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Komminister Bengt Pleijel 
lämnar Fjä"backa 
Under kommande å rs första da
gar lämnar komminister Bengt 
P leijel, Fjällbacka och flyttar 
till h stifts å rd i Res tel'öd där 

!in uts t ' till husfar. Därmed 
[ödomr F jällbacka-Blad ts re
daldion och medarbetarstab en 
kamrat och vän som vi alla har 
uppskattat för hans rättframma 
uppt ädande. Vi förlorar även 
år representant på det kyrkli
il. området där han från "Kyrk

lOmet" allt sedan Fjällbacka
Blade t ötartades, sett ned på oss 
ocll omgivningen . Detta har gett 
honom impulser att sedan i bla
dets spalte r under rubriken 
"Fdin Kyrktornet" redovisa si
na iakt tagelser. Härifrån har 
han gett oss en fascinerande 
skildring av naturens vackra in
slag i bilden. Hä ifrån har han 

el'ätt t om den kyrkliga verk
samhete.n och dess målsättning. 
Allt som passel'at revy inom 
samhället och som vidare stått 
i cen trum för utvecklingen har 
berörts såväl personligt som 
m at rle Il. Läsekretsen kommer 
aU med saknad minnas delma 
p enna 
Komminisle r Bengt Pleijel är 
[ödd 1927 oeh prästvigdes 1952 
fö r Götebol'gs stift. Därefter var 
ha n på S venska teologiska in
stitulet i J erusalem oeh hade 
efte r hemkomste olika missiv 
till han ett halvår senare blev 
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Säkerhetstråd i sedlar 

nytt t illverkningsobjekt hos 

Den som idag t.ar upp en fem 
ma av årgång 1963 ur sin plån
bok, erhåller samtidigt en på
minnelse om Fjällbacka. l de 
nya Iemmoma I inns nämligen 
ett smalt band som ligger på 
tvären inarbetat i papperet och 
detta band tillverkas hos Inven 
ting i Fjällbacka. Håller man 
femman upp mot ljuset, ser man 
detta band mycket tydligt. 
Bandet placeras i papperet i 
samband med tillverkningen a 
detsamma, vilket sker vid Riks
bankens Pappersbruk i Tumba. 
Eftersom Inventing är specialis t 

Göteborgs onk har flyHot 
Måndagen den 16 december in
vigde banken sina nya lokaler 
belägna i den J ä rundska fastig
heten vid Gr öna Lid. Denna 
fastighet har undel' senare tid 
undergått omändring, och en 
våning står nu till bankens föl'
fogande. Det är moderna och 
trivsamma lokaler som nu står 

Inventing 

på smala band, har det Iallit sig 
naturligt att man erhållit detta 
uppdrag från Riksbankens pap
persbruk. Hittills är det endast 
femmorna som har detta band, 
me n i framtiden kommer samt
liga sedlar att förses m ed det
samma. 
Orsaken till att man övergått 
till detta utförande av sedlam a, 
är dels beroende av säkerhets
skäl, bandet benämns säkerhets
tråd, och dels att tryckningen 
av sedlarna i fortsättning n 
skall ske på ett modernai e sät 
än hittills. 

in i nya lokaler. 
i det allmännas tjänst. Före
s ndare äl' sedan förra året 
kamrer Anders Samuelsson, som 
nu bättre än förut ka n hjälpa 
kunderna och finna den kom
bination av tjänster som just 
gel' kunden den största ny ttan 
och glädjen. 

/·.. ················ .. ······ ············ö·x·N·ii...S,j',/·........ ....,......... ...............\ 


Det är trångt småbåtshamnen under sommaren. 
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FFF:s styrelse och Fjäll
backa-Blodets redak
tionskommitte önskar 
alla medlemmar, an
nonsörer och andra 
tidskriftens läsare 
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En märklig ~ 
Ragnar Johansson -
Ryhage - var för ett tjugoCem
tal år sedan en av F iällbacka 
Idrottsklubbs bästa idi-o t tsmän, 
en snabb och uthållig löpare på 
medeldistans. Men det. var inte 
på idrottsbanoma han skulle bli 
ett stort namn, som mån trod
de, utan på forskningen fält. 
Tidigt inriktade han si lt intres
se på tekniska ting. Han for till 
Stockholm, studerade med en
dast folkskolan sam. grund vid 
Stockholms Tekniska Insti tu 
och avlade examen med så goda 
resultat, att han fick anställning 
som forskningsingenjör v id Ka
rolinska Institutet. 
Här kom han mycket snart alt 
fästa uppmärksamheten på sig 
genom bl. a. konstruk tion av 
masspektrometrar för bestäm
ning av organiska molekylstruk
turer. Samtidigt studerade han 
som ext.ra elev vid Stockholms 
H ögskola, men då han ej var 
student, kunde ban ej avlägga 
akademiska examina i vanlig 
Ol-dning. Men nu inträffade det 
märkvärdiga. Är 1959 fick han 
tillstånd att disputera för docen
tur, t rots att ha n ej hade någon 
akademisk grad. Förhållandet 
torde vara unikt och säger myc
ket om hans utomordentliga for
skarbegavning. 
Disputationen blev mycket fram 
gångsrik, och docent Ryhage är 
nu chef för Wallenbergsstiftel
sens jubiletUl1sklinik vid Karo
Imska Institutet. l fjol erhöll 
han en förnämlig utmärkelse, 
nämligen Arrheniusplaketten i 
guld, närmast för sin tillämp
ning av masspektrometrar inom 
kemi och medicin. 

S. L. 



----

2 _____________________________ Tidskrift för Förcllillgp/l för Filillbac!w 

Företagsamheten än 
o en gang 

Som bekant är ett av de vikti 
gas te syftemålen med FFF att 
verka för förbättring av sam
hä llets möjligheter. Det är där
{ör naturligt, att vi i denna 
spalt ofta återkommer härtill. 
Vi skulle gärna vilja se ett sam
hälle, som sjuder av liv och rö
relse, och att detta inte bara är 
fallet under korta sommarmå
nader. Det är därför nödvän
digt, att företagsamheten får sig 
en knuff framåt. Man frågar sig 
dock hur detta skall ske. 
Kommer man väl i gång med 
till verkningar a v olika slag, är 
det nästan en given regel, att 
dessa på ett eller' a nnat sätt 
smittar av sig. Många exempel 
härpå finns på små platser i 
Småland, där industrier växt 
upp med lavinartad hastighet. 
För en t.id sedan var den, som 
skriver dessa rader, på ett upp
drag i ett sådant litet samhälle . 
Jag hade härvid turen at.t kom
ma på en tid, när samtliga före-

Fiireningen för F'jä.llbaeka 
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Rcdak tionskonuni tte för 
Fjiillbacka-Bladct : 

Harry Järulld 
Sylve Larsson 
Bo Rcichenbcrg 
Algot Torcwi 

SYFTE: 
Föreningen för Fjällbacka har 
till syfte att verka för F jäll
backas utveckl ing framför
allt P:l n;iringslivets område. 
Föreningen vill dä rför stärka 
intresset för F j ~illbacka i första 
hand bland före detta F jäll 
backabor och bland sommar
gäs ter i samhället och den när
"l1aste bygden. 

tagare på orten sammanträdde 
för att diskutera veckans olika 
spörsmål. Den företagare, jag 
besökte, hade vänligheten att 
inbjuda mig att närvara vid 
mötet. Det visade sig härvid att 
företagare i olika branscher ha
de stor hjälp av varandra. Om 
exempelvis en företagare erhål
lit iörfrågan om tillverkning på 
en detalj, som inte lämpade sig 
för honom, avsade han sig inte 
arbe tet ifråga utan överlämnade 
i s t.ället saken till någon av de 
andra tillverkarna. 
Något liknande skulle man kun
na tänka sig i Fjällbacka både 
bland de befintliga företagen på 
platsen och bland föreningens 
medlemmar. Bland företagen 
borde den regeln gälla att man 
aldrig avsäger sig en förfrågan 
utan att först undersöka, om in
te någon annan i samhället kan 
åtaga sig den. En sådan förfrå
gan kan ju vara inkörsporten 
till startandet av ett nytt före
tag. 
När det gäller våra medlemma.r 
har vi i Fjällbacka den speciel
la fördelen att det bland oss 
finns många med stort infly
tande i företag eller som äger
företag. Andra medlemmar har 
kanske goda kontakter, som viII 
till för a tt saker och ting skall 
komma i gång. Om någon har 
ett uppslag om tiIlverkning, el 
ler kanske rent av har svårig
heter att få detaljer framställt, 
som mycket väl kun-de göras i 
Fjällbacka, skulle det glädja oss 
mycket, om vederbörande vände 
sig till någon på pLatsen. Upp
står svårigheter att träffa de 
rätta personerna, stål' såväl led
nil1gen för- FFF som Fjällbacka 
Indust.rikommitte till hands med 
råd. 

Medlemskap i !Föreningen 

för Fjällbacka. 
Det gläder oss mycket inom re 
elaktionen för tidskriIten Fjäll 
backa-Bladet, att intresset för 
denna lilla skrift växer för va1'
je år. InnevaraJ1de år har gett 
den största medlemsökningen 
sedan starten, och vi hoppas att 

Från soliga sommardagar 
Midsommarfirandet i Fjällbacka 
samlade rekordartat deltagande. 
Västkustens midsommarväder 
var det soligaste och vackraste 
man upplevt på många år. Bil 
karavanerna på vägarna vittna
de om att det skulle bli rekord
invasion, vilket även kunde kon
stateras i Fjällbacka när under 
eftermiddagen elen första brygg 
dansen för säsongen hade pre
miär. Den stora lövade bryggan 
med majstång blev till trä ngsel 

FOTO-tävling 
I samband med årsmötet för 
Föreningen för Fjällbaeka, vi
sades i år' de vinnande bidra 
gen från den fotopristävlan som 
Föreningen för Fjällbacka an
ordnat. Elva stycken bidrag ha 
de sänts in, varav fem visades 
vid årsmötet. Enligt den jury 
som bestod av doktor Gunnar 
Bundsen, arkitekt Rune Hell 
gren samt advokat Curt Wal
denström, voro samtliga bidrag 
mycket bra, vilket gjorde det 

fortsättning följer. Målet är att . svårt att välja ut de fem bästa. 
vi skall kunna notera 400 med-
Lemmar inom den närmaste ti 
den. Och vi bygger vidare. Dag
ligen äl' de t någon som genom 
anförvanter fått höra om denna 
lilla förbindelselänk som Fjäll 
backa-Bladet är och "Bladet" 
får på så sätt kontakt med nya 
fjällbackavänner. Ni behöver en
dast sända några rader under 
adress Föreningen För Fjäll 
backa, med anvisning på ev. nya 
medlemmar. De, som e.fter den
na anvisning erhåller tidningen 
har blott att meddela om med
lemskap önskas. 

Så några rader till våra gamla 
medlemmar. Om Ni planerar att 
flytta meddela oss den nya 
adressen så att vi i god tid kan 
omregistrera denna. Glädjande 
nog har denna begäran efter
kommits bra hittills. 

När bilderna visades på årsmö
tet bröts samtidigt d e kuvert 
som innehöll namn en på foto
grafema. PrisListan fi ck hbirvicl 
följande utseende. 

1. E. Järund 
2. 	 V. Corneliusson 
3. 	 G. Hellberg 
4. E. Skarstedt 
5. G. Hellberg 

G. Hellberg hade lämnat in två 
bidrag, vilka båda prisbelöna
des. 

Ovanstående prislista gällde en 
grupp av tio bilder. Man täv
lade även om d en bästa indi
viduella bilden och häl' fick 
prislistan följande utseende: 

1. E. Skar-stedt 
2. K. Corneliusson 
3. E. Skarstedt 

fy lld nä r midsommardansen bör
jade med ringleka r fik bam och 
förä ldrar. Omkring 600 deltog 
och för dragspelsmusiken svara
de hr Alf Svensson. Midsom
ma rfröjden fortsatte uncler 
kvällen m ed dans på bryggan 
vari deltog omkring 1.500 perso
ner till m usik av Per Hasses 
kvintett. Campingplatsen Sälvik 
togs under dagEn livligt i an
språk och omkring 150 tält slogs 
upp. 

Ny fotopristävlan utlyses 
Den pristävlan om de bästa 
diapositiva bilderna som vi an
or-dnade {ölTa å ret blev som be 
kant en verklig succe. Dels v 
d et räH många som hade läm
nat in bidrag och dels mottogs 
d prisbelönta bidragen , n är d e 
visades på årsm ötet, med myc
ket stort intresse . 
Vi har d~irför beslu ta t. a tt. an 
Ol'dna en ny pr is t.ä vlan, m 
denna gång hMla oss till rörliga 
bilde!'. Liksom fÖrTa gången ut
lyser vi prist~ivlan reda n i höst
numret av FE, [ör- att dc som 
tänker ställa upp i pristävlin
gen skall få möjligheter att un
cler vintern gå igenom sitt ma
te rial. Följ ande tävlingsbes täm
melser gäller : 
1. 	 Filmen ska ll vara av typ 8 

mm. 
2. 	 Filme.ma skall ha anknyt

ning till Fjällbacka . 
3. 	 Filmen bör ha en Wngd av 

cirka 3-5 minuter. 
4. Tävl.ingen gäller såväl filmer 

i färg som svartvitt. 
Närmare bestämmelser om täv
lingen, liksom tid och plats föl' 
inlämnandet å terkomm er vi om 
i näst.a nummer av FB. Det kan 
slutligen tilläggas , att tävlingen 
liksom f,irra gången konllner att 
ske med namnen förseglade i 
särskilda kuver t, föl' att bedöm
ningen skall ske så rä ttvis t som 
möjligt. 

http:Filme.ma
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Fjällbacka näringsliv: 

Dimma- trålfiskarens värsta fiende 
Sist, men därför na turligtvis på 
inget sätt minst i t'aden av trål 
fiskare, som har behandlats på 
denna sida i FB, kommer Holm
bergarna på Dyngö. "Vinga
Drott", som deras båt heter, är 
alltså stationerad på Dyngö. 
Hon lämnar sina fångster till 
Fiskeriföreningen i Fjällbacka, 
så där kan vi träffa besättnin
gen då, men hon ligger aldrig 
i hamnen, där de andra fem 
trålarna ligger. 
Besättningen, som också är äga
re till "Vinga-Drott", är Bertil, 
Ivan och Arne Holn1berg. De 
är släkt, men inte bröder (som 
'ag trodde att två av dem var) 

35-årsåldern och uppväxta på 
Dyngö, där Bertil och Ivan hor. 
Arne däremot bor iland nume
ra. Bertil fu' skeppare, och det 
är en angenäm pratstund i te
lefon med honom, som jag nu 
il! redogöt'a för. 
Vinga-Drott", som är 48 fot 

lång, byggdes år 1916 å Äng
hoimens varv, Göteborg, och 
genomgick 1940 en omfattande 
reparation. Den köptes 1953 av 
Holn1bergarna, som alltså i 10 
år bedrivit t.rålfiske. 1960 satte 
de in ny motor, en 120 hkr 
Säffle-motor. "Vinga-Drott" är 
utrustad med ekolod och radio
pejling. 
Bertil lovordar just radiopej
lingen och anser, att tack vare 
den och ekolodet har de kunnat 
undgå att riva sönder trålen. 
"Vi prickar in vraken på 'kor
tet', så vi gåt· ju inte på ett 
vrak med än en gång, och så får 
vi anvisning av andra. 4-6 
gånger om året händer det väl 
att vi river sönder, men det har 
gått år, då vi har klarat oss 

ckså, så vi hat' haft tur", 
icker "Vinga-Drotts" skeppa

re. Radiopejlingen sker mest 
med hjälp av Stavangers Con
solradiofyr och man kan be
stän1ma positionen på 500 meter 
när. 

Bertil berättar om en händelse, 
som kunde ha slutat illa. Det 
val' vid hemkörning i tät dim
ma innan man skaffat sig ra
diopejling. Ekolodet visade på 
30 famn, men strax efter på 14 
famnars djup. Ungefär halv fart 
framåt, m en botten kom upp 
ytterligare. 6 famn bara . . . 
stopp i maskin ... inget såg man 
förut. Så gick Bertil fram i fö
ren och tittade. Han såg botten 
på ett par famn och fick näs-
t.an en chock . De hade hamnat 
vid Sprutta utanför Väderöbod, 
där det är fullt av grund och 

borde verkligen skämmas! Fis

karyrket är minsann såpass 

hårt, att dess utövare behöver 

de möjligheter till inkomster 

som bjuds och får inte frånta

gas en del av dem, för att väl

situerade tjuvfiskare i stället 

skall få frossa på hummer un

der olaga tid . 
Detta val' en utvigning från äm

net kanske, men om någon av 

FB:s läsare känner sig träffad, 

så hoppas jag att han tänker 

om och slutar med detta tjuv

fiske . Att med tinor dra upp 

en 5-10 humrar i oktober är 

en annan sak, som är helt lag

lig och yrkesfiskarna säger in

get om det. 

FÖl' att återgå till trålningen, så 


bl·ott. Det var till att backa och berättal' Bertil om att det ofta 
så gick det bra den gången Ihänt at.t man köpt nya trålat·, 
också. som inte är alls "fiskna". Det 
För närvarande håller "Vinga- går helt enkelt inte att få nå
Drott" på med fisk trålning. Det got dem. Allt måste klaffa 
har de gjort alla vintrar utom 
en, då de trålade räk hela året. I 
Det blil' mer normal arbetstid 
på det viset, fastän fem dagar I 
i veckan. Ut vid 6-tiden på 
morgon och hemma 7-1/ " 8 på 
kvällen. Trålningen sker på un
gefär 40-50 famnal's djup en 
halvtimmas gång utanför Vä
deröbod. "Vi börjar efter hum
merfisket i oktober m ed fisk- [ 
trålningen. På grund av den 
sämre väderleken under vintern 
fu' det bra att slippa gå så långt 
ut, och det ekonomiska utbytet 
ät, ungefär detsamma" säger 
BertiL 
Vi kommer in på hummerfisket 
också, som Holmbergama ägnar 
sig åt ett par veckor i oktober. 
Men det gel' sfum'e år från år 
inte bara föl' dem, utan för de 
flesta, och jag frågar vad det 
beror på. Bertil och många fis
kare med honom tror, att det 
beror på det tjuvfiske, som be
drivs på olovlig tid. - Varje år 
åker det fast några av dessa i 
övrigt laglydiga människor, som 
tydligen in te alls förstår vilken 
skada de åsamkar yrkesfiskar
na. Hur må nga är det, som hål
ler på med detta tjuvfiske? De 

Passagerarbåt 


inköpt till 


Fjällbacka 


Skepparen Bengt Richardsson, 
Fjällbacka, har från Skärhamn 
inköpt passagerarebåten "Bratt 
ön", vilken nu kommer att upp

perfekt. Trålborden, armarna, 
kassen, ja allt måste samverka 
fö r att det skall bli ett givande 
fiske. Det är alltid spännande 
när man prövar en ny trå l. Två 
till synes exakt lika trålar kan 
ge olika resultat. Det senaste 
å ret är det dock en tillverkare, 
som lyckats bättre, så att de 
nya trålarna numera går bra i 
allmänhet. 
Vad beträffar räktrålningens 
framtid är Bertil, liksom även 
framkommit av andra trålfiska
re, rädd för att räkorna skall 
bli utfiskade. Fler och fler slår 
sig på räktrålning och blir nu 
fiskevatLnen minskade genom 
att normännen stoppar sven
skarna i norra Skagerack så blir 
det tJ'än gre utanför Väderöar
na. Kanske kan silltrålningen i 
Skagerack öka, så att räktrå
larna blir färre. 

Bo Re 

i denna tt'afik. Hr Richardsson 
har under någt'a år upprätthål
lit viss trafik i mindre skala in
ne i FjäIlbackaskärgården med 

rustas och insätt<ls i turisttra- ' en mindre båt. Denna hat' visat 
fik under namnet M /s Dower. 
Fartyget kan ta ombord 153 
personer. Om man ser på den 
alltmer ökande turismen i skär
gården är det ett utbrett önske
mål att det finns båtar för ut 
flykter och kvällsturer. Under 
~tt flertal åt, har de.!....:'arit stopp 

FJÄllBACKA MEK. 

VERKSTAD 


Telelon 187 

Tillverkar: 

o LJ E C I S T E R NER 
BYGGNADS SMIDE 
M. M. 

WALDN ERS 

- FÄRGHAHDEL

cflll-äU1l 

flled liiUJ 
Bertil och Ivan Holmberg framför styrhytten pö "Ving-Drott". 

sig inte uppfylla de ökade kt'a
ven varför en större båt inköp
tes. Denna kommer nu under 
vintern att rest<lureras för att 
till komn1ande säsong vara tip 
top för resor i skärgården. Båt
turer kommer att anordnas 
mellan Strömstad och Lysekil. 

Sätt in dina sparmedel 

ortens egen bank 

K ::"
Tr 


KVlllE SPARBANK 

FRU 'KT och 
GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJÄLLBACKA Telefon 74 
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kyrkskolan 	 på fredagar kl. 19 MantalsskrivningMunicipalfullmäktigesammanträden och det sista sammanträdet sön

Fjällbacka municipalIullmäktige 
har hållit sammanträde och 
fastställt stat.en för kommande 
år vilken balanserade på kronor 
106.183: 20 med oförändrad ut
debitering av 2: - kr. per skat
tekrona. Till ny ledamot i full 
mäktige efter framlidne Inge
mar Järund, hälsades hr Sten 
Carlqvist.. 
Municipalnämndens förslag om 
viss utbyggnad av gatubelys
ningsnätet inom samhället be
räknat till 17.580 kr. behandla
des, och beslöts att en detalje
rad utredning göres över 
sträckan mellan Gulf-tappen 
och Lerstens kvarn samt att 
förbättring av gatubelysningen 
inom gamia samhället utföres 
enligt municipalnämndens för
slag. Vidare beslöts enligt in
kommet förslag a t.t låta asfalt 
belägga följande platser inom 
mWlicipalsamhället: Trädgårds
gatan , i kvarteret "Sumpan", 
parkedngsplatsen intill mjölk
affären och kajplanen vid Fisk
hamnen. Kostnaden beräknas 
till 15.675: - kr. Från hamn
styrelsen förelåg förslag om 
iot·dningsk'lllande av småbåts
hamn i Källvik för en beräknad 
kostnad av 12.000 kr. Då hamn
styrelsen senare framkomnlit 
med förslag att en kulvert skul
le anläggas genom stenpi.ren 
ansågs det alt om detta beslu
tas kostnaderna skulle stiga 
avsevärt. 
Beredningsnämnden tillstyrkte 
småbåt.shamnens iordningstäl
lande för 12.000 kr. och muni
cipalnämnden avstyrkt.e försla
get om kulvert då det inte an
sågs nödvändigt tör angränsan
de fastighet. Fullmäktige beslöt 
att för småbåtshamn i staten 
upptaga kr. 12.000 samt att en 
hillständig utredning om små
båtshamn vid stenpiren skall 
utgå llled kr. 900. Båtplatsav
gift vid Fiskholmen skall utgå 
med 40 kr. för samhällsbo och 
85 kr. för sommargäster. För
slag från styrelsen för vatten 
och avlopp att årsavgift till av
loppsverket skall ut.gå med 80 
kr. samt där vc saknas med 40 
kr. Beslöts att. undersökning 
skall vidtas rörande möjlighet 
till statsbidrag för reparation 
och utbyggnad av fiskhamnen 
samt. småbåtshamnen vid Fisk
holmen. Antogs förslag till änd
ring av utomplansbestämmel
serna för Fjällbacka lllunicipal
samhälle samt för·slag till bygg
nadsplan för del av Ödsmål In
Ilegården 1:2. 
Fru Estrid Odelius begärde att 
muniCilJalsamhället skulle be
kosta nedtagning och lIppsätt 
lIing av yttertrappan till deras 
fastighet inom kvarteret Sni
pan intill aIlm~inna vägen. Frå
gan remitterades till vägförvalt 
ningen. Föreningen för Fjäll 
backa hemställde om reglering 
av motortrafiken inom munici
palsamhället under sommartid, 
bl. a. genom enkelriktning och 
hastighe tsbegränsning. Hem
sk'illan avslogs. 

Sista sammanträdet för året 
hölls den 8/12. Indllstrikommitten 
begärde i skrivelse at.t munici
palsamhället bör anskaffa indu
striområde inom municipalsam
hället. Fullmäktige beslöt att 
uppdraga åt municipalnämnden 
och byggnadsnämnden att inle
da förhandlingar med hr Axel 
Carlsson om förvärvande av 
mark å Bräcke. Från munici
palnämnden förelåg yttrande 
över utbyggnad av gatubelys
ningen inom municipalsamhäl
let till Karl l. Karlsson, Ler
sten. Fullmäktige beslöt att ga 
t.ubelysningsnätet skall sträckas 
till municipalsamhällets gräns 
vid Lerstens kvarn. En skrivel
se från hr Thorsten Norin m. fl. 
vari påpekades brister inom mu
nicipalsamhället föredrogs och 
beslöts att remittera densamma 
till municipalnämnden för ut 
redning. Hr Evald Andersson, 
Väderöarna, och di.striktsvete
rinär Gunnar W. Olsson, Ta
numshede, begärde att få inkö
pa tomter inom bostadsområdet 
Lersten Uppegård 2:3 (Smeha
gen) vilket beviljades. Hr Rune 
Svensson, Mölnlycke, begärde 
alt få inköpa 9,6 kvm. mark av 
fastigheten Ödsmål Sörgården 
3:5. Framställningen beviljades. 
Fjällbacka Idrottsklubb bevil 
jades rätt att å torget uppsätta 
kiosk för lott.el"iförsäljning. 

Till ledamöter i municipal
nämnden valdes hrr Elon Eng
berg, Georg Carlsson, Hugo An
dreasson, Torsten Hakeröd och 
Karl Axel Karlsson. Ordförande 
blev ht· Elon Engberg och vice 
ordförande hr Torsten Hakeröd. 
Till befullmäktigade ombud för 
municipalsamhället vid köp och 
försäljning av fast egendom 
valdes mllnicipalnämndens ord
förande Elon Engberg och bygg
nadsnänllldens ot'dförande John 
Granqvist. Ledamöter i bygg
nadsnämnden blevo hrr John 
Granqvist ordförande, Sven 
Persson, vice ordförande, Tors
ten Johansson, Ture Krantz och 
Wilhelm Larsson. Ledamöter i 
hamnstyrelsen hrr Berthold 
Kahlman, ordförande, Östen 
Hedenfjell, vice ordförande, 
Elon Engberg, hamnmästare A. 
Backman och Arne Arvidsson. 
Till föreståndare för vatten
verket valdes hr Åke Hugosson 
och till vice hr Wicke Widelius. 
Till kommitte för "Fjällbacka 
Vapen" återvaldes hrr Hilding 
Edesten, Evert Waldner och 
Östen Hedenfjell. 
Ledamöter i trafikkommitten 
blev hrr Nils Eriksson och Åke 
Hugosson. Beredningsnämnden 
återvaldes och består av hrr 
Uno Nordberg, Ture Krantz, 
Algot Torewi, Gunnar Isaksson 
och Wilhelm Larsson. Reviso
rerna för municipalsamhällets 
räkenskaper hrr Algot Torewi, 
Wilhelm Larsson och Ivan Berg 
återvaldes. Till revisor för Fjäll 
backa Idrottsplatsförening val
des hr Åke Hugosson. Nästa års 
sammanträden skall hållas 

dagen den 6 december. 
Till municipalfullmäktiges ord
förande och förste vice ordfö
rande återvaldes hrr Östen He
deufjell och Arndt Berggre'n 
amt nyvaldes till andre vice 

ordförande hr Axel Carlsson, 
Bräcke, efter hr Wilhelm Lars
son, Lel·sten, vilken avböjde 
återval. Till sist framförde hr 
Hedenfjell sitt. tack till fullmäk
tige för det goda samarbetet 
som varit rådande och tillöns
kade en god jul och ett gott. 
nytt år. Fullmäktiges tack till 
ordföranden framfördes av 
andra vice ordföranden hr Axel 
Carlsson. 
Efter sammanträdet samlades 
fäderna i församlingshemmet 
där fullmäktiges damer tog emot 
och serverade lussekaffe. Full 
mäktige uppvaktades även av 
luciorna Liselott Kahlman och 
Mat'gareta Aronsson med tär
norna Ingela Persson, Anneli 
och Katrin Kahlman vilka sjöng 
luciasången som rönte stor upp
skattning och belönades med 
applåder. Deltagarnas tack till 
damerna och luciorna framför
des av hr Östen Hedenfjell. 

En undran 
Programmet jag såg på i TV, 

dä handlade om Konstruktiv 

konst'? 

I mitt hjärta jag undrar och 


spörjer, 
har detta att göra med konst? 
Varför skall allt va' så konstigt, 
dä finnes ju så mycket skönt. 
Ha vi människor blivit. så blinda, 
eller våga vi inte se klart, 
Dä vackra och underbara finns 

ju 
runt om oss i vår vackra värld. 
Vad händer, vart går vi? 

S. K. 

TACK 
för midsommargåvan 
l förra numret av Fjällbacka
Bladet bad vi om en gåva till 
våra vänner på Åldersro. För 
3.000 kronor skulle det gå att 
ordna med en höranläggning 
mellan kyrkan och Åldersro. 
Midsommardagens offer blev 
över 3.500 kronor! Vi vill nu 
säga ett varmt tack till Er alla 
för denna stora gåva. De pengar 
som blir över går till inköp av 
en flaggstång. Vi vill också sä
ga ett varmt tack till Röda 
Korset som av Anders Olssons 
minnesfond bekostar en ny ra
diomottagare i stora rummet 
och en mottagare på varje rum. 
Vi tackar Er alla för den stora 
glädje Ni härmed berett våra 
gamla. 

Syster Kahlman 

Ordf. i Stiftelsen Fjällbacka 


Pensionärshem. 

Bengt Pleijel 

Komminister. 


U ppgifter till mantalsskrivningen 
förr i världen skulle ju av mind
re bemedlade pet'soner å lands
bygden muntligen uppgivas ii 
h usförhören. För ståndsperson er 
och mera bemedlade gällde, att 
dessa ej behövde infinna sig a 
de av m ånga fruktadc husför
hören, utan 	kunde dessa i stäl 
let avlämna skriftliga mantals
uppgifter till mantalsskrivnings
förrättningen. Jag har varit i 
tillfälle att 	avskriva en del så
dana mantalsuppgifter som in
lämnats av kända personer inom 
Fjällbacka och Kville för 100 år 
sedan och skall härmed återge 
en del av dessa. 
Uppgift. till mantals- och skatt 
skrivningen med Fjällback 
Strand den 28 novembct· 1861 
Rabbalshede. 
U ndertecknad född den 26 no
vember 1819, Hustrun Fredrika 
del 17 septem ber 1812, Handels
bc tjent Jonatan Åkerström den 
6 februari .1831. Fosterson Ca 
Tudor Hellberg den 29 novem , 
b2 ' 1845, Fostersonen studeran
den Artur Vestbeck 1892. Dräng 
August Jonsson den 6 december 
1839. Pigan J ohanna Axelsdoter 
den 2 februari 1834. Pigan Bca
ta Eliasdoter den 7 april 1842. 
Äger 9/64 mant.al Norra Ödsmål, 
1/16 mantal Nedre Bräcke, Hus 
och tomt nr. 27, Hus och tomt 
nr 92, 

Fjällbacka den 26-11-1861. 
J. 	G. Hellberg. 
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"Nestor sgården" vid Fjällbacka annans räkning diverse möbler 
var i soml'as valpla tsen för så och husgerådssaker. Auktions
väl samhällets fo lk som sommar förrättare var Mauritz Karlsson, 
gä~ter från olika platser. Här Gerlesborg, och den talrika pub
skulle gamla bo skingras, och liken bjöd tappert. De mera at
in tet är väl så tilldragande som t.raktiva föremålen beundrades, 
en auktion när köplusten släppes och en gammal kopparkittel be
lös. Inget är oanvändbart vid tingade det aktningsvärda pri
dylika tillfällen och allt finner set av etthundrarem kronor. 
pris. Det var Stiftelsen Fjäll Stiitelsen Fjällbacka Pensiobacka Pensionärshem som lät närshems auktion inbringade kr.försälja bohag vilket tillhört en l.300: -.donatol'. De~sutom försåldes för 

Gåva ull hembygdsarkivet 
Kville hembygdsarkiv har som tidsåldel' upptagande släkt
gåva få tt mottaga en person forskning, personstånd, dess al'
historia. bete och insatser i samhällsli

vet inom fiskeläget. Det gedigHembygdsa rkivet hade den 6/ 9 
årsmöte i kyrkskolan, Fjäll na verket omfattar 500 bilder 
)aeka, under seminarielärare med tillhörande textvolymer. 
" erker Stubelius ordförande Årsmötet beslöt att till ingen

skap. Hl' Stubelius berättade jör Bl'Oberg framföra bygdens 
om arkivarbet.et under verk  tack för gåvan. En av de sena
samhetsål'et, av vilket framgick ste bandinspelningarna upptog 
att mycket intressanta saker ha en berättelse av förre hem
de tiilförts arkivet. Det gäller mansägaren Jonas Andersson,
i huvudsak bandupptagning av Möre, som berättade om 1930
de äld res berättelser från gång talets svårigheter att få bygga 
na tide r. Dessutom pågår forsk den s. k. Mörevägen vilket dock 
ningsarbetet på olika fron ter löstes av regeringen efter hans 
vilket utföres av hl' Stubelius uppvaktning i ärendet. 
och vilket under sommaren har 
omfattat bl. a . Fjällbackas sjö Efter hr Stubelius intressanta 

berättelse och återgivning avfart frå n gångna tider då stora 
skepp prydde hemmafjorden.. bandupp tagningarna gick man 

till styrelseval och föredraganHistorien om skeppet Karl-Jo de av verksamhetsberättelsen.han vilket under slutet av 1800
talet fördes av fjällbackakapte Räkenskaperna balanserade på 
nen Hilmer Carlsson över fjär 613: - kr. med en behållning 
ran hav har berikat det för nu av 458: - kr. Till styrelse åtel'
övrigt omfattande arkivet. valdes hrr Sverker Stubelius, 
Fjällbackapojken, ingenjör An ordförande och sekreterare, Ös
ders Broberg, Stockholm, hal' ten Hedenfjell, kassör, samt Jo
nu skänkt ett omfattande verk han MjölneT. Vidare återvaldes 
till arkivet. Det gäller en per l'evisorerna hrr Johan Olofsson 
sonhistoria över Fjällbackas be och John ToreId. 
folkning omfattande en lång T-wi. 

Sedvanlig träH Fjällbacka 
för de vanföra Vi Det har under senare år blivit 
en traditionell samling i Fjäll I försäljer backa församlingshem för med
lemmar ur De Vanföras Riks 'I installerar 
förbund från Strömstad till Ud 'I reparerar 
devalla. Den 6/ 10 samlades ett 
130-tal personer till samman AL LT ELEKTR ISKT 
komsten och för värdskapet 
svarade medlemmen Morgan 
Engström och Röda korskretsen 
i Fjällbacka. Dessa samman FJÄLLBACKAkomster har kommit att betyda 
mycket för delt.agarna. Det har ELEKTRISKA 
fört dem ur den många gånger TEL. 68 
isolerade tillvaron upp i den 
a llmänna gemenskapen. Med
vel'kande i underhållningen var I 
komminister Bengt Pleijel, 
Fjällbacka, som ledde allsång. 
Kville teateramatörer uppförde 
en uppskattad pjäs av hr Mor
gan Engström. Föreningens vi
ce ordf., skräddaremä~tare T. 
Johansson, Ljungskile, höll pa
rentation över den bortgångne 
ordföranden i de vanföras för
ening, Ester Magnusson, Udde
valla, som nedlagt ett uppoff
rande arbete för deras intres
sen. Hr Johansson fram.förde 
även delt.agarnas tack för fö r
plägnaden och den trevliga 
samvaron. Avslutningen ägd 
rum i kyrkan där pastor Ger
hard Wetterberg, Göteborg, för 
rättade andakt. 

T-wi. 

Oi stor redo att sölja 

Och lösa JU LKLAP PSB EKYMM ER 

Jjäl/backa !3o/x o. pappers/wV/del 
TelEFON 19 

Natten till torsdagen den 14 no- men i ett ob vakat ögonblick 
vember hemsöktes Väderöarna hände det. Fyr11lä~tare J an -Ove 
och skärgården aven svår F jälist röms motorsnäck:a bröts 
storm. Sjöhävningen val' så grov ned och sj önk, varefter den slogs 
vid Väderöbod att man sällan sönder under sjöhävningen mot 
sett något liknande. Stormen berget så svårt alt de t torde bli 
förorsakade oro bland fyrperso- förenat med stora ko~tnader att 
nalen då der~~ sma båtal' kom Ireparera den. Äve;t f:yrvaktare 
I ett utsatt lage. Man vaktade John Johansson bat sJonk men 
båtarna så gott det sig göra lät, skadOl'na blev lindrigare. 

F ALL!l /\Cf<A 

Telefon 22 

II Gynna 

II annonsörerna! 


JULPY N T 

http:arkivarbet.et
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GATAN ... 

Går det att skriva om en gata 
_ såsom huvudgatan i Fjäll
backa? Ja, varför inte! Hur to
kigt det kanske låter tror jag 
man kan få f.ram ganska mycket 
ur ett sådant motiv. 

Då mitt hem ligger vid gatan 
har denna liksom blivit en gam
mal kär vän från mina tidigaste 
barnaår. Kanske jag vågar säga 
den trognaste av alla vänner, ty 
den flyttar inte liksom de flesta 
människor gÖl'. 

Från mina tidiga barnaår minns 
jag mycket väl hur gatan var. 
Den var då lagd med kullersten. 
Dessa äggformade stenar, for
made av i.nlandsisen rör flera 
tusen år sedan, därefter plocka
de av valkiga arbetshänder mel
lan klipporna och bergen, lagda 
sida vid sida under svett och 
möda. När kullerstenarna lades 
var det ingen fastställd arbets
da'" - tolv timmar och kanske ~u längre var ingen märk
värdighet. Man hade då inte 
heller någon maskinell utrust
ning utan allt fick utföras med 
enklast tänkbara verktyg av Vil
ka händerna var de mest an
vändbara . Inte underligt då att 
dessa händer blev både valkiga 
och mer. fö r att inte nämna de 
böjda o~h värkande ryggarna! 
Ja, så vittnade dessa stena,r, som 
man ntill1er int.e ser, da man 
nåaot decennium senare lade en 
n/' gata ovanpå den gamla. 
Denna gata gj ordes av sexkan,
tiera stenar - uthuggna for 
h~nd ur granitklipporna ~runt 
omkrino~ samhället, och som ut
<för själva grunden för samhäl
let. UI' denna grund hämtades 
också materialet till det vikti
oaste av allt - gatan. Denna 
~ya gata blev jämnare och me
ra behaglig att både gå och åka 
på än den gamla lagd av kul
lerskn. Unga och gamla glad
des med varandra åt den nya 
jämna och fina gatan . Det blev 
inte längrc så tungt att gå. Men 
ett nytt släkte - en ny genera
tion 'växte upp. Tekniken och 
uppfinninga rna började ko!?ma, 
vilket medförde nya anspråk . .. 
Asfalten började mer och mer 
vinna framsteg. Efter några år
tionden nådde den även Fjäll
backa. Så blev den nya gatan 
gammal, och uppe på de nu av 
t.unga lastbilar nedpressade gat
stenarna lade man den asfalte
rade gatan. 

J a så bildas vad man kallar 
ku'ltur - den ena byggs på den 
andra. Med tanke härpå kan 
man säga, att en Fjällbacka
gata utgör ett stycke kultur. 
Den har ett värde utöver det 
att dcn är en huvudgata. 

Just detta att den är huvudga
ta gör att den hal" fått och får 
alltjämt vara med om mycket. 
Den får vara med om allt vad 
ett människoliv innehåller, t. o. 
m. må intimiteter mellan äls

kande par, som flanerar längs 
den. 

Man kan också se gatan ur en IFjäll~acka kyrk~~ola gick hälf
annan betydelse. Det gäller de 
många små gatstenarna. Aven 
sten blir ingen gata. Det är de 
många stenarna som bildar ga
tan och blir dess grund. Sida 
vid sida bygger de upp det he
la. Man får härav bilden av det 
sanna människolivet och sam
hällslivet - såsom det borde 
vara utan kiv och splittring. 
Vad är vi människor egentli

gen? Vi som många gånger tycker oss vara så mycket. Vi som 
så ofta tror oss leva vårt liv 
helt oberoende av alla. Men är 
inte denna tanke ett självbe
drägeri? Svaret får vi i bilden 
av de många gatstenarna i den 
gamla gatan. De säger oss just 
vad vi är: små delar i det stora 
hela. Förpliktade att i inbörde~ 
kärlek leva sida vid sida, om VI 
vill att vårt kära samhälle ska 
bestå och utveckla sig. 

Morgan Engström. 

Handarbetsutställning 
i Kyrkskolan 

Fru Ulla Severius, Kville präst
aård har låti t en stor allmän
het få taga del av sina bl. a. 
sedan ungdomen förfärdigade 
handarbeten genom att arran
gera utställningar över den 
mångfald saker som under åren 
har färfärdigats. Redan som 
barn började fru Severius odla 
sina anlag för det arbete som 
sedan kom att sysselsätta hen
ne vid sidan om hemmets övri
ga angelägenheter. Den tid som 
hon mest ägnat åt sitt handar
bete var efter makarnas an
komst till Fjällbacka i början 
på 30-talet då maken tilltJ'ädde 
komministertjänsten i Fjäll
backa. Men även som kyrko
herdefru i Kville har hon fort
satt att bygga ut sitt kulturverk 
och personliga historia. För sitt 
arbete har fru Severius sam
manställt mönsterkompositioner 
av framstående konstnärinnor. 
Många arbeten äro sydda i kors
stygn men det finns även 
knypplade spetsar, olika söm
nader m. m. Atskilliga ar?et~n I missionen. Denna tjänst inne
har ä,,:"en utförts med ritstift hade han några år samt t.ill
och krita. trädde 1956 tjänsten som kom
De utställningar som fru Ulla minister i Fjällbacka. 
Severius anordnat har inte en- Till sist vill vi framföra ett 
bart haft kar aktiiren av utställ- varmt tack till komminister 
rung. Den har även.. an~ra syf- Bengt och fru Aruka Pleijel för 
ten. Av den som ho.lls I Kvll~e deras insatser under sin verk
prästgård erhöll ~vllle kyrkh- samhetstid i Fjällbacka. 
ga syförening femtio procent av R d k 
intäkterna vid utställningen. I e . om. 

ten till Lutherhjälpen. Fru Se
verius har själv varit ciceron 
vid utställningarna och under
hållit de intresserade åskådar
na på ett utomordentligt trev
ligt sätt genom att berätta om 
de olika tingen och deras ur
sprung. Utställningen i Fjäll
backa pågick den 27-28 juli. 

FJ'a"llbacka kyrkll'ga 

syförening 
hade den 19/ 9 en intressant och 
givande utfärd till västgötabyg
den. Resans mål var Borås där 
40-talet resenärer besökte Vis
kadals fabriker. Företagschefen 
hälsade välkommen varefter 
man tog del av fabrikationen . 
Sedan bjöds deltagarna på kaf
fe och förplägnad. Härifrån 
ställdes färden till Borås djur
park med dess exotiska miljö. 
Gustav Adolfs-kyrkan blev 
nästa sevärdhet där kyrkoher
de Magnusson var ciceron och 
berättade om kyrkans historia 
Så var det tid för middag, vil
ken intogs på hotell Stadsgril
len. Innan återfärden företogs 
besöktes en av landets mest 
säregna kyrkor, Hedareds kyr
ka där färdledaren komminis
te; Bengt Pleijel höll en an
daktsstund. Härifrån gick fär
den hem dit deltagarna anlän
de under kvällen. efter en lyc
kad dag präglad av vackert 
höstväder. 

Skyltpromenaden i 

Fjällbacka storsucce 

Julskyltningen i Fjällbacka gyn
nades av ett strålande vinter
väder. Lite kyligt men vind
stilla. Många passade tillfället 
att ställa sin söndagsutflykt hit I 
under kvällen och förutom 
platsbor var det ett stort. del
tagande från angränsande san1
hällen och bygd. Arrangör for 
skyltpromenaden var som förut 
Fjällbacka Idrottsklubb och den 
blev alltigenom lyckad . Närma
re 400 tipssedlal' inlämnades och 
vackra priser lockade till ett 
försök. Man uppskattar besb
karan talet till bortemot 1.000
talet. 

Fons. från sid. 

Komminister 

sekreterare i Svenska Israels

EDER TJÄNST 

WICKE WIDE LlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Bålmolorer emoltages för 

vinlerförvaring 

FJÄLLBACKA Telefon 33 

c!llelie. & lSene/o.lO-

IFramkallning och Film 

~];ålllwcka <.....toloalelir.i 
Telefon 9 

BLorvfMOR, FRU KT 

- GRÖNSAKER 

PRES . T ARTIKLAR m. m. 

Kärraby Blomsteraffär 
TEL FJALLBACKA 49 

HAivfBURGSUND 25 


http:Sene/o.lO
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Legala notiser 
FÖDELSEDAGAR 

18/ 2 Hr Artur Viktor Bräcke 
Fjällbacka, 80 ål'. ' , 

14 / 5 Fröken Hulda Johansson, 
Mörhult, Fjä llbacka, 80 år. 

21/5 Fru Cecilia Granqvist, 
FjäJlbacka, 80 år. 

30/ 5 Hr Carl Widelius, Fjäll 
hacka, 80 år. 

3D/ S Fru Gerda Larsson, Fjäll 
backa, 80 år. 

24/3 Fru Blenda Richardsson, 
Fjällbacka, 75 å r. 

23 / 4 Fru Josefina Bohlin, Fjäll 
backa, 75 år. 

4/ 5 Hr Verner Karlsson, Fjäll 
backa. 75 år. 

lIG Hr Per Thoren, Backa, 
Fjällbacka, 75 år. 

16/2 Fröken Helmy Johansson, 
Fjällbacka, 70 år. 

17 / 2 Hr John Juliusson, Häst
vam, FjäJlbacka, 70 år. 

~7 / 3 Fru Signe Karlsson, Öds 
mål, Fjällbacka, 70 åt-. 

28/6 Fru Dagny Aurora Julius
son, Hästvam, Fjällbacka, 
70 år. 

9/1 Hr Erik Hintel, Fjällbacka, 
65 år. 

14/ 2 Fru Hjördis Andreasson, 
ödsmål, Fjällbacka, 65 år. 

14 / 2 Hr Magnus Magnusson, 
Fjällbacka, 65 år. 

5/ 5 Hr Ivar Dorthe, Fjållbacka, 
65 å r . 

2/ 6 Hr Hugo Andreasson, 
Fjällhacka, 65 år. 

29i 6 F m Clara Svahn, Fjäll 
backa, 65 år. 

4/1 Hr Folke Hagberg, Fjäll 
backa, 60 ål'. 

17/ 1 Fru Svea Fredlund, Fjäll 
backa, 60 å r . 

"3/1 Hr Frank Olsson, Fjäll 
backa, 60 år. 

] / 2 D:r Bengt Hamilton, Fjäll 
backa, 60 år. 

21 / 3 Fm Thilda Inez P. Fridell, 
Telestationen. Fjällbacka 
60 år.' , I Julius Axelsson, född 1891. 

11/ 4 Fru Norine Bram, Båröd, 
Fjällbacka, 55 år. 

20/4 Hr Axel Karlsson, Ödsmål, 
Fjällbacka, 55 år . 

25 / 4 Fru Anna Dahlgren, Mör
hult, Fjällbacka, 55 år. 

2/ 6 Fröken Ethel Persson, 
Kalvö, Fjällbacka, 55 år. 

24/6 Hr Rune Strömberg, Fjäll 
backa, 55 år. 

16/ 9 Hr Arndt Berggren , Fjäll 
backa, 55 år. 

FÖDDE 
1 maj 1963-1 dec. 1963 

9 juni Lena Birgitta, dotter till 
Ake Hugosson och h. h. Ka
rin f. Johansson. 

20 juni Barbro Catarina, dotter 
till Rune Johnsson och h. h' 
Barbro f. Karlsson. 

15 juli Astrid Catarina, dotter l 
till Stig-Tore Berg och h. h. 
Märta f. Eliasson. 

21 aug. Lars Magnus, son till 
Ingemar Svensson och h. h. 
Majvi f. \Vallen. 

20 sept. Eva-Britt Carina, dotter 
till Evald Andersson och h. h. 
Gun-Britt f. Pålsson. 

27 sept. Olof Johan Ulrik, son 
till Karl Olof Ripa och h. h. 
Agneta f. Sande. 

27 nov. en dotter till Bertil Nor
derby och h. h. Elsy f. Olsson. 

DÖDE 

16 maj 1963-1 dec. 1963 


27 maj fiskaren Gunnar Pålsson, 

Kalvön, född 1891. 

4 jtmi f. speeerihandL Agnes 
Johansson, född 1878. 

25 juni fiskaren Axel Edlund, 
Mörhult 28, född 1887. 

20 juli fru Amanda (Mandis) 
Karlsson, f. Svensson, född 
1883. 

8 sept. f. stationskarlen Gunnar 
Bräck, Bräcke, född 1901. 

11 sept. f. sulfitarbetaren Olof 

27/ 3 Elvira Strömberg, Fjäll 
backa, 60 år. 

29 / 3 Fru Ester Lilja, Bräcke, 
Fjällbacka, 60 å r. 

9/ 6 Hr Arne Fredlund, Fjäll 
backa, 60 år. 

9/ 1 I-Ir Gunnar Isaksson, Fjäll ... 
backa , 55 år. 

29 / 1 Clary Hakeröd. Mörhult, 
Fjälibacka, 55 å l'. 

15 / 2 Fm Nancy Bergqvist, Mör
hult, Fjällbacka, 55 å r. 

3/ 3 Fru Gun borg Ekström, 
Fjällbacka , 55 år. 

14/3 Hl' Evert Ekström, Fjäll 
backa, 55 år. 

16/ 3 Fru Astrid Te rnström, 
Fjiillbacka, 55 år. 

17/3 Fru Axc!ina Andersson, 
Fjä llbacka, 55 år. 

25/3 F ru Svea Andersson, Ler
sten, Fjällbacka, 55 å r . 


7/ 4 F ru Karin Carlsson, öds

mål, Fjällbacka, 55 å r . 


26 sept. f. handelsbiträdet Ivar 
Karlsson, född 1902. 

14 okt. f. tvätterskan Charlotta 
Olsson, född 1873. 

10 nov. fiskaren Ernst Karlsson 
(Kvicklund), född 1879. 

B TE/l' ~I'_~E: IU "INJ1>f) 
@j ]1 3", ~ U1E -FG ~ 

TEl. 29 

Tillverkar: 

• MATBROD 
• KAFFEBROD 

• BAKI:LSER 
• TÅRTOR 

Firma TURE FRANZEN, FjäUbacka 
Telefon 112 

UTFÖR: 

STEN OCH BETONGARBETEN 
VATTEN OCH AVLOPP 

TRÄDGÄR DSANLÄGGNINGAR 

vänd Eder till 

' / \ ~ O V\ SL/ C\eS~ 
- FJÄLLBACKA 

Tel. LIVS 12 - 21 

CENTRUM 327 

Postgiro 295599 

Bankgiro 43-3627 

Fj äII backafiskarnas Andelsförening 
FISKBUTIKEN TEL. 222 

I skeppshandeln rikhaltig sortering av: 

BÅTUTRUSTNING FISKREDSKAP REGNKLADER 
TEL. 46, 88 

FJÄLLBACKA TEL. 57 BÅTVARV 
VINTERUPPLAGGNING OCH REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER MATERIAL 

..;..... ............................ .....................................................................................\ 


Höstmanöver 


I samband med manövern i början av oktober hade Fjällbocko flottbesök 

och landshövding Per Nyström passade på att "inspektera" fartygen. 
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de då att hitta vägen till fäder
tornluckorna igen. 
Så är det alltså dags att öppna 

nas kyrka?" 

Vi tar d södra luckorna den 'Men dagen han är dock aldrig 
här gången. så lång att icke dess afton skall 

stunda'. De orden citeras oftaVi ser ett gulfärgat hus. En 
vid jordfästningar. 128 jordfästmörk gestalt innanför. Med nå
ningar har hållits de sista sjugot vitt omkring halsen. Han 
åren. Det är en hög siffra förgå r fram och tillbaka. 
en sådan liten församling som

Det är präst n. Fjällbacka. Att bläddra i död
I det förra kyrktornskåseriet boken hör väl till det mest ve
skrev jag någonting om att jag molliga man kan göra. Men när 
alltid brukar vara mycket skon bokstäverna tar gestalt och blir 
sam mot prästen. Jag har blivit till profiler och ofta kärva an
betydligt tuffare sedan dess. letsdrag kommer minnena fram. 
F år jag nu föreslå Er: Sätt Er Och i minnenas värld blir man 
vid min s ida i kyrktornet och tacksam och glad. 'Så signe du, 
spänn ögonen i prästen. Se ned Herre, de kära, som somnat 
på honom en stund. Vad gör från världens brus . . :. 
han '? Nu tar prästen [Tam inflytt 
Ran har slutat sin framochtill  nings- och utflyttningsboken.
baka-promenad nu. Sätter sig i Invånarantalet i Fjällbacka kry
en sk ön fåtölj. Rullar tummar per stadigt och långsamt allt 
na. Typiskt för präster! längre ned under de åtta hund
Men varför sel' han så vemodig ra. Här finns en stor kärna av 
ut? Låt oss koppla på vår rotfast befolkning, som aldrig
hjärnrnaskin, som registrerar skulle kunna komma på en så
hans tankar. dan underlig tanke som att flyt
Så häl" tänker han: "För sju och ta från Fjällbacka. I en liten 
ett halvt år sedan kom jag hit församling brukar inte omsätt 
med min Annika. Det är inte ningen på människor vara stor. 
så många som kan säga att de Man blir därför rätt förvånad 
fått Fjällbaeka som lysnings då man ser att det inte bara är 
present. Men jag fick det. Blev 335 människor som flyttat ut 
vald till kom minister här på min från Fjällbacka de sista sju åren 
andra lysningsdag. Sju lyckliga utan att det också är 235 som 
å r i en underbar församling flyttat in. 
bland underbara människor ..." I arkivet hittar prästen också 
Varför tänker prästen så vemo- "skrytboken". Den tar han med 
digt? H järnmaskinen registrerar glädje fram och ur den brukar 
inga framtidstankar. Han är han ofta läsa högt. Det är kol
helt upptagen av det f örflutna. lektboken som nu åsyftas. Ett 
Men ett tidningsurklipp blåser hundra tio tusen kronor har på 
upp till oss i kyrktornet och ger dessa sju och ett halvt år ram
sval'. Där står: Bengt Pleijel lat ned i kollekt- och offerskå
husfar på Ah stiftsgård. Och lar. Fjällbacka kommer som nr 
där står någont.ing om flyttning två bland Göteborgs stifts för
den 15 januari . .. samlingar när det gäller giv
Nu har tumrullningen slutaL l mildhet. Förmodligen är Fjäll 
Prästen går in i arkivet. Plockar backa också tvåa bland Sveri
fram några gamla böcker. Det ges alla församlingar. 
ä r församlingsböckerna. De Prästen slår nu igen kollekt
rullar fram en hel långfilm av boken, går ut ur arkivet och 
människor och händelser under ställer sig vid fönstret och ser 
~ju och ett halvt år. Där är upp mot kyrkan, Han tänker 
barnen som förts till dopet. Ett på de sju årens rika gemenskap 
hundratal tillsammans. De äld- där. Det är nära 500 predik
sta av dem har börjat skolan ningar som han. där hållit. Han 
nu i år. tänker på de många gånger då 
338 konfirmander har fått väg- kyrkan var fylld av bedjande, 
ledning in i den kristna trons lyssnande och sjungande män
r ikedomar. De yngsta av dem niskor. Och han tänker på de 
går fram i veckan efter nyår. vanliga söndagarna, då bara en 
De äldsta har skaffat sig skägg liten trogen skara mött upp. 
och bildat familj. Konfirma- Det var något visst just med 
tionsundervisningen hör kanske dessa vanliga söndagar. De gav 
till det roligast , det mest ar- prästen själv så oändligt myc
betssamma och det mest resul- ket. Han behövde inte spänna 
tatlösa i en prästs gärning. Re- sig. Bara stilla och lugnt dela 
sultat? En präst får sällan s ut de himmelska rikedomarna. 
resultat av sin egen konfirma- Och just därför hör kanske de 
tionsunder visning. Men han får små, vanliga söndagarna till 
ofta glädja sig å l det trogna ar- hans rikaste minnen från Fjäll 
bete som tidigare präster lagt backa. 
ned. _ Här gör hjärnmaskinen Vid prästgårdsfönstret blir det 
ett våldsamt utslag. En orolig nu scenförändring. Prästen står 
tanke far igenom prästen: "Hur där inte längre ensam. Hans 
skall det bli på 70- och 80-talen Annika har ställt sig bredvid 
då mina konfirmander blir me- honom. Och småflickorna Anne
delålders och vuxna? Kommer Mette och Heidi trycker näsor

na mot fönsterrutan. De ser 
upp till oss i kyrktornet och de 
säger på en gång: Vi fyra vill 
så gärna tacka Er alla i FjäJl
backa för rika och lyckliga år. 

Bengt Pleijel. 

Striden om Solten 
För något mer än ett halft se
kel sedan förekom vid tinget å 
Tanums-Hede, som då var tings
ställe för Kville, Tanums och 
Bullarens härader, en process 
angående äganderätten till en 
liten holme eller skär vid namn 
Sotten eller Sottholmen, belä
gen vid älvmynningen vid grän
sen mellan Kville och Tanums 
härader. Om denna rättegång 
kåserade en tingsreferent i en 
tidning någTa år senare på föl
jande sätt: 

Inte äro norrvikingarna mera 
utbildade i processande än sina 
grannar i söder. Men rättvisli 
gen må erkännas, att de äro åt 
minstone minst lika kavata, när 
det gäller att träda fram vid 
"det matlösa bordet". De ha 
också sedan gammalt varit för
sedda med skarpt lagkloka bi
träden, såsom halte C., nämnde
man i L-by, H. i Strömstad 
m. fl. 

Det gällde en mycket viktig ut
redning angående äganderätten 
till en holme, kallad Sotten. Nå
got namn skulle den ju ha. 
Tre vittnen voro inkallade fö r 
att närmare relatera allt vad de 
visste hänt och sant vara be
träffande denna holme. 

- Ja da, ja da, sa vittnet Pål 
på Berget, jä kan sedda hemma 
i stöva å se holmen gemmel gla
set. 

- Hur många kreatur kan fö
das på holmen, frågade domarn. 

- Dä vell sia, att de kanske 
kan fö en sö där e ti på som
mårn, men ente kan de hösta cn 
säck hö där, dä e sikkert ouw. 
Här gällde det alltså inte så 
mycket. förvärv aven inkomst
givande besittning, som den hö
ga rättvisans upprätthållande. 
Rätt skall vara rätt, om det är 
aldrig så orätt. Och käranden 
ansåg sig antagligen behöva ko
lonier fö~ respektens skull. 

När det blev fråga om vittnenas 
ersättning, gällde det betydligt 
högre belopp, än vad hela Sot
ten var värd. 

Första vittnet: - Jä ska ha tie 
kroner. Jä ä me å lastar sten, 
å de väntar båd i da, å de ena 
mä de andra ... 

Andra vittnet: -- Tie kroner. 
Jösses kors, jä sprenger iberge, 
bryder sten, slår sten rent be 
fängt, tjänar aldri mindre än (ie 
kroner te dan ... 

Tredje vittnet: - Tie riksdale!', 
för dä ska jä ha . 

- Vad gör vittnet annars, und

rade domarn. 

- Ingenting, sa vittnet, men tie 
riksdaler ska jä ha. 

' 

Hur gick det med Sotten, frå
gar kanske någon i sådana ting 
intresserad. 
Jo Sotten ligger orubbad där vid 
åmynningen eller ose t, använd 
såsom omtyckt viloplats för må
sarna. Och har inte processen 
blivit avgjord i alla instanser
na, så fortgår den väl ännu 
dag. 

Johan Mjölner 

AUG:A CARLSSONS EFTR. 

O!O<Y.<><Y.<>00<Y.<> <Y.<> 

Välso l<'temd IIl(lJlll f al?Lur

moc/e- och S!jbellöl'sa((iir 
<Y.<><Y.<><Y.<><Y.<><Y.<>0i0 

Telefon 35 

FJÄLLBACKA 

i po,ti och minut 

8 11
I 

RDYAL 
F:a BENGT RICHARDSSON 
FJÄLLBACKA Telefon 77 

St. Hotellet 
.(1 II rL /III/l 

Fullständiga rättigheter L
Tel. FJÄLLBACK A 3. 93 

I 

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

•
Utför 0110 i branschen 

förekommonde orbe

ten. Tel. 80 


Gynna 


annonsörerna! 
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Böljesten uid Torget En badortskrönika 

Ovanligt geologiskt fynd 
Ryttmästare Thorsten Grill har 
under s ina många strövtåg på 
de yttersta holmarna i vår skär
gård funnit. några stenar med 
s. k. böljeslagsmärken. Dessa 
stenar är geologiskt utomor
dentligt intressanta, och för någ
ra år sedan kunde man i Sven
ska Dagbladet. läsa flera artil<
lar om dem. Nu har ryttmästare 
Grill forslat i land" en sådan 
större sten och överlämnat den 
till samhället. Den kommer att 
placeras bredvid ankaret och 
flaggstången vid Torget - ett 
revligt inslag i hamnbilclen. 
~äroverksadjunkten, fil. lic. In
gemar Forsberg lämnar i det 
följande en redogörelse för den
na bergart. 
Den som promenerar längs 
stranden eller tar en titt på ett 

rustag, kan inte tmdgå att läg
'a märke till den stora mängden 
~v stenar - stenar som till for
men kan vara ganska lika, uf
tast släta ellet" mer eller mindre 
rundade, mcn som såsom berg
arter betraktade är mycket oli
ka. I st.randens s lenvallar har 
vi nämligen en verklig anhop
ni.ng av skilda bergarter, även 
om graniten, traktens egen berg
art, överväger. 
Den stora stenrikedomen i vårt 
landskap o(!h särskilt vid kus
ten har sin orsak i inlandsisen, 
som transporterade väldiga 
mängde," av lösbrutet berg från 
det område, där den var mäk
tigast - de mellersta och norra 
delarna av Norden - ut mot si
dorna. Detta betyder, att trans 
portriktningen i våra trakter i 
stort sett gick från nordväst till 

l :vdväst. Det finare materielet 
;s~som sand och lera, vilket kom 
samtidigt med de större stenat·
na har senare till stor del sköljts 
bort av bränningarna, när lan
det efter ist.iden höjt sig ur ha
vet.. 

~"tenen, eller rättare sagt bloc
ket, som ryttmästare Grill fun
nit., har också vat·it med i den 
jätte lika förflyttningen av sön 
derkrossat berg. Det är frågan 
om ell röd sandsten, som inte ät 
alltför ovanlig bland isens flytt
gods. Ett block av denna stor
lek med. väl bevarade böljeslags
märken torde dock vara mindre 
vanlig. 
Sandstenen har bildats av sand
korn, 50m vattnet fört samman, 
och m ellan de små kornen ha1 
ett änUle fällt.s ut, så att san
den under tidernas lopp kittats 
ihop till en bergart. Det finns 
sandstenar med mycket olika 
Eirgnyanser. D e röda sandste
narna har bildats av fältspats
rik sand. En relativt s tor mängd 
fältspat anses i sin lur tyda på 
att mycket. torra betingelser va
rit för handen , när sandstenen 
bildades. 
At.t ange var en istransporterad 
sten egentligen hör hemma, 

d. v. s. var den brutits loss ur 
berget , kan vara vanskligt. 
Berggrunden i vårt land utgöres 
av sandsten på många olika håll, 
t. ex. här och var i de sydligaste 
landskapen, i smärre områden 
Dalsland, vid Gävlebukten, 
norra Dalarne o. s. v. 
Sandstensblocket i Fjällbacka 
har av olika skäl knappast kom
mit från de sydsvenska sand
stenslokalerna. Det tämligen väl 
bevarade blocket har säkert in
te varit med om någon verklig 
långfärd med inlandsisen. Med 
ganska stor san.nolikhet kan 
man anta, att det kommit från 
mellersta Dalsland Där den nya 
vägen mellan Bäckefors och 
Dals-Rostock går fram i höjd 
med Teåkersjön, kan man se 
synnerligen vackra skärningar 
genom Dalformationens bergar
ter. I denna ingår också sand 
sten med ovanligt vackra bölje
slagsmärken, och det är därför 
mycket troligt, att det röda 
blocket haft sin upprinnelse i det 
hav. som täckte det nuvarande 
Dalsland, då denna bergarts
serie bildades. Detta skedde för 
mycket länge sedan, för inemot 
tusen millioner år sedan. I jäm
förelse med denna svindlande 
tidsrymd har transporten med 
isen hit. ned till våra kuster 
skett helt nyligen. 

~röna Tlids 
pcn5ionaf ':)cl1 0iograf 

F JÄUBACKA TEL. 41 

NISSE CARLSSONS 

nya 

Allt i modern Hårvård 

Tel. 31125 
J!.I____________.....;..-! 

Onskas hyra 
liten lägenhet helst vindslä

genhet, rum med kokvrå önskas 

hyra i Fjällbacka, 

Svor till E. Laru, Alderdomshemmet, 
Kville. Tel. 141. 

"Nu tycks en viss balans ha 
uppnåtts mellan den efemära 
sommarrörelsen och de perma
nenta näringsgrenarna" . Så skri
ver Claes Krantz om Fjällbacka 
i sin senaste bok "Societet i som 
marsol" (pris kr. 24: 50). Den 
handlar om den "efemära som
marrörelsen" - badortsrörelsen 
- på västkusten, men den ger 
också intressanta kulturhistori
ska utblickar över andra områ
den. 

Om Bovalls trand läset' vi sålun 
da bL a., att samhä llet vid se
kelskiftet hade tio drivgamsbå
t<tr , femtio mindre garnbåtar, tio 
vadar och två sillexportfi,·mo,", 
siffror, som belyser utvecklingen 
även på andra håll i Bohuslän. 
Och om vårt andra grannsam
hälle, Grebbestad, skriver förf., 
att grundaren av konservfabri
ken där, trött på att lägga in 
endast skarpsill, började experi
mentera och efter någon tid 
släppte ut i marknaden sin egen
hiindigt uppfunna delikatess: 
rökt makrill i olja. 

Men den som startade den sven 
ska konservindustrien var 
fjäll backabo. Han hette Gustaf 
Andersson, och hans första in
läggning hette "Fjellbacka De
likatess-Ansjovis". Gustaf An
dersson var en mycket driftig 
man, och han startade också 
badortsrörelsen i samhället. I 
tidningarna kunde man läsa föl
Jande tillkännagivande: "1 Fjäll
backa är denna dag utlagd en 
större, ändamålsenlig och till 
alla delar comforlabel flytande 

Mantalsskrivn., forts. från sid. 4 

Uppgift till mantals- och skatte
skrivningen med Kville Häracl 
och socken å Rabbalshede för år 
1862. 

Undertecknad kapten vid Kungl. 
Bohusläns Regemente, född den 
10 oktober 1803, har tvenne min
deråriga barn. Innehavare som 
Chef för Sotenäs kompani av 
bostället Ledum l mantal, utar
renderat på min tjänstetid till 
A. Andersson: Är nu hyresgäst 
härstädes hos Herr E. Gerle. 

Lersten den 25 november 1861. 

C. Unger. 

Uppgift till mantalsskrivningen 
på Rabbalshede för år 1862. 

Undertecknad v. konunissions
lantmätare, född den 19 februari 
1827, Min hustru Anna Lovisa 
Henrietta Salberg född den 7 
maj 1834. Son Karl Axel Kristof
fer född 10-5-1857, son Filip 
August 13-5-1859, Dottern Em
ma Chornelia Charlotta 23-;~-
1861. Dräng Mauritz Andreas
son, född 17-11-1835. Piga Pe
tronella Olausdoter, dito Olena 
Olsdoter, dito Amalia Anders
doter. Hos mig bor mina föräld
rar Christoffer Busck, född 30

Bassin, vilken i avseende tii! 
platsens sunda läge och friska 
havsvatten kan rekommenderas 
som högst gagnelig och nyttig 
för badsökande". Tillkännagi
vandet va" daterat den 13 juli 
1858. 

Vi får i Krantz' skildring läsa 
om samhällets vidare historia, 
om att sillperioden bröt ut och 
att fjällbackaborna fick fullt 
upp att göra med fiske och fis
keindustri. När den största sill
rushen val' över, återvände in
tresset fö, ' badorten. Mot slutet 
av åttiota let anlades både varm
och kallbadhus. Reklamen fram
höll Fjällbacka som den lugna 
t.illflykten. fri från "enerveran
de l~adortsLiv av vanligt slag". 

Detla "badortsliv av vanligt 
slag" syftar på sommarlivet på 
de stora badorterna, t. ex. 
Strömstad, Marstrand och Var
berg. Dessa och många fler 
västkustorter får en utförlig be
handling i Krantz' rappt och un
derhållande skrivna krönika, 
vars fjäUbackaskildring slutar 
med följande tänkvärda rader: 
"Badortsrörelsen är bra att ha, 
säge," infödingarna, men den får 
inte bli mer än en binäring, och 
sommargästerna är välkomna, 
men vi vill inte, att samhället 
skall utvecklas till blott och 
bart sommarkoloni". 

Boken är rikt illustrerad med 
teckningar av författaren, och 
den avslutas med en värdefull 
och omfattande förteckning över 
litteratur om Bohuslän . 

s. L. 

3-1795, dess hustru Johanna 
Cornelia Vallenkamp f. 3 janua
ri 1803. Samt på mitt egandc 
1/16 mantal Österöd, pigan Au
gust<t Olsdoter f. 15 augusti 
1835, jämte dess lilla barn. 

TrätteIanda, Haga den 26 no
vember 186l. 

R. T. C. Busck. 

Förrättningsstället, Rabbalshede 
28 november 1861. 

På Konungens Befallningshavan
des vägnar: Sixten Neigli(!k. 

Ä pastors Vägnar: S . J. Bergen
dal. Ä församlingens vägnar 
Natanael Kjellstorp, Trättestad. 

Gynna 

annonsörerna! 
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Simskolan behöver bättre bryggor 

Att kunna simma har llilder 
årens lopp blivit allt nödvändi
gare som följd av den ökade fri 
tiden och de förbättrade ekono
miska möjligheterna a tt utnytt 
ja denna. Tusentals människor 
begel' sig varje sommar till 
sjöar, vattendrag och hav för att 
uppleva den vederkvickelse, som 
badet skänker. 
Tyvärr äl' badandet förenat med 
vissa risker och årligen inträf
far drllilkningsolyckor, som 
kllilde ha undvikits, om de för
olyckade varit simkunniga eller 
om deras simförmåga hade va
rit bättre utvecklad. 
Att kunna simma fort och att 
behärska flera simsätt lockar allt 
fler ungdomar och den svenska 
simspOl·ten ökar i betydelse och 
omfattning. 
Att möjliggöra och förbättra 
simundet'visningen är därför 
framförallt livsviktigt men ock
så nödvändigt för simsportens 
utveckling. 
I Fjällbacka lika väl som på 
andra håll i Sverige bör enligt 
min åsikt mera göras för att 
underlätta simundervisningen. 
Tillströmningen av simlystna 
ungdomar till simskolan äl' stor 
och torde öka, men under nu
varande förhållanden ä r en mot
svarande utökning av simsko
lans verksamhet mycket svår att 
genomföra. 
I somras utrustades Sälviksba
det med en pontonbrygga, som 
jag i egenskap av simlärare ha
de stor användning av. Denna 
är dock ganska instabil, bl. a . 
på gl"und av att den. vilar på 
tomfat, som dels är svåra att 
ballasta så att de ligger lagom 
djupt, dels förskjuts ballasten 
lätt med kantring som följd. 

Under senare år har bryggor 
med flytelement av cellplast 
börjat användas. Dessa torde 
vara avsevärt bättre vad fly t 
förmågan beträffar och dess
utom torde de vara mycket lätt 
hanterligare vid sjösättning och 
upptagning. (Sådana bryggor 
och flytelementtill vel'kas av bl. 
a. följande tillverkare: Mas
Harrys flytblock, Hedemora och 
Plast-Ponton, Stockholm. Sven
ska Metallverken i Upplands
Väsby och Isolerings AB WNB 
i Göteborg tillverkar runda fly t 
element med cellplasten inpres 
sad i Uvetenrör. Dessa företag 
har mig veterligt ännu inte hela 
bryggor i produktion.) 

Det är otvetydigt att ett system 
av bryggor avsevärt skulle un
derlätta och effektivisera arbe
tet i simskolan. Dessa skulle 
kunna placeras så att man med 
hjälp av finmaskiga nät kunde 
utestänga de av alla badande 
fruktade maneterna. Dessutom 
kunde genom bryggornas place 
ring skapas en från vågor skyd
dad bassäng. 

Önskvän vore också att med 
flytbryggornas hjälp anordna en 
25 meters bana föl' att under
lätta dels provtagning för olika 
simmärken, dels anordnande av 
smärre tävlingar. 

Ekonomiskt torde inte anord
ningal' av detta slag vara allt 
för betungande, då det finns 
stora möjligheter att erhålla bi
drag motsvarande halva kost
naden från Simbadsdelegationen 
och, då det gäller idrottsliga an
läggningar, t. ex. simbanor, från 
Friidrottsförbundets idrottsplats
s tyrelse. 

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

Styreliseberättelse 
Styrelsen för Föreningen för 
Fjällbacka får härmed avgiva 
följande årsberättelse för verk
samhetsåret 1/7 1962-30/ 6 1963. 
Föreningens verksamhet har som 
förut främst utgjorts av utgi
vandet av Fjällbacka-Bladet, 
som har utkommit med två num
mer, ett i december 1962 och ett 
i juni 1963. Intresset för tid
ningen stegras år från år. Det 
senaste numret trycktes i 800 
exemplar, vilka slutsåldes på 
kort tid. Sty relsen har därför 
beslutat, att utge nästa som
martidning i 1.000 exemplar. 
Föreningens syfte att verka för 
näringslivets utveckling i sam
hälle t har styrelsen sökt arbeta 
vidare på genom råd, uppmun
tran och idegivning till redan 
etablerade för etag och närings
grenar. 
Det är med stor tillfredss tällel 
se vi konstaterar, dels att Vigo 
Olausson under året etablerat 
sin planerade firma för husfa

brikation och uppfört verkstads
byggnad, dels att Inventing har 
flyttat in i nya, ändamålsenliga 
fabrikslokaler. Båtval'vet på Ox
näs har byggt sin första folkbåt 
och lyckats mycket bra därmed. 
För att öka föreningens med
lemsantal har i dagarna till hus
hållen i Fjällbacka utsänts ett 
gruppkorsband med uppmaning 
att här boende bör ansluta sig 
till föreningen. Antalet medlem
mar i föreningen har dock ökat 
under året och uppgår till 298 
st. 
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 1963 var kronor 3.102: 18. 

F jällbacka den 25 juli 1963. 

Hany Järund Sylve Larsson 

B o Reichenberg John Johansson 


Gunnar Bundsen 


Några förslag till bryggor 

Då jag för min del tycker, att 
den vik, som vetter mot Fjäll 
backa, är den för simskolan 
bäst lämpade, inriktar jag mig 
helt på denna. 
Den ligger nämligen ganska 
skyddad för de syd- till väst
liga vindar, som brukar vara de 
dominerande. Bottnen är Jam
förd med den andra viken bätt-

Olika typer av bryggor: 
l. En brygga av ca 6 meterslängd rätt ut från stranden 
Den placeras så att båda långsidorna går att använda. 

Landgå ng 

II. En brygga (ca 4 m) rätt utfrån stranden. Vinkelrätt mot 

denna en brygga av ca 6-8 me ters längd. 


III. Samma som föregående +förlängning av den från stran

den utgående bryggan. 

Enligt min åsikt den lämpligas te lösningen . 


Utgående Balansräkning 30/6 

Tillgångar: 

Kassa . ............ . 

Postgiro ....... , . . . 

Banker ........... . 

Inventarier . ...... . . 

Föreningsnålar 


608: 39 
425:30 

1.102: 24 
475: 
491: 25 

Vinst_ och Fiil'lusb'äkning 30/(; 1963 

re, även om det också här före
kommer dyighet, och det torde 
vara lättare att förbättt'a bott 
nen genom rensning i den ak
tuella viken. 
Här nedan har jag gjort en en
kel skiss Ut· minnet och placerat 
in bryggorna så som jag anser 
vara bäst. 

Maries tad den 13 nov. 1963. 

Hans Pettersson. 

1963 

Skulder: 
Industrifonden 
Eget kapital vid årets 

ingång ..... ..... . 
överskott av årets 

verk,,;amhet 

Inkomster: 
Medlemsavgifter 1.530: -
Annonsel' ....... . . . 1.030: 
Räntor ..... .. .... . 46: 86 
Fön;äljning av Fjäll 

backa-Bladet .. . .. 973 : 80 
3.580: 66 

Utgifter: 
Omkostnader 
Fjällbacka-Bladet . . 
överskott av årets 

verksamhet . . ... . 

510: 

2.134: 85 

457: 33 
3.102: 18 

613: 76 
2.710: 82 

256: 08 

3.580: 66 

Fjällbacka den 30 /6 1963. John l. Johansson. 
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IDROTT 


Segling • • • 


"Annika", Bengt Johanssons folkbåt. 

I son1.ffiar har det varit två syn
nerligen lyckade kappseglingar. 
Särskilt den i samband med den 
stora badortsfesten. Denna seg
ling hade samlat ej mindr~ än 
sextio båtar, vilket oss veterligt 
är rekord för Fjällbacka. Det var 
en grann syn med alla båtarna 
koncentrerade vid starten. Sär
skilt som vädret vid detta till 
fälle val" så vackert och så lämp
ligt för kappsegling. Det ser 
verkligen ur som om seglings
intresset är i stigande även i 
Fjällbacka. 
Den klass som i år tilldrog sig 
särskilt stort intresse, var för
stås folkbåturna, där vi med 
spänning följde den fjällbacka
byggda folkbåt n med Bengt 

ohansson som rorsman. I den 
:orsta seglingen gick det mycket 
bra, då den blev rätt överläg
sen förstapristagare. I den an
dra seglingen blev den tvåa av 
åtta båtar och låg väldigt fint 
till för att vinna även här, men 
• svängde vinden i sista varvet 

Jch detta var man inte tillräck
ligt uppmärksam på. Med ut
gångspunkt från de seglingar 
båten varit med om i sommar, 
så står det dock klart a tt den 
bör tillhöra en av de allra främ
sta i folkbålsklassen i Sverige. 
Det är gliidjande att se, hur 
ungdomen allt mera kommer 
fram i kappseglingssammanhang. 
Ekor och små optimistjullar 
ökar år från år och detta är sä
kert rätta vägen att stimulera 
till segling i fl"am tiden. H ur vo
re det med en junioravdelning 
inom segelsällskapet? Ungdo
marna skulle härigenom få till 
fälle a tt själva ordna övnings
segiingaI' i småklasserna. I detta 
sammanhang kunde man kanske 
även gä in föl' ul.lottare igen, 
men då för billigare båtar. Man 
kunde exempelvis lotta ut opti 
mistj u Ila l' monterade eller i 
byggsats. Säkert vore detta ett 
sätt att ytterligare stimulera se
gelin tresset bland de yngTe. 

SS Nordel'vikens kappseglingar 
den 7 och 21 juli 1963 hade 
samlat ett rekordal-tat antal del
tagare. I den första seglingen 
fullföljde 37 båt.ar och i den se
nare 59 båtar tävlingarna. An
ledningen till det stora an talet 
tävlande, som ju gläder alla 
seglingsvänner, var förutom att 
det faktiskt finnes många se
gelbåtar även vackert väder. 
Det. var en oförglömlig syn att 
se ett sextiotal båtar på kryss 
mot Sanhaken. Vinden var un
der båda seglingama svag, 
ojämn och ändrade riktning till 
förfång för en del och tiJl för
mån för andra. Snabbaste båt 
i båda seglingama var katama
ranen Emma, 30- 40 minuter 
före folkbåtarna. N~ist snabbast 
var segelkanoten Sjöråte. 
Tvärt emot vad man kunde be
fara för några år sedan har 
segling åter kommit på modet. 
I seglingen den 21 juli deltog 
följande klasser förutom de tre 
tidigare nämnda: Kostrar, skär
gårdskryssare, Op-, pigg-, 
blixt-, Ok- oeh Långedragsjul
lar, B 11, stjärnbåtar, snäckor, 
doublescott, fIaying junior, 
sländor, snipes, tärnungar, Ble
king-, GKSS- och Långedrags
ekor. Möjligen kunde intresset 
för kappsegling ytterligare ökas 
om övningsseglingar anordnades 
en gång i veckan i juli oeh för
sta hälften av augusti. Säker
ligen är den ordinarie seg
lingsnämnden förhindrad att 
deltaga men det vore enkelt att 
bilda en särskild sektion i Nor
derviken för detta ändamål om 
in tresse finnes. 
En ny båt som den gångna 
sommaren glatt fjäJlbackaborna 
är folkbåten F 820 Annika, 
ägare och rorsman Bengt Jo
hansson, Göteborg och Fjäll 
backa. I Nordervikens seglingar 
blev Annika etta bland fyra 
medtävlare i första och tvåa 
bland 8 folkbåtar i den andra 
seglingen. Båten är byggd på 

Bror Janssons varv här i Fjäll 
backa efter ett fruktbringande 
samarbete meJlan beställare och 
båtbyggare. 

I vin ter äl' ytterligare tre folk
båtar under byggnad på Jans
sons varv med nya arbetstill 
fällen för de ortsbor som pas
sar föl' båtbyggeri. Ett kom
mande år hoppas vi att flera 
båtar beställas vid varvet så att 
cn för orten naturlig näring går 
ännu mer framåt. 

Fotboll 
Fjällbacka IK:s representations
lag i fotboll spelar fortfarande 
i Norra Bohusserien div. 6 trots 
att det vid serieslutet såg gan
ska mörkt ut ett tag när det 
återstod ett par matcher. FjälJ
backa hade i sista matehen far
liga (från Bohusserien nedflyt
t.ade) Lysekils FF att spela mot 
på hemmaplan. Skulle FIK 
kunna ordna nytt kontrakt i 
denna serie måste laget vinna 
över LFF som just då låg på 
andra plats i serien efter udde
valialaget Svane. FjäJlbackala
get samlade sig storartat och 
vann matchen med 3-2. Gissa 
om det var spännande slutmi
nuter. När domaren blåst slut
signal och Fjällbacka hade kla
rat sig kvar i serien utbröt 
bland publik och spelare rent 
sydländska scener. Alla unnade 
FIK att få vara med i denna 
serie, inte minst med tanke på 
deras fina fotbollsplan och na
turligtvis lagets fotbollskunnan
de. För faktum är att om det 
en tid såg ganska mörkt ut för 
FIK så hade laget hela tiden 
spelat fin fotboll rent tekniskt. 
Takt.iken däremot var det be
tydligt sämre med. Individuellt 
är grabbarna goda fotbollsspe
lare, men tyvärr mindre goda 
lagspelare. Vi får hoppas att 
denna betydelsefuJla detalj går 
att rätta till när våren kommer 
på nytt och det är dags att åter 
ta fram den för både spelare och 
publik så kära fotbollen. 

Norra Bohusserien kommer näs
ta år at.t vara betydligt starkare 
än tidigare. Flera goda lag kom
mel' att återfinnas där, eller vad 
sägs om följande: 

Hunnebostrand (nedflyttat fl'ån 
Bohusserien), Munkedal (ned
flyttat frän Bohusserien), Lyse
kils FF, Tanum, Överby, Fjäll~ 
backa, Dingle, Hamburgsund 
(uppflyttat från Norrvikense
rien) . 

Så skulle alltså 1964 års Norra 
Bohusserie. ta sig ut. Reserv. för 
ev. omkastningar i serieyste
met. Vi tycker att serien liknar 
Bohusserien för några år sedan. 
Den är stark och att det kom
mer att "liras" fin boll kan man 
klart. ta för givet. 

J. Johansson. 

Bandy 
Fotbollen hinner knappt att fär
digspelas seriemässigt förrän det 
är dags att prata bandy och vin
tersport i allmänhet. För Fjäll 
backas del är det endast bandy 
som utövas i någon större skala 
och faktiskt är FIK där riktigt 
bra. Laget hal' nått flera goda 
placeringar genom åren och all 
tid tillhört Bohusläns bättre lag. 
Bland annat har FIK varit Bo
huslänska mästare, vlmnit sin 
serie ett flertal gånger och även 
kvalspelat till div. 3. I fjol kom 
laget 3:a i serien (Norra Elit) 
och det är inte ot.änkbart att 
liknande eller bättre placering 
kan uppnås i år. Tyvärr har la
get mist sin slitstarke och väl
spelande Tord Billenberg vilken 
avflyttat. I stället har Ram
burgsunds IF Kurt Axelsson lo
vat att medverka i vinter. Ger
hard Karlsson från samma klubb 
är också med liksom unge slit 
starke backen Jan Johansson. 
I övrigt kommer FIK att möns
tra samma lag som i fjol. Det 
skulle vara roligt med en fram
skjuten placering i vinte.r. Får 
vi be om detta herrar bandy
ledare oeh spelare? Tack. 

J . Johansson. 

Badminton 
Just nu pågår som bäst en kOl"
porationsserie i badminton i 
FjäIJbacka. Matcherna spelas i 
Gröna Lids stora sal och inte 
mindre än 10 lag ställer upp. 
Det hela går ut på att grabbar
na under den tid då fotbollen 
har slutat och bandyn inte har 
börjat skall få behålla sin boIl
känsla och även i. någon mån 
hålla konditionen uppe. Givet
vis kommer mer rationell trä
ning att vidtagas så snart som 
möjligt, men själva iden med 
denna tävling är inte alls dum 
utan tvärtom alldeles utmärkt. 
Lagen som ställel' upp är föl
jande: Inventing, Elektl'iker, 
Farmen, Verkstad, Bagare, Han
dels I, Handels II, Snickare, Po
lisen, Byggnads. Vardera laget 
st~iller upp med 3 spelare. När 
detta skrives har ännu inte nå
gon serieställning gjorts upp 
men det sel' ut som om Bagare, 
Inventing och Byggnads ligger 
väl framme. 

.J. Johansson. 

ALGOT JOHANSSON 


BILSTATION 
FJALLBACKA TEL. 10 
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1).;. td~~ 
Värme, sanitet och o ljeinsta llationer 

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

FJÄLL BA CKA RÖR 
MATTSSON & BU H R TEL. 24 & 3 0 3 

T E N N IS 


Ungdomen stormar from 

Rekorddeltagande 
Ar ts tenni tävlingar gick som 
vanligt i FFF:s regi och samla
de flera tävlande än någonsin 
föru t. Det ":vlades i fem klas 
ser med ett sammanlagt delta
ga-reantal av 48 stycken. De tta 
är rekord f Öl' Fj ällbacka. Pris
listan ble-v SOm Iöljer: 

Herrsingel A: C . M . B rorström. 
H errsi ge l juniorer: B . Hugos
son. 

Herrsingel pojkklass: S. Ström

berg. 

Damsingel: U. Sandered. 

H rrdubbel: C. M. Brorström

G. Järund. 
Det är inte bara under täv lin 
ama som d t vari t livli irt på 
tenn isbanan . Både före och ef
ter tävlingarna r det a lltid 
fullt på banan och egentligen 
omöjligt a t t skaffa tid om man 
inte var ute långt i förväg. An
l dningen till a tt tennisen blivit 
å populär i F jällback a är väl 

dels beroende på de tävlingar 
som vi annrdnal under e ra å r 
oeh de l men in Le minst av att 
banan i år har rH en föredöm
lig skötsel. Det är Bertil An
dl"eaSSOn som stått för densam
ma och som i god tid före sä
songen lagt grunden härtill ge
nom et m sorgsfullt arbete på 
banan. 

Utdrag ur protoko ll, fört vid sammanträde med Fjällbacka monici· 
palfullmöktige fred agen den 25 oktober 1963, kl. 19.00. 

§ 91 . 

Från Fö reningen för Fj ällbacka 
(S tyrelsen) h ade inkommit en 
skrivelse, daterad " i augusti 
1963", m ed h ms tällan om a tt 
municipalfullmäk tige m ålte be
sluta att hos veder börande myn
digheter an söka om a tt vissa i 
skrivelsen an'!ivna å tgärder 
skulle v tdtagas för m otorfor 
donstrafikens reg er ing inom 
1l1un ieipalsamh ället. 

Östen HedenfjällBeredningsutskottet (prot(. 20/ I 
1f}-63, , 16) och municipal Ordförande i Fjällbacka 
nämnde (p rot. 22/10-63, § 48) Municipalfullmäk tige 
hade behandlat ärendet. 

Municipalfullmäktige beslöt ge
nom acklamation att avslå för
eningens hemställan. 
Mo t beslutet inlämnade Arne 
Fredlund skriftlig reservation, 
vilken är med justeringsmän
nens sigill vidfästat detta proto
koll. 
Ur det justerade protokolIet 
rätt utdraget betygar: 

på tennisbanan i Källvik 

Tennisklubb bildad 
Som en följd av det stora ten
nisintresset i Fjällbacka, har 
man nu startat en tennisklubb. 
Detta har skett på initiati.v av 
brr Curt Waldenström och Carl
Magnus Brorström. En styrelse 
har bildats med Gösta Järund 
som ordförande. Genom denna 
förening räknar man dels med 

att öka intresset för tennisen yt
terligare och dels skapa möjlig
heter för att få tränare till sam 
hället. Redan i höstas hade man 
en kurs över en week-end, un- I 
der en erfaren tränares ledning 
och då fick alla ungdomar i 
k lubben en lektion i tennisens 
grunder. 

Det är ingen tvekan. om att det 
bland såväl samhällets ungdo
mal· som sorruuargästerna finnes 
goda tennisämnen som säkert 
konuner att höra av sig i fram
tiden . 

Vi tycker att det är trevligt med 
detta initiativ, vilket säkert 
kommer att verka i rätt riktning 
för denna tjusiga sport. 

Som sommarbostad 

Som gäststuga 

Som bostad för vintersemester I fjällen 

Som bostad under sommarresor 

EN HUSVA H FRÅN 

AB ARBOCO 
Bo. 116 

EVAS BAGERI 

! SPECERI 
! CHARKUTERI 

FJÄLLBACKA TEL. 14 

REKOMMENDERAS 

GÖTE BORGS BANK 

G,.. .... ndad 1848 

GÖTEBORG - STOCKHOlM 


Avdeln ing skontor i Bohusl ön : 


Strömstad Grebbeslad . Fjällbacka • Ding le 


Uddevalla lysekil . Fiskebäckskil • Ljungskile 


Stenungsund • Skärhamn . Klödeshol men 


Rönnöng . Marstrand . Kungälv 


Fullständig b ankrörelse vid sa mtliga "ontar. 

- Brand- och dyrkfria förvarings'ack uthyr •• 

Ta l. 052 2/1 82 :30 
UDDEVALLA 1 

Bär 
FFF· alen 
Kan rekvireras 

'rån ko en 

Schew.!"!!u! ' Tryck l!r l, MunkE!,dal 


