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Pastor Elon Ahlbäck 

Nytt prästerskap i Fjällbacka 

I vår gemenskap inom Fjäll
backa kan vi i dag innesluta 
vårt nya prästerskap, pastor 
Elon och fru Payande Ahlbäck. 
Vi hälsar dem härmed hjärtligt 
välkomna. Med stort intresse 
har de redan tagit del av den 
kyrkliga verksamheten och fun
nit sig väl tillrätta i sitt arbete. 
Dessutom har vi inom redaktio
nen för Fjällbacka-Bladet med 
tacksamhet noterat pastor Ahl
bäcks välvilja att ställa sin tid 
och kraft till vårt förfogande 
som medarbetare. Han kommer 
nu att berätta under rubriken 
"Från Kyrktornet" och inleder 
i detta nummer med deras egna 
tankar och upplevelser om och 
efter deras intåg i denna för
samling. 

Pastor Elon Stefanus Ahlbäck 
föddes den 18 november 1935 
som son till fiskmästare John 
Albert Ahlbäck och hans hustru 
Matilda Charlotta, f . Högenberg, 
på SvankäIla i Säve församling, 

foril. sid 7. 
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TRAFIKPROBLEMET MÅSTE LUSAS I 
Kommitfe tillsatt 
I samband med förra årets års

möte i FFF upptogs frågan om 
trafiken i Fjällbacka till diskus
sion. Frågan blev synnerligen 
livligt diskuterad och de närva
rande var rörande eniga om 
att något måste göras för att 
förbättra trafiksystemet. Man 
valde slutligen en kommitte för 
utredning och behandling av 
frågan. Denna kommitte sam
manträdde sedan flitigt under 
sommaren och enades om ett 
förslag till förändring av trafi
ken. Detta förslag gick dels ut 
på enkelriktning av vissa gator 
samt vissa hastighetsbegräns
ningar. 

Förslaget sändes till municipal
fullmäktige som i sin tur har 
valt en kommitte, vilken är av
sedd att i samarbete med För
eningen för Fjällbacka ytterli
gare ventilera frågan. 

Utdrag ur protokoll, fört 
vid sammanträde - med 
Fjällbacka municipalfull
mäktige fredagen den 17 
april 1964. 

§ 27. 
Från Harry Järund, Lund, i 
egenskap av ordförande i För
eningen för Fjällbacka hade in
kommit en skrivelse av den 2 
januari 1964 rörande motorfor
donstrafikens reglering inom 
municipalsamhället samt en 
skrivelse av den 22 januari 1964 
från Arne Fredlund i samma 
angelägenhet. 
Trafikkommitten (prot. 3/2 och 
15/3 -64), municipalnämnden 
(prot. 4/ 4 -64, § 5) och bered
ningsutskottet (prot. 11/4 -64, 
§ 5) hade behandlat ärendet. 
En relativt lång och livlig de
batt vidtog. Därunder framför-
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Årsmötet 
Som vanligt kommer årsmötet 
all förläggas fill Församlings
hemmet och har bestämts till 
torsdagen den 23 juli kl. 19.30 
I samband härmed kommer vi 
all visa de filmer som vi hoppas 
kommer fram genom den ut
lysta filmtävlingen. 

Fortsatt 
induslriexpansion: 
Municipel köper mark i Bräcke 

Vid municipalfullmäktiges sam
manträde den 17 april under 
Östen Hedenfjells ordförande
skap var det ett flertal ärenden 
på dagordningen vilka hade stort 
intresse för samhället och byg
den. Enligt municipalnämndens 
förslag beslöts enhälligt att av 
hemmansägare Axel Carlsson, 
Bräcke, förvärva ett markom
råde om 13.980 kvm för 40.000 
kr. till industriändamål. 

Området gränsar till det nuva
rande induot riområdet och 
tryggar en fo r tsatt industriell 
utbyggnad för framtiden . Full
mäktige beslöt även enhälligt 
tillstyrka municipalnämndens 
förslag att viss del av ödsmåls 
Innergården 1:10 inlägges i bli
vande stadsplan såsom område 
för egnahemsbebyggelse och att 
i samma stadsplan tomtmark re
serveras öster om läkarbosta
den. Man beslöt att försälja 
tomtmark till en industri öster 
om Aktiebolaget Inventing samt 
att reservera ytterligace tomt
mark till industri och bostads
hus för framtiden till dessa in
dustrier. 
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Samhället -
badgästerna 

FB:s vårnummer 1960 var 
överskriften i denna spalt av 
samma lydelse. Att frågan nu 
tages upp på nytt beror på att 
den aktualiserats genom att 
andra samhällen på västkusten 
har slagit larm och genom att 
myndigheterna uppmärksammat 
det problem som uppstått. För 
en tid sedan behandlades frågan 
i TV och då intervjuades folk 
från några samhällen söder om 
oss. Problemen var desamma 
som i Fjällbacka. Utomstående 
personer köper upp fastigheter
na i den centrala delen och 
samhällets innevånare flyttar 
inåt land. 
Samhällsapparaten gynnar ock
så denna utveckling genom att 
den som bygger nytt får statligt 
bostadslån, men att den som be-

Föreningen för Fjällbacka 

Postgiro 41 03 18 
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SYFTE: 
Föreningen för Fjällbacka hal" 
till syfte att verka för Fjäll
backas utveckling framför
allt på näringslivets område. 
Föreningen vill därför stärka 
intresset för Fjällbacka i första 
hand bland före detta Fjäll
backabor och bland sommar
gäster i samhället och den när
"'1a~te bygden. 

höver modernisera sitt gamla 
hus får stå för kostnaderna 
själv. 
Genom att samhällena på de'tta 
sätt sprides ut med en under 
vintern mer eller mindre obe
bodd del, utvidgas givetvis hela 
samhällsapparaten i form av 
flera gator, längre avlopp och 
vattenledningsnät etc. Dessa 
ökade kostnader täckes knap
past av den nuvarande fastig
hetsskatten. Ett förslag lär nu 
vara framlagt att dessa extra 
kostnader skulle tagas ut av de 
fastighetsägare som inte bor på 
platsen året runt. 
Ar 1960 var antalet hus bebod
da av sommargäster i den äldre 
delen av samhället över 50 %, 
vilken siffra säkert har stigit. 
Detta är för Fjällbackas del en 
rätt skrämmande utveckling 
som vi naturligtvis inte vill ska 
fortsätta. Med en ändring av la
gen för lånegivning till förmån 
för gamla fastigheter samt med 

"S. D. 69 på ingående i Fjäll
backa skärgård" står det under 
ett vältaget färgfoto i Svenska 
Turistföreningens årsskrift i år. 
Vi ser "Mentor" på Fjällbacka
fjorden med Lilla Köttö och 
Kråkholmen i bakgrunden. Det
ta är ett av de många ypperliga 
färgfoton, som i hög grad bidra
ger till att göra årsskriften till 
en både vacker och intressant 
bok. Den är i år helt ägnad Bo
huslän. 

rättvisa avgifter för sommarhus 
skulle säkert denna utveckling 
i viss mån bromsas, men knap
past tillräckligt. Det verkliga 
botemedlet för Fjällbacka lik
som för andra samhällen på 
kusten är ökade möjligheter till 
arbete, så att bygdens folk får 
tillräckligt god ekonomi att 
själva hejda denna ogynnsam
ma utveckling. 
Till sist bör framhållas att vad 
som ovan sagts ej innebär en 
negativ inställning till sommar
gäster. Det vore att tala mot 
våra egna intressen. Såväl vi 
som samhällets medlemmar äro 
av den åsikten att Fjällbacka 
behöver sina sommargäster som 
betyder mycket ekonomiskt. 
Fjällbacka samhälles posdiva 
inställning till detta problem 
visas bland annat av att man 
nu ordnat med särskilda fritids
områden där byggnation av 
sommarhus sker i allt snabbare 
tempo. 

länska samhällena känner han 
väl till, och han ger värdefulla 
synpunkter på relationerna mel
lan sommargäster och ortsbor. 
Alla, som intresserar sig för fau
na och flora i Bohuslän, finner 
intressanta artiklar av bl. a. fil. 
dr Nils Dahlbeck och fil. dr Ar
vid Molander. Färgfotona till 
dessa uppsatser är både vackra 
och instruktiva. 
I "Västkustens fromhetsliv" av 
biskop Bo Giertz läser vi bl. a.: 

Landshövding Per Nyström in- "Högmässobesöken per sön- och 
leder d7,n }ånga raden av upp- helgdag för vilka riksmedeltalet 
satser. Igar, idag och i mor- är 3,3 procent, ligger i Bohus
gon. - Några anteckningar om län vid 8,7 procent. Kollekterna 
Bohuslän" har han satt som i Bohuslän stiger på ett år till 
rubrik. Hans funderingar under mer än en miljon kronor. I ge
färden med sin snäcka från nomsnitt per innevånare blir det 
Dyngö norrut är en verkligt sti- tre gånger så mycket som riks
mulerande läsning. Det är inte medeltalet." 
ämbetsmannen vi möter, utan Endast några av de 21 uppsat
det är snarare histo::ikern och I serna i årsskriften har här kun
Bohusälskaren, som fort pennan nat beröras. Dessa bildar till
i dessa rappt och underhållande sammans ett verk om Bohuslän 
skrivna "anteckningar". i vilket landskapet behandla~ 

.. från många synpunkter, sak-
Docent Ake Holmberg ~erat~a~ kunnigt, välskrivet och stimu
"Ur ett gränslandskaps hlstona lerande. 
från 1000-talet till vår tid, och 
docent Bertil Almgren redogör 
för Bohusläns hällristningar. 
"Heliga hällar" är rubriken på 
hans uppsats med fotografier F F F t .. ff 
från både Vitlycke och Litsle- - ra 
by. 

Intendent Olof Hasslöfs bidrag 
heter "Fiskelägen", illustrerad 
med bl. a. två färgbilder från 
Fjällbacka. Näringsliv och be
byggelse skildras sakkunnigt, 
och framställningen avslutas 
med en del reflexioner om tu
rismen och de problemkomplex, 
den för med sig. "Badgäster och 
infödingar" skriver författaren 
Olle Mattson om. En artikel, 
spänner över hela den tid, som 
Bohuslän varit ett turistland-

S. L. 

~ ___________ -! I skap. Problemen för de bohus-

Sommaren 1962 anordnades på 
Stora Hotellet en fest för med
lemmarna. Detta arrangemang 
blev mycket uppskattat och fle
ra medlemmar har därför bett 
oss anordna en liknande fest. 
Vi har därför beslutat att i år 
anordna en festlighet i samband 
med prisutdelningen för ter.nis
tävlingarna. Preliminärt har vi 
satt datum till den 24 juli. När
mare meddelande härom lämnas 
i god tid genom anslag vid ten
nisplanen, dansbryggan och 
porsholmsbåtarna. 

Väg till Källvikshöjden 
I Fjällbacka har bildats en 
sammanslutning kallad Käll
vikshöjdens vägförening. Med
lemmarna är huvudsakligen äga
re till sommarfastigheter och 
syftemålet är att ordna med 
vägbyggnad för nämnda bygg
nadsområde. I styrelsen finns 
följande ledamöter: köpman Ös
ten Hedenfjäll, Fjällbacka, ord
förande, stadsarkitekt Gerhard 
Påhlsson, Göteborg, och musik
direktör H. Ramsten, Norrkö
ping. 

Vid ett sammanträde under 
ordförandeskap av hr Hedenfjell 
bemyndigades styrelsen att 
handha byggandet av väg och 
anta entreprenörer. 

Nya medlemmar 
hälsas välkomna 
Sommaren är den tid då de 

flesta kontakter knyts mellan 
människor, platser och länder. 
Under den tid som Föreningen 
för Fjällbacka bedrivit sin verk
samhet har många kontakter 
knutits både när och fjärran, 
och samhörigheten stärks allt
mer. Genom föreningens med
lemmar tillföres redaktionen 
ständigt nya namn och adresser 
på personer, som begär med
lemskap. Sedan vår senaste tid
skrift utkom har liksom förut 
ett flertal nya medlemmar till
kommit. Vi önskar dessa väl
komna. Ävenså hälsas de, vilka 
nu erhåller tidskriften, och ej 
är medlemmar välkomna att bli 
det. 

Kollektrekord i Fjällbacka 
1963 års kollekter i Fjällbacka 
kyrka uppgick till 23.542 kr., 
vilket var det mesia som givits. 
Det var 2.000 kr. mer än 1962, 
som då var rekord. Per person 
innebär det 30 kr. eller 462 kr. 
per vecka i medeltal. Av dessa 
pengar har Lutherhjälpen fått 
9.270 kr., svenska kyrkans mis
sion 4.933, Höranläggningen till 
pensionärshemmet 3.475, Sjö
manshjälpen 930 kr., försam
lingshemmet 585 kr., söndags
skolan 430 kr., kyrkans prydan
de 380 kr., behövande i försam
lingen 375 kr. Största kollekten 
gick till Lutherhjälpen på palm
söndagen då det blev 4.000 kr. 

fJAlLEACKA 
MJOlKAffAR 

BERTA OLSSON 
Telefon 0525 /31089 
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Minkfarmen utvidgar 
Hur många känner till att man 
inom Fjällbackas gränser har en 
av Sveriges större minkfarmar. 
Bröderna Carlqvists anläggning 
uppe i Furulund innehåller 
inte mindre än 4.000 minkburar. 
Detta antal kommer under som
maren att ökas till 5.000 burar. 
En sådan ökning skapar natur
ligtvis ytterligare problem i frå
ga om farmens skötsel. Ett av 
de största är att skaffa foder 
till överkomligt pris och av god 
kvalite. Man har därför funnit 
att ett fryshus är nödvändigt för 
att uppfylla dessa villkor. Ett 
sådant fryshus står också i da
garna färdigt inom anlägg
ningen. För att möta komman
de problem har man vid byg
gandet tagit till ordentligt. 
Fryshuset rymmer nämligen ej 
mindre än 725 m 3, vilket inne
bär att 400 ton fisk kan här
bärgeras. Man har härigenom 
fått ett av de största fryshusen 
i Sverige då det gäller mink
avel. Även i förhållande till 
andra fryshus är det ett av de 
största på västkusten. Det dri
ves med två stycken 15 hkr mo
torer vilka är i gång året runt. 
Nu kan man alltså skaffa fisk 
när den är som billigast och 
bäst, d. v. s. på vintern. Man 
får den från Norge, Skottland 
och Island, men även från Fjäll
backa Fiskeriförening när fisken 
går till särskilt mycket. 
Skötseln aven minkfarm är i 
första hand ett transportproblem 
av foder, vatten och avfall. I 
dessa avseenden tänker sig her
rarna Carlqvist att ytterligare 

rationalisera driften. De kom
mer därför att även anskaffa en 
fodermaskin som drives av en 
elektrisk truck. Denna är tyst
gående för att ej oroa minkar
na. Från ett munstycke på 
trucken levereras mat till varje 
bur i rätt kvantitet. Genom den
na anordning kan 2.000 burar 
förses med mat på en timma. 
Man skall även skaffa helauto
matisk vattningsanordning. Nu 
finnes en anordning där min 
karna trycker på en knapp var
vid vatten kommer fram i rätt 
mängd. Märkligt nog lär sig 
minkarna detta av sig själva. 
Minken är således inte bara ett 
vackert djur utan också intelli
gent. 

Den brådaste tiden för mink
farmen är i november-decem
ber, då de djur som skall för
säljas på auktion avlivas och i 
viss utsträckning beredes. I 
mars och april pågår sedan sto
ra pälsauktioner i Stockholm 
där c:a 1,5 miljoner skinn av
yttras. Det mesta går på export. 
Fjällbacka minkfarm har vid 
dessa tillfällen i flera år legat 
bland de fem bästa och så har 
fallet varit även i år . Anled
ningen till denna förnämliga 
placering beror på en urpräglad 
känsla för hur en mink skall 
skötas, liksom att man alltid an
vänder det bästa fodret. 

Genom det nya fryshuset och 
övriga förbättringar som kom
mit till räknar man med att i 
framtiden om möjligt få fram 
ännu bättre kvaliteer. 

T rofikproblem, forts. från sid. 1 

des olika synpunkter både för 
och emot det förslag till regle
ring av trafiken, som utarbetats 
av Föreningen för Fjällbacka. 
Under debatten framkom bl. a. 
tanken att huvudgatorna inom 
municipalsamhället borde bred
das för att underlätta den under 
sommartid intensiva biltrafiken. 
Municipalfullmäktige beslöt ge
nom votering med 11 röster mot 
6 och 1 nedlagd röst i enlighet 
med beredningsutskottets för
slag, vilket innebär, att För
eningen för Fjällbacka och 
Fjällbacka Trafikkommitte skola 

gemensamt sammanträda för att 
överlägga om trafikproblemen 
inom Fjällbacka municipalsam
hälle. 
Ur det justerade protokollet rätt 

utdraget betygar: 
Östen Hedenfjell 

Gynna 
annonsörerna! 

I början av maj månad fick Fartyget kom från Lysekil till 
Fjällbacka besök av ett vackert Fjällbacka på sin resa i Skage
och numera sällsynt fartyg, rack. Efter besöket här företa
Jill, tillhörigt Kongelig dansk ges åter en långsegling. Ombord 
Yachtclub och ägt av skeppsre- befanns dussintalet danska sjö
dare Ole Lauritzen, Köpenhamn. scouter. 

vänd Eder till 

St. Hotellet 

Fullständiga rättigheter 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31003, 31093 

Telefoner: (0525) 

UVS 31012, 31021 

CENTRUM 31327 

Postgiro 295599 

Bankgiro 43-3627 

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

• Utför allo i branschen 

förekommande arbe

ten. Tel. 0525/310 80 

~~ JANSSON 
FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 SÅTVARV 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 
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Liten storfiskare Minnen från Väderöbod 
Femårige Kjell Krantz rekord
hållare i laxfiske vid kaj. 
Lördagen den 25 april ställde 
sig lille Kjell i ledet när det 
gäller duktiga fiskare. Det lik
som ligger i släkten att vara 
"fisken". Såväl Kjells far Karl 
R. Krantz, som hans framlidne 
farfar Karl Adelbert Krantz 
lärde sig fiskets svåra konst. 
Kjell visar alltid stort intresse 
för pappas stora båt och vistas 
gärna ombord när båten ligger 
vid kajen. Så gjorde han även 
denna dag. Pappa utrustade sin 
pojke med en meta bestående av 

Kjell Krantz och "fina fisken" 

några meter lina oeh en krok 
med agn. Kjell ställde sig ak- Väderöbods fyrplats väster om 
terut och fiskade. Efter en stund Fjällbacka i Kville socken bygg
fick han napp! Det får han des 1867, alltså för snart 100 år 
allt som oftast, men fånsten sedan. Den förste fyrmästaren 
brukar bli den obligatoriska hette Söderberg, fyrvaktaren 
"glysekoljan". Men nu vart det Virström och fyrbiträdena 
annat av. Han var ensam på Alexandersson och Börjesson. 
däck, medan pappa befann sig För att duga till fyrmästare 
under däck, och snart kunde fordrades en ordentlig handstil 

och räknesäkerhet samt förmåga 
han ropa på pappa att han hade att föra dagböcker och formu
fått en stor torsk. Det visade lera rapporter till befälet. Där.
sig när sakkunskapen kommit för var de första fyrmästarna 
att det var en lax vilken sedan mest sjökaptener, som ledsnat 
vägdes till 2,5 kg. på sjön. I en gammal dagboks

kladd läste jag: "1 dag har vi 
målat räcket, som går till sjön 
med mönja". De, som uttryckte 
sig så var ofta styva båtsmän, 
men skrivbordsmän var de inte. 
Även på fyrplatsen rådde tidens 
ståndsskillnad. Fyrmästaren ti
tulerades alltid noga och hans 
hustru kallades fru, fyrvakta
rens madam. Fyrmästarn hade 
3 rum och kök, fyrvaktaren 1 
rum och kök, de två fyrbiträ
dena var sitt rum och ett stort 
gemensamt kök där det gällde 
att samsas om spisen. 
Till bemanningen hörde också 
två s. k . fyrdrängar, som fick 
samsas i ett vindsrum och laga 
sin mat på en brandring i ka
kelugnen. Sommartid fick de la
ga sin mat ute i någon skyd
dad vrå. 
Själv kom jag in bland fyrfolket 
som ung lärarinna. Skolformen 
var en mindre folkskola med ge-

mensam , undervisning för alla 
klasser. Skollokalen var ett 
vindsrum, som också fick vara 
lärarinnans sov- och dagrum. 
Där satt vi på bänkar kring ett 
stort bord. Ganska primitivt 
alltså, men jag trivdes med bar
nen och dom med mej, t y or jag. 
Dom hann att lära sig ganska 
bra, eftersom ingen tid behövde 
spillas för ordningens upprätt
hållande. Ibland blev det in
spektion på platsen av lotskap
tenen eller andra överhetsper
soner, en gång om året av själ
ve generallotsdirektören. Också 
den lilla skolan inspekterades 
ibland. En gång kom en över
ingenjör och en verkmästare in 
under en räknetimme. De sa 
ingenting, men väl ute undrade 
ingenjören vad det skulle tjäna 
till att lära de där barnen så 
svåra tal. Men då genmälde 
verkmästaren, som själv var f yr
mästareson, att den lärdomen 
kan allt vara bra att ha. 
Efter 5 år som fyrbarnslärarin 
na gifte jag mig med den unge 
fyrvaktaren Thorsten Waldner, 
av gammal lots- och fyrmästar
släkt. Han avancerade snart och 
var på sin tid Sveriges yngste 
fyrmästare, samt slutade sina 
dagar som fyrmästare på Vinga 
år 1951. Mycket kunde vara att 
skriva om den tiden men det 
får bli en annan historia. 

Blenda Waldner. 

Fjällbackapojkarna läser navigation 

Firma TU RE FRANZEN, Fjällbacka 

En navigationskurs började vid re Johnsson, överlämnade för
nyår och avslutades i början av bundets gåva, en barometer. 
maj månad med ett femtontal Kursledaren Norm tackade exa
deltagare. Kursledare har varit minator och deltagare för visat 
Torsten Norin, Fjällbacka. Exa- intresse. Deltagare i kursen var: 
minator var adjunkt Anders Tore Johnsson, Manne Frans
Hassling, Sjöbefälsskolan i Gö- son, Bertil Olsson, Mainer 
teborg. Samtliga deltagare av- Fransson, Rune Andersson, Ber
lade sina prov och fick därefter til Larsson, Alfons Bohlin, Gus
sina behörighetspapper som tav Sörensson, Erik Andersson, 
skeppare. Vid avslutningen re- Helge Holmberg, Mårten Mell
presenterades Svenska Väst- gård, Folke Olsson, John Ed
kustfiskarnas Centralförbund av man, Lennart Krantz och Arne 
ombudsman Rune Johnsson som Olofsson. 

Telefon 0525/31112 

UTFÖR: 
STEN OCH BETONGARBETEN 

VATTEN OCH AVLOPP 
TRÄDGÅRDSANLÄGGNINGAR 

Som sommarbostad 

Som gäststuga 

Som bostad för vintersemester i fjällen 

Som bostad under sommarresor 

EN HUSVAGN FRÅN 

AB ARBOCO 
Box 116 Tel. 0522/18230 

UDDEVALLA 

till kursens bäste deltagare, To-
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här i Fjällbacka kan man få en Alla tänkte med mig på resen 
ganska vid blick ut över värl- från kan, min kära Payande, 
den. sem hade lämnat stränderna vid 

När man står där uppe, kan 
man med församlingsböckerna 
sem kikare se ferna Amerika
farare, varav många vände hem 
till Fjällbacka igen - jag kan 
förstå dem! - ech säkert satte 
sin prägel på bygden med sina 
minnen. Man kan ta självaste 
Fjällbacka-föreningen sem titt
instrument ech se alla de för
bindelser, sem löper ut mellan 
hemerten ech ett etal persener 
spridda över vår planet. Man 
kan medelst gamla nummer av 
Fjällbacka-Bladet ta en titt på 
några rätt ge da kellektresultat 
i kyrkan här nedanför ess. Sä
kert visste Ni, att Ni genem de 
här kellekterna söndag efter 
söndag utför en kristen ech 
tämligen världsemspännande 
diakenal tjänst, förbunden med 
kristen missien såväl utanför 
sem inom landets gränser, inte 
minst här i det kära gamla 
Fjällbacka. 

Medan vi står här uppe i ternet 
ech tänker, kan vi vända tele
skepet ner met de schweiziska 
alperna. Där ser vi ett gammalt 
slett, Bessey, sem numera be
bes av den Ekumeniska hög
skelan. Vi var ett fem tietal del
tagare från världens alla fyra 
hörn sem studerade där under 
den gångna vinterterminen. Fö
re jul kunde jag berätta för mi
na kamrater där em ett besked 
från hemstiftets biskep, att jag 
skulle vara i Fjällbacka från 
första mars. "0, så exetiskt", 
utbrast den indiske patern hän
ryckt, "skall du verkligen så 
långt bert!" Exetiskt ech exe
tiskt, menade jag, långt är det 
ju inte heller, jag är ju infödd 
i Behuslän. Men jag kände nu 
sem alltid, att begreppen lik
sem vände sig, när man ett slag 
lämnade sin infödda syn på 
klipperna ech skären. Father 
Sam, svart, från Sydafrikanska 
unienen, hälsade mig, när ter
minen var slut, att jag aldrig 
skulle glömma mina förpliktel
ser sem den afre-asiatiska 
gruppens "brether-in-Iaw", svå
ger. Kanske kunde Fjällbacka 
ge någen ferm av stöd åt felk, 
sem lever i förtryck, menade 
han. Säkert, hälsade jag tillba
ka ech tänkte - svåger! 

Kaspiska havet ech sin födel
sestad Teheran ech under stu
dier i Tyskland hade övergått 
från islam till kristendemen ech 
under den här vintern bara 
väntade sitt nya hemland, 
Sverige, närmare bestämt på 
Diakenissanstalten i Göteborg, 
där hen fått arbete, på att jag 
skulle kemma hem, så att vi 
kunde gifta ess ech jag kunde 
draga in i Fjällbacka med den 
första orientaliska prästfrun i 
svenska kyrkans histeria. Bröl
lep blev det ju, sem Ni kanske 
vet! Och vi kan fälla ihep våra 
kikare, ty vi befinner ess nu 
inem Fjällbacka herisont. Pay
ande ech jag tog en månad på 
ess att få sakerna i ordning i 
prästgården. Nästa månad kun
de vi så vackert börja arbeta i 
större cirklar i församlingen ech 
mera detaljerade netiser därem 
får Ni i sommarnurnret av Fjäll
backa kyrkeblad. Den tredje 
månaden kan vi, när eckså vå
ren har gjort sitt efterlängtade 
inträde i byn, summera åt
minstone ett persenligt intryck 
av Fjällbacka. (Sedan vi kem 
hit, har frågan mött ess nästan 
dagligen, em vi trivs.) Visst, 
kära Fjällbacka-bor, vi trivs 
hes Er. 

Hittills har vi våra erfarenheter 
nästan enbart från den befasta 
befelkningen. Naturligtvis var 
det med spänning man undra
de, hur en församling "här ute 
på landet", sem man tredde det 
var, skulle reagera inför ett 
ungt prästpar med ett så främ
mande inslag. Hör, kära för
samlingsber, så att Ni aldrig 
glömmer det! Ni har tagit emet 
Payande på ett helt föredömligt 
sätt! Inte minst för henne har 
Ert lugna ech tillbakadragna, 
samtidigt nyktert iakttagande 
sätt varit till den allra största 
hjälp. Det är inte bara inför 
landsmän från övriga Sverige, 
Ert sätt är föredömligt, eckså 
för folk sem ber lån.gt utanför 
landets gränser. 

Persenligen har jag alltså an
ledning att vara tacksam för 
den ganska vida blick, Fjäll
backa redan hade ut över värl
den! 

Elen Ahlbäck. 

Fjällbacka Byggnadsmateriallager 

och Snickerifabrik 
TELEFON 0525/31063, 31036 

Ny herr- och damfrisering 
Under vinterhalvåret har den 
mycket efterlängtade dam- ech 
herrfriseringen blivit färdig. De 
nya lekalerna liksem fastigheten 
i övrigt äges av Nils Carlssen 
ech har fått en mycket gynn
sam placering i övre "Lång
backen". Man har bland annat 
erdnat parkering för kunderna 
vilket neteras med tacksamhet. 
Genem sitt läge har frisersa
lengen praktiskt tagit återkem
mit till sin ursprungliga plats. 
Den första var nämligen belä
gen i den Wideliuska fastighe
ten. 

För att riktigt övertyga ess em 
hur det hela tar sig ut har vi 
gjert ett besök hes hrr Nils ech 
Ebbe Carlssen. Man har numera 
delat på rörelsen så tillvida, att 
Nils Carlssen helt ägnar sig åt 
damfrisering under det att Ebbe 
Carlssen helt övertagit herrav
delningen. 

Vi finner att de nya lekalerna 
ärO' mycket mederna ech fullt 
i klass med de bästa man ser 
i de större städerna. Det finns 
alla de tekniska finesser sem 
numera användes. Man sitter 
bra i bekväma fåtöljer ech in
redningarna har fått ett tillta-

land e utseende. 
Vi får en pratstund med Nils 
Carlssen, sem vi vet har fått en 
mycket gedigen utbildning både 
i Sverige ech utemlands. Vi frå
gar henem em lite av detta ech 
får då reda på att han till att 
börja med praktiserat i Väners
berg ech Uddevalla samt gått 
på kurser på Hantverksinstitu
tet i Steckhelm. Ar 1950 blev 
han uttagen att tävla för Göte
bergs ech Behus län met Alvs
bergs län ech lyckades bli 
främst av de tävlande. 1951 var 
han med i svenska mästerska
pen i damfrisering ech belade 
en hedrande sjunde plats ech 
1953 fick han i samma tävling 
sjätte plats. Ar 1953 ech 1955 
var han på kurser i Paris hes 
den kända skelan Loreial, vil
ken skela han i två år repre
senterade i Sverige som demen
stratör för deras ideer. Lereial 
bekostade eckså en kurs på den 
franska skelan i Köpenhamn för 
teeretiska studier. 
Till sist kan vi inte annat än 
rekemmendera såväl herr- sem 
damsalengen på det bästa ech 
önska Ebbe ech Nils Carlssen 
lycka till med de nya trivsam
ma lekalerna. 

Nils och Ebbe Carlsson den trivsamma herrsalongen. 

Värme, sanitet och oljeinstallationer 

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

FJÄLLBACKA RÖR 
MATTSSON & BUHR 

Bär 

FFF·Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 

TEL. 0525/31024.31303 

I N V E N T I N G söker 
1 st. kvalificerad verktygsarbe

tare sem behärskar vanli
ga verktygsmaskiner så
som svarvar, fräsmaskiner 
etc. 

1 st. specialist på restfritt plåt
arbete ech kunnig i svets
ning, putsning etc. 
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Intervju med Ingrid Bergman 
F. B. har varje år en intervju var underbart. Båtar som seg
med någon "känd person" i lade ut till och runt Dannhol
Fjällbacka. I år har vi nöjet att men kunde kanske bli lite på 
p:esentera Ingrid Bergman. Hon hängande ibland ' och det kan 
är dock inte bara känd utan även jag gott förstå. Jag har nämli
internationellt berömd och en gen med egna ögon ·sett invasio
av de svenskar som verkligen ner av båtar ligga tätt intill den 
gjort sig ett namn utomlands. berömda ön för ' ah få se en 
Tack vare att hon vistas på skymt. av invånarna där. 
Dannholmen om somrarna har Fru Bergman tyckte att baden 
även Fjällbacka blivit omtalat. på Dannholmen voro fantastis
Ingrid Bergman är som alla ka, liksom att få sola sig på de 
andra berömdheter ett ofta an- släta klipporna. Fiske var en 
litat intervjuobjekt. Eftersom vi annan< trevlig hobby, särskilt 
har nöjet att ha henne som med- när makrillen gick till. Genom 
lem i Föreningen för Fjällbacka sitt förnäma läge har man ju 
ville vi också gärna hålla oss fisken inpå lmutarna, varför 
framme, dock utan att stö"a den man blev särskilt bortskämd 
välbehövliga semestern på med färsk fisk under sommar
Dannholmen. Vi passade på vid 'tid. Jag undrade hur det kän
ett besök i land en regnig dag des att helt plötsligt bo så iso
förra sommaren. Fru Bergman lerat som man måste göra ute 
kom gående på väg till Wald- i havsbandet på Dannholmen 
ners affär, varför jag passade och får 'då till svar, att som om

'på att anhålla om en intervju. växliRg räknades detta som en 
Vi fick alltså en liten pratstund av de verkliga fördelarna på 
utanför affären i regnskydd. Dannholmen. Av praktiska skäl 
Min första fråga till Ingrid hade man också skaffat sig en 
Bergman var om det var Tätt mycket snabbgående motorbåt 
att säga fru Bergman, och det som på några minuter tar sig 
var det, då man väl får anse att in till samhället för proviante
hon gjort sig mest känd under ring etc. Man är för övrigt 
det namnet. Jag fick vidare reda mycket väl rustad med båtar, 
på att fru Bergman trivdes då man även har flera mindre 
mycket bra i Fjällbacka och då motort och segelbåtar. Båtarna 
förstås framförallt , på Dannhol- skötes aven pojke som brukar 
r;nen. Hon ·ti1lbringar c:a sex anställas varje år från Fjäll
veckor där på sommaren, då alla backa ." 
1;>amen ~amtidi~t . vistas 'På ön., På sätt och vis kom denna in
O,ftas,t bhr det hd med ~n veckatervj1tl för Ingrid Bergmans del 
J!lavaren och ,lbla?d ~agonex~ lite olägligt eftersom hon sam
tr~veck~ ocksa p~ .. hosten. Pa ma . d'ag skulle lämna samhället 
mm fr~ga: . . om fJallbackaborna dch ~gentligen inte hade tid att 
voro patrangande" s".~rade, fru stå , till tjärist . .. Trotsdetta var 
Bergrr:an att .~e. tva forsta 'a~en . fru' Bergman mycket vänlig och 
voro hte besvarhga, ~en att JlOn ' överträffade det treyligaintryck 
nu .kun~e vandra 1 samhallet .,man ' Jåttav .henrIe vandrande 
och 1 affarer som vem som heist å f·IDlbackagåtor. 
och detta tyckte fru Bergman p J 

Vi 
I försäljer 

" installerar 
, reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 

WALDNE RS 
- FÄRGHANDEL-

t" .. 

l~X~Qti~g bygger ut 
;Medpapledning av att Inventing 
~~h~llit .- byggnadstillstånd för 
nyt( 'fabi-iksbygge har . vi vänt 
oss till platschefen, verkmästa
re Erland Järund för närmare 
besked om planen. Han medde
lar då att Inventing skall byg
ga 'ut fabriken i östlig riktning 
enligt förut fastställda planer. 
Den ri:ya byggnaden blir en för
längning av den befintliga 
fabrikshallen, som i det när
maste . fördubblas. Anledningen 
till . utbyggnaden är bl. a. att 
det blivit för trångt. Man har 
blivit tvingad att hyra in sig 
på andra håll. För närvarande 
hyr man två stycken fastighe
ter , varav den ena är Folkets 
Hus. 

Gynna 
annonsörerna! 

Inom Fjällbacka sommarstu
gerevir, vid foten av Vetteber
gets södra sida, kan vi finna 
denna unika bebyggelse. Den 
grekiska filosofen Diogenes' 
bostadssätt har här efterapats. 

Iden är utsökt och denna typ 
av sommarbostad fyller sin upp
gift. Man har här skaffat sig 
såväl kokvrå som sovalkov skil
da från varandra genom ett öp
pet område där man kan sitta 

och lapa sol. Det är tvenne öl
kar av icke föraktliga dimen
sioner två meter höga och två 
och en halv meter i diameter 
som här k ommit till användning. 
Som tak användes korrugerad 
plast vilken även släpper in flö
dande ljus till boningen. In
gången u tgöres av i karen upp
sågade dörrar. Det hela säreget 
i sommarstugeutve~klingen men 
fyller väl sin uppgift. 

Sommar, sommar, • • • • 
Sommaren närmar sig med stora 
st~g' och i skrivande stund bör-

redan syrenernas blomkla
sar att sloka en aning. 
Vad SKall man väl vänta sig 
av E.n kommande sommar om 
inte sol och åter sol. De sista 
åren har inte skämt bort oss 
med solsken. Ja, hoppas kan 
man ju alltid. 
Något nytt sen sist. Ja, vi har 
fått en ny badkamrer. Fru Cla
ry Hakeröd kommer att förmed
la rum och vara turiste:nas allt 
i allo i sommar och som vi hop
pas i många somrar framöver. 
Föreningen har också fått en 
ny ordförande. Bengt Rickards
son . har . att uppbära allt ovett 
för dåligt väder. Hoppas att han 
hClT bättre tur med sig än un
dertecknad. När man ser till
baka på 4 år som ordf. så är 
det väl . en del att minnas, både 
sött och surt men mest är det 
förståss vått. Många våta sol
lösa dagar och många stormiga 
nätter (fast inte sådana som 
Svarte Rudolf drömde . om). 
Känns det skönt att ha slutat? 
Ja, men vemodigt också 
konstigt på något sätt. Nå jag 
lovade att skriva för Bengt 

denna sista gång. Vad bjuder vi 
på i sommar? Bryggdans till 
Weylors orkester hela somma
ren. Idrottsfest den 4-5 juli. 
Badortsfest den 17, 18 och 19 
juli. Båda festerna med ett så 
fullödigt program som våra re
surser räcker till för. 
Bengt Rickardsson sätter in sin 
Dover I i trafik i norra Bohus
läns vackra skärgård. Turerna 
kommer att koncentrera sig på 
sträckan Smögen-Grebbestad. 
Här ett litet plock ur tur listan: 
Väderöarna måndagar, onsda
gar, torsdagar, fredagar och lör
dagar. Smögen söndagar och tis
dagar. Turerna kommer att ut
sträckas till Grebbestad m ed av
gång därifrån vissa dagar. DeSS
utom är det kvällsturer. Vi hop
pas att Bengts friska initiativ 
skall bliva ett välkommet inslag 
i sommarbilden och at t många 
skall ta detta utmärkta tillfälle 
och få se vår vackra skärgård. 
På begäran minneslistan för 
Fjällbacka 1964. 
Till sist glöm inte blommorna 
till midsommarstången. Vi bör
jar att klä den kl. 15.00 och 
dansen börjar kl. 17.00. 
Väl mött i Fjällbacka! 

Thorsten. 
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Legala notiser 
90 år 

3/ 12 Fru Alma Bräck, Källvik. 
80 ål' 

15/ 8 Fru Anna Karlsson, öds
mål. 

75 år 
12/ 11 Fru Ellen Pålsson, Kalvö. 

6/7 Fröken Gerda Augusts
son, Mörhult. 

9/ 11 Knut Alfredsson, Liden. 
8/ 9 Fru Elin · Isaksson, Fjäll

backa. 
70 år 

6/ 12 Fru Lilly Karlsson, Ler
sten. 

22/ 10 Johan Mjölner, Fjällbacka. 
65 år 

16/ 9 Fru Rossie Arvidsson, 
Källvik. 

22/7 Fru Elsa Bergqvist, Håke
backen. 

24/ 11 John Berglund, Fjällbacka. 
18/ 8 Fru Sonja Broling, Fjäll

backa. 
60 år 

29/ 9 Axel Carlsson, Bräcke. 
28/ 9 Lennart Bräck, Källvik. 
1/9 Karl Oskar Andersson, 

Fru Payande Ahlbäck 

Nytt prästerskap 

for/s. från sid / 

Bohuslän. Efter sju år i folk
skolan i Hisings Kärra arbetade 
han ett år som bonddräng i 
Djupedal, Säve, och ytterligare 
ett år som bokhandelsbiträde på 
Gumperts i Göteborg. Därefter 

Lersten. studerade han på Prästgymna-
31/ 8 Fröken Dagny Hansson, siet i Göteborg, där han tog stu-

Håkebacken. dentexamen 1957. Under dessa 
55 år år hade han blivit alltmera 

15/ 11 Bertil Arvidsson, Kalvö. knuten till Christinae Tyska för-
3/ 10 Johan Allan Eliasson, Gås- samling i Göteborg, vilket gav 

ön. hela hans studium en ekume-
18/ 10 Gustav Barkstedt, ödsmål. nisk inriktning. Efter tre års 
16/ 8 Bror Ivar Ohlsson, Ekli- studier i Lund tog han teologi e 

den. 
16/ 12 Fru Celandina Bräck, kandidatexamen i juni 1961. I 

Fjällbacka. december samma år blev det 
50 år praktisk teologisk examen samt 

18/ 8 Fru Inga Aronsson, Fjäll- prästvigning i Göteborg. Först 
backa. missiverades han ett halvår till 

24/ 8 Mårten Mellgård, Dyngö. 
23/ 11 Hakon Andersson, ödsmål. 

2/ 12 Fru Ingrid Widelius, 
Fjällbacka. 
1 jan-31 maj 1964 

FODDA 
26 jan. Peter Gunnar, son till 

Rune Algot Gunnar Henriks
son och makan Elsa Maj-Britt 
f. Bohlin. 

23 april Britt Annieli, dotter till 
Majvi Lillemor Bohlin. 

27 april Anders Olle Lennart, 
son till Karl Lennart Svensson 
och makan Gunvor Hilma Ire
ne f . Karlsson. 

2 maj Börje Jörgen, son till Bör
je Valter Eklund och makan 
Elsy Marita f. Johansson. 

DÖDA 
21 jan. F. d. småbruksägare 

Olof August Andreasson, 
Fjällbacka 218, Fjällbacka. 

12 febr. Fiskare August Persson, 
Kalvön 7, Fjällbacka. 

7 mars Änkefru Hulda Viktoria 
Johansson, Sälvik 71/2, Fjäll
backa. 

17 mars Fru Gertrud Linnea Jo-
hansson, Fjällbacka 294, 
.Fjällbacka. 

Vessige pastorat i Halland och 
sändes också till Laholm och 
Ränneslöv. Från och med den 1 
oktober 1961 studerade han vid 
universitetet i Hamburg på ett 
stipendium från Kyrkornas 
Världsråd. Efter två terminer 
där förlängdes stipendiet till en 
termins studium på den Ekume
niska Högskolan i Bossey vid 
Geneve, Schweiz. Återkommen 
till Sverige i februari 1964 gifte 
han sig med pol. stud. Payande 
Renata Schafe', född den 30 maj 
1939 i Teheran, Iran, som dot
ter till med. dr. Said Haschem 
Schafe', och hans hustru Cha
numa, båda boende i Teheran. 
Från och med 1 mars 1964 är 
han förordnad att "tillsvidare, 
så länge komministertjänsten i 
Kville pastorat uppehålles med 
vikariatslöneförordnande, vara 
kyrkoadjunkt i Kville pastorat 
med stationsort Fjällbacka" . 

A. T. 

1lel hände /ärlängesedan 
Se honom fick jag aldrig, ty 
han vilade i kyrkogårdsmullen 
i Skee socken i norra Bohus
län, då jag såg dagens ljus. Han 
arrenderade en gård som hette 
Hjelmstad, och en tid även en 
gård vid Starekilen, gården het
te Stare. På Hjelmstad fanns en 
kreatursbesättning bestående av 
sju kor, en tjur och en stut, 
även gäss. En häst fanns där 
också. Ibland spändes stuten för 
plogen, ibland hästen. Tjuren 
hette Bernhard, vad stuten het
te förmäler inte historien, men 
den hade nog också h~ft ett 
namn innan de sorgligt nog' ba
ra fick bära namnet Stuten. 
Bernhard kände sig helt säkert 
som en mäktig fältherre, ty om 
stackars, sävliga Stuten kom i 
närheten av denne fältherre, 
gick den senare till anfall och 
Stuten måste retirera. 
Min yngsta morbror som bru
kade vara vallgosse, besjöng 
Bernhard och diktade om sin 
hjälte, den andra betraktade 
han i sin dikt som en "vissen 
kladd". Hjälten var egensinnig, 
tänkte gå sina egna vägar, och 
klev rakt in i veteåkern. Min 
mor som var bara sex år skulle 
ibland vakta boskapen, då min 
morbror var i skolan, han var 
några år äldre än mor. Nu, 
tänkte Bernhard, skall jag visa 
vem som är herre på täppan, 
ränte iväg ut i åkern, som sak
nade stängsel, sexåringen efter 
med en liten vidja, men tjuren 
låtsades inte märka något, då 
fick han ett slag på bakhasen, 
vände kvickt, och tänkte ta för
följaren på hornen. Det bar iväg 
in till mormor, vilken tyckte att 
ungen var dum som inte kunde 
ingett tjuren respekt, utan tvärt 
om. Mormor ut och ropade, kom 
skall jag visa dig hur det går 
till. Så klev mormor iväg med 
en liten käpp i handen, hojtade 
åt vetetjuven att ge sig iväg, 
men den som måste söka upp 
berget intill var mormor. Som 
tur var kom en av sönerna till 
hjälp. Då löd odjuret, men för 
kjoltyg fanns ingen lydnad. 
Bernhards mod ökade för varje 
dag, till sist såldes han till en 
granngård. En dag satt min mor 
vid dikeskanten, solen sken, allt 
var lugnt, p löjande genom råg
åkern kom en brun rygg som 
tillhörde Bernhard. Han hade 
gripits av längtan till sitt forna 
harem, sina egna älskade kos
sor, och i ett obevakat ögonblick 
rusat iväg. Även nötkreatur kan 
vantrivas. Han fördes tillbaka 
igen, ingen tog notis om hans 
sorg och klagan. 
Ett annat bevis som bekräftar 
detta är en händelse som utspe
lades för en del år sedan på 
Valön utanför Fjällbacka. En av 
korna hade sålts till fastlandet 
ett bra stycke från Fjällbacka. 
På den tiden var inte vägen 
trafikerad av bilar såsom nu, 
endast en och annan hästskjuts 
for vägen fram. Troligen drevs 

kons hemlängtan till förtvivlan, 
ty en eftermiddag kom hon 
lunkande genom samhället, gav 
sig i väg till den yttersta delen 
av Oxnäs, steg i vattnet och sam 
till närmaste ö, kallad Inner
skär, gick i land, vilade sig ett 
slag, hon hade då avverkat hal
va vattenvägen, reste sig igen, 
steg i vattnet och sam till Val
ön där hon gick i land. Till sin 
förvåning möttes de förutvaran
de ägarna av sin f . d. ko, våt 
och trött. De tyckte att det var 
en riktig bragd, kon behövde 
inte återvända, köpet gick till
baka igen och kon stannade på 
ön till döddagar. Har en ko nå
gon s. k. själ? Att hon hade 
förstånd var ju tydligt. Hon ha
de gått på sluttningarna av Val
ön och betat, sett Innerskär, 
visste att de låg närmast. Heder 
åt kon, heder åt hennes ägare. 
Så återgå vi till morfar , Ola i 
Hjälmstad, som han kallades, 
han var egentligen speleman. 
Han var självskriven på både 
bal och bröllop, han hade en 
gammal mycket bra fiol. 
Vid den tiden fanns inga trakto
rer eller skördetröskor, nej ba
ra plog och lie. Det var nog 
skralt med jordbrukets hjälp
medel även i USA, ty då min 
äldsta morbroder kommit till 
det stora landet i väster skrev 
han hem till en vän, som även 
han skulle segla över Atlanten: 
"Tag med en lie, ty det finns 
inga här". Han klarade sig bra, 
fick en jordlott av staten, bröt 
jorden, svedde och grävde, öka
de ut egendomen, hade skogs
avverkning, gifte sig med en 
norsk flicka. Familjen ökades 
ut med tolv barn. De h ade ta
git sig namnet Svan , ty det 
klingade bra i engelskan, skrev 
han till sina syskon. 
Även två morbröder till hade 
tagit sin tillflykt till Amerika. 
Ingen av dem kom till Sverige 
igen. Den äldste var på väg, 
men båten gick under. Han hit
tades drivande i vattnet hållan
de i en planka, men hade blivit 
färdärvad och åt ervann aldrig 
hälsan utan avled av sviterna. 
De hade sitt hem i närheten av 
Barron. Min yngste broder kom 
en kväll på genomresa till en 
bensinmack i staden. Han fråga
de vakten om det fanns någon 
som hette Svan i den staden. 
Yes, här heter dom Svan nästan 
alla människor svarade han. 
På gården Stare hjälpte mor
far som hade hästen e':1 granne 
att plöja ett par dagar. Då ar
betet var slut för dagen fråga
de han morfar vad han var 
skyldig. Ingenting, svarade mor
far, vi äro ju till för att hjälpa 
varandra, men vill du skänka 
mig den lilla urnan som står 
där på skåpet är jag tacksam. 
Den är så gammal, så den får 
du mer än gärna, nu slapp jag 
allt billigt undan. Morfar körde 
hem med sin dyrgrip. Det var 

foris. sid. /2 
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Municipalfullmäktigesammanträden 
Municipalfullmäktige Fjällbacka municipalfullmäktige 
sammanträdde den 5 juni och har fattat beslut att ingå till 
behandlade bl. a. revisorernas Kungl. Maj:t med begäran om 
berättelse över 1963 års räken- municipalsamhällets upplösning 

Skaper. Räk· enskaperna balanse- i och med detta årets utgång. 
Fjällbacka municipalsamhälle 

rade på kr. 276.191: 92. Fullmäk- bildades redan 1888 och är nu 
tige beslöt att för de vattenför- tillsammans med Mollösund de 
brukare, vilka ej innan den 15 
juli erlagt resterande vattenav
gifter avstänga vattentillförseln. 
Vidare skall försumliga fastig-
hetsägare, vilka ej erlagt av
loppsavgift, erinras därom. Till 
kommitte att utreda frågan om 
anskaffande av gatunamnskyltar 
valdes hrr Arne Fredlund, Elon 
Engberg och John Granqvist. 
Fjällbacka Hembygdsnämnd be
viljades 500 kr. för sin verksam
het. Hr Bengt Kahlman, Fjäll
backa, fick arrendera sjöbods
tomt och hr Sten Kallin, Udde
valla, bryggplats i Mörhult. 

två sista municipalsamhällena i 
landet. Skulder och tillgångar 
i samband därmed övertages av 
Kville kommun. Vidare beslöts 
att i anledning av inkommen 
skrivelse från Föreningen för 
Fjällbacka rörande motortrafi
kens reglering inom municipal
samhället under sommartiden, 
att municipalsamhällets trafik
kornrnitte skulle i samband med 
styrelsen för nämnda förening 
diskutera frågan. Hamnstyrel
sens förslag att en småbåtshamn 
i Källvik utföres beviljades. Vi
dare beslöts att om statsbidrag 
erhålles utföra en brygga för 
småbåtar på västra sidan av våg
brytaren vid Badholmen. 

GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB GB 

En fullsHpad diamant har 58 fasetter. 
Den moderna affärsbankens verksamhet 

är minst lika mångsidig. 

Vi ser som vår uppgift att hjälpa Er att 
finna den kombination av tjänster som 

passar just för Er. 

GÖTEBORGS BANK 
FJÄLLBACKA - telefon 31027 

RäkfloUan i Fjällbacka 
har fått ett nytillskott. Bröder- Carina. Fartyget är på 69 fot 
na Rune och Evald Andersson, och fullt modernt utrustat med 
Musö, Fjällbacka, har från pejling, ekolod och radiotelefon. 
Hönö inköpt fiskebåten GG 530 

GOTEBORGS BANK nya lokaler 

Den som nalkas Fjällbacka valvdörr på ett par ton, tjuv
och svänger in på den vindlan- larm och an<ka säkerhetsfines
de "huvudgatan" möts genast ser. 
aven ny fasad på ett välkänt Banken hoppas genom fly tt
hus. Göteborgs Bank flyttade ningen och moderniseringen ha 
nämligen i december förra året skapat bättre förutsättningar att 
från den något undanskymda betjäna kunderna. Denna strä
platsen i backen under Vette- van att lämna bekväm och smi
bergets mäktiga brant upp till dig service har på senare år 
den Järundska fastigheten. Här- blivit allt mer framträdande hos 
igenom har en cirkel slutits för affärsbankerna. I gamla tider 
banken, vilken 1918 började sin gick folk med bävan till ban
verksamhet i Fjällbacka i sam- ken för att låna några kronor 
ma hus som järnhandeln endast eller med vördnad för att sätta 
några meter från den nya loka- in sina sparslantar. Nu går man 
len. till banken när det gäller eko
Banken har således fått ett nomiska angelägenheter lika na
öppet och väl synligt läge och turligt och enkelt som till en 
uppvisar en modern fasad med affär när det gäller materiella 
stora skyltfönster. Men inte en- ting. Det förr så typiska gall
dast utsidan är ny. När man ret över bankdisken finns ej nu
stiger in upptäcker man vid in- mera - man vill ej ha något 
gången en serviceboxanlägg-r ga~~e:: mellan sig och .kund:rna. 
ning, en praktisk anordning för GladJand~ nog utnyttjar mar;ga 
affärsmännen som kan lämna sornrnargaster den personlIga 
in sina dag;kassor eller upp- service som kan lämnas på ett 
drag till banken när som helst mindre bankkontor och anlitar 
på dygnet. Själva banklokalen de~ta som s~ "året-r~nt-bank". 
är stor och ljus med ny inred- Skillnaden l arbe~man~~ mel
ning och gott om plats för bå- lan so~r och vmter a.:: do~k 
de besökande och personal. stor for banken som for na-

ringslivet i övrigt. Vissa tecken 
Banken förfogar över hela bot- tyder dock på en ökad aktivi
tenvåningen och stort utrymme tet hos näringslivet och kanske 
har därför kunnat lämnas åt kan Fjällbacka komma att bli 
kassavalvet, vilket fått ett se- en kombination av sornrnar- och 
parat rum för allmänhetens industriort, vilket genom sam
bankfack. Mycket arbete har hällets geografiska utformning 
lagts ned på att göra det helt ej behöver betyda ett antingen 
"rififikupp" -säkect med en - eller. 

§ETTERLXN])))§ 
~ BAGERX ~ 

TEL. 0525/31029 

Tillverkar: 

• MATBROD 
• KAFFEBROD 

• BAKELSER 
• TARTOR 

Framkallning och Film 

Jiällbacka Joloalelie 
Telefon 0525/31009 
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502 medlemmar 
Fjällbackakretsen av Sv. Röda 
korset har hållit årsmöte med 
folkskollärare Sonja Broling 
som ordförande. Arsberättelsen 
talar om ett livligt verksam
hetsår. Medlemsantalet var S02. 
Inkomster och utgifter balanse
rade på S.844 kr. med ett över
skott på 1.613 kr. Lotterierna 
hade inbringat 3.346 kr. och 
riksinsamlingen 1.800 kr. Flyk
tinghjälpen till Algeriet hade i 
anslag fått SOO kr. och barn
hemmet vid Oscarshem 100 kr. 
I julgåvor hade utdelats SOO kr. 
Utfärd för pensionärer hade fö 
retagits. Samkväm hade anord
nats för De vanföras riksför
bund i Fjällbacka i sommar i 
samband med denna organisa
tions höstmöte. Radio samt hög
talare hade installerats i samt
liga rum på pensionärshemmet 
Aldersro för direktutsändning 
av predikan i Fjällbacka kyrka. 
Kretsen betalar dessa kostnader 
för medel ur framlidne folk 
skollärare Anders Olssons min
r:esfond, som förvaltas av kret
sen. Klädinsamling till Algeriet 
resulterade i 1.000 kg. Kretsen 
hade för socialvården förmedlat 
hemhjälp t ill åldringar och pen
sionärer. 
I tur att avgå ur styrelsen 
var hrr Hilding Edesten, Johan 
Carlsson, John H. Johansson 
och fru Alice Edesten. Av des
sa omvaldes de tre förstnämn-

Fjällbacka Rk 
da medan fru Edesten undan
bett sig omval och i stället val
des fru L innea Isaksson, Fjäll
backa. Efter komminister Bengt 
Pleijel som avflyttat valdes fru 
Inga Larsson, Skistad. Kvarstå
ende i styrelsen är ordföranden 
fru Sonja Broling, fröken Inge
gerd Larsson, Norr Edsten, frö
ken Ester Agren, fruarna Val
borg Alm, Högedsten, och Britt 
Johansson, Träsvall. Förrådsför
valtare är fru Sonja Broling. 
Revisorer blev hrr Arne Fred
lund och Johan Olofsson. Om
bud vid distriktsmötet blev ord
föranden samt fröken Ester 
Agren. 
Till Oscarshems barnhem an
slogs 200 kr., till svältande barn 
i flyktingläger SOO kr., till pro 
tesverkstaden i Algeriet SOO kr., 
till bekämpande av ögonsjukdo
men tracom SOO kr. Utflykt för 
pensionärer anordnades även i 
år. Insamling av kläder till bl. 
a . Algeriet blir det 6-10 april 
och en kurs i hemsjukvård 2-10 
mars. En vårfest skall anordnas 
och kommitterade blev fruar
na Linnea Isaksson, Karin Kris
tensson, Torp, Elvy Adriansso:1., 
Svälte, Aina Johansson, Carls
lund, Irene Leander, Kärrill, 
Elin Karlsson, Karlstad, och 
Sonja Broling. 
Ordföranden frambar ett tack 
till de avgående styrelseledamö
terna för gott samarbete. 

590 medlemmar finns i K ville 
hem bygdsfören i ng 
Kville hembygds- och fornmin
nesförening har haft årsmöte i 
kommunalrummet, varvid ord
föranden, köpman Östen Heden
fjell, Fjällbacka, välkomnade 
och ledde förhandlingarna. 
::'.'Iedlemsantalet är S90. Till ord
rorande för ett år omvaldes hr 
Hedenfjell. I tur att avgå ur 
styrelsen var folkskollärare Hil
ding Edesten, Fjällbacka, fru 
Hanna Johansson, Allestorp, och 
fröken Annie Wehlin, Hamburg
sund, samtliga återvaldes. Kvar
stående i styrelsen är hrr Arne 
Fredlund, Fjällbacka, Thure 
Oskarsson, Branneby, och folk
skollärare Ingrid Magnusson, 
Rabbalshede. Revisorer : Filip 
Arvidsson och Gustaf Holmark, 
Hamburgsund. Till ombud och 
hembygdsnämnder utsågs folk
skollärare Sonja Broling, fröken 
Göta Stubelius, hrr Algot To
rewi, Olle Olsson, Bräcke, Tors
ten Hakeröd, Viktor Johansson, 
Fjällbacka, fröken Wehlin, hrr 
Erik Hakeröd, Filip Arvidss~m, 
Lennart Hakeröd, Sven Hake
röd, Hambu:-gsund, hrr Anders 
Johansson, Fågelkärr, Thure 
Karlsson, Grind, Arthur Hans
son, Sjöröd, Thure Oskarsson, 
Branneby, och Anders Hed-

ström, Humlekärr, fru Hanna 
Johansson, Allestorp, hrr Erik 
Tengberg, Jored, Axel Karlsson, 
Edsten, Ake Andersson, Vidin
gen, Gustaf Ericsson, Vidingen, 
Karl Bergstedt, Gullof, Carl 
Hansson, Sandliden, Carl Ung, 
Klev, fru Margit Andersson, 
Möre, lärarinnan Ingrid Mag
nusson, Rabbalshede, hrr Carl 
Hansson, Nygård, och Erik Gus
tavsson, Dahle. Till att repre
sentera vid länsförbundets års
möte utsågs fröken Wehlin. 
At styrelsen uppdrogs att ord
na någon utfärd i sommar, 
exempelvis till Dalsland. Enligt 
ett förslag av hr B. Glädt be
slöts ge Hamburgsunds hem
bygdsnämnd i uppdrag att ord
na med trappa uppför Slotts
berget. En redaktionskommitte 
tillsattes för utgivande aven 
stencilerad årsskrift att förelig
ga färdig till nästa årsmöte. 
Kommitten består av hrr Filip 
Arvidsson, Fredlund och fröken 
Wehlin. 
Amanuens Börje Rosen, Udde
valla, höll ett väl upplagt fö ,e 
drag om arkeologi och fornvård. 
Samtidigt förevisade han en del 
flintverktyg från äldre och ny
are stenåldern. 

Pensionärshemmet 
Stiftelsen har hållit sitt årsmöte 
i Fö·rsamlingshemmet, där del
tagarna hälsades välkomna av 
ordföranden fru Syster Kahl
man som vände sig särskilt till 
kvällens gäst, ordföranden i 
Kville socialnämnd, hr Osvald 
Jönsson. Herr Arne Fredlund 
valdes att leda årsmötets för
handlingar. Han erinrade om de 
som under året avlidit, och de
ras minne hyllades med en tyst 
minut. 
Därefter föredrogs styrelsens 
berättelse varur framgick att 
verksamheten varit den mest 
omfattande under stiftelsens 
verksamhet ur ekonomisk syn
punkt. Under året hade full re
dovisning följt på donator Otto 
Johanssons efterlämnade kvar
låtenskap vilken efter försälj
ning aven fastighet tillika med 
kontanta m edel uppgick till kr. 
139.736: 83. Dessutom hade sålts 
en av fröken Wictoria Wester
berg donerad bostadsfastighet 
för 41.200: - kronor. 
Till stor glädje för samtliga på 
hemmet Aldersro hade under 
året en högtalaranläggning an
lagts från kyrkan till dagrum
met. Initiativtagare var kommi
nister Bengt Pleijel som även 
vädjade om allmänt ekonomiskt 
stöd , som infriades genom kol
lekt i kyrkan midsommardagen 
och inbringade kronor 1.700:-. 
För samma ändamål anslog kyr
kofullmäktige 2.aOO kr. Intres
set för denna gemensamma sak 
fanns även inom hemmet bland 
pensionärerna, där 8S-åriga f. 
hushållerskan Augusta Carolus
son skänkte 1.300 kr. som sitt 
bidrag. En vacker handling! 
Som ett komplement till denna 
högtalaranläggning har ur fram
lidne folkskollärare Anders Ols
sons minnesfond genom Röda 
Korskretsen skänkts högtalare 
till varje pensionärsrum med 
anslutning till högtalaranlägg
ningen, kr. 1.18S: - , samt en ny 
radioapparat i dagrunrmet. 
Styrelsen riktade ett valrmt tack 
till alla givare, och de redovisa
de gåvorna under året blev 
sammanlagt kronor 190.829: 73. 
Bland inkomsterna kan nämnas: 
diverse penninggåvor 966, auk
tion å lösöre 1.133: 78, försälj
ning av förfärdigade och skänk
ta föremål 4.402: 87, försäljning 
av två fastigheter 60,.200, dona
tion av kontanta medel kronor 

I AUG:A CARLSSONS EFTR. 

OK>C>.<>C>.<>C>lO C>.<> C>.<> 

"Oälsorterad Vlwl1llfd?Lur

mode- och sybehörsaffär 
C>.<> c>'<>0!00K)c>'<> CK> 

Telefon 0525/31 35 O 

FJAllBACKA 

119.603: OS, skänkta medel i stäl
let för blommor vid jordfäst
ningar 3.S20. Bland de större ut
giftsposterna finnes: inbetal
ning av lån 143.000, räntor kr. 
S.200: 86, löner 4S.740: 18, div. 
utgifter 9.493. Beräknat kommu
nalt driftsbidrag utgör kronor 
28.168: 60. 
Medlemsantalet utgjorde vid 
årets slut 29S. 
I tur att avgå ur styrelsen voro: 
hrr Arne Fredlund, Torsten Ha
keröd, fru !ng-Britt Engberg 
och fröken Ester Stubelius. De 
tre förstnämnda återvaldes me
dan fröken Stubelius avsade sig 
och nyvaldes hr Wicke Widelius. 
Revisorerna hrr Johan Olofsson 
och Evert Waldner återvaldes. 
Styrelsens förslag om ett arvo
de av SOO h. till kassören till
styrkes. 

FJÄllBACKA MEK. 
VERKSTAD 
Telefon 0525/31187 

Tillverkar: 

OLJEC IS TERNER 
BYGGNADS SMIDE 
M. M. 

Sätt in dina sparmedel i 

ortens egen bank 

K 
.... S· 

KVILLE SPARBANK 

FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31125 

NISSE CARLSSONS 

nya 

Allt i modern Hårvård 

Tel. 31125 
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Minneslista 1964 
Postexpedition 

Telestation 

Bussexpedition 

Måndag-fredag kl. 9.45-12.15, 14.00-16.30. 
Lördag kl. 10,00-14.00. 

Vardagar kl. 7.00-21.00, söndagar kl. 8.00~ 

21.00. Efter kl. 21.00 hänvisas till teL-kiosk vid 
busstationen. 

Vardagar utom lördagar: 8.40-9.30, 10.30-
11.30, 12.00-13.00, 17.45-19.00. Lördagar: 8.40 
-12.10, 14.20-15.20, 17.50-18.45. 
Sön- och helgdagar stängt. Tel. 31088, 31038. 
Förköp av biljetter och inskrivning av resgods 
kan ske 3 dagar före avresedag. Fraktgods 
mottages endast vardagar till kl. 18.20. 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 341 

FÄLLBACKA 
TEL. 0525/31141 

MODERN SNABBBKÖP TILL 

EDER TJÄNST 

WICKE WIDEllUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Banker Kville Sparbank. Tel. 31018. Vardagar utom Båtmotorer emottages för 

lördagar: 9.30-14.30. Under tiden 1/ 6-31/8 vinterförvaring 
stängt lördagar. 
Göteborgs Bank. Tel. 31027. Vardagar utom 
lördagar: 9.30-15.00. Under tiden 1/ 6-31/ 8 FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 

Badkontor 

Bibliotek 

Apotek 

Läkare 

stängt lördagar. 

Kl. 10-11.30, 17.30-19.00. Tel. 31060. 

Gröna Lid tisdagar kl. 19.00-20.00. 

Vardagar utom lördagar: 9.00-13.00, 14.00-
18.00. Lördagar under juni, juli och aug. 9.00 
-14.00. Tel. 31004. 
Mottagning 9.00-12.00, utom lördagar. Tel. 

31025. 

Miniatyrgolfbana Källvik. 17.00-21.00. 

Badholmen Varmbadhuset öppet vardagar utom lördagar 
8.00-12.00, 13.00-18.00, lördagar 8.00-13.00. 
Bastu tisdagar och fredagar 14.00-18.00. Tel. 
31047. Kallbadet öppet alla dagar 8.00-18.00. 

Porsholmsbadet Båt avgår kl. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 från Porsholmsbryggan. Från Porsholmen 
kl. 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 och 17.00. Bengt 
Richardsson. 

Friluftsbad 

Campingplats 

Bryggdans 

Kvällsturer: Se vidare annonsgivning. 
Badbåt avgår till Väderöarna från Lars brygga 
måndagar 10.30, onsdagar 11.20, fredag och lör
dag 10.30. 

Sälvik och Mörhult. 

Sälvik. Förest. Henning Östberg, tel. 31219. 

Onsdagar och söndagar, 

FJÄLLBACKA 
BOK- & PAPPERSHANDEL 

TEL. 0525/31019 

~~ 

jräna Iiids 
1"ensionaf och miograf 

fjÄLLaACKA TEL. 0525/31041 

ALGOr JOHANSSON 

BILSTATION 
FJÄLLBACKA TEL. 0525/31010 

FIRMA 

dnlJenfinlj 
FJA.LUACKA 

Telefon 0525/31022 

SKOR 
- för alla åldrar 

BLOMMOR, FRUKT 

- GRÖNSAKER -

PRESENT ARTIKLAR m. m. 

Kärraby Blomsteraffär 
TEL. FJALLBACKA 0525/31049 
HAMBURGSUND 0525/33025 

EVAS BAGERI 

! 
SPECERI 
CHARKUTERI 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31014 

REKOMMENDERAS 

OLOFSSONS 
~ JÄRNHANDEL ~ 

FJÄllBACKA 
TEL. 0525/31040 

Dans 

Bio 

Stora Hotellet, tel. 31003. 

Gröna Lid, måndagar och torsdagar, tel. 31041. 

Gynna 
annonsörerna! 
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IDROTT 
Fotboll 
'~orra Bohusserien kommer 
nästa år att vara betydligt star
kare än tidigare", stod det i fö
regående nummer av Fjällbacka
Bladet. Detta påstående visade 
'g vara fullt riktigt. Serien är 

bättre i alla avseenden både vad 
de gäller det tekniska inom 
sporten och inte minst spän
r:ingen. Fjällbacka IK som med 
E~ -nödrop" hängde kvar i se
rien ligger när detta skrives på 
:=dje plats efter ledande Hun
::ebostrand och Munkedal. En 
god placering och kan grabbar
na prestera lika bra matcher i 
fortsättningen har FIK chans 

• 1 en mycket god slutplacering. 
?jällbacka mötte i första mat
chen Tanums IF på bortaplan 
och vann med hela 4---0, ett re
::ultat som förvånar expertisen 
Cå just Tanum är mycket svår
~get på sin plan och Fjäll
Oc.cka inte såg ut att vara rik-
'g. så starkt som man trodde 

c.et skulle behövas för att lug
ga TIF på poängen. Fjällbacka 
gjorde emellertid en kämpa
match och tog helt gadden ur 
:-anums i vanliga fall mycket 
effektiva anfall. I den andra 
::natcllen spelade FIK hemma 
mot uppåtgående Lysekils FF 
och nådde mycket goda 0--0. 

Att inte kedjan lyckades göra 
något mål får till stor del till
skrivas Lysekils ypperlige mål
vakt Sten-Erik Johansson, vil
ken ett flertal gånger vaktat 
målet för Bohusläns landskaps
lag. Ånyo en svår match skulle 
spelas nästa söndag. Kungshamn 
B på Kungshamnsvallen . Även 
här överträffade Fjällbackaspe
lama sig själva och slog div. 3-
lagets reserver klart med 4---2. 
Alltså 5 poäng på 6 möjliga och 
en så fin målkvot som 8---2. 
Mycket bra gjort med tanke på 
att motståndarna hetat Tanurn, 
Lysekil och Kungshamn. 

Två förluster blev resultatet av 
de två följande matcherna. Först 
tog Hamburgsund (inte oväntat) 
båda poängen på Fjällbacka 
idrottsplats i en sorglig tillställ
ning där både det tekniska och 
taktiska spelet helt lyste med 
sin frånvaro. Nästa förlust kom 
mot Dingle på bortaplan som 
gick segrande från en spännan
de uppgörelse med 4-2 efter 
2-2 i halvtid. Avgörandet kom 
för övrigt alldeles i slutet av 
matchen. 

I alla händelser: Fjällbacka har 
börjat bra och det är bara att 
h~ppas på lika god fortsättning, 
mInst. 

J . Johansson. 

Det ör livligt både till sjöss och till lands en högsommardag. 

Utsikt från O xnäs mot "Backen" 

Fj ä II backafiskarnas Andelsförening 
Ja./iJjä-tilk dVwnmet (QäkiJ.t 

FISKBUTIKEN TEL. 0525/31222 

I skeppshandeln rikhaltig sortering av : 

BÄTUTRUSTNING FISKREDSKAP - REGNKLÄDER 
TEL. 0525/31046, 31088 

Flera folkbåtar 
Under vinterhalvåret har man hävdar sig i den hårda kon
på båtvarvet färdigställt 3 st. kurrensen bland de c:a 1.000 st. 
nya folkbåtar. Detta visar att folkbåtar som nu finnes. En av 
den första båten genom förnäm- båtarna är såld till Uddevalla, 
liga placeringar i kappseglingar en till Göteborg och en stannar 
gjort reklam för varvet. De nya i Fjällbacka. Den sistnämnda är 
båtarna äro byggda efter sam- avsedd för apotekare Torsten 
ma mallar som den första med Ahlzen. 
några små förändringar. Mate-
rialet i båtarna är liksom förut Vid sidan av båtbygget så växer 
av lärkträd, vilket båtbyggare de på vintern upplagda båtarnas 
Jansson lär vara rätt ensam om. antal runt varvet. I &- är det 
Det skall nu bli mycket intres- c:a 80-talet. Personalen har där
sant att se hur dessa nya båtar för utökats och det är glädjande. 

Fjällbacka IdroUsplatsförening 

har hållit årsmöte i Gröna Lid 
under hr Arne Fredlunds ordfö
randeskap. Ordföranden erinra
de om förlusten inom idrotten 
genom Ingemar Järunds bort
gång, Ur verksamhetsberättel
sen framgick att under året 
sålts en bostadstomt för 2.800 
kr., inkomst från sommarfester
na 4.000. Till Ingemar Järunds 
minnesfond hade influtit kronor 
1.755: -. 

Föreningens skulder utgör kr. 
6.306: -. Wilhelm Sten or och 
Ingemar Järunds minnesfonder 
uppgår tillsammans till 3.234:-. 
Till ledamöter i styrelsen åter
valdes hrr Evert Waldner, Bengt 
Olofsson, Arne Fredlund samt 
nyvaldes hr Olof Juliusson. Till 
revisorer valdes hrr Algot To
rewi och J ens Hilmersson. 
Platschef blev hr Bengt Olofs
son. 

Tennistävlingar 
I samarbete med den nystarta
de tennisklubben kommer fjäll
backamästerskapen i tennis att 
anordnas under veckan 19-25 
juli. Antalet klasser blir det
samma som föregående år. När
mare bestänImelser om tävlingen 
kommer att i god tid meddelas 
genom anslag vid tennisbanan. 

FRUKT och 
GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJÄLLBACKA Telefon 0525/31074 
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en liten Höganässak, förtjusan
de, gul och brun, en och en 
halv decimeter hög. Min mor, 
som var sist kvar i hemmet fick 
den. Fastän ganska liten var jag 
förälskad i den lilla urnan, och 
fick då veta varifrån den kom
mit. Sedan trettio år tillbaka i 
tiden är den i min ägo. Vid bo
uppteckningen efter min far sa
de min mor till mig: Tag fa
miljeIdenoden som du älskar, 
nu är den din. Så småningom 
får den gå i arv till någon av 
mina syskonbarns barn, ty själv 
är jag barnlös. Min mor var den 
siste i sin familj som dog, hon 
var nittiosex år. 

Mormor och morfar hade elva 
barn men två daga vid späd 
ålder. Mormor dog efter några 
års sjukdom. En dag tre år in
nan hon gick bort, var det auk
tion på "fattighjon" som det då 
hette. En liten fyraårig flicka 
bjöds ut till den som begärde 
minsta summan. Morfar sade 
då: "Har jag haft elva förut så 
är det lika bra att dussinet blir 
fullt". Den lillas mor var sin
nesrubbad, hon hade heller 
ingen far utan socknen måste ta 
hand om både mor och barn. 
Morfar sade: "Barn och männi
skor skall inte säljas, jag tar 
henne utan ersättning". Mor/
mor, Som redan var märkt av 
sin sjukdom, blev allt annat än 
glad; Flickan var full av ohyra, 
sår och hade även skorv som 
satt som en kaka ovanpå hjäs
san. Mormor tog sig an henne 
efter bästa förmåga och den lil
la Chariatt, som hon hette, blev 
återställd. Vid mormors död 
kom min mor till en äldre sys
ter. Chariatts öde har fallit i 
glömska, men jag vet 'att hon 
blev gift med någon längre upp
åt landet, ty hon sökte upp min 
mor då jag var ungefär nio år. 
Sedan morfar varit ensam i 
många år gifte han sig. Hans 
tilltänkta ägde en liten eka, 
som han kunde fara ut med för 
att fiska. Det var nog den som 
drog, kärleken var nog inget be
vänt med, de hade ju båda fö.r 
åtskilliga år sedan passerat li
vets middagshöjd. Lyckan blev 
ej heller långvarig, han kom till 
lasarettet och snart kom lieman
nen på besök. Det har sagts att 
jag liknar Ola. Någon skönhet 
har ingen av oss varit, man får 
vara glad att man fått leva sitt 
liv utan några skavanker. Man 
har mycket att vara tacksam 
för. 

Då min mor var fem år hade 
de en ilsken ko i besättningen, 
hon kallades Bruna. Min mor 
berättade att hon låg sjuk, det 
var senhöst, blåsigt och kallt. 
De hemmavarande vara för till
fället i ladugården. Korna hade 
släppts ut för att dricka vatten. 
Under tiden städades i ladugår
den, det gjordes rent och halm 
och strö lades på golvet i båsen 
o. s . v. Barnet smet ut halvna
ken till det lilla huset med hjär
tat på dörren. Just som hon 
skulle passera baksidan av la
dugården fick Bruna syn på 

henne. Ladan låg på en slutt
ning, vilande på stenar på bak
sidan, under loggolvet stod en 
släde. Dit sprang femåringen 
för att undkomma den rasande 
kon. Bruna, wm inte kunde gå 
rak under golvet, kröp på knä, 
men kunde inte nå barnet. Då 
korna gått in saknades Bruna. 
Då hördes skrik och små stöti
ga råmanden. De rusade ut och 
fick höra hur det var fatt. Den 
av köld skakande ungen bars in 

0010- tävling 
Som framhölls i föregående FB 
kommer vi även i år att anord
na en fotopristävling. Denna 
gång är det fråga om rörliga 
bilder. Följande tävlingsbestäm
melser gäller: 

1. Filmen skall vara av 8 mm 
bredd. 

vert tillsammans med ett slu
tet kuvert, inuti vilket äga
rens nan1n och adress är an
givna. 

6. De bästa filmerna kommer 
att visas vid årsmötet, var
vid de tre bästa prisbelönas. 

2. Filmen skall ha anknytning 
till Fjällbacka. i sängen igen. Febern steg oro

väckande och det var nära att 
hon fått sätta livet till. Den livs- 3. 
farliga kon slaktades, ty ingen 
kunde ju veta när den gick till 4. 
anfall eller vems tur det blev 
nästa gång. 

Filmen bör ha en längd av 
c:a 3-5 min. 
Tävlingen gäller såväl färg 
som svart-vitt. 

5. Filmen skall läggas i ett ku-

7. Filmen skall inlämnas före 
den 10 juli till John Johans
sons Skoaffär. 

Vi hoppas slutligen att alla som 
har filmning som hobby ställer 
upp i denna tävling och ger oss 
övriga medlemmar möjligheter 
att ta del av vad Ni åstadkom
mit. 

Själv har jag alltid haft respekt 
för varelser med horn, klövar 
och svans, jag menar sådana 
som existerar i verkligheten, ja 
förresten även den, som förutom 
dessa regalier även bär en eld
gaffel. Nog har mörka moln ho
pat sig på min väg ibland, och 
min stig ofta varit törnbeströdd, 
men sådant räknas till det för-
flutna. 
Gardinen är upprullad, lampan 
avskärmad, jag sitter vid fönst
ret och skriver. Plötsligt kän
ner jag att någon betraktar mig 
utifrån Dagen är förläng e sedan 
förliden. Inte får jag väl besök 
vid denna sena timma? 
Så höjer jag blicken, det är 
mångubben som tittar in genom 
den allra översta fönsterrutan. 
Han ser glad ut och ler mot 
mig, gamla människan. J ag ler 
tillbaka. Överseende måste jag 
ha med honom, ty månen är 
full. Tyst nynnar jag sången 
"Den farliga månen" eller he-
ter den kanske "Du gamle må
ne". Lägger så mina skrivark 
åt sidan, släcker lampan och 
drar mig tillbaka till min sov
kammare. Vinden har ökat, den 
kommer från sydväst, det susar 
i kaminröret ocholjekaminens 
ventil vippar av och an. Det 
verkar sövande. Nu vet jag att 
böljorna kastas och brytes mot 
pålverket vid fiskeriföreningens 
brygga, ligger där någon fiske
båt får den också duschar gra
tis. På marken utanför strör 
månen sitt silver. 

Du käre måne, allt vad du 
har fått se 

o förtälj oss om de. 

1: e pristagaren förra årets fototävling tagen av apotekore Skarstedt. 

FFF·Nålen 
som årsmötet 1961 med stor acklamation beslöt alt styrelsen 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 kli ch e 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. Kr: 3:75 

Klipp ur nedanstående kupong och rekvirera nålen nu! 

E. W. Till 

SANNES 

Eldningsoljor - Smörjoljor 
I parti och minut 

RDYAL 

Föreningen för Fji:illbacka 

c/o F:a Johns Skor 

FJÄLLBACKA 

V. g. sänd pr postförskott omgående 

Namn 

Adress 

st. FFF-nålen ii 3:75. 


