initierade och sakliga skildring 
av livet i nödens länder och 
Lutherhjälpens enastående in
satser. 
Den 27 och 28 juli kommer en 
stor handarbetsutställning att 
anordnas i Församlingshemmet. 
Det blir ett par hundra arbeten 
med mönster från olika hem
slöjder i Sverige och Danmark. 
Alla är sydda av fru Ulla Seve-

HJÄLP 
rius. Hennes arbeten har upp
märksammats av Damernas 
värld och kommer att visas vid 
utställningar i Kville, Linköping 
och ett flertal andra ställen. Av 
inträdesavgiften, kr. 2: 50, kom
mer hälften att gå till Luther
hjälpen. 

* 

oss att or~nao med radioförbindelse från Kyrkan till AI
dersro. Nar aldern tar ut sin rätt benen inte bär och 
~yggarna värker .år ~et inte lätt ~tt ta sig till kyrkan, 
ayen om kyrkan ar narmsta granne. Men genom radioför
bmdelsen kan våra vänner på Aldersro få vara med om 
~tt även på sin ~lderdom fira Högmässa i den kyrka de 
alskar.: ?e .kan ~~ vara med om dop och vigslar och de 
kan fO~Ja sma vanner i den akt som viger dem till den 
sIsta VIlan. 

När vi öppnar torngluggen åt 
öster faller våra ögon på Alders
ro, vårt eget vackra och triv
samma hem för gamla. 
Hurudan atmosfären är på ett 
åloderdomshem beror naturligtvis 
pa alla, som bor där. Men man 
trampar väl ingen av dem på 
tårna om man säger att syster 
Astrid har största "skulden" till 
att där är så trivsamt. Stiftelsen 
Fjällbacka Pensionärshem är 
verkligen att gratulera till att ha 
fått henne till föreståndarinna. 
Ni slukar väl varenda artikel i 
Fjällbacka-Bladet? Då har ni 
kanske redan läst det upprop 
som fru Kahlman och jag un
dertecknat. Det gäller radioför
bindelsen från kyrkan till AI
dersro. Men skall vi klara de 
tre tusenlappar som detta kos
tar är det först nödvändigt med 
en radioförbindelse mellan Ditt 
goda hjärta och Din plånbok 
Ett varmt TACK för Din gåva. 
Vad det är underbart med ge
nerösa människor! 

Depna f<:dioförbindelse kostar pengar. Fem tusen kronor! 
Fran ~vllleo Kyrkofullmäktige har redan ett generöst an
slag pa tva tusen kronor beviljats. Det återstår alltså 

3000 kronor 
Vid Midsommardagens Högmässa, som firas klockan 11, 
~o~e~. offer att upptagas till denna radioförbindelse. Ni 
ar da valkommen med Er gåva. Den som inte har tillfälle 
att ~omma till JIögmässan kan skicka sin gåva till Pas
torsambete~, FJallbacka, :postgiro 184912. Skriv på ku
P?~gen: MIdsommardagsgavan. Varmt tack för att Ni vill 
hJalpa oss med detta! 

Syster Kahlman 
ordf. i Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem 

Bengt Pleijel 
komminister 

* 

da kollekt i år var Palmsönda
gens offer till Lutherhjälpen. 
4.000 kronor kom in! Den största 
~oll~~t som någonsin upptagits 
I FJallbacka. Den omtalades i 
radions Västkvart och fick stora 
rubriker i tidningarna. 

Bakom Aldersro, från kyrktor- * 
net sett, ligger Posthuset. Om man öppnar de södra torn-
Det finns ögonblick i mitt liv gluggarna, ser man först Präst
då jag känner mig mycket vär~ gården. Låt oss denna gång sko
defull. Ett av dessa ögonblick na prästen (det brukar jag själv 
är måndagsvandringen från alltid göra) och med tystnad gå 
Prästgården till Posthuset. Ty förbi Prästgården. I stället spän
då har jag med mig söndagens ner vi ögonen i en granne lite 
kollekt. Den skall sättas in på längre bort: Biografen Gröna 
Pastorsämbetets postgiro. Jag Lid. Låt mig få presente-ra en 
förvånar mig varje gång jag gör liten statistisk jämförelse mel
ett besök i Posthuset att fröken lan bion och kyrkan: 
Johansson och fru Herlogsson 1962 hade Gröna Lid 124 biofö
kan se så vänliga och rara ut restäilningar. Kyrkan hade 62 
Det är ju mycket extraarbete högmässor. Gröna Lid hade 
de får genom kollekterna. 9.

0
300 biobesökare. Medeltal pr 

Det blev rekordkollekter 1962 gang: 75. Kyrkan hade 8.362 
21.500 kronor samlades in. 6.600 h?gmässobesökare. Medeltal pr 
kronor mer än 1961. Omräknat gang: 135. Av biobesökarna be
per invånare blir det 27 kronor räknas 80 % vara icke Fjällbac
Men detta år 1963 tycks inte bli kabor. Av högmässobesökarna 
sämre. När detta skrivs har fyra kan man beräkna att 80 %, kan
och en halv månader gått och ske 90 %, var från Fjällbacka 
vi är inte särskilt långt från kyrkobokföringsdistrikt. 
10.000 kronor. Vår mest beröm- Medelåldern bland biobesökar-

na var omkring 18 år. Medelål

öVERSTE ·SILL 
Marknadens 

förnämsta 
sillinläggning 

först undersöka om det finns nå
gon organisation som vecka ef
ter vecka och år efter år kan 
samla så mycket folk som kyr
kan. Inte ens fotbollsmatcherna 
gör det. Gudstjänsterna är tre 
gånger mer besökta i Sverige än 
fotbollsmatcherna! 12-15 mil
joner människor går i högmäs
san på ett år. Bara mellan 5 och 
6 miljoner går på fotbollsmatch. 
Enligt uppgift i dagspressen. 

* 
Vi får inte glömma tornglug
garna åt väster. Därifrån ser vi 
vår granne Havet. Vårsolen le
ker och glittrar på vattnet och 
gör allt vad den kan för att höja 
temperaturen. Slut ögonen och 
dröm ett tag om varma klippor 
och ljuvliga bad, morgonkaffe i 
gröngräset, segelturer och ljum
ma kvällar. 
Och när jag tänker på allt detta 
trycker jag på knappen som 
öppnar alla torngluggarna och 
sedan sätter jag igång kyrk
klockorna, som ringer ut en väl
komsthälsning till infödingar och 
vänner. Ett varmt välkommen 
till Fjällbacka och till Fjällbac
ka kyrka. 

Bengt Pleijel 

Väl mött 

AKTIEBOLAGET 

dern bland kyrkobesökarna låg 
betydligt högre. Kanske omkring 
50 år. På Gröna Lid spelas i hu
vudsak rafflande filmer om Vil
da Västern. I kyrkan uppföres 
söndag efter söndag dramat om 
Guds kärlek. - Vad vill nu 
prästen draga för slutsatser av 
denna jämförelse? En slutsats är 
alldeles uppenbar: Vår svenska 
Högmässa är slitstark. Den står 
sig gott i konkurrensen inte 
bara med Vilda Västern-filmer
na utan också med föreläsnings
föreningar, församlingsaftnar 
politiska och opolitiska möter: 
av olika slag. När man talar om 
de tomma kyrkorna bör man 

FJÄLLBACKA 
BOK. & PAPPERSHANDEL 

GUST. RICHTER TEL. 19 
LYSEKIL - FJÄLLBACKA 
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Känt folk i 
Fjällbacka 

Bland de många cyklisterna på 
Källviksvägen trampar som
martid nästan dagligen på sin 
cykel en av de "odödliga Ader
ton", professorn i historia vid 
Göteborgs universitet Erik 
Lönnroth. Man ser honom också 
på torget eller i butikerna för 
att inköpa diverse ting han be
höver till sin sommarstuga på 

. andra sidan Mörhultsbron. Så 
särskilt många känner nog inte 
igen den ungdomlige, jovialiske 
mannen med de snälla blekblå 
ögonen. Ja, egentligen är han 
sig ganska lik från 20-talet, då 
skrivaren av dessa rader hade 
glädjen att samarbeta med ho
nom i styrelsen hos högskole
studenterna i Göteborg. Han var 
naturligtvis den yngste av oss 
Han har alltid varit yngst, blev 
fil. kand. året efter studentexa
men vid Latinläroverket och re
dan vid 24 års ålder fil. doktor 
och docent på en glänsande av
handling om Sverige och Kal
marunionen. 
I en av sina många friska gask
visor från den tiden deklarera
de han: 

Vi skall gå ut i livet 
som andra goda män 

och rätt allena vandra. 
Vår lust skall bli att tvivla 

på tal som går igen 
och sällan tro som andra. 

Ja, sällan trodde han som andra, 
åtminstone inte förrän han 
grundligt analyserat källorna 
till historiska uppgifter. Han 
framstod snart som vår främste 
kännare av Sveriges medeltids
historia, en omvärderare av 
mycket, som man dittills godta
git som riktigt. Han koncentre
rade sig på källkritik, och den 
traditionella uppfattningen om 
bl. a. Engelbrekt och Karl 
Knutsson fick sig en ordentlig 
knäck. 
Ar 1942 utnämndes han till pro
fessor vid Uppsala universitet, 
men västkustälskaren återvände 
1953 till födelsestaden Göteborg, 
dit han kallats som professor i 
historia. Hans eminenta organi
sationstalang började under 
Uppsalatiden alltmer tagas i an
språk för offentliga uppdrag av 
olika slag, och dessa har väl 
snarare ökat i antal, sedan han 
kom till Göteborg. Han var hu
vudsekreterare i 1945 års uni
versitetsutredning och ledamot 
av 1946 års kommitte för den 
högre utbildningens demokrati
sering. Vi finner honom bl. a. 
som ledamot av styrelsen för 
Sveriges radio, som ordförande 
i Statens humanistiska forsk
ningsråd, som chef för psykför
svaret på Västkusten och som 
ordförande för restaurangbola
get Vara, vilken senare uppgift 
kanske förefaller överraskande 
för en vördad ledamot av 
Svenska Akademien och histo
riker av format. Men som någon 
sagt: vad folk äter och dricker 
är också en historisk angelägen
het. 

I all sin utåtriktade verksamhet 
försummar inte professor Lönn
roth sin forskning . Med stor 
förväntan ser man fram mot 
hans nya arbete om Gustav 
III: s sista regeringsår och ett 
verk, som särskilt bör intressera 
oss bohuslänningar, nämligen 
Bohusläns medeltida historia. 
I våra bygder trivs han väl. Han 
får bl. a. tillfälle att botanisera 
bland sällsynta växter, ett in
tresse sedan hans tidiga ung
dom. Ja, så värst mycket 
mänskligt är inte främmande för 
Erik Lönnroth, en skarp intel
ligens och en trevlig kar l. 

S. L. 

Åldersro hyr ut lokal till 
Kville hembygdsråd 
K ville hembygdsråd 
har företagit en inspektion av 
ett antal fornminnen inom kom
munen. Besök gjordes vid sten
dösen på Södra Ödsmål, vilken 
röjts fri från vegetation. Man 
hade nu forslat fram den grav
häll som tillhört dösen men som 
under c:a 100 år legat som bro
häll över Joredsån. Därefter be
sågs hällristningarna vid Tors
bo, vilka enligt löfte under 
sommaren skall imålas. Vid 
Nasseröd tog man del av sten
dösen "Påls hus" och vid Tyfta 
den enda gånggriften som fin
nes i Kville. Där skall man nu 
utföra röjning och besprutning. 
Även vid Vrångstad skall sprut
ning företagas sedan man där 
redan har röjt bort skog. Hem
bygdsrådet beslöt att i hem
met Aldersro i Fjällbacka hyra 
lokal för arkiv m. m . 
Fornminnen inom Kville har nu 
blivit tillgängliga sedan hem
bygdsrådet genom ledamoten 
Olof Evensson under senare år 
bedrivit ett energiska arbete 
med att bekämpa vegetationen 
inom områdena. 

FJAllBACKA M E K. 
VERKSTAD 

Telefon 187 

Tillverkar: 

OLJECISTERNER 
BYGGNADSSMI DE 
M. M. 

WAlDNERS 
- FÄRGHANDEL-

Badrestauranten 
. 

ny regi 

Det är trevligt att se Badrestauranten utan fönsterluckor igen 

Källarmästare Alf Johansson men man hoppas att allt detta 
från Grebbestad har nyligen skall ordna sig, så att man kan 
köpt Badrestauranten i Fjäll- komma igång. 
backa. Detta är för Fjällbacka 
en mycket glädjande n yhet, då 
direktör Johansson är en i Bo
huslän mycket känd och fram
gångsrik restaurantman. Han 
har bl. a . drivit fram Gästgiva
regården i Grebbestad till en fö r 
dagen mycket uppskattad res
taurant. 
FB har tagit kontakt med den 
nye innehavaren av Badrestau
ranten för att höra litet om, vil
ka planer som föreligger. Vi frå
gar honom emellertid först vad 
som kommit honom att ta detta 
steg och får till svar, att det är 
för att han anser, att Badrestau
ranten i Fjällbacka är en av de 
tjusigaste restauranter, som 
finns i Bohuslän, både i fråga 
om läge, utsikt och lokaliteter. 
F . n . pågår vissa nödvändiga 
ändrings- och reparationsarbe
ten, varför man i skrivandets 
stund ej kan uttala sig om, hu
ruvida man redan i sommar kan 
öppna. Det var inte heller klart 
betr. vin- och spriträttigheter, 

Direktör Johansson kommer 
troligtvis inte att ha några fas
ta abonnemangspr iser om som
rarna. Han har helt andra ideer 
härom. Det skall finnas möjlig
heter att intaga en prisbilligare 
frukost och lunch eller om man 
så önsk ar en mera påkostad 
måltid. Restauranten kommer 
därför t roligtvis att vara indelad 
i två avdelningar, men gränsen 
mellan dessa blir förmodligen 
rörlig beroende på tidpunkten. 
Någon bar kommer man inte att 
ha. Man skall i båda avdelning
arna lägga an på service. 

Det kommer naturligtvis att gö
ras en hel del förändringar i 
restauranten så småningom. Dir. 
J ohansson har många olika ideer 
härom, men är inte beredd att 
lägga fram dessa i dag, så vi 
får k anske återkomma. Vi öns
kar emellertid all framgång och 
hoppas på, att restauranten 
skall gå fram mot en ny blomst
ringstid. 

((Lär ~et gäller ~eiikatesser 
Vänd Eder till 

FOSSUMS EFTR. 
M. CLAESSON 

Inneh. av ELONS LIVSMEDEL Tel. 21 och 
KONFEKTYRAFFÄREN CENTRUM Tel. 327 

Firma TURE FRANZEN, Fjällbacka 

GYNNA 

Telefon 112 

UTFÖR: 
STEN OCH BETONGARBETEN 

VATTEN OCH AVLOPP 
TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR 

ANNONSORERNA 
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Legala notiser 

Födelsedagar 2:dra halvåret 
1963 

50 år 
5/8 Signe Gustava Olsson, 

Kalvö 
7/8 Erik Albert Christensson, 

Nordby 
31/10 Alva Judit Karlsson, 

Fjällbacka 
5/11 Anna Dagmar Larsson, 

Lersten 
17/11 Elsa Ingeborg Hellberg, 

Fjällbacka 
55 år 

75 år 
2/7 Anna Regina Andersson, 

Fjällbacka 
5/8 Signe Karolina Ekström, 

Fjällbacka 
1/10 Axel Pontus Pålsson, 

Fjällbacka 
29/10 Annie Maria Setterlind, 

Fjällbacka 
14/11 Hildur Charlotta Josefs

son, Fjällbacka 
SO år 
27/7 Amanda Viktoria Karls

son, Fjällbacka 
7/ 8 Carl Mauritz Bohlin, 

Fjällbacka 
5/ 7 Sara Ingeborg Karlsson, 28/12 Oskar Mauritz Karlsson, 

Fjällbacka Fjällbacka 
8/7 Karl Erik Granqvist, F jäll- I S5 år 

backa . . 27/9 Hanna Lilja, Råröd 
23/ 8 Olga Mana Enksson, o 

Fjällbacka 90 ar 
8/9 Sigvard Gerhard Polson, 1/11 Albertina Charlotta An-

Fjällbacka dersson, Fjällbacka 
20/12 Åke Östen Bergqvist, 

Fjällbacka 
60 år 
24/7 Johan 

Ödsmål 
Oskar Sterner, 

18/ 7 Anna Otilia Larsson, Ler-
sten 

12/8 Rut Vilma Olsson, Fjäll
backa 

15/8 John Gustav Axelsson, 
Fjällbacka 

28/8 John Ture Krantz, Fjäll
backa 

1/9 Aina Kristina Andreasson, 
Fjällbacka 

10/ 9 Allie Ingeborg Johansson, 
Mörhult 

15/10 Helmy Evelina Karlsson, 
Fjällbacka 

1/12 Anders Valfrid Bergström, 
Fjällbacka 

65 år 
20/7 Georg Gustav Karlsson, 

Fjällbacka 
27/ 9 Herbert Laurell Anders

son, Fjällbacka 
17/11 Karl Linus Karlsson, 

70 år 
31/7 

Kalvön 

Klara Helena Lundberg, 
Fjällbacka 

4/9 Bror Hans Bräck, Fjäll
backa 

7/10 Ernst Alexius Hansson, 
Fjällbacka 

19/11 Sigrid Elisabet Richards 
son, Fjällbacka 

27/12 Harald Mårten Holmberg, 
Fjällbacka 

Födde 
under tiden 1 november 1982-

14 maj 1963 
8 febr. 1963 Karl Erik, son till 
fiskare Bengt Kahlman och h. h. 
Gundel f. Karlsson. 
22 mars 1963 Per Joakim, son 
till grovarbetare Gösta FranzEm 
och h. h. Mona f. OsvaIdsson. 

Döde 
under tiden 1 november 1962-

14 maj 1963 
16 nov. 1962 f. fiskaren Ludvig 
Jonasson, född 2 sept. 1875. 
14 dec. 1962 f. badmästaren R. K. 
Gunnar Engström, född 24 febr. 
1888. 
7 febr. 1963 änkefru Ida Anders 
son, f. Jonasson, född 27 aug. 
1879. 
16 febr. 1963 f. skepparen J. Ed
vard Isaksson, född 8 okt. 1888. 
16 febr. 1963 fru Elin D. And
reasson, f. Larsson, född 19 sept. 
1904. 
9 mars 1963 f. fiskaren Gustaf 
Adolf Johnsson, född 17 april 
1884. 
6 maj 1963 fru Gunhild B. D. 
Reichenberg, f. Reichenberg, 
född 27 maj 1889. 
8 maj 1963 f. stenhuggaren Bror 
D. Andersson, född 30 dec. 1878. 
14 maj 1963 disponent J. G. 
Ingemar Järund, född 13 april 
1916. 

IOLJE elda RÄTT I 
OLJA I I RÄTT d-anneJ 

smörjoljor RDYAL 
i parti och minut 

FIRMA BENGT RICHARDSSON 
FJÄLLBACKA Telefon 77 

Fjällbackafiskarnas Andelsförening 
FISKBUTIKEN TEL. 222 

I skeppshandeln rikhaltig sortering av: 

BÅTUTRUSTNING FISKREDSKAP - REGNKLÄDER 
TEL. 46,88 

Fjällbacka hamn 

Lossning av tegelrör från "Delia" 

Västra Sveriges Lantmäns Cen
tralförening har under våren 
börjat importera tegelrör från 
Polen vilka lossas för avdel
ningen i Fjällbacka. Under april 
månad anlände motorfartyget 
Sylvan av Skärhamn med last 
av 350 ton. I slutet av maj må
nad anlände motorfartyget De
lia av Köpenhamn och lossade 
200 ton tegelrör. Rören distri
bueras sedan ut till jordbruken 
för täckdikningsändamål. 

Röda Korsauktion 
Fjällbacka Röda Korskrets har 
haft vårauktion i Gröna Lid un
der stor tillslutning. Ordföran
den fru Sonja Broling hälsade 
deltagarna välkomna varefter 
försäljningen tog sin början. Det 
var en riklig varukollekion som 
skänkts för ändamålet och auk
tionsförrättare var komminister 
Bengt Pleijel och affärsförestån
dare Lennart Svensson. Buden 
föllo tätt och goda priser note
rades och auktionen inbringade 
1.600 kr. 
Dessutom förekom lotterier m.m. 
som inbringade 1.667 kr. Den 
totala bruttoinkomsten blev 
3.267 kr. Vidare förekom ett 
uppskattat underhållningspro
gram där fröken Monicka Holm
berg sjön "Att vara förälskad", 
"Bröllopet" och till sist "J ag 
har bott vid en landsväg" till 
ackompanjemang på dragspel av 
K. G. Dahlberg och på gitarr av 
Eilert Joelsson. Fotograf Olle 
Olsson visade vackra färgbilder 
från trakten. 

§ETTERLIND § 
~ BAGERI ~ 

TEl. 29 

Tillverkar: 

• MATBROD 
• KAFFEBROD 

• BAKELSER 
• TÅRTOR 

ALGOT JOHANSSON 

BILSTATION 
FJÄLLBACKA TEL. 10 

EVAS BAGERI 
lj SPECERI 
l CHARKUTERI 

FJÄLLBACKA TEL. 14 

REKOMMENDERAS 

Vi 

~
ÖrSäljer 

installerar 
reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 68 

7 
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Att se med tanke 
Att se med tanke. Vad är det? 
Att se med tanke är icke att 
se tingen med blotta ögat. Man 
kan se en massa saker och ting 
med blotta ögonen utan att för
nimma dess existens. Att se 
med tanke - det är att se tin
gen och dess motiv och förnim
ma något därutöver. 
Jag tänkte därför att vi skulle 
se med tanke på Fjällbacka och 
dess skärgård. Men innan jag 
går vidare med det, vill jag er
känna en sak. Jag känner mig 
liten inför uppgiften. Det kom
mer mig att finnas en liten epi
sod jag hörde berättas för några 
år sedan. 
En gammal man arbetade på en 
gata i en stad. Den gamle man
nen höll på med att vältra upp 
en stor sten ur en grop. Stenen 
var slät på alla sidor och den 
var därför svår att få tag i. Den 
gamle slet därför oerhört. Mån
ga människor gick förbi honom 
utan att märka hur han arbeta
de. Han tittade sig omkring, 
men alla skyndade sig förbi ho
nom. Han var ensam mitt i 
människovimlet. Då kom det en 
liten pojke i femårsåldern fram 
till honom och erbjöd honom 
hjälp med en träpinne. Han 
satte denna under stenen och 
den gamle tog nytt tag. 

får man bilden aven sovande 
björn. Man ser den mäktiga 
ryggen sluttande ut med hal
sen och huvudet. Hur många 
gånger har jag inte från mitt 
fönster sett detta berg skifta 
färg från grått till svart - allt
eftersom solen kastat sina strå
lar mellan molnen. Då är det 
inte längre en död bergforma
tion. Solen ger det liv. 

Fortsätter man sedan i sydväst
lig riktning kommer man till 
Korsön. Vad som först faller 
mig i tankarna här är Korsö 
kyrka. Stenen som är rest som 
en minnessten och har formen 
av ett kyrktorn, men dock utan 
spira. I dess topp är det en 
klyvnad som gör att den ser 
ut som ett par hästöron. Ingen 
vet väl hur denna sten har 
kommit till. Kanske har den 
rests av människor eller har 
den formats av naturen själv? 
Sådant är icke sällsynt här ute. 
Jag tänker på de stora jätte
grytorna - urholkningar i ber
gen. När man ser dessa, kan 
man knappast undgå att känna 
en viss förundran. Tänk vilka 
oerhörda krafter det har velat 
till för att bilda dessa stora för

Pinnen gick av, men mannen djupningar i släta bergmassi
lyckades få upp stenen. ven. Är det underligt att 
- Tack ska du ha min lille man känner sig liten och bräck
vän! sade mannen och klappa- lig inför detta! När man ser den 
de pojken vä?ligt p~ hu:,udet.

1 

ena vågen efter den andra rulla 
- Ja, men pmnen glCk JU av, · in mot berghällarna och dö för 
svarade pojk.en ~örvånat. ... a~t lämna plats åt nästa våg, 
- Men du VIlle l al~a fall ~J al- da får man en bild av sitt eget 
p~: . . . Ser du, det fmns ma?ga liv. Man är blott en våg som av 
manmskor som kan men mte livets stormar kastas mot land 
vill ... Just detta att man vill för att dö och sedan lämna plats 
och därför försöker, det är just åt nästa 
det väsentliga. Fortsätt med det, . 
så blir du nog en god och duk- Men nu lämnar vi bergforma
tig människa, replikerade den tionerna för att se på det vack
gamle. raste skärgården har att visa, 

nämligen sjöbottnen invid 
stränderna. Att låta båten i sak
ta fart glida längs stranden och 
låta huvudet hänga över kan
ten och se ned mot sjöbottnen 
är något sällsamt vackert. Att 
se de olika växterna under den 
kristallklara vattenytan och 
fiskynglet simmande omkring 
stenar och dylikt är som att se 
en värld för sig själv. En värld 
fylld av harmoni och stilla frid. 
Sådan förefaller den åtminsto
ne att vara. Men det liv som 
leves därnere är ett liv på liv 
och av liv, då den ena fisken 
lever av den andra. Den ena 
måste dö för att den andre skall 
leva. Dö för att leva eller för 
att dö. Vilken mystik! 

J ag känner mig som den lille 
pojken. Den bräckliga träpinnen 
är ordet jag använder mig av. 
Men det är i och för sig en an
nan historia, som vi nog gör 
klokast i att lämna därhän. 
Vad som först faller oss i 
blicken är, när vi ser på Fjäll
backa är väl det stora och mäk
tiga Vetteberget. För många är 
det blott ett berg - en död och 
värdelös stenformation. Men 
tänker man efter finner man att 
denna döda formation får ett 
visst liv. Ur dess sprickor och 
klyftor spirar det en späd grön
ska, och här och var har många 
fåglar sina bon. Jag minns så 
väl när jag var barn hur jag 
drömde om att Vetteberget var 
ett sagans slott. Hur vackert är 
det inte att se månljuset belysa 
det. Då är det i sanning en sa
gans förtrollade borg. 

Men det finns också andra berg. 
Dem är inte heller att förglöm
ma. Valöns höga och långsträck
ta bergmassiv. När man står i 
Fiskhamnen och ser ut mot det, 

Ja, så är det att se med tanke. 
Det är att se de stora och vida 
och djupa perspektiven. Man 
kan hålla på i det oändliga. 
Men allting har sin begräns
ning. Så också denna artikel. 
Den måste få sitt slut för att 
lämna plats åt de många andra. 

Morgan Engström. 

Foris. från sid. l 

Vige-bygg snart startklart 

Den nya verkstadsbyggnaden för Viga-Bygg. 

kaså taket. Detta ligger på fri
bärande plywood balkar 10 m . 
långa. Den långa vintern har 
fördröjt bygget väsentligt, men 
en elegant lösning av gjutarbe
tena gjorde förseningen mindre. 
För närvarande pågår gjutnin
gen av golvet, sedan är det klart 
för maskininstallationerna. 

Nästa beställning är en ev. tre 
villor till Herrestad, och de 
kommer igång så snart alla till
stånd är klara. Det bör alltså 
vara startklart för Vigo-Bygg 
inom den närmaste tiden. 
Husfabrikationen kommer att 
ske efter helt ny patentsökt 
metod, som elementbygge med 
ett s. k. byggsystem. Detta in
nebär ett fullkomligt nytt bygg
nadssätt, som framförallt är 
lämpligt till villor, fritidsstugor, 
skolbyggnader, garage, omkläd
ningspaviljonger samt alla slag 
av fasta och flyttbara mellan
väggar. 
Byggsystemet utgöres av ett för 
byggnadens storlek varierande 
antal mycket enkla, lätta och 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 341 

FJÄLLBACKA TEL. 141 

MODERN SNABBKÖP TILL 

EDER TJÄNST 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.- VERKSTAD 

B&tmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Telefon 33 

lättmonterade osymetriska ele
ment av enhetlig typ och mo
dul, samma för väggar, golv och 
tak, endast med olika material
dimensioner. Byggelementen be
står aven bärande del och ett 
ytterskikt. Det kan kapas, kly
vas eller skarvas och saknar 
både spåntar och isolering. 
Först vid monteringen blir ele
mentet en sluten enhet. Isole
ringen, som är valfri, tillkom
mer först då. 

Detta byggsystem möjliggör 
alltså en fullkomligt obunden 
utformning av byggnaden och 
fabrikationen kan inte jämföras 
med monteringsfärdiga hus, där 
man är hänvisad till ett begrän
sat antal hustyper med visst 
standardutseende. 

Få grund av den okomplicerade 
konstruktionen, den ringa ma
terialåtgången och en synnerli
gen enkel montering, är bygg
nader uppförda med Vigo-bygg
system avsevärt billigare än 
med nu kända byggnadssätt. 

Framkallning och Film 

Jjällbacka Joloale/je 
Telefon 9 

BLOMMOR, FRUKT 
- GRÖNSAKER -

PRESENTARTIKLAR ffi. ffi. 

Kärraby Blomsteraffär 
TEL. FJALLBACKA 49 
HAMBURGSUND 25 
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Badorlsnytl 
Fjällbacka går mot en ny som
marsäsong. Kanske ställer vi 
större förhoppningar om sol och 
värme i år än de senaste åren, 
kanske är det för att den sena
ste tiden varit så enastående 
vacker. Nåja, om vädret kan 
man tala om men inget göra ba
ra hoppas att solen skall skina 
och att regnet skall falla om 
natten när alla (borde) sova. 

1962 var det som alla vet inte 
någon särskilt fin semestersom
rnar och föreningen hade också 
känning av detta rent ekono
miskt sett. Utdelningen var 
kanske inte vad vi väntat oss. 
Dessutom hade föreningen stora 
utgifter bl. a. för toaletter på 
Planarna, där samhället och 
föreningen gemensamt stod för 
kostnaderna. Omläggning av 
ljuset genomfördes och kostade 
även det en dryg slant. Av det
ta följde att utdelningen av fes
terna inte blev mer än 5.000 kr. 
på föreningens del. Arets stora 
kalldusch blev campingplatsen 
i Sälvik. 1962 sökte föreningen 
tillstånd att få sätta upp anvis
ningsskyltar för att med deras 
hjälp leda en del trafik utanför 
samhället. Emellertid visade det 
sig att fordringarna på platsen 
i sanitärt avseende var avsevärt 
högre än vad vi kunde erbjuda 
i år. Nu ställs föreningen inför 
ett mycket svårt problem att 
lösa. De investeringar som er
fordras för godkännande av 
platsen blir mycket omfattande 
och det är knappast tänkbart 
att föreningen skall satsa dessa 
pengar utan att samtidigt få ga
ranti i en eller annan form om 
rätt att disponera platsen för 
längre tid än som nu är fallet 
med ett år åt gången. Förening
en har lagt ner stora summor 
på denna campingplats redan 
och det känns ganska vemodigt 
att tänka på att inte få fullfölja 
detta arbete. Styrelsen ställer 
dock sin förhoppning till sam
hället när det gäller att reglera 
nyttjanderätten för längre tid 
framöver om det nu blir medels 
köp eller arrendeavtal, det får 
väl framtiden utvisa. 

Kanske vi skulle tala något om 
sommarens arrangemang också. 
Idrottsfesten kommer i år att 
hålles 6~7 juli och Badortsfes
ten 19, 20, 21 juli. Som en ny
het kan nämnas att vi skall för
söka med en Tivolidel, där det 
bl. a. ingår två karuseller och 
en spelhall med automater. 
Bland våra artister kan nämnas 
namn som Bosse Parnvik, Mr. 
Gilbert eller mannen med lykt
stolpen, Otto Brandenburg och 
Mats Bahr. 

Från Badortsföreningens sida 
efterlyser vi en livligare aktivi
tet i segelsällskapet och hoppas 
att sommaren skall bjuda alla 
segelantusiaster allt vad dom 
kan önska sig i vår vackra skär
gård. 

På begäran citerar vi minnes
listan för Fjällbacka 1963. 

. . Jolo-tävling 
Minneslista Som redan framhållits i före

Läkarmottagningen öppen var
dagar utom lördag kl. 9-12. 
Tel. 25. 

gående nummer av FB skall det 
i sommar tävlas om de bästa 
stillbilderna (diapositiva) från 
Fjällbacka. Följande tävlings
bestämmelser gäller: 

l. Fotona skall ha anknytning 
till Fjällbacka med omnejd. 

Apoteket öppet vardagar utom 
lörd. 9-13, 14-18. Lörd. un
der juni 9-16, lörd. under ju
li-aug. 9-14. Tel. 4. 2. Tävlingen gäller en grupp av 

Badkontoret öppet 10-12, 18- 10 st. foto. Man kan dock läm-

Våren hälsades i Fjällbacka med 
valborgsmässoeld och sång. I 
den vackra valborgsmässoafto
nen samlades det mycket folk 
på Badholmen vid Fjällbacka för 
att höra Fjällbacka och Tanums 
kyrkokörer hälsa våren. Det var 
en allmän tillslutning från Ta
num, Kville och Fjällbacka. Un
der det valborgsmässoelden från 
Gudmundskäret sände sina 
flammor mot skyn och gnist
regn ut över fjorden utfördes 
sången. Kören började med Vin
tern rasat ut under ledning av 
kantor Laila Håkansson, Tanum, 
och fortsatte med Glad som få
geln, Höga berg, Slumrande to
ner, O, hur härligt maj sol ler, 
Sverige är mitt allt och som av
slutning Sköna maj. 

19.30. Tel. 60. na in flera grupper på 10 st. 

Badholmen, kallbad, öppet alla 
dagar 8-18. 

Varmbad öppet vardag utom 
lörd. 8-12, 13-18, lörd. 8-13. 

Bastubad tisd. och fred. 14-18. 
Tel. 47. 

Poststationen öppen månd.
fred. 9.45-12.15, 14-16.30. 
Lörd. 10-l4. Tel. 13. 

Telegrafstationen öppen vard. 
7-21, sönd. 8-21. Efter kl. 21 
hänvisas till kiosk vid buss
stationen. 

Bussexpeditionen vard. utom 
lörd. 8.40-9.30, 10.50-12.15, 
18-19.10. Lörd. 8.40~l4, 14.40 
-15.15, 18-18.30. Sön- och 
helgd. 10.50-12.10, 18-19.10. 
Tel. 38. 

Förköp av biljett och inskriv
ning av resgods kan ske 3 da
gar före avresedagen. 
Fraktgods mottages söndag 
endast kl. 18.20. 

Kville Sparbank vard. utom lörd. 
9.30-14.30. Lörd. stängt un
der tiden 1/6-31/8. Tel. 18. 

Göteborgs Bank vard. utom lärd. 
9.30-15. Lörd. stängt under 
tiden 1/6-31/8. Tel. 27. 

Bibliotek, Gröna Lid, tisdag 19 
-20. Tel. 41. 

Bio, Grönalid månd. och torsd. 
Tel. 41. 

Miniatyrgolfbanan öppen alla 
dagar 17-21. 

Porsholmsbåten avgår från 
bryggan i Fjällbacka alla da
gar kl. 10, 10.30, 11, 11.30, 12, 
12.30. Tillbaka från Porshol
men 15, 15.30, 16, 16.30, 17. 
Kvällsturer se vidare annons. 
Bengt Rickardsson. Tel. 77. 

Campingplatsen. Tel. 219. 

Bryggdans onsdagar och sönda
gar kl. 9-11. 

Stora Hotellet. Tel. 3. 

Till sist önskar Föreningen 
Fjällbacka Havsbad välkommen 
till Fjällbacka och till en skön 
och solig sommarsemester. 
Väl mött i Fjällbacka önskar 

Thorsten. 

p. S. Alla som har barn som 
vill dansa runt midsommar
stången, hjälp oss med blommor 
och att klä stången. Dansen 
börjar kl. 17 och vi börjar klä 
omkring kl. 15. 

D. S. 

3. Fotona skall vara monterade 
i ramar och inlagda i ett större 
kuvert tillsammans med ett 
mindre slutet kuvert, i vilket 
ägarens namn och adress är tyd
ligt angivna. 
4. Fem stycken opartiskt utval
da grupper a 10 st. bilder samt 
de 3 bästa individuella bilderna 
från hela materialet kommer se
dan att visas och prisbelönas 
vid årsmötet. 
5. Bilderna skall före den 10 juli 
inlämnas till John Johanssons 
Skoaffär. 
Vi lovar att vara aktsamma om 
materialet och hoppas slutligen 
att ni, som tagit vackra och ori
ginella bilder verkligen ställer 
upp i denna tävling, och på så 
sätt ger medlemmar i FFF möj
lighet att ta del av vad ni foto
mässigt åstadkommit. 

1"ensionaf och 0iograf 

FJÄLLBACKA TEL. 41 

Försålda fastigheter 
Berggrenska huset vid "Nya 
skolan" i kvarteret Båten har 
inköpts av direktör Gösta Wal
lin, Kungälv. 
F. d. Oskar Johanssons fastighet 
belägen intill Fredlunds Plåt
slageri på tomt nr 5 i kvarteret 
Koljan, har inköpts av direktör 
Torsten Månsson, Lidingö. 
Fröken Viktoria Westerbergs 
hus i Mörhult har slutligen in
köpts av ingenjör Lars Waen
nerlund, Munkedal. 

!XtJaLitetstrljoksaker 
med färg 

SCHEWENIUS TRYCKERI 
MUNKEDAL - Tel. 0524/10077 

Värme, santitet och oljeinstallationer 

Aggregat som passar alla pannor, 
fasta eller svängbara, hög o. lågtryck 

FJÄLLBACKA RÖR 
MATTSSON & BUHR TEL. 24 & 303 

FJÄLLBACKA TEL. 57 BÅTVARV 
VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

-- TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 
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IDROTT 
Fjällbacka Idrottsklubb 

har hållit sitt årsmöte vilket var 
välbesökt. Bland deltagarna 
märktes de unga vilka med in
tresse deltager i den idrottsliga 
verksamheten. Ordföranden B. 
Olofsson hälsade deltagarna väl
komna och till att leda mötets 
förhandlingar valdes klubbens 
hedersordförande Ingemar Jär
und. Till ordförande återvaldes 
Bengt Olofsson. Övriga ledamö
ter blev: Stig Tore Berg och 
Bengt Kahlman återvalda samt 
nyvaldes Bertil Engberg, Sten 
Ronnblom och Fred Nyman. Till 
revisorer valdes Wicke Wide
lius och Evert Waldner. Leda
möter i de olika utskotten blev: 
f'oltbollsutskottet Stig Tore 
Berg och Bengt Kahlman, 
Idrottsutskottet John L Johans
son, Bertil Engberg och Bengt 
Bohlin, Skid-, gång- och orien
teringsutskottet: Roger Carls
son och Åke Hugosson; Bandy
utskottet Bror Jansson och 
Bengt Bohlin. Att representera 
klubben vid Bohusläns Fot
bollsförbund valdes Sten Carl
qvist, vid Bohuslän-Dals Idrotts
förbunds årsmöte John L Jo
hansson, vid Bohuslän-Dals 
Bandy:llörbunds årsmöte Bengt 
Olofsson, vid Nordbohuslänska 
Idrottskretsens årsmöte John L 
Johansson, vid Fjällbacka 
Idrottsplatsförenings årsmöte 
Sten Rönnblom. Som intenden
ter vid anordnande av somma
rens fester utsågs Bengt Olofs
son och John I. Johansson. 
Årsmötet upptog vissa ärenden 
för diskussion, bl. a. förslag om 
FBTK:s uppgång i FIK. Mötet 
beslöt att klubbarna skall ar
beta var för sig. Förslag väck
tes om att den intill idrottsplat
sen befintliga "soptippen" bör 
avskaffas. Beslöts att styrelsen 
skall kontakta Idrottsplatsför
eningen samt ingå till hälso
vårdsnämnden med frågan. 
Efter förslag om sättet för med
lemsvärvning beslöts att över
låmna frågan till styrelsen vil
ken även skulle beakta diskus
sionen som förts i frågan. Frå
gan om den sedvanliga försäk
ringen av spelare diskuterades 
och ans~gs att ny för,äkring bör 
tecknas. Frågan skall avgöras på 
kommande sammanträde. För
slag om uppsättande av B-lag 
kunde av olika anledningar inte 
bifallas. 
I sin verksamhetsberättelse be
tecknar styrelsen den idrottsli
ga verksamheten som relativt 
god. Klubben hade deltagit i 
Kungastafetten och budkaveln 
fördes till Grebbestad. Beträf
fande fotbollen där man endast 
haft A-lag i verksamhet blev 
placeringen femma i Norra Bo
husserien. Inom bandyn place
rade sig A-laget som tvåa i Bo
husläns Elitserie. Tvåa blev även 
B-laget vilket deltog i Norra 
reservlagsserien. Någon större 

aktivitet inom friidrotten har 
inte förekommit på grund av 
bristen på lämpliga banor, men 
man hoppas att detta skall för
bättras. Ett antal pojkar födda 
före 1946 hade dock deltagit in-

friidrotten i den s. k. Kvil
leserien. 
Ordföranden Bengt Olofsson 
framförde klubbens tack till 
Sven Uno Berggren, Roger 
Carlsson och Sune Borg, vilka 
nu lämnade styrelsen. Han vän
de sig särskilt till Sune Borg 
som nu avflyttar från platsen 
och inte kan återkomma. Borg 
fick även mottag'a en minnes
gåva för det intresse han visat 
och för det arbete han nedlagt 
inom FIK. Borg framförde sitt 
tack för den tid han fått vara 
med inom klubbarbetet. 
Olofsson vände sig även till 
Ingemar Järund som för några 
år sedan lämnade styrelsen ef
ter 25 år och överlämnade en 
minnesgåva, cigarettetui med 
FIK:s klubbmärke och gravyr. 
Till sist förrättades utdelning av 
förtjänsttecken där Sten Carl
qvist erhöll FIK: s förtjänst
tecken i guld och Peder Svens
son, Stig Tore Berg, Gunnar 
Åsberg, Bror Jansson och Bengt 
Olofsson erhöll bronsmärket. 

Ingemar Järunds minne 

hyllat på Fjällbacka 

idrottsplats 

Flaggan vajade på halv stång 
över Fjällbacka idrottsplats lör
dagen den 18 maj då fotbolls
matchen mellan Fjällbacka och 
Dingle skulle äga rum. Sedan 
lagen samlats på fotbollsplanen, 
hemmalaget med sorgband på 
sina dräkter, ägde uppställning 
rum på mittlinjen front mot 
klubblokalen och med domaren 
Holger Hammarström, flankerad 
av lagen. Därefter talade Fjäll
backa Idrottsklubbs ordförande 
Bengt Olofsson, som erinrade 
om vad klubbens hedersordfö
rande Ingemar Järund betytt 
för Fjällbacka Idrottsklubb och 
för idrotten. Sedan hans minne 
ägnats en tyst minut följde sig
nalen till uppställning för da
gens match. 

Fjällbacka 
Byggnadsmateriallager 
och Snickerifabrik 
Tele/on 63 & 36 

NYBYGGNADER 
REPARATIONER 

VÄRME OCH SANITETS
ANLÄGGNINGAR 

SS Nordviken för en tynande tillvaro. I år får vi hoppas, att det 
blir kappseglingar, att de få "gamla" ställer upp vid startkanonen. 
Men hur blir det sedan. Nya krafter bör komma med! Varför inte 
fff: are i SSN: s styrelse? 

FFF-nylt 
Förra sommaren anordnades i 
anslutning till årsmötet en ten
nistävling, som sedan avsluta
des med en festlighet på Stora 
Hotellet. Glädjande nog blev 
dessa arrangemang mycket upp
skattade, varför styrelsen beslu
tat att även i år göra något lik
nande. 
Vi kommer sålunda att anordna 
tennistävlingar i samma klasser 
som förra året under tiden 21-
26 juli. 
Årsmötet blir som vanligt i För
samlingshemmet och har be
stämts till torsdagen den 25 juli 
kl. 19.30. I samband härmed 
har vi tänkt att visa de filmer 
som vi hoppas kommer fram ge
nom den utlysta fototävlingen. 

p S on9. Richters 
De kvinnliga anställda vid Richters 
Konservfabrik, som blir permit
terade från den 1 juli kan få an
ställning som räkrenserskor i Smö
gen från den l aug. Det skulle då 
köras med buss varje dag. Hur 
många som skall utnyttja denna 
möjlighet är ännu oklart men det 
är värdefulit att detta tillfälle yp. 
pat sig framhåller föreståndarin
nan för arbetsförmedlingen i sam
hället fru Ester Dahlberg. 

Även en konfekti~nsindustri har 
hört sig för om den ledigställda 
arbetskraften så något arbetslös
hetsproblem för dem lär det inte 
bli. Det är bara tråkigt att arbete 

Ur "Humor från västkusten" inte skall kunna beredas dem i 

av Olof Forsen saxar vi: 
Fjällbacka. 

En skeppare i norra Bohuslän var Vid adressförändring 
känd för att alltid gå torftigt klädd, 
vare sig han var hemma eller bor- v. g. meddela den nya adressen 

ta. 

- Furr sa han når jä ä burte, så ved 
ju ingen vem jä ä. Å då jä ä hem
ma, där ved ju alle vem jä ä. En 
gång var skepparen på Skagen och 
kom i samtal med en obekant 
herre. 

- Hur klarar Ni er? 

- J ä ä skeppare å redare på ega 
skuda, så jä krusar varken Gud 
eller fan. 
- Vet Ni vem jag är då? Jag är 
Danmarks kronprins. 
- Dä va en bra plass, behöll den! 

till kassören John Johansson, Fjäll
backa. 

fIRMA 

dnlJenlinfj 
fJALUACKA 

Telefon 22 
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Referat frå n 
municipalfullmäktigesammanträden 
John Granqvist ny ordf. i 

byggnadsnämnden 
Fjällbacka municipalfullmäktige 
hade 7 6 sammanträde under hr 
Östen Hedenfjells ordförande
skap. Innan sammanträdet bör
jade höll hr Hedenfjell paren
tation över den bortgångne full
mäktigeledamoten Ingemar Jär
und. Vi känner stor saknad ef
ter honom, sade talaren, och er
inrade Om vad hans gärning be
tytt för municipalsamhället. 
Den bortgångnes minne hylla
des med en tyst minut. 
Som ny ledamot av munici
palfullmäktige efter kamrer Su
ne Borg, som avflyttat, hälsa
des hr Folke Hagberg välkom
men till församlingen. Fullmäk
tige beslöt att hos länsstyrelsen 
begära sammanräkning för ut
seende av ny ledamot i muni
cipalfullmäktige efter Ingemar 
Järund. Till ordförande i bygg
nadsnämnden för återstående 
mandattiden intill årets slut 
valdes byggmästare John Gran
qvist. 
Föredrogs revisorernas berättel
se över municipalsamhällets rä
kenskaper vilka balanserade på 
kr. 141.726: 10 vilka godkändes. 
Vidare godkändes revisorernas 
utlåtande över förvaltningen av 
donationsfonderna, samt Lars 
Falks Idrottsfond, ur vilken 
fondmedel tilldelats Fjällbacka 
Idrottsklubb med kr. 251: 90. 
Från ingenjör Tage Johansson, 
Uddevalla, förelåg förslag till 
hyreshus i Fjällbacka jämte 
skissritning. Fullmäktige beslöt 
att hos Kville kommunalfull
mäktige anhålla om att kom
munen skulle stå som huvud
man och eventuellt då bilda en 
stiftelse. För att föra ärendet 
framåt intill dess kommunens 
beslut föreligger i frågan till
sattes en kommitte bestående av 
hrr Hugo Andreason, Arndt 
Berggren, Elon Engberg, Arne 
Fredlund och Folke Hagberg. 
För att utöka samhällets vat
tenförsörjning beslöt fullmäkti
ge att av ägaren, hr Bror Lilja, 
förvärva 1000 kvm. mark å Rå
röd 1:2 för en kostnad av kro
nor 3: - per kvm. Från hr Jo
han Olofsson, Fjällbacka m. fl. 
förelåg en begäran om munici
palsamhällets engagemang för 
småbåtshamn i Källvik. Tvenne 
förslag förelåg i frågan men då 
kostnadsförslag inte inkommit 
beslöts att invänta detta samt 
därefter överlämna ärendet till 
hamnstyrelsen. 
Fru Manja Claesson, Fjällbacka, 
beviljades rätt att hyra plats för 
en kiosk vid Grönsakstorget för 
ett pris av 25 kr. per år. Fjäll
backa Idrottsklubb beviljades 
rätt att uppsätta en kiosk för 
lottförsäljning, medan en anhål
lan från EBO, Ljungskile, om 
rätt att hyra mark för en eller 
två kiosker enhälligt avslogs. 

Fjällbacka Idrottsklubb bevil
jades ett anslag av 200 kr. för 
utgifter i samband med anlägg
ning av landisbana. Vidare med
gavs FIK rätt att anlägga par
keringsplats enligt begäran i an
slutning till Idrottsplatsen. 
Fjällbacka Idrottsklubb gjorde 
en förnyad begäran om munici
palfullmäktiges medverkan till 
att den nuvarande avstjälp
ningsplatsen i omedelbar närhet 
till idrottsplatsen avstänges då 
den utgör en sanitär olägenhet. 
Efter att frågan diskuterats och 
det av ett flertal talare fram
hållits nödvändigheten av att 
detta inferno stoppas, beslöt 
fullmäktige enhälligt att med
dela kommunen att tömningen 
skall vara avslutad och platsen 
iordningställd den 1 oktober 
1963. Dessutom beslöts att för 
hälsovårdsnämnden påpeka det 
olämpliga att transporten av av
fall medför spillning längs vägen 
inom samhället. 
Fjällbacka Idrottsklubb, Fjäll
backa Edrottsplatsförening och 
Föreningen Fjällbacka Havsbad 
beviljades sedvanligt tillstånd 
att på Plana rna arrangera som
marens fester. 

Samhället bygger ny 
brunn för 60.000 kr. 

Fjällbacka municipalfullmäktige 
hade den 22/3 sammanträde un
der Östen Hedenfjells ordföran
deskap. Fullmäktige hade bl. a. 
att taga ställning till frågor av 
vital betydelse för municipal
samhället. Municipalnämnden 
framlade förslag om att mark 
skulle inköpas inom Ödsmål in
negården 1:10 för uppförande 
av hyreshus. Området omfatta
de 4.450 kvm. och kostnaden 
härför 25.000 kr. Förslaget bi
fölls enhälligt. Beslöts även att 
ingå som medlem i vägsamfäl
ligheten Bräcke-Leran. Kost
naderna för denna vägbyggnad 
är beräknad till 67.000 kr. Mu
nicipalsamhällets kostnad blir 
2.263 kr. I anledning av att 
Kville kommun övertagit brand
väsendet i Fjällbacka beslöts att 
hos Kville brandstyrelse begära 
två platser i styrelsen för re
presentanter från Fjällbacka. 
Då samhällets vattenförsörjning 
in te är tillfredsställande före
slog vatten- och avloppsstyrel
sen att ytterligare en rörbrunn 
kommer till utförande. För 
iordningställande av de befint
liga brunnarna samt utförande 
aven ny brunn hade detta 
kostnadsberäknats av ingenjörs
firman Viak i Vänersborg till 
60.000 kr. Fullmäktige beslöt att 
utföra detta arbete samt att sö
ka statsbidrag och K. M:ts till
stånd att upptaga lån. Hr Ver
ner Hansson, Sjöröd, Kville, be
gärde att på den nya hamnka
jen få hyra upplagsplats för ol
jetankar. Begäran bifölls för en 

hyra av 1.000 kr. per år. För 
att bereda tillfällig plats för an
görande av småbåtar beslöts att 
förlänga den befintliga bryggan 
norr om mjölkaffären. Västra 
Sveriges Lantmäns Centralför
ening anhöll om reducerat pris 
av varuavgiften då de har för 
avsikt att importera tegelrör 
vilka skulle lossas i Fjällbacka 
Beslutades att avgiften skall ut
gå med 8 öre per 100 kg och 
rören får lagras avgiftsfritt un
der 30 dagar på anvisad plats 
Fru Märta Grönberg, Karlsko
ga, begärde att få förtöja sin 
serveringsbåt vid kajen väster 
om Konsumtionsföreningen. Be
gäran avslogs enhälligt. 

Fjällbackaliskarnas 
Iln delsförening 

Ett kvarts sekel har förflutit 
sedan fiskarna i Fjällbacka
skärgården tog det steg som da 
ansågs nödvändigt, nämligen att 
själva ta hand om fiskdistribu
tionen för att på detta sätt ge 
kåren det största ekonomiska 
utbytet för sitt arbete. Det var 
hårda tider och svårt att få hela 
fiskarekåren ansluten till orga
nisationen. Initiativet till an
delsföreningens bildande togs 
av fiskarna Artur Holmberg och 
Harald Holmberg, Dyngö, Bertil 
J onasson och Berthold Kahl
man, Mörhult, samt föreningens 
chef Arndt Berggren, Fjäll
backa, som sedan starten sva
rat för föreningens verksamhet 
Föreningen har under åren haft 
stora problem att brottas med, 
nämligen lokalfrågan, som blev 
allt mer brännande eftersom fö
retagets utveckling gick framåt 
Sedan år 1960 förfogar nu för
eningen över en modern och 
fulländad fastighet. Fiskarkåren 
är numera 100-procentigt anslu
ten till sin försäljningsorganisa
tion. 
Ser man tillbaka på de 25 åren 
då dessa män tog detta steg med 
ett löfte om ett statslån av 
25.000 kr som startkapital, har 
det varit en gynnsam utveck
ling. Efter de första tio åren 
översteg den årliga omsättnin
gen miljonstrecket med stadig 
ökning. 1962 års bokslut är re
kord och omsättningen uppgår 
till 2.207.981: 49 vilket utgör en 
ökning jämfört med föregående 
år med 151.531: 31. 
Verksamhetsberättelsen för 1962 
visar vackra resultat. Sålunda 
har införts 755.212 kg. fisk och 
skaldjur. För de flesta fiskelag 
har det varit ungefär samma 
tillförsel som under föregående 
år. Råräkan har emellertid ökat 
med c:a 40 ton, medan makril
len har minskat med 86 ton. 
Något vadmakrillfiske förekom 
inte. Medlemsantalet uppgår till 
149. 
Ärets omsättning fördelar sig 
enligt följande: Fiskbutiken 
90.852: 16, Skeppshandeln kr. 
102.912: 43, Oljor 129.376: -, och 
Partihandeln 1.884.840: 90. 

Sätt in dina sparmedel i 

ortens egen bank 

K 
s 

KVlllE SPARBANK 

FRUKT och 

GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJÄLLBACKA Telefon 74 

fJALLBACKA 
MJOLKAff AIR 

BERTA OLSSON 

Telefon 89 

OLOESSOl\fS 
~ JÄRNHANDEL ~ 

FJÄLLBACKA 
TEL. 40 

St. Hotellet 

Fullständiga rättigheter 

Tel. FJÄLLBACKA 3, 93 

J. A. F R E D L U N D 
= PlATSlAGERI _ 

• Utför alla i bronehen 
förekommande arbe
ten. Tel. 80 
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Foris. från sid. , 

Ingemar Järund 

kvar, när han rycktes bort. Hur glad och stolt var han 
ej, när han visade omkring i sina nya fabrikslokaler och 
berättade om sitt arbete och sina planer på fortsatt ex
pansion. Glad och vänlig var han en utomordentlig ar
betsledare, respekterad och avhållen av sina anställda. 
Min första kontakt med Ingemar kom genom idrotten, 
som låg honom varmt om hjärtat. Han gjorde sig tidigt 
uppskattad både som en skicklig idrottsman och som ett 
föredöme när det gällde skötsamhet och gentlemanna
mässigt uppträdande. Hans namn blev känt och aktat 
långt utanför Fjällbackas och Bohusläns gränser och 
sorgen är stor bland idrottsfolket. Från denna vår första 
bekantskap växte det snart fram en vänskap som har 
fördjupats genom åren och som varade till Ingemars död. 
Ingemar! Jag är glad att få kalla mig en av Dina när
maste vänner. Du var en underbar vän och kamrat och 
det känns svårt att förlora Dig. 
Jag vet, jag gör mig till tolk för alla Dina vänner, när 
jag säger att saknaden är stor och den plats Du lämnade 
alltid kommer att stå tom. 

Vännen Sten Carlqvist. 

FFF-Nålen 
som årsmötet 1961 med stor acklamation beslöt' att styreisen skulle 
låta prägla, har sedan ej rönt den efterfrågan bland medlemmarna, 
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 stor
lek 14x9 mm, alltså lagom stor att sätta på dräktslaget för damerna 
och på kavajslaget för herrarna. Priset för nålen är mycket överkom
ligt eiler kr. 3:75 
Klipp ur nedanstående kupong och rekvirera nålen nu! 

Till 

Föreningen för Fjällbacka 

clo F:a Johns Skor 

FJÄLLBACKA 

V. g. sänd pr postförskott omgående .... st. FFF·nålen ii 3:75. 

Namn 

Adress 

Det är ont om sommarstugetomter i Bohuslän! 

EN H U S V A G N ÄR 
lösningen på fritidsstugan. Vi kan erbjuda små 
enrumsvagnar eller stora 2-rum-och-kök-vagnar. 

Begär broschyr. 

AB ARBOCO 
Box 116 

UDDEVALLA 
Tel. 0522/18230 

Av Kville Sparbanks 
verksamhetsberättelse 
1962 framgår bl. a.: 

för år de lån har under året ökat med 

Inlåningsverksamheten: På spar
bankens inlåningsräkningar har 
under året insatts kronor 
8.048.199: 36 (förra årets siffror 
inom parentes (4.470.687: 69) i 
3.438 poster (3.520) och uttagits 
kronor 7.358.849: 21 i 3.493 pos
ter (3.710.248: 24 i 2.588 poster). 
Insättarna har under året gott
gjorts räntor med kr. 651.130: 09 
(672.447: 45). Insättarnas tillgo
dohavanden, som vid årets bör
jan uppgick till kr. 14.950.049: 29 
(13.525.954: 28) har ökats med 
kr. 1.319.260: 62 (1.424.095: 01) 
och utgjorde vid årets slut kr. 
16.269.309: 82 (14.950.049: 29) där
av på överinsättningsräkning kr. 
1.513.286: 79 (1.240.772: 40). An
talet insättarkonton utgjorde 
vid årets slut 4.361 (4.123). 

Barnsparverksamheten: Till ny
födda barn har under året ut
delats 68 sparbanksböcker (27) 
med ett gåvobelopp av 10 kr. 
(10) per bok. 

Hemsparrörelsen: Genom hem
sparrörelsen har under året in
satts kr. 21.790: 29 (24.910: 22) i 
701 poster (678). 

Utlåningsverksamheten: Sam
manlagda beloppet av uteståen-

kr. 1.117.843: - (1.246.770:-) 
och uppgick vid årets slut till 
kr. 13.851.189: - (12.733.346: -). 
Antalet utestående lån vid årets 
slut var 1.600 (1.595). Inkomster 
och utgifter balanserade på kr. 
904.750: 32 (880.811: 10) med en 
vinst av kr. 34.523: 72 (16.912:79). 

Sparbankens ställning vid årets 
slut: Tillgångar och skulder ba
lanserade på kr. 17.007.934: 64 
(15.702.633: 90). Arets vinst kr. 
34.523 : 72 föreslås av styrelsen 
att fördelas med kr. 1.700 till 
allmännyttiga och välgörande 
ändamål, till skatters räkning 
avsättes 13.000 samt att kronor 
19.823: 72 överföres till reserv
fonden. Översikt över sparban
kens utveckling under 1962: 
Insättningar under året kronor 
8.048.199: 36 (4.470.687: 69), ut
tagningar kronor 7.358.849: 21 
(3.710.248: 24), insättarnas be
hållning kronor 16.269.309: 82 
(14.950.049: 29), räntevinsten kr. 
231.306: 56 (199.062: 33), skatter, 
underhåll av fastigheten och av
skrivningar kronor 123.096: 51 
(112.062: 84), till reservfonden 
under förutsättning att styrel
sens förslag tillstyrkes kronor 
665.016: 53 '(645.192: 81). 

GÖTEBORGS BANK 
Grundad 1848 

Strömstad 

Uddevalla 

GÖTEBORG - STOCKHOLM 

Avdelningskontor i Bohuslän: 

Grebbestad u.~Fiällbacka . Dingle 

Lysekil . Fiskebäckskil . Ljungskile 

Stenungsund . Skärhamn . Klädesholmen 

Rönnäng . Marstrand . Kungälv 

Fullständig bankrörelse vid samtliga kontor. 

- Brand- och dyrkfria förvaringsfack uthyres -

ScheweniuI Tryckeri. Munkeda119b3 
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