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Ett avslutat kapitel • • • 
Fjällbacka municipalsamhälles 
stämma har för alltid tonat bort 
till historien. Vid en högtidlig 
sammankomst på Hotellet den 
30 december under närvaro av 
kommunala representanter och 
representanter för municipal
samhället överlämnades muni
cipalsamhället till kommunen. 
Municipalfullmäktiges vice ord
förande, hr Arndt Berggren, 
hälsade representanterna med 
damer hjärtligt välkomna. I sitt 
anförande erinrade hr Berggren 
om samhällets utveckling under 
de senaste decennierna. 1930-
talets mörka år med depression 
och arbetslöshet var en hård 
tid. Men under denna tid sked
de dock mycket värdefullt för 
municipalsamhällets framtid. 
Det byggdes vägar, kajer, anla
des vatten och avlopp m . m . vil
ket hade stor betydelse för den 
framtida utvecklingen. Allt har 
skett i samförstånd med kom
munen och berörda myndighe
heter, vilka alltid visat muni
cipalsamhället stor välvilja. 

Därefter utbringades ett fyrfal
digt leve för Kville kommun. 

Kommunens välkomsthälsning 
till municipalsamhället vid dess 
uppgång i kommunen framför
des av kommunalfullmäktiges I 
ordförande hr Torsten Lindskog. 
Han erinrade om det framtida 
värdet av den kloka och fram
synta kommunalpolitik som be
drivits inom municipalsamhället 
under många år. Denna politik 
har alltid gjort det lätt för 
kommunen att biträda inkomna 
framställningar och förslag. Den 
anda, vilken Fjällbacka-borna 
besjälas av i dag, lovar gott för 
den framtida utvecklingen. 
Kommunalnämndens ordförande 
hr Raymond Hansson, talade om 
den förestående avvecklingen av 
municipalsamhällets administra
tiva verksamhet. Hr Hansson 
fastslog, att det ej gällde ett 
"gravöl" utan ett fortskridande 
aven expansiv verksamhet inom 
Fjällbacka samhälle. Man kan 

foris . på sid. 2 

OXNÄSVY 

Fiskeflottan hamn. 

Ny förening nya initiativ 

Fr. vänster Gösta Franzen Wigo Olausson, Sten Rönnblom, John I. 
Johansson och Olof Juliusson. 

Fjällbacka samhälls
förening bildad 
Vid ett sammanträde under vå
ren med den förutvarande mu
nicipalfullmäktigegruppen be
slöts att utse en interimstyrelse 
vilken skulle handha frågan om 
bildande aven samhällsförening. 

Den 14 maj kallades allmänhe
ten till sammanträde och ett 35-
tal såväl gamla som unga var 
närvarande. Interimstyrelsens 
_ordförande, hr Sten Rönnblom, 
hälsade välkommen och valdes 
att leda förhandlingarna. Efter 

några inlägg, vari framhölls vik
ten av att det inom samhället 
finnes en organisation, som kan 
upptaga framkomna spörsmål 
och föra dessa fram till lösning 
beslöts att bilda Fjällbacka 
Samhällsförening. Vid detta 
sammanträde fastställdes förslag 
till stadgar. Medlemsavgiften 
skall vara fem kronor per år. 

Styrelsen fick följande sam
mansättning: hrr Sten Rönn
blom, ordf., Wigo Olausson, v. 
ordf., John L Johansson, sekr., 
Gösta Franzen, vice sekr och 
Olof Juliusson, kassör. 

Vack.er akvarellmålning av C. F . von Zaltea, överlämnad 
till Fjällbacka samhälle av 

Landshövding Per Nyström, Gö- Landshövding Per Nyström den 
teborg, har till Fjällbacka sam- 12 juni 1965. 
hälle överlämnat en akvarell -------------
föreställande framstranden "Lo-
sebokte till gamla ångbåtsbryg- • 
gan", målad år 1882. Tavlan Arsmötet 
skall placeras i en framtida 
kommunal lokal i Fjällbacka, Som vanligt kommer årsmötet att 
men skall intill dess denna 10- förläggas till Församlingshemmet 
kalfråga är ordnad, anbringas i och har bestämts till torsdagen 
ålderdomshemmet Aldersros lo-
kaler tillsammans med en tidi- den 22 juli kl. 19.30. I samband 
gare tavla till samhället. Tav- härmed kommer vi att visa filmer 
lan bär inskriptionen: Akvarell från Fjällbacka med omnejd . 
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Förlängning av säsongen 
Runt Fjällbacka finnes ett 

utomordentligt fritidsområde 
som borde kunna utnyttjas me
ra och under längre tid. I stort 
sett har man säsong mellan 20 
juni till 20 aug. Denna säsong 
borde förlängas. Våren och hös
ten i Fjällbacka är många gån
ger minst lika tjusig som som
maren. För dem som är intres
serade av fiske tillkommer dess
utom att torsk och makrill nap
par bättre, vilket sportfiskarna 
redan har upptäckt. Med ökad 
fritid och bättre ekonomi har 
möjligheterna för Fjällbacka 
ökats väsentligt. Det fordras 
dock initiativ för att göra sam
hället ännu mera tilltalande. 
Vad kan då göras? 
Man kan exempelvis anlägga en 
swimmingpool med tempererat 
vatten, vilket skulle öka triv
samheten och kanske bidraga 
till att bl. a. sommargästerna 
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SYFTE: 
Föreningen för Fjällbacka 
har till syfte att verka för 
Fjällbackas utveckling fram
förallt på näringslivets om
råde. Föreningen vill därför 
stärka intresset för Fjäll
backa i första hand bland 
före detta Fjällbackabor och 
bland sommargäster i sam
hället och den närmaste 
bygden. 

får anledning att vistas i Fjäll
backa under längre tid än hit
tills. Swimmingpooler byggs nu 
runt om i Bohuslän. Som exem
pel kan nämnas Strömstad, Ly
sekil, Smögen och nu ko,mmer 
även Grebbestad enligt uppgift 
att få en sådan anläggning. 
I Fjällbacka har vi ett mycket 
bra läge för en swimmingpool. 
Vad vore naturligare än att i 
så fall välja Badholmen för en 
sådan. Där har man friskt vat
ten på utsidan om holmen, var
vid vattenintaget kan ligga så 
lågt att man vid älvvatten ändå 
erhåller klart vatten i bassän
gen. På Badholmen bakom plan
ken är man också skyddad för 
vindar. Det är vidare en fördel 
att förlägga en swimmingpool i 
samband med de andra badan
läggningarna. Dessutom är Bad
holmen en mycket idyllisk plats. 
Med en swimmingpool skulle 
man få tillgång till salta fri
luftsbad 6 mån. av året i stäl-

Ett avslutat kapitel . . . 
se ljust på framtiden genom den 
aktivitet som präglar utveck
lingen på industrins område. 
Den stora styrkan ligger i, att 
den expanderande industrin lig~ 
ger i händerna på bygdens folk. 
Till sist talade municipalnämn
dens ordförande hr Elon Eng
berg. Han erinrade om att det 
tagna steget upp i kommunen 
inte är något märkvärdigt ur 
kommunalpolitisk synpunkt. 
Centraliseringen bedrives över 
hela landet och större kommu
ner bildas. Det är en naturlig 
sak, att municipalsamhället nu 
går upp i storkommunen, så att 
en kommunal enhet finnes då 
en ytterligare kommunal sam
manslagning blir aktuell. 

Kommunalfullmäktiges ordfö
rande Torsten Lindskog talar o. 
framför kommunens välkomst
hälsning till Fjällbacka muni
cipalsamhälle. Lindskog flanke
ras av från vänster Fjällbacka 
municipalnärnnds ordförande 
Elon Engberg och fru Gun 
Hansson, från höger av: muni-
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let för 2. Det kan förresten va
ra si och så med baden även 
på sommaren då temperaturen i 
vattnet ofta avskräcker de fles
ta. Man kan hindras av älvvat
ten och så har vi förstås mane
terna som ibland sätter stopp 
för all badning. 

Det är klart att en sådan an
läggning kostar pengar, men 
den kan också få stor betydel
se för samhället. Det är heller 
inte uteslutet att den kunde bli 
ekonomiskt bärande. 

När badhuset byggdes på sin 
tid, så skedde detta, så vitt jag 
vet, genom personliga initiativ 
och ekonomiska risktaganden 
från samhällsbornas sida. I dag 
är ekonomin bättre och så har 
dessutom samhället utökats av 
ett mycket stort antal bofasta 
sommargäster, som borde ha 
verkligt intresse aven swim
mingpool med tempererat vat
ten. 

for/s . från sid. , 

Även hr Engberg ansåg Fjäll
backas framtid ljus, och ansåg 
att samhället bör vara tacksamt 
för den framsynthet som de 
gamla företrädarna för samhäl
let visat genom att ta tillvara 
alla intressen under åren. Vi 
måste satsa på ungdomen. Det 
är de som skall ge liv åt bygden 
och deras intresse för kommu
nalpolitiken väckas, då de måste 
övertaga de uppdrag som de 
gamla så småningom lämnar. 
Vacker underhållningsmusik ut
fördes av pianisten Georg 
Aronsson och violinisten Elon 
Engberg. Hr Engberg svarade 
även för solosång och allt rönte 
stor uppskattning. 

A. Torewi. 

cipalfullmäktiges vice ordföran
de Arndt Berggren, fru Fanny 
Lindskog, kommunalnämndens 
ordförande Raymond Hansson 
och fru Ing-Britt Engberg. 
Till höger å bilden hälsovårds
nämndens ordförande Berthold 
Larsson och beredningsnämn
dens ordförande Valfrid Olsson. 

Arsfest 
FFF kommer även i år att an
ordna en gemensam festlighet 
med supe och dans. Det blir i 
år fredagen den 23 juli kl. 20. 
I samband med festen hålles 
prisutdelning från tennistäv
lingarna. 

Nya medlemmar 
Föreningen för Fjällbacka häl
sar nya medlemmar hjärtligt 
välkomna. Många har under 
åren kommit i kontakt med tid
skriften Fjällbacka-Bladet och 
blivit medlemmar i föreningen. 
Men säkert finns det fler som 
vill göra detta men som saknar 
tillfälle därtill. Därför sänder vi 
nu ut tidskriften under några 
adresser och hoppas, att veder
börande därigenom ges tillfälle 
att bli medlem genom att med
dela detta till Föreningen för 
Fjällbacka. Tidskriften utkom
mer till midsommar och jul och 
medlemsavgiften, sex kronor, 
uttages av de inom landet bo
satta genom postförskott under 
december varvid tidningen bifo
gas. 

Redaktionen. 

Trafikproblemet 
Det av FFF inlämnade förslaget 
om trafiken i samhället har 
överlämnats till Trafiknämnden 
som nu har hand om dylika frå
gor. Denna nämnd är nyinrät
tad och sorterar under länssty
relsen. Ordförande är polismäs
taren i Strömstad och från Kvil
le kommun finns två represen
tanter, nämligen herrar Ragnar 
Weis<eth och Ingvald Sandgren. 

lutherhjälpen 
Slutsumman för lutherhjälpens 
fasteinsamling i Kville omfat
tande Kville och Fjällbacka 
kyrkor samt Hamburgsunds ka
pell stannade vid 5.090 kr. Ett 
resultat som betecknas som 
mycket gott. 

NÄR NI BYTER ADRESS 
glöm ej att meddela detta till 
Fjällbacka-bladets redaktion, 
Fjällbacka. Fortfarande finnes 
det bland medlemskåren de som 
ej tänker på detta med påföljd 
att de ej erhåller tidningen. 

Redaktionen. 

Bär 

FFF·Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 
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Nya sjömärken Nya sjöjarlsregler EV AS bygger ut 
Från och med denna sommar 
gäller ej de gamla sjökorten, ef
tersom nya prickar införts i al
la farvatten. Det nya systemet 
bygger på en överenskommelse 
mellan Norge, Danmark, Fin
land och Sverige om enhetlig 
utprickning i de nordiska far
vattnen. Man har härvid utgått 
från det finska systemet som 
innebär att kvastprickar och 
rusko,r försvinner och ersättes 
med trattar och koner med res
pektive röd och svart färg. Man 
skiljer på två slag av utprick
ning nämligen i farled och öp
pen sjö. 

Inomskärs anordnas farleder 
med hjälp av prickar och bojar. 
Sådana prickade leder markeras 
i sjökorten liksom förut med 
heldragna linjer. Varje farled 
har en av Sjöfartsstyrelsen fast
ställd huvud riktning, nord-syd
lig eller ost-västlig. 

Utprickningen i farlederna sker 
med hänsyn till den fastställda 
huvudriktning som farleden 
sträcker sig i. Röda prickar och 
bojar finnes nord eller väst om 
farleden och svarta prickar och 
bojar syd och ost om farleden. 
Vissa undantag måste dock gö
ras från denna regel, exempel
vis när farleden väsentligt av
viker från huvudriktningen. Vid 
gång igenom samma fa, led skall 
man nämligen alltid ha samma 
slags prickar eller bojar på 
samma sida oavsett om farleden 
i vissa delavsnitt väsentligt av
viker från den fastställda hu
vudriktningen. 

Prickar nord och väst om far
leden kännetecknas förutom av 
sin svarta färg med en eller 
flera koner eller som slät prick. 
Mitt i farleden på mindre grund 
som kan passeras på båda sidor 
står svartröda ballongprickar. 

Utprickning i öppen SJO göres 
enligt det så kallade kardinal
systemet. Det innebär att bä
ringen, d. v. s. riktningen, från 
det grund som utmärkts är av
görande för utseendet och fär
gen. Fyra olika prickar har man 
i detta system. Norr om grund 
har man svart kon. Väst om 
grund har man svart kon överst 
med en tratt under. Syd om 
grund röd tratt och slutligen 
ost om grund röd tratt överst 
med en kon under. Utsjö
prickarna äro dessutom större 
och kan liksom i farlederna för
ses med en eller flera · ballonger 
för igenkänning. Nord och väst 
om grund kan dessutom före
komma svarta bojar och syd och 
ost om grund röda bojar. 

Utmärkande för det nya syste
met är dess lättfattlighet. Man 
har bara fyra sorters prickar, 
en fö,r varje väderstreck, oav
sett om man rör sig i farled el
ler i öppen sjö. 

Från och med den 1 september 
1965 införes nya sjövägsregler 
vilka förenklats, men där be
stämmelserna för småbåtsägar
na skärpts. Förenklingen yttrar 
sig bl. a. i att fartygen fortsätt-

I början av juli öppnas Evas 
nya självbetjäningsbutik. Den 
gamla har så småningom visat 
sig för trång och därfö'r kom
mer man nu att flytta in i helt 
nya lokaler som är under bygg
nad öster om de hittillsvarande. 

ningsvis skall mätas i längd och Det är ännu svårt att få en klar 
inte i ton, vilket gör det lättare bild över hur den nya affären 

kommer att ta sig ut, då den 
att till exempel välja lantern- delvis skyms av det gamla 
system för småbåtar. "Falkegårdshuset" som dock 
Också väjningsreglerna förenk- snart skall rivas. Om man tän-

ker sig att man från det blivan
las. Ingen skillnad skall göras de torget vänder blicken mot 
på segelfartyg som seglar för den nya "Eva-affären", så tror 
bidevind eller öppen vind. Hu- vi att det kommer att se gan
vudregeln blir att segelbåt med ska trevligt och pampigt ut. &r
vinden om babord väjer för den kitekt SAR Rune Hellgren, 

sommar-fjällbackabo sedan fle-
som har vinden om styrbord. ra år tillbaka, har gjort rit
De skärpta reglerna för små- ningarna. Enligt vår mening har 
båtsägarna innebär vidare att: han också lyckats mycket bra 
"den som seglar för sitt nöjes härmed. Han har med de tre 
skull väjer för deri som seglar gavlarna mot torget givit bygg
för sitt bröd". Vidare k 11 naden en utpräglad bohusstil. 

• o • o ~ a Entren till affären utgöres aven 
mmdre batar maka SIg at SIdan I bred och dominerande trappa 
för större fartyg som fordrar och över de stma skyltfönstren 
större djup och mera sväng- finnes ett tak som skjuter ut 

rum. 
från byggnaden flera meter. Det 
sistnämnda kommer säkert att 
uppskattas bl. a . som regn
skydd. 

Vi - I Byggnaden i sin helhet får en 
yta av 300 kvm varav självbe
tjäningshallen utgör 170 kvm. 
Resten går åt till lager, kylut-I försäljer 

-, installerar 
-, reparerar 

ALLT ELEKTRISKT Färska räkor 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 

BANKFACKET 
-INTE BARA 
FÖR AKTIER 
Visst lägger man aktier och andra värde
handlingar i sitt bankfack - men också 
andra värden, som skyddas effektivare i 
ett bankfack. Det kan vara privatbrev, fri
märkssamlingar och släktklenoder - så
dant som inget försäkringsbolag i världen 
kan återställa. 
I ett bankfack hos Göteborgs Bank ligger 
allt skyddat mot stöld och brand. Ingen 
annan än Ni själv har tillträde till facket, 
som är Ert för bara några ören om dagen. 

rymmen etc. Självbetjänings
hallen som planerats av AB 
Köpmannatjänst får en tidsen
lig utformning med modern in
redning, kyldiskar för charku
terivaror samt förvaringskylrum 
för mjölk, frukt och grönsaker. 
Förutom livsmedel kommer 
även husgeråd, glas och porslin 
att säljas. 

Den gamla affären kommer att 
utnyttjas helt och hållet till ba
geri som hittills haft det alltför 
trångt. Man kommer även i 
fortsättningen att vara ombud 
för SJ och Systembolaget. 
Vi frågar fru Eva Johansson hur 
denna flotta affär kommit till 
stånd och erhåller följande his
torik. Ar 1935 startades ett ba
geri i Hällevadsholm. 1938 över
togs bageri- och kaferörelsen 
mitt emot Stora Hotellet. 1942 
inköptes så den nuvarande fas
tigheten, där man hade kondi
tori och kafe och även barnbe
klädnadsaffär. 1955 ö,vertogs 
Olof Wahlbergs speceriaffär som 
flyttades till egna lokaler och 
1962 övertog man Bror Bräcks 
eftr:s charkuteri som nu kom
mer att flyttas till den nya lo
kalen. 

Vi hoppas att den nya affären 
skall bli till god nytta för f j äll
backaborna och badgäster och 
önskar Evas lycka till. 

Varm korv 

Vid fiskbryggan 

Telefon 0525/31289 
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Från Fjällbacka-skärgårdens växtvärld 
Redan några få års vistelse in- i en bergskreva den 18 juli 1925 
om samma område väcker tan- och finnes nu i Göteborgs bota
kar kring de faktorer, som or- niska trädgårds herbarium. In
saka växlingar i florans sam- samlaren, Astrid Hansson, har 
mansättning från år till år. skrivit sin lilla växtetikett med 
Särskilt känslig är naturligtvis prydlig stil. På en annan litet 
den zon, som är utsatt för vå- större av prof. Carl Skottbergs 
gornas direkta verksamhet, och hand är antecknat: "Första fynd 
vi vet hur bestånd av strand- i Bohuslän, Sveningen, ej = 
kål (Crambe maritima), strand- Svinningen (Sveningen) på Ge
vallmo (Glaucium flavum) m.fl neralstabskartan utan = den 
plötsligt uppträda och kanske största av de s. k. Småsvin
tilltaga i myckenhet för att sa ningarna strax V om Porshol-
åter vara borta. men, N om Hvalön." 

Längre bort från stranden, in När min vän Sverker Stubelius 
över öarna, kan torkan genom under min första Fjällbacka
den saltrnättade vinden sätta sommar orienterade mig om öar
sina spår, och här bör somrar- nas flora, framhöll han bland 
na 1955 och 1959 särskilt ha va- mycket annat alldeles bestämt, 
rit märkbara. Men många väx- att södra delen av Lökholmen 
ter klara sig genom sina frön, var den s. k. Stor-Svinningen 
och alltid finnes någon liten och frågan om eventuell närva
fuktig eller beskuggad springa, ro där av krusbräkenet kom på 
som kan bli tillflyktsort för ar- tal. Sedan dess har vi båda var
ten, varifrån sedan på nytt en je sommar kikat i åtskilliga av 
kolonisering kan ske av mar- dessa öars bergsskrevor utan att 
kerna runt om. återfinna den. Ja, man skulle 

Inom dessa områden tillkommer 
så ett tillbakahållande av vege
tationen genom betesgång. In
sättande av sådan med ungnöt 
torde inte på långt när ha så 
förödande verkan som fårbetet 
Jag har lagt märke till hur på 
vissa fårbetade öar rester aven 
rikligare växtvärld tager skydd 
under törnbuskar, intill slån
snår och i smala klippskrevor 
men överlever där i form av 
minimala individer, ty livet är 
segt. Från sina tillfälliga göms
len skulle arterna kunna rycka 
ut på nytt, om betet försvann. 

Hur skall då vår skärgård se ut? 
Skall det vara kalt och ödsligt 
för det mesta, så att öarnas kon
turer framträda i skarp silhuett? 
J a, visst kan man hålla med om 
detta för öar, vilka möta det 
öppna havet, där ändå inga Flo
ras barn kunna existera. Inom
skärs eller på alla större öars 
och halvöars insida skulle en 
mera leende natur få växa fram 
genom återhållsamhet i betes
gången. En eventuell stängsling 
av någon udde eller en liten 
bukt skulle inte heller vara all
deles omöjligt att genomföra 
Sådana mindre oaser tjänstgöra 
ofta som naturliga mottagare 
för en nyinsådd av sporer och 
frön. Med vindens hjälp och 
fåglar kan de komma långväga 
ifrån och under gynnsamma år 
gro, växa och taga kustlandet 
i besittning. 

Det skulle kräva mycket spalt
utrymme att närmare belysa 
dessa olika faktorer i en öarnas 
skapelseprocess, men låt mig ge 
ett litet intressant exempel. För 
fyrtio år sedan insamlades aven 
seminarieelev från Skara ett 
exemplar aven ormbunksväxt, 
krusbräken (Cryptogramma 
crispa). Det är en art som från 
norska Vestlandet går upp i 
fjällkedjan. Krusbräkenexem
plaret insamlades på Svinningen 

därför frestas att tolka detta 
växtfynd, som någon förväxling 
av etiketter i samband med 
växtpressningen. Det förelig
gande exemplaret har en rätt 
kraftig jordstam! Men det kan 
ju just då ha varit den sista av 
sin ätt på just den platsen. Det 
skall därför bli intressant att se, 
hur krusbräken kommer att 
markeras i, som man hoppas 
snart utkommande, Fries Bohus
läns flora. 

Men till dess kan vi alla Fjäll
backa-vänner hjälpas åt att sö
ka vidare. Dröjer krusbräken 
sig kvar någonstans eller kan
ske rent av kan man vänta en 
nyinsådd? 

Det som kommit mig att draga 
fram saken är det förhållandet, 
att under de gångna fyrtio åren 
har ormbunksväxten utanför 
fjällkedjan påträffats såväl i 
Dalarna som i Värmland och 
1962 ända nere vid Tösse i 
Dalsland. De nämnda landska
pens flora har varit föremål för 
talrika botanisters intresse ge
nom åren och ändå kunna så in
tressanta fynd då och då göras. 
Låt oss därför hålla eventuella 
förändringar i vår övärlds flora 
under observation. 

I maj 1965. 

K. G. Ridelius. 
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Fjällbackafiskare fick 
en tretömmad skär
långa i trålen 

Under räktrålning i Skagerack 
fick fiskebåten Naima av Fjäll
backa en tretömmad skär långa, 
som i motsats till den fyr- och 
femtömmade skäriångan är gan
ska ovanlig i svenska fiske
fångster. Med jämna mellanrum 
händer dock att exemplar in
förs av tretömmad skärlånga, 
som är mer vanlig vid norska 
västkusten. 

Dr Hans Höglund vid havs
fiskelaboratoriet i Lysekil säger 
att han sett 10-20 exemplar av 
tretömmad skärlånga. 

Den tretömmade skärlångan 
Naima fick på 4QO meters djup 
mätte 45 centimeter och vägde 
knappt ett kilo. Fisken är en 
rovfisk tillhörande torskfiskar
na. 

Skäriångan utmärks aven lång
sträckt kropp med små fjäll, två 
ryggfenor, varav en bakre lång 
analfena samt skäggtömmar på 
nosen och hakan. Det är just 
antalet "tömmar" som bestäm
mer namnet på respektive skär
långa. 

bill kUJ1deYf1Qs liäJ1sl! 

I 

I 

I 

f JAlLBACIKA 
MJOllKAffAR 

~ BERTA OLSSON 

Telefon 0525/310 89 

EBBES 
'JUettItUetiJluJ 

FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31125 

NISSE CARLSSONS 

nya 

rlJamr/-tuainfJ 

Allt i modern Hårvård 

Tel. 0525/31125 

Våra nya affärslokaler inrymmer: 

BAGERM z CHARKUIERM z SfECERM 
GLAS och PORSLIN m. m. 

Välkomna! EVA:s 

Fjällbacka Byggnadsmateriallager 

och Snickerifabrik 
TELEFON 0525/31063, 31036 

~--------------------~/ -------------------------. 

För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 
kontakta STIG lINDft 

FJl\LLBACKA - Tel. 0525/31270 

mätt lJätj till ~O-tte1 
HELLBERGS BILSKOLA 
Fjällbacka Tel. 0525/31059 



Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka 

Känt folk # 

I Fjällbacka 

Skådespelaren och teaterdirek- med sin familj njuta aven egen 
tören Sven Lindberg, Stockholm, idyll. Men det är bråda dagar 
gammal Fjällbacka-vän, har nu med att få allt ordnat till de 
förvärvat ett "sommarnöje" på ljuvliga semesterdagarna. Bil
Norra Hamngatan där han för- den visar en glad och avkopplad 
utom bostaden äger en pittoresk teaterdirektör i arbete med att 
sjöbod. Alltid fascinerad av se om sitt hus. 
Fjällbacka-idyllen kan han nu 

Det traditionella påsk. Jkif-flLa mai 
firandet fl' 
ägde rum under sedvanliga for
mer. Mycket folk anlände och 
sommargästerna gjorde sitt för
sta säsongbesök. Under påskaf
tonskvällen tändes ljusen i hem
men, och samhället fick åter nå
got av sin forna karaktär med 
flämtande ljus bakom gardiner
na. Ute i skärgårdsbandet blin
kade ljusen från de eljest öds
liga byggnaderna, och den mör
ka vårhimlen upplystes då och 
då av sprakande och i vackra 
färger nyanserade raketer. Inne 
i samhället tändes den traditio
nella påskelden uppe på Kvarn
berget, där ungdomen samlat 
ihop ett praktfullt bålverk, vil
ket nu med sina flammor satte 
fart på de långnäsade tanterna 
och deras Blåkullafärd. Även 
här gav de sprakande raketerna 
färg och feststämning. Påsksmäl
larnas intensiva detonationer 
blandades under kvällen med 
musiken från festen på hotellet. 

Under kantor Laila Håkansson 
och Lars Torbjörner sjöng Ta
nums, Kvilles och Fjällbacka 
sångkörer in våren på Badhol
men i Fjällbacka. En stor skara 
samhällsbor hade ställt färden 
mot Badholmen trots det kyliga 
vädret för att höra de gamla 
kära nog så välkomna sångerna 
"Vintern rasat ut", "Sköna Maj 
välkommen, "0 hur härligt maj
sol ler" m. fl. Efter sången tän
des ett bål på skäret Gudmun 
och bildade en stilig inramning 
och slutvinjett på både sången 
och vintern. Våren var i Fjäll
backa. 

Gynna 

annonsörerna! 

5 

Vårt semesterparadis 
Fjällbacka I Fjällbacka II 
I fyra år har min familj och Jag ligger i bergens kvällsdagg
jag tillbringat sommarloven på fuktiga gräs och ser ner över 
Västkusten - därav tre fjäll- inloppet och den tunga glödan
backasomrar. Under de långa de solen, som långsamt sänker 
skolterminerna har vi systrar sig över vattnet och försvinner 
ofta kommit på oss själva med bland klippornas svarta silhuet
att - mitt under en skrivning ter. På kajen nere i samhället 
- längta och drömma oss ner vaggas dansbanans kulörta glöd
till sommarparadiset Fjällbacka. lampor av dagens sista vindar. 

Mitt bland franska verb eller x 
och y hörs fisketrålarnas lugna, 
säkra maskindunk och en doft 
av tång och ljum havsvind från 
Väder öa rna sveper genom klass
rummet. 

Vilken nästan ofattbar julklapp 
hal' vi flickor då inte fått i år! 
Tack vare kära fjällbackavän
ners goda hjälp - och mamma 
och pappa förstås - är vi nu i 
besittning av det allra sötaste 
lilla hus. Mitt i Fjällbacka. Vår 
längtan ner till sol, bad, tennis, 
segling (pappa kan bara segla 
baklänges ännu), maneter och 
dansen på bryggan - ja, till allt 
i Fjällbacka - får i och med nu 
en annan innebörd. Jag tror att 
vi alla tre känner att vi hör 
till Fjällbacka i en riktigare och 
allvarligare mening nu. 

Drömmen om ett eget hus vid 
havet har familjen alltid haft, 
och nu skall det bli härligt att 
pyssla och inreda denna lilla 
fina stuga, som tidigare bebotts 
av den nu framlidne hamnmäs
taren Ernst Karlsson. Jag tror 
säkert att vi skall kunna få det 
lika förtjusande, som grannar
na omkring och även hitta två 
sängplatser på vinden åt pappa 
och mamma. Apropå det, så får 
vi nog byta ut ett par trasiga 
tegelpannor på taket. 

Vi har nära till allting och en 
underbar utsikt över inloppet. 
Och därmed världens vackraste 
solnedgång. Utmärkt uppsikt 
över den intressanta kundkret
sen vid räk- och korvstånden 
utanför Fiskeriföreningen. Går 
en propp har vi 91 steg, t. o. r., 
till ELaffären. Grönsaker, fisk, 
kött och bröd, allt inom ett kort 
stenkast. För att inte tala om 
hur nära vi har till vår båt
brygga, tvärs över gatan. 

Medan jag sitter och skriver till 
Fjällbackabladet, håller pappa 
på att stoppa om en gammal 
stolsits, som skall till huset. 
Mamma syr gardiner, Michaela 
provar mina avlagda jeans från 
förra sommaren och Angelica 
sitter mitt emot med papper och 
penna och drömmer sig ner till 
berget ovanför Mörhult, kan jag 
förstå.* 

Och alla längtar vi ner till vårt 
fj ällbackahus. 

Eder Francisca Lindberg. 

*) Se annan plats i detta num
mer. 

Kyrkan reser sig trygg och fast 
från sin höjd, något skymd av 
ljung, som omger mig, och av 
ängsull, som lyser vit mot en 
mörknande himmel. En kapri
fol, Bohusläns underbara blom
ma, sprider frikostigt sin starka 
doft runt omkring. Några fiske
båtars dunkande, då de kommer 
in med dagens last av färska rä
kor, blandar sig med svaga to
ner från dansmusiken. 

Mitt emot Fisker iföreningen lig
ger det lilla hus, som skall bli 
min fasta punkt i detta förtju
sande samhälle. Det är det hus, 
där jag skall känna doft av 
färsk, nystekt makrill inifrån det 
lilla köket, doft av nyplockade 
hallon, blåbär och svamp. Och 
där jag genom fönstret på ga
veln skall höra kvällsflanörer
nas lågmälda röster, fiskebåtar
nas motorer och seglen som slår 
med lösa skot, då de glider in 
mot väntande bryggor. 

Jag vänder nu mina blickar från 
huset och ser havets och himlens 
storhet alltmer förenade med de 
mörka klipporna. Där nere för 
mina fötter ligger Fjällbacka, 
omgivet och skyddat av höga 
klippor, såsom en skimrande 
pärla, fylld av liv och skönhet 
och vänliga människor. 

Sakta går jag nerför berget och 
når vägen samtidigt som dans
orkestern låter Fjällbackavalsen 
övergå i sommarens favoritme
lodi: Twilight Time. Den lövade 
dansbanan fylls av fjällbackabor 
och sommargäster, som, om inte 
alltid förlorade åt varann, så åt
minstone förlorade åt Fjällbacka 
och Bohuslän. 

O, Fjällbacka, det är j a g, som 
ligger för d i n a fötter. 

Angelica Lindberg. 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 341 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525/31141 

MODERN SNABBBKÖP TILL 
EDER TJÄNST 
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Låt oss säga att det fanns en 
fjällbackabo med så långt driv
na ambitioner, att han tog sig 
för att stödja allt slags sam
hällsuppbyggande arbete. Han 
gav inte bara staten och kyrkan 
vad dem tillkom. Han bestämde 
sig också för att stötta upp all 
den verksamhet, som bedrivs i 
de fria föreningarnas form. Det 
finns nu ingen sådan fjällbacka
bo, men fanns det en fick han 
årligen punga ut med rent 
svindlande summor i årsavgif
ter och medlemskort och alla 
andra bidrag, och varje år fick 
han sitta med i 25-30 olika års
möten utöver alla andra sam
mankomster. Detta i en ort med 
endast 770 invånare! Hur har det 
kommit därhän? 

Det är inte alltid så lätt att för
klara, hur och varför en för
ening kommer till världen. Vi 
kan bara kort konstatera, att 
organisationer och föreningar 
under årens lopp har vuxit upp 
som svampar ur jorden i Fjäll
backa och att listan över dem 
får ta upp minst 27 namn (ord
förandes eller fjällbackaleda
mots inom parentes), och vi får 
hoppas att inte alltför många 
organisationer har undgått vår 
uppmärksamhet: 

1. Fjällbacka kyrkokör (Nils 
Carlsson) 

2. Fjällbacka söndagsskola (E. 
Ahlbäck) 

3. Stiftelsen Fjällbacka för
samlingshem (Elon Ahlbäck) 

4. Fjällbacka kyrkliga syför
ening (Gunhild Berggren) 

5. Sveriges kyrkliga studieför
bund (Elon Ahlbäck) 

6. Svenska röda korset (Sonja 
Broling) 

7. Stiftelsen Fjällbacka pen
sionärshem (Syster Kahl
man) 

8. Lottakåren (Sonja Bräck) 
9. Fjällbacka Idrottsklubb (B. 

Olofsson) 
10. Fjällbacka Idrottsplatsför

ening (Arne Fredlund) 
11. Fjällbacka Bordtennisklubb 

(Per Olof Franzen) 
12. Fjällbacka Bridgeklubb (Stig 

Lind) 
13. De vanföras riksförbund 

(Morgan Engström) 
14. Föreningen Fjällbacka havs

bad upa (Bengt Rickards
son) 

15. Fjällbacka badhusförening 
(Evert Waldner) 

16. Segelsällskapet Norderviken 
(Georg Aronsson) 

17. Föreläsningsföreningen (Hil
ding Edesten) 

18. Föräldraföreningen (Thors
ten Norin) 

19. Hembygdsföreningen (Algot 
Torewi) 

20. Fjällbackafiskarnas andels
förening (Bror Öbrant) 

21. Lantmännens centralför-
ening (Rune Lindgren) 

22. Konsumentföreningen (Th. 
Hakeröd) 

23. Folkpartiets lokalavdelning 
(Bengt Kahlman) 

24. Fjällbacka arbetarekommun 
(Axel Karlsson) 

25. Arbetarnas bildningsförbund 
(Stig Gustavsson) 

26. Föreningen för Fjällbacka 
(Harry Järund) 

27. Fjällbacka samhällsförening 
(Sten Rönnblom) 

Dessutom får vi räkna med att 
åtskilliga fjällbackabor är års
avgiftsbetalande medlemmar i 
organisationer utan särskild 
förankring i Fjällbacka. 
En i sanning imponerande lis
ta! Den växte fram under de 
intervjuer jag hade med en rad 
föreningsveteraner, när jag 
skulle skriva den här artikeln. 

När jag tänker på, hur förvåna
de t. o. m. de blev över lis
tans längd, får jag tro att ni väl 
måste baxna av förvåning - ni 
som kanske inte brukar deltaga 
så till den grad mycket i för
eningslivet och kanske för länge 
sedan har gett upp hoppet att 
någonsin kunna finna er till
rätta i organisationsdjungeln! 
Förklarar den listan någonting? 

Det kunde möjligen vara vad 
alla föreningar klagar över näs
tan utan undantag: det ringa 
deltagandet från allmänhetens 
sida. Problemet möter nog redan 
på styrelsenivå. Förteckningen 
över ordförande visar visserli
gen att klubban är prydligt och 
jämnt fördelad på olika perso
ner. Men hur hade inte en för
teckning över samtliga styrel
seledamöter sett ut? Varje sty
relse har väl i genomsnitt fem 
ledamöter. Ingen styrelse får 
det med mindre än att ett visst 
relativt begränsat antal perso
ner måste sitta med i flera sty
relser på en gång. Det kan bli 
slitsamt, i synnerhet för dem 
som får vara exempelvis kassö
rer i flera föreningar samtidigt. 

Störst blir dock problemet på 
vad jag skulle vilja kalla års
mötesnivå. Ett stort antal års
möten stimulerar inte den en
skilde samhällsbons intresse för 
årsmöten _ allra minst när ser
veringen som utannonseras har 
fått en så förödande konkurrent 
som TV-kannan hemma vid få
töljen. Detta finner jag mera 
beklagligt än allting annat, just 
därför att årsmötet ju är det 
mest demokratiska momentet i 
föreningslivet över huvud taget. 

Det är farligt när just detta mo
ment har råkat i misskredit. 

Det är ju här den enskilde I bestå i att någon förening upp
medlemmen har sitt tillfälle att löser sig själv bara för att få 
göra sin stämma hörd och få de den långa listan nedbantad -
ändringar till stånd, som han sådant händer helt enkelt inte. 
skulle önska. Men utnyttjas den
na möjlighet - eller lättare 
sagt: stimuleras den enskilde 
medlemmens intresse för denna 
möjlighet? Jag tror det knap
past. Alla tänkbara önskningar 
och klagomål höjs hemma i stu
gorna och ute på torgen. Men 
att gå till ett årsmöte för att 
i demokratisk ordning säga sitt 
ord till dem det vederbör, där
till bekvämar man sig inte. El
ler har man gått dit, kommer 
de kloka frågorna och synpunk
terna inte fram förrän långt ef
ter det att klubban har fallit 
och mötet är avslutat. Då blir 
den debatt, som uteblev, desto 
livligare när den har kommit 
för sent. Och förargelsen är 
stor . Jag vill påstå, att felet in
te bara ligger hos den enskilde 
medlemmen, det ligger redan i 
sakens natur. Läget är för till
trasslat för vanligt folk. Det 
överblickas knappast ens av få
talet professionella förenings
svenskar. 

Går det att råda bot på det här 
problemet? Det vore absolut 
möjligt. Rationalisering är ju ti
dens lösen. Den kommer inte att 

Men . den borde kunna bestå 
däri, att hela föreningssverige 
här i Fjällbacka tog och fråga
de sig, om vi inte har gått in 
i tider som är annorlunda än 
dem, i vilka de flesta föreningar 
bildades. Då fick fria organisa
tioner ta itu med uppgifter som 
den borgerliga och kyrkliga 
kommunen inte brydde sig om. 

Numera intar dessa myndighe
ter en betydligt vänligare håll
ning gentemot sådana projekt. 

Varför inte påbörda kommunen 
uppgifter av allmänt intresse och 
låta dem drivas med skatteme
del i stället för att såsom hit
tills utnyttja givmildheten hos 
ett visst antal - inte alltid sär
skilt rika - personer? I så fall 
skulle vi nog få bevittna en och 
annan sammanslagning. Jag tror 
att föreningarna själva skulle 
må väl av det. 

Men framför allt tror jag, att 
den enskilde medlemmen - el
ler den där fjällbackabon jag 
beskrev i början - skulle må 
väl av det. 

Elon Ahlbäck. 

Sommarplaner 
Tiden går fort när man är kär, 
säjs det ibland. Så är det för
visso också när man har mycket 
att göra. Ser man tillbaka, så 
är det inte så länge sedan isen 
låg och det var full vinter. Ja, 
den sista tiden har lovat myc
ket, om nu bara juli kan hålla 
vad maj lovat, så kanske vi får 
ett nytt 1959. Riktigt så torrt 
behöver det ju inte vara för
stås. Fjällbacka är som allra 
vackrast just så här års med en 
grönska som står så enastående 
mot sjö och kala bergsknallar. 

Vad skall man väl kunna säja 
om sommaren? Hoppas på 
vackert väder och en lugn och 
trivsam semester för alla jäk
tade och stressade människor. 

Lugn. J a, var går gränsen när 
det gäller en sådan fråga? Hur 
skall man kunna avpassa en 
badort, så att miljön passar he
la familjen, från morfar och 
mormor till sonson och sondot
ter. Vem skall rå? Om vi drar 
ner rullgardinen för tidigt, 
gnäller ungdomen, har vi öppet 
för länge, gnäller dom gamla. 

Vi som skall försöka ge service 
åt sommargäster ställs alltid in
för sådana problem och det 
skulle vara roligt att få syn
punkter från annat håll än en
bart fjällbackabor. 

Jag skall väl tala om, att Kville 

bryggan till simskolan i Sälvik, 
ett länge närt önskemål som nu 
är på väg mot sin lösning. 

En samhällsförening har bildats 
.sedan "municippet" försvunnit 
och det är väl bara att hoppas 
att ett samarbete kan inledas 
mellan Badortsfö,reningen och 
Samhällsföreningen. Många av 
våra uppgifter är väl i stort 
sett samma. 

För att till slut nämna något om 
sommarens arrangemang. Dan
sen på bryggan börjar som van
ligt på midsommarafton med 
dans runt stången kl. 17.00. Se
dan dans för större kl. 21.00>-
01.00. Idrottsfesten blir 3-4 ju
li. Badortsfesten den 16-17-18 
juli under förutsättning att ka
jen är tillgänglig. Styrelsen 
vädjar som alltid om hjälp med 
att klä och resa stången och lö
va bryggan. Vi börjar klä kl. 
15.00 och reser sedan stången 
så fort den är färdig. Festkom
mitten vädjar om hjälp med 
försäljare under festkvällarna, 
alltså den 3----4 och 16-17-18 
juli. Medverkande får fritt in
träde, annan ersättning utgår ej. 

Om någon vill hjälpa till med 
lottförsäljning så går det bra att 
anmäla detta endera direkt till 
undertecknad eller till John J 0-

hanssons Skoaffär. 

Till sist: Väl mött i Fjällbacka. 

kommun har lovat att förbättra Thorsten. 
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Hemma oid haoet 
Claes Krantz sista bok blev 
"Hemma vid havet". Den är en 
samling natur- och kulturskild
ringar från Bohuslän. De flesta 
av dessa finner vi i författarens 
tidigare "Bohuskust" och "Väst
kust", men texten har omarbe
tats och illustrationsmaterialet 
förnyats. "Boken är alltså en ny 
variant på ett gammalt tema, 
men adresserar sig i sarruna 
grad som sina föregångare till 
människor, som andligen eller 
lekamligen, tillfälligt eller per
manent, är hemma vid havet." 
Från forntid till nutid, från det 
yttersta havsbandet till Bullare
bygden för oss författaren. Han 
berättar om N orderviksholm och 
Söderviksholm. Bakom de nam
nen döljer sig Vedholmarna 
utanför Fjällbacka och Vedhol
men vid Käringön. Dessa namn 
förekommer ideligen i de äldsta 
sjöböckerna och sjökorten, från 
1500-talet. De var viktiga s. k. 
hamnholmar. Ofta har dessa 
karakteriserats som nödhamnar, 
men det säger inte tillräckligt 
om deras uppgift. De var stöd
jepunkter och etappstationer, 
och genom dem var sjöfarten 
bunden vid kusten. "Praktiskt 
taget hela sjötrafiken mellan 
östersjön och de västeuropeiska 
farvattnen smög sig försiktigt 
fram i ständig kontakt med vå
ra kuster." - Sverker Stubelius 
har i sin bok "Fjällbacka" ut
förligt berättat om Vedholmen, 
Skutholmen och Hamnholmen. 

också kom att markeras i sjö
kortet med det bjudande och 
varnande Paternoster." 

Ett intressant avsnitt ägnas åt 
Gerlesborg, dit Emilie Flygare
Car len för lagt händelserna i sin 
roman "Ett köpmanshus i skär
gården". Än i dag ser vi här 
byggnaderna till en köpmans
gård av det slag, som kunde 
blomstra i bohuslänska skärgår
den under 1800-talet. En gård, 
där jordbruk, köpenskap och 
sjöfart förenades under en och 
samma patrons spira. 

Andra utblickar bakåt i tiden 
gör författaren. Han berättar om 
1700-talets stora sillfiskeperiod, 
då det i skärgården växte upp 
328 trankokerier med över tu
sen kittlar. Tusentals lampor 
fick sitt bränsle av det fett, som 
kokades i bohuslänska skärgår
den, och t. o. m. i världsstaden 
Paris lyste lamporna med bo
huslänsk tran. Vidare behandlas 
stenindustrien utförligt. Fisket 
skildrar Krantz i flera samman
hang, och beträffande fiskarna 
i Nordbohuslän skriver han -
"de har av gammalt specialise
rat sig på sådana godsaker som 
hummer och ostron och sedan 
femtio, sextio år tillbaka även 
nordhavsräka". 

Solbadets pioniär på västkusten 
var läkaren Fredrik Lindskog, 
som på 90-talet besökte Käring
ön. "Klockan 12 infann sig her
rarna vid öns sydspets och lade 
sig tillrätta på hällarna, men ef
ter två timmar måste de lämna 
plats till damerna, som tog ut 
sin ranson till klockan fyra." 
Författaren skildrar Käringöns 
historia, som påminner om 
många andra bohuslänska fiske
lägens. På de senaste fyrtio 
åren har Käringöns befolkning 
gått ned från 700 till något över 
200 personer. En kontrast utgör 
Astol, det lilla ösamhället i när
heten av Marstrand. Enligt 
Krantz har Astol den moderna
ste fiskeflottan i Bohuslän. Ett 
par dussin trålare av trä och 
stål hör hemma på ön förutom 
småbåtsflottan för hemmafisket. 
Så berättar Krantz om gammalt 
och nytt i Bohuslän. I sällskap 
med författaren har vi tillbringat 
några fängslande timmar, och 
vi har lärt oss mycket om vårt 
landskap - hemma vid havet. 
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Legala notiser 
85 år 17/8 Fiskaren Berthold Kahl-

2/9 F. d. lärarinnan Alma man, Mörhult, Fjällbacka 
Svensson, Fjällbacka 15/10 Axel Hellberg, Fjällbacka 

8/11 Fröken Hulda Pålsson, 22/10 Fru Greta Lindgren, As-
Liden, Fjällbacka leröd, Fjällbacka 

80 år 
19/12 Fiskaren Uno Nordberg, 

Mörhult, Fjällbacka 

50 år 9/10 Fru Alma Johansson, Säl
vik, Fjällbacka. 

21/11 Fru Hanna Karlsson, 24/7 Fru Gerda Jonasson, Mör
hult, Fjällbacka 

Backa, Fjällbacka 

75 år 
29/7 Fröken Valborg Olsson, 

Nordby, Fjällbacka 

9/7 Fru Ida Holmberg, 21/8 Fru Irma Östberg, Fjäll
backa Dyngö, Fjällbacka 

14/7 Förre stenhuggaren An- 1/10 Disponent Helge Carlqvist, 
ders Engberg, ödsmål, Fjällbacka 
Fjällbacka 1/11 Fru Britta Olsson, Fjäll-

27/8 Fru Dagny J ohansson, backa 
Fjällbacka 2/11 Stig Fridell, Fjällbacka 

21/9 Snickaren Rudolf Gustavs- 21/11 Fru Gunhild Berggren, 
son, Lersten, Fjällbacka Fjällbacka 

25/9 Fröken Hildur Dahlqvist, 24/11 Fiskaren Hugo Hansson, 
Fjällbacka Fjällbacka 

8/10 Fru Jenny Henriksson, 
Källvik, Fjällbacka 

14/10 Wictor Johansson, Fjäll
backa 

11/11 Fru Emma Carlsson, Mör
hult, Fjällbacka 

14/11 Fru Magnhild Pålsson, 
Fjällbacka 

25/11 Fru Wictoria Bruce, Fjäll
backa 

25/12 Fiskaren Karl Holmberg, 
Dyngö, Fjällbacka 

FÖDDA 
17 april 1965: en dotter till skol

kantor Lars Torbjörner och 
hans hustru folkskollärarin
nan Inger f. Andersson 

DÖDA 
10 dec. 1964: F. hembitr. Elsa 

Katarina Karlsson, Råröd 
30 jan. 1965: F. fiskaren Carl 

Mauritz Bohlin, Jakten 1 
3 febr. 1965: F. stenarb. Erik 

70 år Gustaf Gustafsson, J akten 15 

16/7 Målarrnäst. Karl Karlsson, 4 febr. 1965: Fiskaren Edvard 
Alexander Backman, J akten Lersten, Fjällbacka 11 

19/7 

10/9 

Fru Emma Karlsson, Ler
sten, Fjällbacka 
Tidningsbudet Erik Jans
son, Fjällbacka. 

16/11 Förre kustuppsyningsman
nen Arvid Bräck, Fjäll
backa 

1/9 
65 år 

Hemmansägaren Einar 
Dahlqvist, Bräcke, Fjäll
backa 

11/10 Murare Linus 
Fjällbacka 

Bohlin, 

25/10 F. hemmansägaren Karl J 
Karlsson, Råröd, Fjäll
backa 

60 år 
19/8 Linjearbetaren östen 

Strömberg, Fjällbacka 
20/8 Fru Carola Carlsson, 

Bräcke, Fjällbacka 

10 febr. 1965: F. stenh. Gustaf 
Adolf Karlsson 

24 mars 1965: F. stenhuggaren 
Oskar Ludvig Aronsson, öds
mål Norgård 

26 maj 1965: Fiskaren Wilhelm 
Andreasson, Valö 

BLOMMOR, FRUKT 

- GRÖNSAKER -

PRESENTARTIKLAR ID. ID. 

Kärraby Blomsteraffär 
TEL. FJALLBACKA 0525/31049 
HAMBURGSUND 0525/53155 

Farligheternas skär kallar 
Krantz Paternosterskären. För
fattaren diskuterar namnet. Vi 
har väl alla lärt oss, att det var 
sed, att de sjöfarande i gångna 
tider bad Pater Noster, när de 
passerade detta farliga ställe. På 
så sätt skulle namnet ha upp
kommit. Ar 1920 framfördes 
emellertid en ny tolkning, som 
stöddes av den kände ortnamns
forskaren professor Hjalmar 
Lindroth. Den innebar, att nam
net hade uppkommit på grund 
av skärens likhet med ett rad
band - paternosterband. Krantz 
påpekar emellertid, att Pater
nosteröar, ryktbara på grund av 
sin farlighet, finnes i olika trak
ter av jorden, och att det var 
sed, att skepparen läste Pater 
Noster vid passerandet av des
sa. "Och vad var naturligare än 
att det ställe, där denna sed 
borde iakttagas, så småningom 

S. L. 30/8 Fru Dagmar Sörensson, 
Korsö, Fjällbacka 

e", f)4elt~ gå,f)(l 
i /to.ndtaa~ult eller aefH.dC.j.d 
köper Ni i 

PRESENTBODEN 
INGER HANSSON TEL. 0525/31026 

9/10 Verkmästare Sven Hell
berg, Fjällbacka 

13/10 Trafikbilägare Algot Jo
hansson, Fjällbacka 

14/12 Fru Alvhilde Holmberg, 
Dyngö, Fjällbacka 

9/7 

17/8 

55 år 
Målaren Lawrence Wictor, 
Fjällbacka 
Fru Lilly 
Fjällbacka 

Herlogsson, 

({)äl miilt 

FJÄLLBACKA 
BOK. & PAPPERSHANDEL 

TEL. 0525/31019 
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(!;f1 fJlädiebud Från våra medlemmar 
Restauranten i Fjällbacka, f. d. mer restauranten att vara öp
Fjällbacka Havsbad, som en rad pen även vintertid. Det skulle 
år tyvärr har varit stängd kom- betyda mycket för samhället 
mer fr. o. m. Inidsommarafton 
att återigen öppnas. Detta gläd
jande besked gav restaurantens 
nye ägare källarmästare Alf Jo
hansson, Grebbestad, då vi kon
taktade honom när han som bäst 
höll på att pyssla i matsalen. 
Dir. J ohansson kunde inte ge 
några klara besked hur det 
kommer att bli i fortsättningen, 
det får sommaren till stor del 
ge belägg för men kanske kom-

som sådant. 
Dir. Johansson har gjort en vä
sentlig renovering av hela fas
tigheten och besökarna kommer 
säkert att lägga märke till hur 
tjusig interiören är. En med 
andra ord flott restaurant på en 
härlig plats. Vi hoppas den nye 
ägaren kommer att finna det 
hela lönsamt och driva rörelsen 
i den utsträckning han från bör
jan tänkt. 

En kurs 
. 
I navigation 

Brev till Kville Byggnadsnämnd 
Kville 

Undertecknade, som genom 
byggnadsnämndens kungörelse 
den 24/ 3 1965 beretts tillfälle 
granska rubricerade planförslag 
få härmed lämna följande erin
ringar: 
1. Enligt förslaget planeras å 
strandfastigheten Lersten Up
pegården 22 en parkeringsplats 
för 22 st. fordon. Det avsedda 
strandområdet är en naturskön 
plats av övervägande klippna
tur; ett av de få kvarvarande 
områden i Fjällbacka av detta 
slag. Av gammal hävd har om
rådet varit de infödda fjäll
backabornas badplats och be
nämns än i dag bland ortsbe
folkningen som "badberget". 
Den tänkta parkeringen skulle 
totalt förstöra den idyll, som 

vilken pågått i medborgarsko
lans regi avslutades under våren 
i Fjällbacka. Det var åtta per
soner som förkovrat sitt vetan
de i navigation. Kurslärare var 
lotsen Sylve Bräck, Fjällbacka, 
och deltagarna var från kom
munen. Kursen pågick under 
trettio timmar och omfattade 

studier av sjölagen. Man ägna- finns där i dag. Därtill kommer 
de stor vikt vid den nya ut- at! en st?r mängd klippmassa 

. . . maste sprangas bort. 
pncknmgen vIlken kommer att Man frågar sig osökt vad pla-
träda i kraft under året. I neraren haft för avsikt med den 
Tentator var sjökapten Per if

F
' rå~avara~de par~eringsplatsen. 

Larsson Smögen vilken efter astJghetsagarna I grannskapet 
" har att själva ordna med par-

elevernas avlagda examensprov kering av sina fordon på resp. 
utdelade behörighetsbevisen. tomter. En parkeringsplats för 

samhäl1et bör ligga centralt och 
ej i utkanten av bebyggelsen. 
Därest samhällets parkerings
plats icke kan förläggas centralt 
av utrymmesskäl, bör den i vart 
fall ligga i anslutning till Fjäll
backas huvudinfart från norr / 
nordost. Om platsen är avsedd 
för tilh'esande turister, kommer 
området definitivt att förlora 
sin attraktion genom att en stor 
del av området får karaktären 
av "asfaltöken". Parkeringsplats 
för turisterna bör i stället ord
nas genom en utökning av den 
på fastigheten Lersten Uppegår
den 23 i förslaget upptagna par
keringsplatsen. Ett annat tänk
bart strandområde - om nu 
nödvändigtvis parkering skall 
ordnas vid stranden - är fas
tigheten 273, som ur natursyn
punkt är mindre tilltalande än 
22 • 

Frön vänster kursledare lotsen Sylve Bräck, verkmästare Nils Eriksson, 
sjökapten Per Larsson och varvsägare Bror Jansson. 

Ett ytterligare tungt vägande 
skäl till att parkeringsplatsen 
uteslutande skall förläggas till 

Som gäststuga 

Som sommarbostad 

Som bostad under sommarresor 

Som bostad för vintersemester i fjällen 

EN HUSVAGN FRÅN 

AB ARBOCO 
Box 116 Tel. 0522/14970 

UDDEVALLA 

23 är att kommunen - enligt 
vad som förtäljts oss - i prin
cip antagit ett av Föreningen för 

Apoteksgatan 
Vägarna till och gatorna inom 
Fjällbacka samhälle har under 
senare år belagts med asfalt. 
Men det är en kvarglömd bit 
från Liden till Pensionat Gröna 
Lid som inte har belagts. Det 
heter alltid när dylika ärenden 
framföres till vederbörande 
myndighet att det kommer "i 
nästa femårsplan". Denna gata 
är permanentad med stor och 
små gatsten. För övrigt är den 
ojämn och vid regntillfällen står 
dypölarna över gatan på grund 
av ,igenslammade gatubrunnar 
och feldosering av gatan. Under 

Fjällbacka framlagt förslag till 
trafikreglering i samhället. För
slaget innebär, att den hittills
varande enkelriktningsskylten 
vid Telegrafen flyttas till kors
ningen i Sälvik, och att "ej ge
nomfartsskylt" skall sättas upp 
vid Telegrafstationen. (Se Fjäll
backabladet, dec. 1964, nr 17 sid. 
7.) Trafikregleringsförslaget går 
således ut på att på den väg 
som leder till den planerade 
strandparkeringen förbjuda all 
annan fordonstrafik än den som 
är nödvändig för fastighetsägar
na. Vad fyller då en stor parke
ringsplats för funktion? 
Till yttermera visso är den 
tänkta biluppställningsplatsen 
för oss - strandområdet angrän
sande fastighetsägare - till up
penbar nackdel. Särskilt gäller 
detta ägaren till 223 som helt 
förlorar utsikten över havet och 
i en framtid får en bilparkering 
som enda vy. Även övriga fas
tighetsägare kommer att få så
väl fysiska som psykiska obe
hag i form av bilbuller, avgaser 
och andra föroreningar, som en 
bilparkering drar med sig. 
Vi förmenar , att den tilltänkta 
strandparkeringen på Lersten 
Uppegården 22 i första hand 
icke är erforderlig och i andra 
hand felplacerad. 
2. Beträffande fastigheten 223 

skall här också framhållas, att 
enligt planförslaget nämnda fas
tighet skall släppa till ett icke 
obetydligt markområde för att 
möjliggöra en breddning av 
vägkorset söder om fastigheten. 
Med hänsyn till bl. a . vad som 
ovan anförts angående den fö
reslagna trafikreglering€n skall 
någon breddning av vägkorset 
icke behöva komma ifråga. 
Ägaren till 22 3 hävdar bestämt, 
att vägkorset är överdimensio
nerat, och att nu föreslagna 
ianspråktagande av fastigheten 
tillhörig mark är ett ohemult 
intrång. 
Göteborg och Örebro 22/4 1965. 

Sven-Åke Sjöholm 
För Lersten U. 223 

Pelle Hemdal 
För område av Lersten U . 22 

Staffan Carlbäck 
För södra delen av Lersten 

U. 250 

sommartid då trafiken runt Vet
teberget går över denna gata är 
den livligt trafikerad, och mind
re användbar för såväl cyklister 
som gående. Skulle man hop
pas, att "den senaste femårs
planen" är slut fr. o. m. detta 
år, så att denna skönhetsfläck 
på kartan kunde raderas ut? 
Vad säger Kungliga Vägförvalt
ningen? Kanske en cykeltur 
över nämnda gata skulle ge 
oslagbara intryck på vederbö
rande om vad man skulle fordra 
i fråga om trafikbar gata. 

Trafikanter. 
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Skolväsendet inom Fjällbacka 
under gången tid 
Under 1700-talet förekom ingen 
ordnad skolgång inom K ville 
socken. En del personer lärde 
sig väl att läsa och delvis även 
att skriva och räkna av den ti
dens präster och klockare, men 
de voro ej många inom socknen 
som kunde båda läsa och skri
va, om man undantar en del 
personer såsom domare, jurister, 
prästen, länsman, klockaren, mi
litärer och tulltjänstemän av be
fäls grad samt en del skeppare 
och sjökaptener, salteribokhål
lare och trankokeriägare samt 
en del storbönder. 

På denna långkärra hade han 
en madrass full med boss som 
han skulle ligga på, ett litet 
skrin vari han hade en del 
tunnbröd och några brödkakor, 
ett par kappar potatis i ett 
knyte samt ett stycke salt fläsk 
i en liten balja, kniv, sked, 
kopp och fat samt en tallrik. Så 
hade han en bytta full med sur 
mjölk samt en dunk med bränn
vin. Som skolsaker hade han 
en liten låg låda full med sand 
samt några griffeltavlor och 
några grifflar, en gammal 
psalmbok från 1600-talet och 
ur den läste han för oss "kate
kesmi sång" så gott som varje 
dag. (Katekesmi sång eller "de 
tolv dagens stunder" är nr 379 
i 1695 års psalmbok). I kamma
ren intill rummet där skolan 
hölls, där bodde han under 
skoltiden, och där åt han, där 
låg han och där drack han och 
där gjorde han allting." 

"Det fanns inga skolbänkar i 
rummet där skolan hölls, utan 
vi fick sitta på några bräder 
som vi lagt på några stenar och 
plankebitar. När han skulle lä
ra oss läsa, skriva eller räkna, 
så vätte han sanden i lådan och 
skrev med pekfingret bokstä
ver eller siffror i sanden, eller 
också andades han på fönstret 
så att där blev "emma" och så 
skrev han med fingret bokstä
ver eller siffror på fönsterru
tan. Sedan skulle vi skriva li
kadant på griffeltavlorna." 

Först någon gång på 1820-talet 
under kyrkoherde J. A. Berg
grens tjänstetid, antogs av då
varande sockenstämman till sko
lemästare inom Kville en f. d. 
korpral vid namn Johan Peter 
Rasch, född 1785. Denne hade, 
enJigt traditionen, varit med i 
kriget mot Norge 1814 samt där
vid fått några blessyrer och 
därför slutat som militär. En
ligt traditionen fick Rasch som 
skolemästare till att börja med 
en årlig kontant lön av 30 riks
daler riksgäld (30 kronor), samt 
några små naturaprodukter. 
Rasch skötte ensam skolunder
visningen, så gott han förmåd
de, inom hela Kville socken in
till år 1845 års slut. Befolk
ningen vid den tiden uppgick till 
mer än 5.000 personer. Några 
säkra uppgifter från denna tid 
står dock ej att få, då alla pro
tokollsböcker härom förstördes 
vid K ville prästgårds brand den 
20 februari 1904. "När jag började skolan hos 
Rasch for omkring i gårdarna Rasch så hade mor min lärt mig 
inom Kville socken och höll så att jag kunde både "Fader 
skola i därvarande bostadshus, vår" och "Välsignelsen". Men när 
omkring en månad på varje jag hade gått hos Rasch i 14 
ställe. I Fjällbacka höll han sko- dagar, så hade jag nästan glömt 
la i ett då ganska nybyggt bo- alltsamman. Men då sa mor till 
stadshus, kallat "Musöhyttan", mig attt "nu är det bäst att du 
beroende på att husets ägare ~lutar s~olan .:nett• bån, f~r. nu 
var ifrån Musön. Detta hus be- I a:. ~,u samr~ an ~a d~ borjade 
stod av två rum och ett kök dar. Det gjorde Jag aven, och 
samt ett rum på vinden. Stor- ~et ~ar all den . skolan som jag 
stugan, där skolan hölls, var fIck. . (De~ • hmdrade ho~om 
omkring 6 ggr 6 alnar (3.,60 ggr d~ck mte lfr~n att :ned tIden 
3,60) samt 13 kvarter (1,95 m .) bh. en framstaende .fls~~re och 
mellan golv och tak. Sidokam- affarsman. Han d~g l FJ.allbacka 
maren var omkring 6 ggr 3 al- 1912 och var da 86 ar gam
nar (3,60 ggr 1,80) samt samma mal). 
~öjd mellan golv och tak som I 1842 års mantalslängd för 
l storstugan. I storstugan un- Kville socken står Rasch an
dervisade han 20 ii 30' barn på tecknad som skolemästare I 
en gång. Detta revs och flytta- 1862 års mantalslängd fö·r s~
des till Norra Ödsmål omkring ma socken står han antecknad 
1910, och är nu sommarbostad som f. d. skolemästare. Han dog 
för badgäster. i Kville någon gång sist på 
En bror till min farmo1' född 1860-talet. 
1826, var en av Raschs ' skol- En samtida med Rasch och 
barn 1835, och han berättade mycket god vän med denne, 
härom många gånger följande: var en privatlärare här i Fjäll
"Vi var väl ett tjog barn som backa och trakten häromkring 
gick i skolan för Raschen. Sko- vid namn Carl Ludvig von Ho
lan höll han i "Musöhyttan", we. Han kallades i allmänhet 
och medan skolan pågick skulle för Hove, eller ock endast för 
ägaren med sin familj mest bo "Lödde". Han hade enligt tra
i vindsrummet. När skolan ditionen varit någon sorts lära
skulle börja kom någon köran- re, sjöofficer eller liknande, som 
de med Rasch på en långkärra antingen fått slut av sina över
uppifrån landet, för han bodde ordnade eller själv slutat sin 
på Rödklev under Fogglekärr. tjänst samt sedan slagit sig på 

lärarbanan. Han undervisade 
barn och vuxna här och var i 
stugorna inom socknen och 
skärgården samt undervisade 
även i navigation. Han beröm
des som en mycket framstående 
lärare, men även han var 
mycket begiven på starka 
drycker, som ju seden var i den 
tiden. 

Han undervisade även inom 
andra socknar i norra och mel
lersta Bohuslän och dog enligt 
traditionen någon gång på 1850-
talet. (Jag har sett köpehand
lingar skrivna av Hove på 1820-
och 1830-talet, som bevittnats 
av Rasch, och det visar sig här 
att båda dessa hade goda och 
läsliga handstilar.) 

Omkring år 1846 fick K ville sin 
första seminarieutbildade lära
re. Han hette A. Olsson, och 
tjänstgjorde någon tid även i 
Fjällbacka. Han har här skrivit 
sitt namn i en bibel som 1908 
och troligen ännu finns i Fjäll
backa folkskola. Han torde ha 
tjänstgjort som lärare i Kville 
socken endast under en kortare 
tid. Omkring 1848 eller strax i 
början på 1850-talet fick Kville 
4 ordinarie seminarieutbildade 
folkskollärare. Dessutom tjänst
gjorde som lärare någon tid 
strax före det barnen skulle "gå 
och läsa" för prästen även 
klockaren Christen Christens
son, född 180H, samt sedan hans 
son, klockaren Anton Christens
son, född 1841. 

Socknen var då indelad i 4 skol
rotar med var sin ordinarie lä
rare och varje sådan krets var 
indelad i 4 läsrotar mellan vil
ka läraren ambulerade. Lästi
den var två månaders under
visning per år på vardera stäl
let. 

Ar 1861 voro dessa lärare föl
jande: Axel Svensson, Norra 
Torp, född 1823, Jonas Johans
son, Södra Torp, född 1825·, An
ders Hansson, Sjöröd, född 
1825, samt Sven Gustavsson, 
Lilla Svälte, född 1830. På Vä
deröarna tjänstgjorde vid sam
ma tid en lärarinna för lotsar
nas barn, som avlönades av 
lotsverket. 

Fjällbacka tjänstgjorde på 
1850-talet Jonas Johansson som 
lärare, och undervisningen på
gick då endast två månader om 
året. På 1860-talet tjänstgjorde 
där Sven Axel Svensson, var
för skolundervisningen då var 
fyra månader per år, två måna
der om våren och två månader 
om hösten. 
Något av socknen ägt skolhus 
fanns då ej. I Fjällbacka för
hyrdes sedan mitten av 1840-
talet av handlare C. M. Amans 
änka ett srort rum i hennes bo
stadshus, kallat "Amans sal". 
Detta rum tjänstgjorde som 
skolsal i Fjällbacka till år 1876, 
då det nybyggda skolhuset vid 
kyrkan togs i bruk. "Amans· sal" 
var i storlek omkring 15 ggr 8 
alnar (9ggr 4,8 meter) samt 
omkring 4 alnar (2,4 meter) 
mellan golv och tak. Detta, då 
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Fjällbackas största hus, var be
läget på samma tomt som Elin 
Isakssons hus nu står. Det brann 
ner vid den stora eldsvådan i 
Fjällbacka den 12 maj 1928. 

Det första skolhus som Kville 
socken lät bygga, skedde 1867 
och -68, i Kville by, delvis av 
överblivet material från kyrk
bygget därstädes. Nästa skolhus 
kom till i Hög-Edsten och på 
följande sätt: Consul B. Back€'
lin inköpte 1871 en hemmans
del av Hög-Edsten. Jordbruket 
å denna lade han tillsammans 
med sitt övriga jordbruk å Ed
sten, men manhuset å den in
köpta gården reparerades och 
ombyggdes till skolhus som han 
sedan skänkte till Kville socken. 
Härom förmäler en notis i en 
tidning för en dag i augusti 
1871, följande : 
"Vacker gåva. En skola, fullt 
färdig och bekvämt inredd har 
jämte därtill hörande jord och 
nödiga byggnader samt utmärk
ta böcker och kartor i riklig 
mängd blivit av consul M. 
Backelin i Fjällbacka för evär
delig tid skänkt till Kville kom
mun med villkor, att densam
ma användes och egendomen 
assureras." 

I Fjällbacka var det vid denna 
tid vardagsskola, och de större 
barnen, kallade "montörer", un
dervisade de mindre. Skolan 
började vid denna tid kl. 8 på 
morgonen och pågick till kl. 5 
på eftermiddagen med 2 tim
mars middagsrast mellan kl. 12 
och 2 på eftermiddagen. Några 
andra raster förekom ej. Var det 
någon av barnen som behövde 
gå ut, fick de begära särskilt 
tillstånd för detta av läraren. 

Skoldagen började med psa,lm
sång som, beledsagad av lärare 
Svensson med spel på psalmo
dikon och av lärare Johansson 
dels på psalmodikon, dels på 
fiol. Efter att läraren så hållit 
bön blev det kristendomsunder
visning i en timma samt sedan 
växelvis läsning, räkning, väl
skrivning och rättskrivning, 
svensk historia, geografi, sång 
m. m. Ske.lbarnens antal var 
omkring 60 ii 70. 
Skolbarnen vid denna tid fingo 
hjälpa läraren att elda skolsa
lens "järnkakelugn" med ved 
och torv samt bära in vatten och 
sopa snö när så behövdes. Här
till utsågs två pojkar för varje 
vecka. De kallades fö·r "ord
ningsmän". Två flickor fick 
samtidigt tjänstgöra med städ
ning och dammtorkning inom
hus. Dessa uppdrag ginge. i tur 
och ordning över samtliga av 
de större barnen. 
Vid denna tid var det ej så no
ga med skolgången för fattiga 
barn. De barn som behövdes i 
hemmen för att hjälpa till med 
arbete, eller de som vid S--10 
års ålder kommo bort till andra 
personer för att själva förtjäna 
sitt bröd, hade ej tid att gå i 
skolan och fingo sålunda ej nå
gon skolundervisning. Som 

forts. sid. la 
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fo ris. från sid. 9 

Skolväsendet 

exempel härpå kan jag nämna 
att min far, som var född i 
Fjällbacka 1853, gick i skolan 
i Fjällbacka under 6 år, det 
mesta av denna tid 4 månader 
om året. Men min mor, som var 
född å Ejde i Kville socken 
1855, kom bort till andra per
soner för att själv förtjäna sitt 
bröd vid 10 års ålder. Hon fick 
därför ej tid till att gå i sko
lan. Hennes hela skoltid ut
gjorde 2 månader som hon gick 
i skolan i Udden, Hamburgsund 
för skollärare Johansson. Men 
läsa hade hon lärt sig i för
äldrahemmet innan hon kom ut 
i förvärvsarbetet. Att skriva 
lärde hon sig så småningom. 
Hon hade lätt för huvudräkning 
samt ett ovanligt gott minne. 
Någon av myndigheterna anord
nad småskola fanns ej i Fjäll
backa förrän omkring 1870. Fö
re denna tid hade på 1860-talet 
en änkefru J ohanna Strömsten, 
född 1804, privat undervisat 
barn i 7-8-årsåldern så att des
sa kunde någorlunda läsa när 
de började i den ordinarie sko
lan. Lästiden för småskolan var 
till att börja med 2 månader 
om våren och 2 månader om 
hösten. De första småskollära
rinnorna inom K ville hade ingen 
annan utbildning än den de ha
de fått hos lärarinnan fröken 
Anna Olsson-Mört, som själv 
var utbildad vid seminarium. I 
sitt hem i Sandliden, Kville, ut
bildade hon vid pass 20-åriga 
flickor från Kville till dugliga 
lärarinnor enligt den tidens 
fordringar, som sedan de blivit 
av henne fullärda, förhördes och 
examinerades av prosten Holm
qvist. 
Som skollokal för småskolan i 
Fjällbacka förhyrdes dels ett 
rum hos kapten Olof Falck, dels 
ett rum hos skeppare J. Aron 
Olsson i Hagen, dels hölls sko
lan i det då nya skolhuset. Fram 
på slutet av 1870-talet blev 
småskolan stationär med bostad 
för lärarinnan hos änkefru Jo
hanna Strömsten och som lära
rinna tjänstgjorde under många 
år fröken Agneta Olsson-Mört, 
född 1844. Omkring 1885 till
trädde fröken Lotta Olsson den
na tjänst. Hon var född å Bode
land i Kville 1857 och tjänst
gjorde (med mindre uppehåll) 
som småskollärarinna härstädes 
till 1922 och dog i Fjällbacka 
1931. 
Gamla skolhuset vid kyrkan 
kom till genom donation av 
handlanden Johan Leren vid 
hans död 1862. Genom vissa om
ständigheter kom bygget ej till 
stånd förr än 1874 och 1875 så 
att skolhuset blev färdigt 1876, 
då skolan flyttades dit från 
"Amans sal". Då tillträdde även 
den nye läraren Carl Reinhold 
Stubelius lärartjänsten, som 
härefter skulle pågå enbart för 
Fjällbackas barn under hela 
skolåret. Stubelius var född i 
Tossene 1849 och tjänstgjorde 

som lärare i Fjällbacka från 
1876 till 1909 samt dog i Fjäll
backa 1922. 

Folkskolan blev så småningom 
efter nya sko,lhusets tillkomst 
varannandagsskola, ty trots att 
småskola nu fanns, utgjorde 
barnens antal dagligen mellan 
60 och 70, och det ansågs vara 
för många att undervisa på en 
gång. 
Ar 1894 inrättades en ny lärar
tjänst för Fjällbacka. Folksko
lans mindre avdelning, kallad 
första och andra klasserna, av
skildes och fick egen lärare. 
Härtill valdes fröken Anna 
Pehrsson. Hon var född i Udde
valla 1875 och tjänstgjorde som 
lärarinna i Fjällbacka till sin 
död 1929. Även denna avdel
ning blev varannandagsskola, så 
att klasserna undervisades på 
var sin dag. Som skollokal för 
denna skola förhyrdes det s. k. 
"missionshuset", som ägdes av 
Bohuslänska Skärgårdsmissio
nen och stod tätt intill det gam
la folkskolehuset. Det revs för 
omkring 40 år sedan och var be
läget på den tomt där Carl 
och Johan Carlssons hus nu 
står. I "missionshuset" pågick 
skolundervisningen t . o. m. vår
terminen 1904, då skolan flytta
des till det nybyggda skolhuset 
på Håkebackarna som då var 
färdigt . 
Fram på mitten av 1890-talet 
uppdelades småskolan i Fjäll
backa i två avdelningar, en för 
Framstranden där Lotta Olsson 
tjänstgjorde, samt en avdelning 
för Backen, där en ny lärarin
na anställdes. Som skollokal för 
denna avdelning fö,rhyrdes ett 
rum i consulinnan Carolina 
Backelins bostadshus, och vid 
något tillfälle även hos fru Hil
ma Falck. Båda dessa avdel
ningar bestodo av fö'rsta och 
andra klasserna som undervisa
des på var sin dag. 

Till det nybyggda skolhuset på 
Håkebackarna flyttades även 
småskolan för Framstranden. 
Lärarinna för denna skola var 
då fröken Josefina Berggren 
från Svenneby. Småskolehuset 
vid kyrkan byggdes 1905 och 
1906, då småskolan för Backen 
jämte lärarinnan Lotta Olsson 
flyttade dit. 

Det nya skolhuset å Håke
backarna brann ner den 23 ja
nuari 1907. Det byggdes dock 
upp igen samma år och i sam
ma storlek och på samma tomt, 
så att skolhuset blev såpass fär
digt att det kunde tas i bruk 
på hösten 1907. 

Samtliga lärare höllo sina 
klasser god ordning och discip
lin. Skolaga utdelades i samtli
ga klasser när så ansågs behöv
ligt, dock på olika sätt. Skol
tidens längd var vid sekelskif
tet och i början av 1900-talet 
7-8 år, allt efter vederböran
des önskan. Den som gick i sko
lan i 8 år och som gått ett år 
i varje klass fick alltså gå i 
fjärde klass i 3 år, några högre 
klasser fanns ju ej. 

Att be sig lov från skolan för att 
hjälpa till med att utföra för
värvsarbete förekom i stor ut
sträckning till långt fram på 
1900-talet. Det tillgick så att 
man själv eller någon anhörig 
gick till läraren och begärde att 
vederbörande barn måtte få va
ra frånvarande från skolan en 
dag eller två för att utföra nå
got slag av arbete och att där
igenom förtjäna en slant till 
hjälp för sitt eget och föräld
rarnas uppehälle. Lärarna voro 
ju förstående och beviljade det 
begärda lovet, men gällde detta 
någon längre tid, såsom en eller 
två veckor i följd , så ville lära
ren att sko.Irådets ordförande 
skulle tillfrågas. 

Såväl folkskollärarnas som små
skollärarinnornas löner voro 
vid denna t id knappt tilltagna. 
För att dessa skulle kunna leva 
något så när hyggligt, måste de 
skaffa sig inkomster bredvid 
lärarelönen. Under 1860-1870-
och 1880-talen hade en del av 
dessa jordbruk, hade del i fisk
redskap och båtar, voro bokbin
dare, skrevo inlagor och skatt
sedlar o. s. v. 

I tidningen Bohusläningen för 
en av de sista dagarna i januari 
månad 1904, lästes följande no
tis: 

"Minimilönen för småskollära
rinnor hemställes i den kungli
ga propositionen till 350 kronor 
per år. I ett fjärdedels sekel 
har den lagstadgade minimilö
nen utgjort 300 kronor." 

Sådana voro skolförhållandena 
i den s. k. "gamla goda tiden", 
vilken tid, mätt efter nuvaran
de mått, ej alltid var så god. 

Fjällbacka den 9/11 1964. 

Johan Mjölner. 

F JAllBACKA MEK. 
VERKSTAD 
Telefon 0525/31187 

Tillverkar : 

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

M.M. _ I 

Kamrerskifte vid 
Kville Sparbank 

Vid årssammanträdet med spar
bankens huvudmän hyllades 
kamrer John ToreId, Hjälpesten, 
som på grund av uppnådd pen
sionsålder nu lämnade sin tjänst 
vilken han innehaft flera decen
nier och under de senaste åren 
som kamrer. Styrelsens ordfö
rande hr Raymond Hansson 
framförde såväl sparbankens 
som kundernas tack till hr 
Toreld för hans intresserade ar
bete samt överlämnade till sist 
blommor. 
Hr Hansson vände sig därefter 
till tvenne huvudmän, förre 
hemmansägaren Carl Carlsson, 
Möre, och polisman Johan Nils
son, Hamburgsund, vilka nu av 
åldersskäl träder tillbaka. Båda 
har tillhört sparbankens huvud
män sedan år 19,36. Sedan de 
avtackats för sina insatser fick 
de mottaga blommor. 
Till ny kamrer har utsetts hr 
Nils Christensson, Fjällbacka, 
vilken tillhört sparbankens sty
relse sedan år 1953. 

Sätt in dina sparmedel 

ortens egen bank 

KVlllE SPARBANK 
TEL. 0525/31018 - 31080 

AB Gust. Richter 
f<OI1 SerD!a bri k 

LYSEKIL 
Tel. 0523/11720 



Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka ___________________________________________________ 11 

SALTSTÄNK 
Under denna rubrik kommer i 
fortsättningen små historier el
ler liknande som har någon an
knytning till Fjällbacka och 
dess skärgård att inrymmas. Vi 
hoppas på "stöd" även från helt 
utomstående personer som läser 
denna tidning och spalt. Skulle 
Ni t. ex. stå i fiskhamnen i 
Fjällbacka och tjuvlyssna på ett 
par äldre fiskare som samsprå
kar och Ni tycker Er märka en 
"poäng" i samtalet som med li
tet fantasi kan göras om till 
några rader trevlig, lätt och hu
moristisk text så skriv gärna 
till oss under adress Föreningen 
för Fjällbacka, J. Johansson, 
Fjällbacka, och vi publicerar 
det. 

Som sagt, allt om Fjällbacka 
med omnejd som har något av 
"poäng" över sig är vi tacksam
ma att få ta del av. 

På återhörande alltså. 

Apropå historier. 

Här är en men den är sann. En 
fiskare i bohuslänska skärgår
den fick för en tid sedan upp 
en jättehummer. Den var hela 
60 cm lång och vägde inte 
mindre än 6 kg. Den största 
hummer som någonsin landats 
på våra breddgrader enl. dr H. 
Höglund på havsfiskeiab. i Ly
sekil. Hur gammal tror Ni en 
sådan best är? Jo, den är fak
tiskt omkring 30 år. Detta grun
dar sig på att en s. k. lovlig 
hummer d. v. s. en hummer 
som är 21 cm lär vara 7 år. Den 
uppnår 21 cm vid den åldern. 
På grundval av denna beräkning 
har dr Höglund räknat ut unge
färlig ålder. Handen på hjärtat: 
Trodde Ni verkligen att en hum
mer kunde bli 30 år gammal? 
Det tråkiga med hummer är att 
den är så dyr och det goda är 
att man inte tål att äta den. 

Så sant som det är sagt. 

En skärgårdsbo som var inne på 
K.K. med sin hustru satt i kor
ridoren och vred händerna. Ef
ter en stund kom syster ut med 
en skrikande krabat och man
nen log, satte sig ner och pus
tade ut. Han hade inte hunnit 
slå sig riktigt till ro förrän sys
ter än en gång kom ut med en 
ny unge. Mannen slog sig för 
hjärtat och tänkte "två på en 
gång", satte sig ånyo och skulle 
vänta på signal att allt var OK, 
då syster än en gång kom ut och 
visade upp den tredje ungen i 
ordningen. Mannen rusade upp, 
sprang rakt in till sin hustru 
och ropade: "Emma, Emma, slu
ta, du har komme in i ett stim." 

En skeppare från trakten kring 
Fjällbacka var känd för att all
tid gå torftigt klädd, vare sig 
han var hemma eller borta. 
- Förr, sa han, når jä e börte, 
sö ved ju engen vem jä ä. A när 
jä e hemma sö ved ju alle vem 
jä ä. 

En gång kom skepparen på Ska
gen i samtal med en obekant 
herre. 
- Hur klarar ni er? 
- Jä e skeppare på egen skuda, 
så jä krusar engen. Engen alls . 
- Vet ni vem jag är då? Jag är 
Danmarks kronprins. 
- De var en bra plats, behöll 
den. 

- Vad tror du det kostar att 
gifta sig? 
- En femtilapp till prästen och 
sedan allt vad du förtjänar till 
hustrun. 

I Delsbo 

Till tinget i Delsbo hade en 90-
årig gubbe blivit instämd. Do
maren började förhandlingarna 
med att säga till honom: 
- Men ni som är så gammal 
kunde väl inte delta i slagsmå
let? 
- Ajo, pep gubben, nog är man 
gammal och usel, men man kan 
ju alltid ta sig under bordet och 
skära hälsenorna av nån. 

Det hade en mörk kväll skett en 
sammanstötning mellan två 
godståg. Banvakten klarade sig 
för sin del genom att vid för
höret efteråt svära på att han 
givit stoppsignal med röd lan
terna. Han får beröm av stin
sen: 
- Det där skötte ju Persson 
fint - men kändes det inte i 
alla fall lite nervöst vid kors
förhöret? 
- Jo, jag var ju rätt ängslig 
förstås, menade Persson, att dom 
skulle fråga om lyktan var tänd. 

Rimlig begäran 

- Jag skulle så gärna vilja ha 
en annan spegel på mitt hotell
rum. 
- Vad är det för fel på den min 
herre har då? 
- Den är alldeles för liten. Det 
är andra gången i dag som jag 
går ut utan byxor. 

- En kvinna som smickrar 
mannen för hans styrka får 
snart se hur svag han är. 

Till sist en liten vits som egent
ligen int€ hör hit, men vi fick 
den för några dar sen och tyc
ker den är så bra att den för-
tjänar en plats. 
Match på Ullevi i Göteborg. 
Bollen hamnar på läktaren. 
Rickard sparkar in den på plan 

Den unga fästmön frågade sin igen och hans känga råkar följa 
blivande svärfar: med. 

Kalle: - De va la tur att du 
Tror farbror att Lasse kom- ente n e c k a bollen. 

mer att älska mig mycket efter 
att vi blivit gifta? 

- Det tror jag säkert, han är ~oe~ !~t~~:t ~:~~s'tiriälkom-
som galen i gifta kvinnor. 

- SALTSTÄNK -

Kommunalt hyreshus i Fjällbacka 
På grund av industriell utveck- tingfabriken är belägen, och där 
ling har det beslutats om upp- kommunen har inköpt tomtmark 
förande av bostäder inom vissa för den framtida utvecklingen 
tätorter där bostadsbristen är såväl för fabriks- som bostads
stor. Det första kommunala hu- ändamål. Den hyresfastighet som 
reshuset om åtta tvårummare nu uppföres är redan uthyrd och 
och fyra enrumslägenheter är man hoppas att det andra pla
under uppförande i Fjällbacka, nerade hyreshuset på samma 
och blir inflyttningsklart under plats blir uppfört inom kort, då 
hösten. Fastigheten uppföres på bostadsbristen kommer att bli 
ödsmålsslätten, där även Inven- aktuell lång tid framöver. 

St. Hotellet 
.(Jfid mat 

Fullständiga rättigheter 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31003, 31093 

ALGOT JOHANSSON 

BILSTATION 
FJAllBACKA TEL 0525/31010 

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

• Utför alla i branschen 
förekommande arbe
ten. Tel. 0525/31080 

FRUKT och 
ORON SAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJ)l\LLBACKA Telefon 0525/31074 
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En 98-åring som slutat 
Den åsyftade 98-åringen är Vä
deröbods gamla fyr, belägen 16 
km VSV om Fjällbacka. Sedan 
nu Ursholmens fyrplats har av
bemannats är det ingen tvekan 
om att så länge vi är kvar här 
är Väderöbod den västligaste av 
Sveriges bemannade fyrar. Ett 
rekord till har vi, Väderöbod 
har enligt meteorologisk stati
stik det flesta antal årliga sol
timmar i landet. 

Fyren byggdes år 1867. 
struktör var dåvarande fyrin
genjören von Heidenstam. Det 
blev en helt ny fyrtyp, en järn
konstruktion. Tidigare fyrbygg
nader var murade av sten med 
murar upp till en meter tjocka. 
På västkusten uppfördes tre så
dana nya fyrar nämligen: Pa
ter-Noster, Måseskär och Vä
deröbod. 

Den första fyrmästaren på Vä
deröbods fyrplats var Söderberg 
åren 1867-1874, därefter följde 
fram till idag: M. E. Lindgren 
1874-1889, H. P. Alexandersson 
1889-1910, J. E. Uhrberg 1910 
-1917, G. A. Hult 1917-1926, 
Th. Waldner 1926-1935, R. 
Hållberg 193~1936, E. G. Helld
ner 1936-1941, A. F. Wa1dner 
1941-1944, O. Kallden 1944-
1947, K. Karlsson 1947-1956, I. 
Kyhlberg 1957-1963, J. O. Fjäll
ström 1963-1965. Dessutom har 
det under årens lopp förekom
mit en hel del vikariat. Särskilt 
under andra världskriget var 
det vanligt att fyrmästare var 
uttagna för andra uppdrag 
exempelvis som förmän på sig
nalstationer. 

Under föregående år byggdes 
här en ny fyr c:a 150 m. väster 
om den gamla. Den nya fyren, 
som är aven helt annan typ 
än den gamla, är gjuten i ar
merad betong. Höjden över ha
vet är densamma som tidigare. 
Genom elektrifieringen är dock 
ljusstyrkan betydligt kraftiga
re. Den nya fyren är ett full
komligt tekniskt underverk. I 
stället för de gamla luxlampan 
är det nu elektriciteten som be-

står ljuskällan. Skulle av någon 
anledning en lampa slockna trä
der automatiskt en annan i 
funktion. Hela det nya fyrtor
net är fullt med apparatur, 
transformatorer, kontrollpaneler, 
ledningar, dimdetektorer för 
mistsignaleringen, fotocell för 
fyrljuset, agaaggregat m. m. El
strömmen kommer med kabel 
från land. Skulle strömavbrott 
uppstå finnes reservaggregat, 
bestående av två dieselmotorer 
på Väderöarna som automatiskt 
träder i funktion. För den hän
delse att även dessa skulle 
strejka finnes i fyren på Vä
deröbod ett agareservaggregat. 

Äv,en den nyinstallerade mist
signalanläggningen sköter sig nu 
helt automatiskt. 

Den nya fyren tändes den 11 
dec. 1964. Mistsignalanlägg
ningen automatiserades den 11 
april i år. Samtidigt med att 
den nya fyren tändes ändrades 
också fyrkaraktären. Från att 
tidigare visat ljus, växelvis vitt 
och rött, i 8 sek. samt mörk i 
22 sek. visar den nu en blänk 
var 8 sek. Vidare är den skär
mad så att den visar vitt sken 
från 331 till 145,5 grader, rött 
sken från 145,5 till 229 grader 
samt grönt sken från 229 till 331 
grader. Från och med den 1 juli 
i år är det meningen att platsen 
skall avbemannas. Vart den nu
varande personalen: Fyrmästare 
J. O. Fjällström, förste fyrvak
tare J. Johansson samt fyrvak
tare B. Jonasson skall placeras 
är ännu när detta skrives inte 
fullt klart. Nog känns det trist 
att denna holme här längst ut 
i havsbandet skall avfolkas. In
om parentes sagt kan man fråga 
sig: Är det klokt av statsmak
terna att allt större delar av 
svenska kusten lämnas obeva
kade? När det gäller Väderö
bod spelar det väl ingen större 
roll för där ligger ju Väderöar
nas lotsstation i närheten men 
på andra sträckor av svenska 
kusten blir det många gånger 
mycket stora avstånd mellan 
bevakningsplatserna. Kan det 

vara klokt både ur sjörädd
nings- och andra synpunkter. 

Här har fyrpersonalen och deras 
familjer framlevt sitt dagliga liv 
under goda som dåliga tider, 
under storm och stiltje, som
mar och vinter. En gång i ti
den var det betydligt fler boen
de här än det varit under sena
re år. Från 1910 och en del år 
framåt var det ända upp till 17 
barn på ön. Vid de tiden fanns 
här även skola. Att personalen 
har trivts här ute kan vi som nu 
är här intyga. Det kunde ock
så gamla fru Järnberg, maka 
till pensionerade fyrvaktare 
Järnberg, som jag träffade en 
gång i början av 50-talet intyga. 
Fyrvaktare Järnberg kom till 
Väderöbod fö'r att tjänstgöra 
och fru Järnberg var med. Från 
den dagen fru Järnberg gick 
iland här och till nästa gång 
hon lämnade platsen för en 
landtur clrö,jde det ett och ett 
halvt år. När jag frågade hen
ne om hon inte längtat från hol
men och till land svarade hon: 
"Nej, vad skulle jag iland att 
göra, jag trivdes ju så bra och 
fick ut vad vi behövde. Hade 
jag farit till land hade det va
rit för att gå i affärer. Nu gjor
de jag inte det och på så sätt 
sparade jag pengar varje dag." 

Ja, det var en kärngumma det. 
Livet här ute har i alla fall inte 
enbart varit glädje. Likaväl som 
att det efter vår och sommar 
med sol och värme följer höst 
och vinter med storm, regn och 
kyla så har livet även här bju
dit på sorger och bekymmer. 
Strax före påsken 1911 drunk
nade fyrbiträdet Binde på Vä
deröfjorden. Binde var på utresa 
från Fjällbacka efter en pro
vianttur då han överraskades av 
en stormby. Båten, en mindre 
segelsnipa, gick runt och innan 
hjälp hann anlända från lotsar
na på Väderöarne, som observe
rat olyckan, hade han gått till 
botten. I oktober 1914 blev fyr
vaktare Gyllden svårt sjuk i 
lunginflammation. Vädret var 
mycket dåligt och innan läkare 
och medicin kunde komma ut 
var det försent. Det fanns inga 
sulfa- eller penicilinpreparat på 
den tiden. Så nog har även här 
varit sorg och bekynuner. 

Nu undrar Ni säkert hur det 
skall bli med den gamla fyren, 
bostadshusen och bebyggelsen i 
övrigt när här blir avfolkat? 
Vad fyren beträffar får den nog 
stå där den är och rosta ned. 
Sedan blir den väl någon gång 
tippad ut för berget och i sjön. 
Den har förfallit alldeles bara 
på det halvår som den inte va
rit i användning. Bostadshusen 
däremot är det tråkigare med. 
Det är två hus. I det ena "fyr
mästarehuset" är det tre rum 
och kök, i det andra är det två 
lägenheter om vardera två rum 
och kök samt en lägenhet om 
ett rum och kök. Samtliga bo
stadslägenheter är mycket bra. 

Vatten och avlopp finnes i samt
liga lägenheter samt värmeled
ning, kökspanna, utom i en
rumslägenheten. Samtliga bostä
der renoverades 1950. Med den 
erfarenhet vi har av Väderöbods 
för väder och vind utsatta läge 
dröjer det nog inte många år 
förrän förfallet är ett faktum. 
Nog skulle här kunna vara 
lämpligt som sommarbostäder 
men jag tror det stöter på för 
stora svårigheter. Bara under
håll av bostäder, kranar samt 
de så kallade hamnanläggning
arna kräver ett par mans arbe
te minst sex månader om året. 
Sedan har vi den stora svårighe
ten att det inte alltid går att 
angö,ra platsen. Det händer ju 
ofta att det inte går att varken 
komma hit eller härifrån. Båt 
eller båtar måste ju finnas och 
för att klara dem för sjögång,en 
när det börjar blåsa måste de 
hissas upp. 
Visst är det, som jag tidigare 
nämnde, vemodigt att här skall 
avfolkas. Vi är dock inte en
samma om följderna av rationa
liseringen inom lots- och fyrsta
ten. På västkusten har Urshol
mens fyrplats redan avbeman
nats och Pater-Noster vid Mar
strand följer snart efter. Vi är 
dock tacksamma för att vi fick 
tillfälle uppleva ännu en vår 
härute. Våren är enligt vår me
ning den vackraste årstiden här. 
Att följa övergången från vin
ter till vår, att se flyttfåglarna 
komma, först en och annan och 
sedan i allt större antal, att dag 
för dag följa sjöfåglarnas häck
ningsbestyr, vi har två ejdrar 
som ligger och ruvar endast ett 
tiotal meter från bostäderna. Att 
se den första vårblomman, skör
bjuggsörten, komma med sina 
små vita blommor i bergsskre
vor där det inte tycks finnas en 
gnutta jord. Ja det är en vår
upplevelse som inte kan beskri
vas, den måste upplevas. 
En av de viktigaste förutsätt
ningarna för trivsel på en ens
lig fyrplats är kamratskapet och 
gemenskapen med arbetskamra
terna både i arbetet och under 
fritiden. Det kan ju så lätt upp
stå misshälligheter när tre eller 
fyra man år efter år är hänvi
sade till varandras sällskap. Det 
måste sägas att här på Väderö
bod har det alltid varit ett myc
ket gott kamratskap och goda 
arbetsförhållanden. Slut från 
Väderöbod. J. 

WICKE WIDEllUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/3-1033 
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Hjälpsamhet 
Syföreningen Hjälpsamheten 
bildades 1928. Man sydde till 
kyrkans prydande, till fattiga, 
till brandrockar och mycket an
nat. 

Johan Olofsson kom en gång 
med förslaget att man skulle sy 
till ett hem för gamla i Fjäll
backa. 

Många gånger har jag undrat, 
om dom som var med då och 
likt Johan Olofsson ivrade för 
detta i sin vildaste fantasi kun
de tänka sig ett hem likt det 
vi i dag har på Stavas tomt. 

Det är något att känna sej stolt 
över, skrev jag. Jag skulle vilja 
ändra på det och skriva som jag 
känner. Det är något att vara 
lycklig över att haft förmånen 
att få vara med att åstadkomma 
något sådant. 

Det är ledsamt att några av de 
ivrigaste förkämparna inte fick 
vara med och se resultatet. Jag 
tänker då särskilt på Ellen Wi
delius, Anna Falk, Anna Mår
tensson och många till. Vilken 
glädje dom skulle ha känt! 

Hur ha vi nu kunnat åstadkom
ma detta, frågar många. 

Svaret är trots allt ganska en
kelt. 

Genom medlemmarnas, här i 
Fjällbacka och annorstädes, goda 
vilja till samarbete och en a I
d r i g sviktande tro på ett re
sultat, plus en enastående giv
mildhet. Efter varje syförenings
auktion, då vi gjort oss av med 
alla vackra handarbeten och alla 
skänkta gåvor till fina priser, ha 
alla börjat på nytt igen med 
friskt mod, sporrade av det fi
na resultatet. 

Vi skall inte glömma bort att 
även icke medlemmar lämnar 
generösa bidrag. Och naturligt
vis ha donationer och andra 
större och mindre gåvor gjort 
sitt till att hemmet kommit till 
stånd. Ingen är nämnd men hel
ler ingen glömd. Tacksamhet 
känner vi mot alla! 

Men ryggraden i det hela är 
ändå "Stiftelsen Fjällbacka Pen
sionärshem" som syföreningen 
numera heter. Lite missvisande 
är namnet, för det är ett Alder
domshem. Och vi driver det med 
kommunalt stöd. 

Utan det kommunala stödet ha
de vi väl inte vågat oss på att 
bygga. 
Men det är inte vilken syför
ening som helst heller. Vilken 
syförening har 283 medlemmar, 
där nästan halva antalet är 
k a r l a r. (De hade varit något 
att bräda dom i Hylands hörna 
med, va? ) . Skulle det finnas 
fler som vill bli medlemmar, gå 
till Ing-Britt Engberg, det är 
hennes käraste sysselsättning att 
skriva medlemskort. 

skrivande stund ha vi slutat 
våra symöten för våren, men det 
är vår förhoppning att vi skall 
träffas igen till hösten, i början 
på sept. Vi ha ställt iordning ett 
syrum i källaren på Aldersro, 
där vi träffas 2 gånger i mån. 
En grupp måndagar mellan 5-
8 och en grupp torsdagar kl. 
7-10. Alla intresserade är väl
komna! Dom timmarna kanske 
inte blir så effektiva vad söm
naden beträffar, men vi träffas 
och dricker kaffe och känner 
samhörigheten som är så viktig 
i en förening. Någon har alltid 
roligt att berätta i stil med 
Bertas "vedgubbe från Hunne
bo" eller Gurlis Uddevallaresa 
eller när Esters garnnystan för
svann. Det piggar upp med så
dant eller hur, flickor. 
Och vi får ju inte förtröttas, 
trots att hemmet kommit till och 
driftsbidrag utgår. Det senare 
ges efter beräkning av vad det 
kostar på kommunens övriga 
hem. Det räcker givetvis inte 
till på Aldersro, då det alltid 
blir dyrare att driva ett litet 
hem än ett större, jämförelsevis. 
Som ju alla vet förslits också 
saker och måste ersättas. Myc
ket fattades ju också från bör
jan, därför är det så roligt när 
vi genom den eller den gåvan 
kan få råd att köpa frysbox, el. 
mangel, flaggstång eller som nu 
sist när vi fick pengar med en 
önskan från givaren att vi skul
le köpa en orgel. 
Vi kan som sagt inte slå oss till 
ro, utan låt oss som tidigare ge
mensamt fortsätta vårt arbete 
för våra gamla. 
Det är så roligt att hälsa på 
dem på hemmet för alla är så 
snälla och nöjda, man riktigt 
känner hur gott de trivs. 
Har ni en liten stund så hälsa 
på dem, det sätter dom stort 
värde på. Mycket spelar ju per
sonalfrågan in i trivseln och ett 
gott val gjordes när syster Ast
rid antogs till föreståndarinna. 
Hon har förmågan att göra det 
trivsamt och lugnt omkring sej 
och de gamla. Den anda av hem 
hon skapat måste vi alla hjälpa 
till att bevara. Sina "flickor" 
har hon också alltid stått på god 
fot med. 
Det kommer att bli ett stort 
tomrum efter henne, när hon 
nu på grund av familjeskäl 
lämnar oss. 
Vi gjorde en liten avskedsfest 
för henne med de gamla, pas
torn och styrelsen och överläm
nade ett stycke Bohuslän, sig
nerad Th. Nordblom, som min
ne och tack för hennes arbete. 
I vårt nya val av föreståndarin
na litar vi som vanligt på vår 
goda tur och hälsar syster Gull
vi Spetz välkommen till Stif
telsen Fjällbacka Pensionärshem 
Aldersro. 

Syster Kahlman. 

Stiftelsen Fjällbacka 
Pensionärshem 

höll sitt årsmöte i hemmets lo
kaler där deltagarna hälsades 
välkomna av stiftelsens ordfö
rande fru Syster Kahlman. Där
efter fördes förhandlingarna un
der ordförandeskap av hr Evert 
Waldner. Ur verksamhetsberät
telsen framgick att hemmet var 
fullbelagt. Kassaomslutningen 
uppgick till kr. 186.012: 90. I 
gåvor hade influtit kr. 44.197: 67 
och den sedvanliga försäljningen 
inbringade kr. 4.709: -. Med
lemsantalet utgjorde 283. 

Barnkolonin på Valö 
utsattes under påskhelgen för 
nidingsdåd genom att ett tjugo
tal fönsterrutor krossats i ko
lonins huvudbyggnad. Upptäck
ten gjordes av närboende per
soner och det torde kunna fast
slås, att nidingsdådet utförts i 
tvenne omgångar, då man ej 
uppmärksammat att samtliga 
fönsterrutor var krossade på 
samma gång. Nidingsdådet, vil
ket väckte stort uppseende 
bland allmänheten, är föremål 
för polisutredning. 

586 medlemmar I Kville Hembygds
Fornminnesförening och 

Hembygdsföreningen höll sitt översyn . För att frilägga kul
årsmöte i Församlingshemmet d. turmärken ute i bygderna val-
20 maj. Ordföranden hr Östen des en arbetsgrupp bestående av 
Hedenfjell, Fjällbacka, hälsade hrr Gustav Eriksson, Vidingen, 
de närvarande välkomna och er- Knut Christiansson, Rörvik, och 
inrade om den fö rlust för- Thure Oskarsson, Branneby. 
eningen gjort genom sekretera-
ren fröken Annie Wehlins bort- För bildande av studiegrupper 
gång. Till ordförande återvaldes inom SLSF i ämnet Bohusläns 
hr Östen Hedenfjell, och övriga historia utsågs till studieledare 
ledamöter blev: fröken Ingrid hrr Filip Arwidsson, Hamburg
Magnusson, Rabbalshede, hrr sund, Gustav Eriksson, Vidingen 
Thure Oskarsson, Branneby, och Östen Hedenfjell, Fjällbacka. 
Arne Fredlund, Fjällbacka, Det beslöts att inköpa Hem-
Knut Christiansson, Hamburg- bygdsförbundets årsbok. Styrel
sund samt Hilding Edesten, sen fick i uppdrag att anordna 
Fjällbacka. Vidare valdes rote- sedvanlig utfärd, förslagsvis till 
ombud och insamlings ombud Varberg. Man diskuterade även 
för de olika platserna inom om- en utfärd för att bese bygdens 
rådet. Ur verksamhetsberättel- minnesmärken för intresserade. 
sen framgick att museibyggna- Efter förhandlingarna höll kom
den, "Heekullen" i Kville, un- minister Henrik Ahlund, Ström
dergått viss restaurering. Man stad, ett intressant anförande 
beslöt nu att även utföra reno- över ämnet "Från Sannäsfjor
vering av den i Fjällbacka be- den till Bottnafjorden", från 
fintliga byggnaden för samma stenålderstiden fram till 1900-
ändamål. Den forntida ryggås- talet. Fru Hanna Johansson, 
stugan vid Hjälpesten, "Selas" Kville, underhöll med vacker 
stuga, skall även bli föremål för solosång. 

Fj ä II backafiskarnas Andelsförening 
Ja.Lt.q.iili.1/e duumma ~t 

FISKBUTIKEN TEL. 0525/31222 

I skeppshandeln rikhaltig sortering av: 

SÅTUTRUSTNING FISKREDSKAP - REGNKLÄDER 
TEL. 0525/31046. 31088 

~~ JANSSON 
FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 BÄ TVARV 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 
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IDROTT 
Fotboll kunnat sätta pricken över i:et Ungdomsserie i bandy 

med rent taktiska åtgärder. 

Fotbollssäsongen började mycket 
dåligt för FIK:s del. Idel för
luster blev det i seriestarten. 
Goda matcher gjorde dock la
get mot exempelvis Munkedal, 
som vann med 2-1 efter rela
tivt jämnt spel. Överby hade 
också mycket besvär med att 
vilma i Fjällbacka liksom Greb
bestad som för närvarande le
der serien. Z-1 vann Grebbe
stad med på hemmaplan och det 
var även där jämnt spel. Stör

. sta nederlaget kom mot det lag 
man i Fjällbacka hoppats kun
na ta poäng av, nämligen Hogs
torp som ligger i kön på tabel
len. Men dessa grabbar ville 
annat och slog tillbaka FIK med 
hela 6-0. Vad beror nu detta 
på att laget har så svårt för att 
vinna matcher trots att spelet 
vid ett flertal tillfällen varit re
lativt jämnt? 

Ja, den som till fullo kunde sva
ra på det vore nog FIK glad att 
få kontakt med, men nog verkar 
det som om en del faktorer 
spelar en inte så ovänsentlig 
roll. För det första: Träningen. 
Den bedrivs visserligen i vanlig 
ordning, men spelarna verkar ta 
det mycket. lugnt, 'alldeles för 
lugnt. Bara ett fåtal av A-la
gets mannar infinner sig. Detta 
beror inte bara på att de i 
Fjällbacka boende åsidosätter 
träningen, nej en stor del av 
spelarna råkar tyvärr vara bo
satta på annat håll och kan inte 
komma till klubbens tränings
kvällar. Detta för med sig att 
laget inte har någon chans att 
bli samtränat som det borde för 
att kunna "hänga med" i serie
sammanhang. För det andra: 
Taktiken. Spelarna har så gott 
som samtliga en underbar tek
nik inom sig, vilket framgår av 
att de kan utföra mycket avan
cerade saker helt individuellt, 
men som de säkert vet är och 
förblir fotboll ett lagspel och då 
kommer det taktiska in i bilden. 
Fjällbacka har som vi redan 
nämnt svårt att vinna en match 
men många lag (likvärdiga) har 

Segling 

Många till signaturen är säkert 
av samma åsikt och det är 
mycket dåligt beställt med det 
rent taktiska inom laget. En vä
sentlig förbättring på den punk
ten och det är mycket troligt 
att hela spelet skulle gå bättre. 

Det kan ju inte vara så roligt 
att gång efter annan förlora 
matcher. För det tredje: Lagan
da, moral, disciplin. Det var 
mycket på en gång, och vi skall 
naturligtvis inte på något sätt 
svartmåla FIK:s representa
tionslag i fotboll, men en liten 
förbättring av speciellt lagan
dan skulle nog vara på sin 
plats. Det verkar som om laget 
inbördes är splittrat. Att råda 
bot på detta är svårt. Alla lag 
vilket det än må vara har haft 
svåra perioder då mycket står 
och faller, men sammanhållning 
måste finnas . Det enda rätta ä, 
väl sammankomster (regelbund
na sådana) som gör att laget på 
ett annat sätt "svetsas" fast. En 
sådan liten till synes betydelse
lös sammankomst där var och 
en fritt får tala ut sitt hjärtas 
mening kan ha ett oerhört stort 
värde och det kan bli grunden 
för bättre laganda i första hand, 
bättre tillslutning på träningen 
och bättre fotboll överhuvud 
taget. Faktum kvarstår dock att 
Fjällbackas fotboll är inne i en 
period på stark nedgång. Match
bilden ända sedan mars månad 
ger bevis för detta. Något mås
te göras. Krafttag erfordras och 
kanske är knuten att finna 
bland de här uppräknade alter
nativen. Frågan är hur den bäst 
skall kunna lösas upp. En i san
ning för styrelsen och fotbolls
utskottet i fö rsta hand ingen 
lätt fråga, men vi känner g:"ab
barna i vederbörande organ och 
vet deras kapacitet så man kan 
nog i det stora hela känna sig 
lugn för framtida utveckling. 
Lite hårdare, friskare tag och vi 
får Fjällbacka IK tillbaka igen 
i gammalt gott slag. 

Jin. 

Hur är det egentligen ställt med med antalet segelbåtar. Men 
kappseglingsintresset i Fjäll- även här har vi sett en ljusning 
backa? Vi vet ju att det varje de senaste somrarna, då ett an
sommar anordnas seglingar i tal större klasser har bildats, 
samband med badortsfesterna, nämligen folkbåtar, J 10, OK
men frågan är om det finns jullar och GKSS-ekor. Så nog 
underlag för flera kappseglingar. finns det tillräckligt med under
Två faktorer är då nödvändiga, 
för det första intresset för seg- lag för anordnandet av flera 
ling över huvud taget och för kappseglingar. Men initiativet 
det andra tillräckligt många se- måste komma från seglarna 
gelbåtar. själva och helst den segelintres
Seglingsintresset har det aldrig sera ungdomen. I detta sam
varit någon brist på i Fjällbacka, manhang kommer D-kanotklas
men däremot har det varit knalt sen i blickpunkten. 

Fjällbacka IK har i vinter kört 
en ungdomsserie i bandy för 
pojkar mellan 10 och 15 år. Se
rien var uppdelad i 5 lag efter 
allsvenskt mönster och varje lag 
bestod av fem spelare. Följande 
lag deltog: Sirius, Skutskär, 
Västerås, Göta och örebro. Ord
ningsföljden när serien var slut 
var densamma med Sirius som 
segrare på 14 poäng. Västerås 
och Göta vardera 8 samt Skut
skär 7 och Örebro 3 poäng. 

Grabbarna visade samtliga prov 
på god uppfattning och genom
gående fin bollbehandling och 
gick in för matcherna med verk
lig kampanda. Vi skulle tro att 
återväxten inom Fjällbacka IK 
vad det gäller bandy är mycket 
god. Det gäller bara att ta vara 

på ungdomen på rätt sätt och 
lotsa dem fram försiktigt till 
junior- och B-lag samt slutligen 
A-laget. 

Efter seriens slut anordnades 
ett litet samkväm på Gröna Lid 
där för övrigt prisutdelningen 
ägde rum. Segrande laget fick 
medalj liksom laget som kom på 
andra plats. Tredje pristagarna 
fick silverfat, fjärde och femte 
laget fick pennor med FIK:s 
emblem på. Fjällbacka IK vill 
här passa på och tacka föräld
rar som ställt sig villiga att hjäl
pa till med transporter o. dyl. 
för ungdomar vilka bo utanför 
samhället. 

J. Johansson. 

Tre seglare i Fjällbacka skaffa-! ... I' 
de sig föregående sommar var T enmstav mgar 
sin D-kanot och ytterligare någ-
ra ungdomar anslöt sig för att Liksom förr om åren anordnar 
så småningom kunna utöka D- FFF i samråd med Fjällbacka 
kanotklassen. Klubbens huvud-
intresse är att bygga upp en Tennisklubb tennistävlingar vil-
stOl' båtklass, men samtidigt ka påbörjas måndagen den 23 
härmed anordna kappseglingar 
inte bara för D -kanoter utan juli. Anmälningstiden utgår lör
även alla andra större båtklas- dagen den 17 juli kl. 13.00. Det 
ser. Deras förhoppning är att i 
samarbete med den nuvarande blir tävlingar i herrsingel A, B 
seglingsnämnden arrangera f y- och C, damsingel och herrdub
ra eller fem kappseglingar per 
sommar. bel. 
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En värld för sig 
Av Morgan Engström 

En värld för sig. Vad är det? 
Kanske man bör fråga sig det. 
Man kanske finner det rätta 
svaret: att det är något som le
ver helt för sig självt - otill
komligt för det utomstående el
ler utomvarande. Det är med 
andra ord: en tillsluten enhet -
ett tillslutet rum. 

Tanken kom för mig för några 
dagar sedan. Det är egentligen 
underligt hur ofta barndomen 
kommer för en ju äldre man 
blir. Kanske därför att barndo
men hur den än har varit ändå 
är den lyckligaste tiden i en 
människas liv. När man är barn 
kan man skratta och gråta om 
vartannat, utan att det bär dju
pare spår. Smärtan vändes lika 
fort i glädje som glädjen vän
des i sorg och smärta. Man vet 
inte av något allvar. Allvaret 
känner man ofta inte till och 
därför är det något man läm
nar åt pappa och mamma. Men 
det är i och för sig en annan 
historia. 

Som liten pojke hörde jag mam
mas gamla moster berätta från 
sin barndom, som hon till
bringade här i Fjällbacka. Det 
torde vara tiden omkring mit
ten av 1800-talet. Bland de 
många barnen, som funnos här 
då, fanns en medelstor pojke, 
som var dövstum. På grund av 
sitt handikapp kunde han ej va
ra med de andra barnen i deras 
lekar utan fick leka med sig 
själv. På så vis blev han något 
för sig själv. Han blev en värld 
för sig själv. Vart det sedan 
blev av honom fick jag aldrig 
veta. Men det är väl lätt att 
räkna ut, ty på den tiden sål
des flera sådana och liknande 
handikappade obarmhärtigt på 
auktion till den som bjöd lägst. 

Kanske de fick ligga ute i la
dugården eller något annat 
djurstall, där de, om de så kun
de, fick utföra ett visst arbete 
- många gånger inte det lät
taste. Kanske med piskslag som 
lön. Det gällde bara att pina li
vet så fort som möjligt ur dem, 
då de betraktades som värde
lösa för att få leva. Sådant var 
det allmänna betraktelsesättet 
på den tiden - trots att man 
levde i en kristen tid. Men or
saken till det var nog ett frag
ment aven främmande religion 
som smugit sig in i Gamla Tes
tamentet i vår bibel, där det 
står, att alla halta och lytta 
skulle vara en styggelse inför 
både Gud och människor. 

Aktionen Den Röda Fjädern för 
en tid sedan visar vilken väg 
utvecklingen tagit. Det är väl 
tack vare det att man upptäckt 
att vi också är människor. Just 
detta att även om man råkat få 
ett fysiskt handikapp kan man 
likväl göra en liten insats för 
det allmänna. Kristus själv be-

sökte de avsides tagna, och 
många halta och lama och blin
da botade han. Därför kan man 
med säkerhet säga, att detta är 
fullt kristligt. 
Men det var likväl inte denna 
tanke, som förde tanken till den 
dövstumme pojken, utan vad 
som ofta för mina tankar till 
honom är just detta, att han var 
och förblev en sluten värld för 
sig själv. Den gamla berättade 
vidare, att det enda som tycktes 
nå honom utifrån var lätet från 
ett gammalt dragspel. När man 
klämde på detta gjorde han vis
sa gester och tecken till dans. 
Det var hans sätt att meddela 
sig. Något de utomstående ej 
förstod. Därför blev han hållen 
för sig själv. Han blev betrak
tad som främmande. Tänk vilket 
lidande detta måste ha vållat 
honom! Själv vet jag hur fruk
tansvärt detta kan kännas, då 
jag själv varit föremål för det. 
När man på grund av fysiskt 
handikapp blivit annorlunda än 
andra, får man - åtminstone 
för en trettio år sedan - käns
lan av att bli betraktad som nå
got främmande och utomståen
de. Just detta att trots sitt han
dikapp ändå bli betraktad som 
människa är den handikappades 
stora önskan och dröm. Idag 
finns det möjligheter för den 
handikappade att i viss ut
sträckning övervinna sitt handi
kapp. Varför skulle han då inte 
ha rätt till att bli betraktad som 
människa? För hundra år sedan 
fanns tyvärr inte dessa möjlig
heter. Dessutom var upplys
ningen inte densamma som idag. 
Glädjande nog kan jag tala om 
att Fjällbacka Röda Kors-krets 
på förslag av artikelförfattaren 
var de första av dessa kretsar 
som tog upp iden att varje som
mar bjuda hit länets alla han
dikappade. Det skulle vara en 
stor glädje för oss alla om 
Fjällbacka ville ta ett nytt steg 
för oss. Möjligheterna är många 
härtill. Själv vill jag helst hål
la mig neutral, dels för att inte 
främja eget intresse, dels för att 
överlämna saken till dem som 
förstår bättre. J ag vill inte ge 
mig in på områden jag inte be
härskar. 

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBACKA 
T el. 0525/3 12 50 

Gynna 
annonsörerna! 

Kville Sparbank 
redovisar i berättelsen för år 
1964 ökad omsättning. På inlå
ningssidan har under året in
satts 8.930.942: 57 och uttagits 
8.115.883: 42. Insättarnas ränte
gottgörelse uppgick till 823.405:21 
och dess tillgodohavanden till kr. 
19.039.660: 20, en ökning med 
652.489: 60 därav på överinsätt
ningsräkning 1.232.922: 36. 

Barnsparverksamheten upptager 
skolsparverksamhet där 15 klas
ser har deltagit och det under 
året insatta beloppet uppgick 
till 8.737: 18. Till födda barn un
der året har utdelats femtiofem 
sparbanksböcker med ett gåvo
belopp av tio kronor per bok. 

Genom hemsparrörelsen har un
der året insatts 19.659: 98 i 594 
poster. Utlåningsverksamheten 
redovisar 1.623 utestående lån 
med ett belopp av 16.189.855: 46, 
en ökning med kr. 1.062.174: 18. 
Sparbankens inkomster och ut
gifter balanserade på kronor 
1.090.899: 64 och årets vinst ut
gjorde kr. 21.446: 57. 

Arets vinst har fördelats enligt 
styrelsens förslag: 1.000: - till 
välgörande ändamål samt avsat
tes 20.446: 57 till reservfonden. 
Översikt över sparbankens verk
samhet, utveckling och tillväxt 
visar för år 1964 med 1963 års 
siffror inom parentes: Insätt
ningar 8.930.942: 57 (6.948.876:07), 
uttagningar 8.115.883: 42 (kronor 
6.449.694: 05), insättarnas behåll
ning 19.039.660: 20 (17.387.170:69), 
räntevinsten 259.584: 65 (kr. 
247.311: 26), omkostnader kronor 
178.467: 86 (13,7.488: 81), reserv
fonden 722.181: 61 (701.735: 04). 

'Vi ut~ö.", 

AUG:A CARLSSONS EHR. 

aoaoaoaoaoao 
Välsorterad l11anufal'?tur
l11ode- och sybehörsaffär 
aoaoaoaoaoao 

Telefon 0525/31035 

FJALLBACKA 

§ETTERE][ND § 
® BAGE:RJ[ ® 

TEL. 0525/31029 

Tillverkar: 

• MATBROD 
• KAFFEBROD 

• BAKELSER 
• TÅRTOR 

~~ 

J5röna Ii.idS 
~ensiona{ oell ~iograf 

FJÄllBACKA TEL. 0525/31041 

Värme, sanitet och oljeinstallationer 

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

FJÄLLBACKA RÖR 
MATTSSON & BUHR TEL. 0525/31024.31303 

vänd Eder till Telefoner: (0525) 
LIVS 31012, 31021 
CENTRUM 31327 

Postgiro 295599 

Bankgiro 43-3627 

/}J;U det 9äi~ Uljtltd-altu 

SCHEWENIUS' TRYCKERI MUNKEDAL 
TELEFON 0524/10077, 11292 
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Minneslista 1965 RÄTT PROFIL 
Pastorsexpedition 

Postexpedition 

Telefonstation 

Banker 

Badkontor 

Bibliotek 

Apotek 

Bussexpeditionen 

Läkare 

Miniatyrgolfbana 

Badholmen 

Porsholmsbadet 

Fl'iIuftsbad 

Campingplats 

Bryggdans 

Dans 

Bio 

Lördagar kl. 10-13. 

Måndag-fredag kl. 9.45-12.15, 
14.00-16.30. Lördag kl. 10.05-
14.00. 

Vardagar fr. o. m. 16/6-15/8 
9.00-21.00. Söndagar 9,00-
11.00, 17.00-20.00. 
16/8-15/6 vardagar 9.00-
13.00, 16.30-20.00. Sön- och 
helgdagar stängt. 

Kville Sparbank. Tel. 31018. 
Vardagar utom lördagar 9.30~ 
14.30. Under tiden 1/4-30/9 
stängt lördagar. Fredagsöppet 
kl. 17.00-18.00. 
Göteborgs Bank. Tel. 31027. 
Vardagar utom lördagar 9.30-
15.00. Under tiden 1 /~30/9 
stängt lördagar. 

Vardagar 9.05-11.00, 17.30-
19.00. Söndagar 17.30-19.00. 
Tel. 31060. 

Gröna Lid. Tisdagar 19.00-
20.00. 

fIRMA 

dnfJentinlj 
fJAlUACKA 

Telefon 0525/31022 

Framkallning oc:h Film 

Vjällbacka voloale/je 
Telefon 0525/31009 

för en takränna av plast 

Patenterade PLASTMO-vuls
ten skyddar rännkrokarnaoch 
gör takrännan vridstyv. 

Fråga efter PLASTMO hos 

OLOFSSONS JÄRNHANDEL 
FJiXLLBACKA Tel. 0525/31040 

Gynna 
annonsörerna! 

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

SANsa hempump 298:

EN BRA GREJ FOR SOMMARSTUGAN 
ger Er vallen inne helt 
autamaliskt för endast 
298:- (plus oms.) 

Vardagar utom lördagar 8.45 
-9.30, 10.25-11.00, 17.30-
18.45. Lördagar 8.45-9.30, 
10.25-11.00. Sön- och helgda
gar stängt. Tel. 31038. 
Stationen hålles öppen för in
och utlämning av gods. Ingen 
biljettförsäljning eller pollete
ring. 

OLOFSSONS JÄRNHANDEL Tel. 0525/31040 

FJÄLLBACKA 

utom 
FFF.Nålen 

Mottagning 9.00-12.00 
lördagar. Tel. 31025. 

Källvik 17.00-21.00. 

som årsmötet 1961 med stor acklamation besiöt att styrelsen skulle låta 
prägla, har sedan ej rönt den efterfrågan bland medlemmarna som man 
skulle ha kunnat förmoda vid beslutet. 

Varmbadhuset öppet vardagar En ändring härvidlag hoppas vi skall komma till stånd! Det är en mycket 
utom lördagar 8.00-12.00, snygg nål enligt nedanstående klichi' i silver och blått i storlek 14x9 
13.00-18.00, lördagar 8.00- mm, alltså lagom stor att sätta på dräktslaget för damerna och på kavaj-
13.00. Bastu tisdagar och fre- slaget för herrarna. Priset på nålen är mycket överkomligt, kr. 3:75. 

dagar 14.00-18.00. Tel. 31047. Klipp ur nedanstående kupong och rekvirera nålen nu! 
Kallbadet öppet alla dagar 
8.00-18.00. 

Båt avgår till Porsholmen kl. 
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, från 
Porsholmen kl. 15.00, 16.00, Till 
17.00. Bengt . Richardssons båt-
trafik, tel. 31077. Kvällsturer, Föreningen för Fjällbacka 
fisketurer. Se vidare annons. clo F:a Johns Skor 

FJÄUBACKA 
Sälvik och Mörhult. 

Sälvik. Föreståndare Henning 
V. g. sänd per postförskott omgående . 

Östberg, tel. 31219. 

Onsdagar och söndagar 21.00 
-23.00. Namn 

Badrestaurangen onsdag, fre-
dag, lördag, söndag. Tel. 
312 {j8. Adress. 
Stora Hotellet. Tel. 31003. 

Gröna Lid måndagar och tors
dagar. Tel. 31041. 

SCHEWENIUS' TR., MUNKEDAL 1965 

st. FFF-nålen il. 3:75. 


