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Ny fabrik till Fjällbacka 

Om allt går efter beräkningar
na och Arbetsmarknadsstyrelsen 
lämnar definitivt besked kom
mer i sommar eller i höst en ny 
fabrik att påbörjas. Det är AB 
Carl Ahlzen i Karlstad som står 
som företagare. Vi har vänt oss 
till direktör Gunnar Järund för 
att få närmare upplysningar: 

Den del av Ahlzenföretagen som 
utgöres av Tingvalla Snickeri
fabrik har till specialitet att 
tillverka köksinredningar och 
monteringsfärdiga trähus. I 
samband med hustillverkningen 
har man efter flera års experi
ment kommit fram till ett vägg
element på vilket efterfrågan är 
så stor att Karlstadsfabriken 
trots ett stort lokaltillskott un
der 1965 är otillräcklig. I stället 
för att ytterligare bygga ut' 
fabriken i Karlstad har man be
slutat att överflytta en del av 
tillverkningen, huvudsakligen 
av väggelement, till en ny fab
rik i Fjällbacka. 

Denna fabrik kommer att för
läggas till området öster om In
venting. Storleken kommer en
ligt nu utarbetad plan att bli 
4.000 kvm verkstadsyta samt 
dessutom kontors- och personal
utrymmen jämte panncentral. 

Konstruktionsmässigt har man 
valt en stomme av prefabricerad 
betong med väggar och tak av 
lättbetong. Uppvärmningen sker 
från en panncentral som är ut
rustad med automatiska anord-

Fjällbacka Elementfabriks fabriksbyggnad 

ningar för inmatning av det 
bränsle som utgöres av spill 
från fabriken. 
Om allt går enligt beräkningar
na och den kommande vintern 
ej lägger hinder i vägen kom
mer fabriken att vara färdig 
under våren 1967. Antalet an
ställda kommer att bli 30-40 
man, vilka rekryteras från fjäll
backa regionen. Driftschef kom
mer att bli ingenjör Torbjörn 
Järund. 
Bostadsproblemen kommer att 
lösas genom uppförande av ett 
antal villor i anslutning till 
fabriken. 

Eftersom fabriken tillverknings
mässigt blir en avläggare till 
AB TingvaUa Snickerifabrik, 
har vi bett dess chef, civilingen
jör Carl-Gunnar Järund, om en 
beskrivning på tillverkade vägg
element: 
De våningshöga väggelementen 
tillverkas i bredder upp till 6 
meter, som kan användas till 
alla slag av byggnader från vil
lor till flerfamiljshus. Elemen
ten göres komplett färdiga på 
fabriken med utvändig bekläd
nad av olika slag och med in
sidan färdig för målning eller 
tapetsering. Fönster och dörrar 
levereras givetvis insatta och 
inget hindrar att bågarna leve
reras glasade och snickerierna 
målade. 
Vid konstruerandet av elemen
ten har man varit angelägen om 
att erhålla så låg vikt som möj
ligt för transportens skull. Man 

har även givit väggen en god 
värmeisoleringsförmåga 'och en 
utvändig beklädnad som är 
stark, beständig och regnskyd
dande. Att man hela tiden sik
tat på låga kostnader säger sig 
självt och för närvarande lig
ger dessa för ett väggelement 
med K-värdet 036 på ett pris 
som är 30-40 proc. lägre än 
motsvarande vägg byggd på 
konventionellt sätt: Genom re
gelkonstruktion i " väggen har 
vikten blivit den lägsta tänk
bara. 

En nyhet är väggelement med 
tegelbeklädnad. Den skiljer sig 
från vanligt fasadtegel så till
vida att "tegelstenen" endast är 
25 mm tjock och spikas vid 
väggen samt fogas. Man kan 
erhålla tegel med varierande 
pr.ofil och färg och dessutom 
kan fogarna ges önskad nyans. 

Teglet är hårdbränt och därför 
motståndskraftigt mot mekanisk 
åverkan. Frostbeständigheten 
och flarnskyddande verkan är 
stor. Konstruktionen är godkänd 
av alla statliga instanser. 

Trots att spiktegel är en nyhet 
har det provats under 10 år och 
använts på över 7.000 hus. Spik
teglet på sådana regelverksele
ment som kommer att tillverkas 
i Fjällbacka är en ide av färs
kare datum. Från Karlstads
fabriken har dock redan leve
rerats ett hundratal hus till oll
ka platser i landet. 
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Nummer 20 

De 10 åren 
Tio år har förflutit sedan fjäll
backapojkarna Bo Reichenberg, 
Harry Järund, Sten Kallin, 
Sylve Larsson och Wilhelm 
Fredlund med B. Reichenberg 
som initiativtagare samlades till 
rådslag för att diskutera vad 
man kunde göra fö·r att få upp 
Fjällbacka municipalsamhälle ur 
den vågdal som kännetecknades 
av framtida oro och maktlöshet. 

Samhället hade under många år 
sett befolkningsunderlaget sjun
ka genom den utflyttning av de 
yngre som fick beteckningen 
"flykten från landsbygden". Här 
gällde nu att väcka ett allmänt 
intresse omkring frågan "skaffa 
industrier" till bygden. Man 
satsade på att återföra ungdo
men till hembygden, för att där
igenom åter bygga upp vad som 
under många år raserats genom 
utflyttningen av det produktiva 
klientelet. Under påskhelgen 
1956 bildades Föreningen för 
Fjällbacka. Dess syfte skulle bl. 
a. vara att genom initiativ och 
kontakter söka hjälpa befin1 'ga 
och blivande företa g i Fjäll
-backa samt att stärka kontak
ten mellan f. d fjällbackabor 
och övriga fjällbackaintressen
ter å ena sidan och samhället å 
den andra sidan. Sedan initia
tivtagarna utgjort interimsty
relse valdes de till ordinarie 
styrelse inom vilken man ännu 
återfinner några av dem. 

Det var ju stora mål man upp
satt. Hur skulle man kunna fö
ra ut dessa tankar till omvärl
den? Genom ett idogt arbete 
samlades in omkring 300 adres
ser till vilka utsändes ett upp
rop, vilket till fjällbackabor i 
förskingringen bar de kärnfulla 
orden "Är Du fortfarande Fjäll
backabo i själ och hjärta?" 

Under rubriken "Ärade som
margäst i Fjällbacka" redogjor
de man för syftemålet med för
eningen och noterade med tack
samhet råd och uppslag från 
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FFF 
10 år 

FFF firar detta år 10- årsjubi
leum. Detta nummer av FB är 
således det tjugonde. Om man 
bläddrar tillbaka i de gamla 
bladen får man således en bra 
bild av vad som hänt under de 
gångna åren. Man frågar sig då 
om händelseutvecklingen i nå
gon mån varit i överensstäm
m else m ed de syften som FFF 
verkar för? 

I förhållande till den utgångs
punkt som rådde för . tio år se
dan så måste man nog konsta
ter a att man i dag har all an
ledning att hysa en större op
tim ism inför kommande tio år. 

Föreningen för Fjällbacka 
Postgiro 41 03 18 

Styrelse: 
Ordförande: 

Direktör Harry Järund, 
Otto Lindblads väg 18, Lund 

Sekreterare: 
K amrer Bo Reichenberg 
Musseronstigen 20, Uddevalla 

Kassör: 
K öpman John Johansson, 
F jällbacka 

5:e medlem: 
Direktör Emil Haeger, 
Nygatan 19, Växjö 

Redaktionskommitte för 
F jällbacka-Bladet: 

Harry Järund 
Bo Reichenberg 
Algot Torewi 

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 
för e detta Fjällbackabor och 
bland sommargäster i sam-

~hället och den närmaste 
bygden. 

Om man exempelvis ser på be
folkningssiffrorna i samhället så 
har dessa under många år varit 
på stadig tillbakagång. Denna 
tendens är nu hejdad och visar 
i stället en uppgång. Efter vad 
man kan bedöma så kommer 
dessutom de närmaste åren att 
visa väsentligt ökade befolk
ningssiffror. 

Vi har i Fjällbacka idag flera 
företag under snabb tillväxt och 
nya kommer att etableras. Den
na utveckling kommer att få en 
extra puff genom de för Fjäll
backas del gynnsamma lokali
seringsåtgärderna. Dessa bidrag 
äro visserligen inte fullt klara 
i skrivande stund men har för
ordats av länets myndigheter. 
I FFF har vi alltid hävdat att 
utvecklingen bör ske genom en 
kombination av företag och tu
ristverksamhet. Med all sanno
likhet kommer fritiden att ökas 
liksom folks inkomster, vilket 
resulterar i ökad fritidsverksam
het. Man kommer i större ut
sträckning att söka sig till plat
ser som Fjällbacka. Det gäller 
då att planera härför i den mån 
man kan styra utvecklingen i 
önskad riktning. Det är en för
del att satsa på folk som en
gagerar sig mera fast i samhäl
let, vilket bland annat ger ökad 
byggverksamhet etc. Ä ven om 
tomtfrågan inom samhället är 
besvärlig så finnes gott om plats 
i omgivningarna. 

Man bör vidare arbeta för en 
förlängning av säsongen. Här 
kommer golfbanan att få stor 
betydelse. Hotellfrågan måste 
dock lösas tillfredsställande, 
sportfisket organiseras bättre, 
uppvärmd swimmingpool an
skaffas etc. Det är mycket som 
kan göras och vad som blir 
gjor t kommer även att förbätt
ra betingelserna samt öka trev
naden för den fasta befolk
ningen. 

Vid byte av adress 
är redaktionen liksom tidigare 
tacksam för ett meddelande om 
den nya adressen, så att tid
ningen vid avsändande t komm'er 
adressaten tillhanda. Vår vädjan 
om dylika meddelanden har 
hörsammats, och vi hoppas att 
så blir fallet även under kom
mande tid. Vi äro även tack
samma för ett meddelande i 

händelse · av att Fjällbacka-Bla
de t inte når fram till vederbö
rande vid sedvanlig tidpunkt. 

Redaktionen. 

Kurs olycksfallsvård 
och arbetarskydd 

Under våren arrangerade K ungl. 
Sjöfartsstyrelsen en två dagars 
kurs i arbetarskydd på Gröna 
Lids p ensionat . Som ledare fun
ger ade förste byråingenjör Lars 
Hultgren, Stockholm. Vidare 
medverkade ingenJor Ingrid 
Ekedal, L ysekil. Kursen, som 
blev m ycket givande, omfatta
de förutom första hjälpen vid 
olycksfall samt förebyggande 
verksamhet även information 
för skyddsombuden. Ett tjugo
tal personer från södra och 
mellersta Sverige deltog från 
fyrbyggnads- och hamnbygg
nadsgrupperna. Vidar e hölls 
föredrag av ombudsmannen in
om byggnadsarbetareförbundet, 
hr Arne Karlsson. 

Påskfirandet 
Största deltagandet i påskfiran
det gjordes i K varnberget där 
den sedvanliga brasan tändes. 
Länge trodde man att den rå
dande vinden skulle sätta stopp 
för eldningen, men under kväl
len mojnade den av. När bra
san tändes i Kvarnberget under 
stor tillslutning av små och 
stora, kunde man r unt om skå
da eldar. Såväl uppåt landet 
som ute i skärgården slog flam
morna upp mot himlen. Stäm
ningen höjdes genom en mängd 
raketer, vilka spredo sina vack
ra färger vid blossningen. Ung
domen hade, trots att platsens 
affärer inte tillhandahöll rake
ter och smällare, på grund av 
sitt ansvar för missöden, dock 
skaffat sig mängder av dylika 
och det var intensiva detona
tioner på gatorna. 

Avloppstunnel 

genom Vetteberget 
Fjällbacka samhälles framtida 
utbyggnad såväl när det gäller 
bostäder som industrier måste 
ske inom Sumpan och Ödsmåls
slättens område. Här har kom
munen under senare tid förvär
vat lämpliga områden för att 
ställas t ill fö rfogande för den 
expanderande industrien. Om
rådena ligger vackert i omedel
bar närhet till de centrala vä
garna vilket inte nog kan upp
skattas. Men det stora 
"kruxet" är och har alltid va
rit frågan om avledande av 
överloppsvattnet från den s. k. 
Alebäcken, vilken är den na
turliga avrinningen, men som 
vid riklig vattentillförsel hotar 
att förstöra bostadsbebyggelsen 
framför allt inom Sumpan-om
rådet. Ett tunnelprojekt för av
loppsvattnets avledande har 
många gånger diskuterats av 
municipalsamhällets fäder, så 
frågan är inte ny, nu när den 

åter blivit aktuell och beslutats 
till urförande. 

Fjä:lbacka var ju den centrala 
punkten inom kommunen ända 

- 1" ..;:ommunsammanslagningen 
: oor5= på 19S0-talet, då "cen
::!""'a2ser'.ngshydran" med stor 
ilatr ~ ~orna i de beslutan
de ,;~ r<'.-"€rade den tätort 
:no::::: ·"Q,~~un81 vilken m an 
sktL..:e s:.agi-;: "akt om och gett 
lonsar-;: urby&.=d. ::llim gick 
fram ef-~r geogrn;:;"';-a linjer och 
menade ar :ik= ~kan lig
ger mitt i b~li. så skall ä,en 
den nutida ',ecilingen föras 
dit. Så ble, e=e::ertid ej fallet. 
Utvecklingen ,a2de andra linjer 
och cen traIL--eringen blev ett 
stort fiasko. -

Ater har Fjällbach kommit i 
blickfånget för urrecklingen och 
kommunen satsar hån för att 
radikalt lösa de frågor vilka 
verkar hämmande på den fram
tida expansionen. Här gäller då 
framför allt att tunnelprojektet 
kommer t ill u tförande. Och där
om har kommunalfullmäktige 
beslutat för kort 'd sedan_ Man 
gick in för alt. 2 TIlket kom
mer att kosta c:a 2. , miljoner 
kronor men m an räknar då 
även med att man löser detta 
problem för all f:-amtid. Tun·
nelns längd blir c:a 500 meter 
med ett innermått av 2X2 me
ter. Den kommer att börja vid 
Kville Sparbank och m ynna ut 
vid grönsakstorget. I ovannämn
da summa ingår även u tföran
de av reningsverk och pump
stationer. Då man är i stort be
hov av småbåtshamnar i Fjäll
backa k ommer skrotstenen till 
god användning, för även des
sa problem måste lösas så fort 
som möjligt. 

Vi 
I försäljer 
I installerar 

I reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31'068 

SETTERJLIT rus 
~ BAGEIIRI ~ 

TEL. 0 5 25/31029 

Tillverkar: 

• MATBROD 
• KAFFEBROD 

• BAKELSER 
• TÅRTO 
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Proteststorm i K vi Ile mot 
å äkarstation T anum 

el er Dingle 
? örSaget om att inrätta en två
~tion i Tan~hede och 
Dingle har väckt protester inom 
Kville. När landstinget förvalt
ningsutskott kallade represen
tanter från Kville kommunal
nämnd till sanunanträde i Ud
devalla hade kommunens dele
gerade med sig en skrivelse 
vari man helt tillbakavisade 
förslaget. 
Kommitten som har uppdraget 
om hand och som också förfat
tat skrivelsen, vilken godkänts 
av kommunalnämnden, bestod 
av hrr Hilding Edesten, Vilhelm 
Toreld och Ivar Kristensson. 

Av skrivelsen framgår att 
man ej finner några bärande 
skäl för förslagets genomföran
de. Man antyder i skrivelsen 
att läkaren i Fjällbacka har 
mer än nog att göra och att nå
gon minskning på den fronten 
ej varit märkbar. Det trycks 
även på att Fjällbacka är kom
munens största samhälle och på 
den industriella utveckling som 
är rådande och som håller på 
att ske. 
Ett annat skäl som framhålls 
är kommunens stora ytvidd och 
att det inom kommunen finns 
tre ålderdomshem samt ett vård
hem, som samtliga ofta är i be
hov av läkares hjälp. Man 
framhåller också det stora an
talet bebodda öar som finns in
om kommunen och på vilka 
sammanlagt 89 personer är bo
satta. 

I skrivelsen sägs vidare, att 
man ifrågasätter hur två läkare 
skall kunna hålla mottagning på 
tre olika mottagningsställen och 
dessutom företa de nödvändiga 
tjänsteresorna inom läkardistrik-
tet. " 

Man påminner också om att de 
trafikleder som finns inom 
kommunen är riktade mot sö
der och att man inte har snabb
framkomliga förbindelser med 
Tan~hede. 

En annan sak som också po
ängteras är att det otvivelaktigt 
.skulle bli åtskilligt fördyrade 
sjuktransporter, såväl för den 
enskilde individen som för för
säKringskassan i händelse av att 
en tvåläkarstation förläggs i Ta
numshede. 

Man motsätter sig sålunda med 
all kraft en tvåläkarstation i 
Tanumshede och hävdar att 
Fjällbackas pTovinsialläkaredi
strikt måste förbli orubbat och 
att därvarande ordinarie tjänst 
förklaras ledig. 

Man skulle i Kville kunna tän
ka sig en lösning genom en tre
läkarstation, där den ena av lä
karna ständigt är placerad i 
Fjällbacka. Kommunalnämnden 
har beslutat att ordna en upp
vaktning i frågan fö,r att om 
möjligt .avvärja hotet om att 
kommunen skall bli helt utan 
läkare. 

Från Fjällbackaskärgårdens 
växtvärld II 
En erinran i vår tidnings juni
nummer förra året (sid. 4) om 
ett ganunalt fynd från juli 1925 
av ormbunksväxten, krusbrä
ken, gav inget n ytt i sak. 
::\Ied litet detektivarbete har 
dock insamlerskan kwmat kon
taktas och i ett vänligt brev be
rättar hon, att fyndet gjordes 
på Storsvinningen under en ut
färd med anhöriga. Man gick 
emellertid bet på bestämningen 
och det var därför först vid 
kontakten i Skara med en av 
lärarna, nämligen trädgårdsdir. 
Emil Almquist, som det blev 
uppenbart vilket intressant växt
fynd som gjorts. Almquist kom 
också att stå som förmedlare av 
detta hittills enda fynd från 
fj ällbackaskärgården av krus
bräken till herbariet vid Göte
borgs botaniska trädgård. 
Upptäckaren och många andra 
har genom åren hoppats på åter
fynd, men hittills har ormbun
ken gäckat ivriga spanare. 

Man kunde kanske ha väntat 
sig att även andra växtfynd 
s,kulle ha uppvisats med anled
ning av förra årets blänkare, 
men det blev magert och endast 
ett exemplar av den helt vanli
ga kråkklövern (Comarum pa
lustre) insamlades aven som
margäst. Inför sommaren har 
emellertid Göteborgs botaniska 
förening, med adress Bot. trädg., 
Göteborg, i ett upprop uppma
nat medlemmar och andra in..; 
tresserade att samla uppgifter 
för den nya upplagan av Fries 
Bohusläns Flora. Det gäller att 
fylla luckor i flera växters ut
bredning. För de norra sock
narna märks särskilt ett par 
ormbunksväxter nämligen klot
gräs (Pilularia globulifera) och 
kambräken (Blechnum spicant) . 
Listan kan rekvireras från kom
mitten för Bohusfloran med 
adress som ovan. 

I maj 1966. 
K. G. Ridelius. 

Den 16 januari erhöll vi det tragiska budskapet att vår 
vän och medarbetare Sylve Larsson hastigt gått bort. 
Det känns underligt tomt och ödsligt att se fram emot 
en sommar utan att få möta Sylve i Fjällbacka. 

Sylve Larsson skötte sin tjänst i Stockholm som läroverks
lärare in i det sista. Vi vet alla att han inom sitt verk
samhetsfält i Stockholm gjort en stor insats. Han var 
uppskattad och omtyckt av kolleger, respekterad och av
hållen av elever. Hans personlighet, fina humanistiska 
bildning, värme och humor kom inte bara vänner, kol
leger och elever i Stockholm till godo. Födelseorten Fjäll
backa och alla hans vänner där låg honom också varmt 
om hjärtat. 

Så långt jag kan minnas tillbaka har Sylve varit en för
grundsgestalt i sommarens Fjällbacka. Han har alltid va
rit med där det gällt att åstadkomma något. I synnerhet 
för Fjällbacka som turistort. När Föreningen för Fjäll
backa bildades för 10 år sedan var han givetvis med och 
har under de gångna åren såsom medlem av styrelsen 
deltagit i arbetet med samma iver som han tidigare gjor
de i Badortsföreningen. 

Bland oss alla vänner är saknaden efter Sylve Larsson 
stor, men i våra hjärtan kommer alltid att leva kvar 
minnet av en fin och god människa. 

Harry Järund. 
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Rövarebänne 
på 1830-talet 

Den för några år sedan avlidne 
nämndemannen Johan Karlsson 
i Svandal i Tanums socken, be
rättade för mig för omkring 23 
år sedan, efter ett slutat tings
sammanträde i Strömstad, när 
vi på den därpå följande natten 
fingo ligga över på ett av där
varande nämndemansrummen i 
tingshuset, följande berättelse 
om "rävarebänne i Kville och 
Tanums socknar på slutet av 
1830-talet". Samma berättelse 
var omkring samma tid återgi
ven i tidningen Bohusläningen 
av signaturen Josop. Denna be
rättelse skall härmed återges 
som den berättades för mig och 
som den av Josop återgavs i 
Bohusläningen. 

"På farfars leveti va de sö fullt 
me tjyvar å rackerety i böjde
ne, sö ärlet fölk hade svårt a få 
nyde de de hade. De stal allt 
de kom åver, hästen i stalln, 
grisen i grishuset, bistocken ve 
solväggen, öx-e på hoppeköb
ben. De va söllesöm ett olstäv 
söm sa att, "tjyvar tar allt tjy
var har." 

Öppe i fjällmarkene sto de då 
fullt me små grå stövver åver 
allt. I mange utå desse hyb
lane fanns de stygge fölk, söm 
leffte bare på allt de vont va. 
Sönne marker står no öne, sö
söm fjälle mellöm Tannöm å 
Bölän a Kvillsocknen å Svarte
bör a mange andre gestrekt. 

En gang, när söm länsman i 
Kvilla va öppeigömmel Ledöms
fjället på ransagneng a feck 
lemne hästane mens ha a rät
tarn geck öpp i fjället, ble bäg
ge hästane hanses stockne ihjäl. 
Sönne gössar fanns de där den 
gangen. Alle desse bröddfäl
lengane va tämlet känte te sine 
öknamn. En del å döm hade 
vört på fästneng å fått spö, för
ti parr. 

På trettinie va där ett stort 
tjyvebänne börte i Tannöms
fjälle . De va a en tie eller töll 
man, söm va i kompani. I Fös
sömsdalane sneckra de ihop en 
steje, a när söm atte den va 

_ klar ga de sej ud på röveri. De 
hade nock räkna ud hörre de 
skulle ta väjen a där de fanns 
pengar a snaga. 

En natt jeck de ifrå Fössöms
dalene åver väjen ve Släng e 
tell Tannöms jäle å sin väster
åver tell Tannöms prästgål. Där 
sätte de stejen öpp etter väg
gen, tog öpp glaset a geck in 
tell prosten i hans kammer, där 
han lå a söv, a la kavle i mun 
pån. Två man höllte fast en, 
a två sto vakt ve stejen. En 
del leda i huset etter pengar. 
De feck en mängde me töll
skällengar a attenskällengar. 
En mängde me papper a kun
görelser a brever tog de usse. 
Men sjölve den store kassa fe ck 
de ente rätt på. Sö kom där en 
körare ude på väj en. Då ble de 
bangne å sprang ifråt. 

Prosten ble alldeles fardärva, 
sö att han allri kunne predika 
mer. Länsman vante kär tell 
a komme åd döm, fast atte de 
i kölna på Fössum fann bränte 
sager etter lödder a kungörel
ser. De va sö partiske å ense 
i de söm va vont, sö de bara 
näkta. 
När desse tjyvene kom för rät
ta, sö spörte domarn, hölles de 
fått de blåmärkene, de hade i 
ansektet. En del utå döm hade 
skraber i skalln, andre åver 
näsa. De svara att de hade ram
la iköll på Fössömshällane. Två 
feck blogang mens de sto i far
hör. Men de ble ligeväll engen 
bekännelse. 
SÖ va de på förtisju, då ömtrent 
åtte år hade gått. En tå bovane 
lå på dödsbädden. Prästen va 
hämta, han skulle ji nattvar
den. Då spörte prästen öm den 
syge hade nogge han velle tale 
enskelt öm. Då geck fölket i 
rommet ud. Då bekänte den 
syge, att han va me a röva hos 
prosten i Tannöm. 
De va e käreng, söm velle höra 
hölles de pradda mens de va 
for se sjol, de två. Ho to tor e 
filla, söm de hade dötta i väg
gen, a sö kunna ho höra, va de 
sa därinne. 
Då feck ho höra, atte göbben 
i sänge snacka öm, att han hade 
vört me a röva hos prosten i 
Tannöm attenhundre a nie a 
tretteti. 
Fjällbacka den 12 maj 1966. 

Johan Mjölner. 

För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 
kontakta STIQ lINDR 

FJ:A:LLBACKA - Tel. 0525/31270 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER - REPARATIONER - VÄRME OCH SANITET 
TEL. 0525/31063, 31267, 31296 

Ny fabrik. 
forts. från sid. I 

Tillverkningen i Fjällbacka 
kommer att bli rationellt upp
lagd. Man kommer sålunda att 
använda egenhändigt konstrue
rade hjälpmedel, vilka i stor ut
sträckning tar tryckluften till 
hjälp. Transportproblemet är 
trots de relativt låga vikterna 
det mest svårlösta. Vid fjäll
backafabriken kommer därför 
stor omsorg att nedläggas på 
dessa problem. Till- och från
transport kommer att ske hu
vudsakligen per långtradare, 
varför tillfartsvägarna måste 
vara av god kvalitet. 

Försäljningen sker från Karl-

stad där även arkitektkontoret 
Tingvalla Byggservice är belä
get. Meningen är dock att en del 
av konstruktionsarbetet senare 
skall förläggas till Fjällbacka. 

Till sist kan nämnas att vi varit 
i tillfälle att följa upp en leve
rans av färdiga väggelement 
från fabriken i Karlstad. Det 
rörde sig om en byggplats där 
ett 50-tal villor höll på att mon
teras. En kran lyfte väggen från 
lastbilen till sin rätta plats och 
där stod ett par mannar som 
skötte monteringen. Man kunde 
faktiskt se hur husen växte me
dan man stod där. Det gläder 
oss verkligen att denna ratio
nella produkt om allt går väl 
i framtiden kommer att tillver
kas i Fjällbacka. 

Montering av väggelement för ett 2-våningshus. 

Glupsk torsk fångad i 

Fjäll backaskärgården 

Det är ingen ovanlighet att 

torskar har en särpräglad aptit. 

Stundom ger det bevis för det
ta då man i stora torskar kan 

finna olika fö'remål. För några 
veckor sedan gjorde fiskaren 

Hilding Arvidsson, Kal~ö, en 

dylik upptäckt när han rensa

de en 3-kilos torsk vilken 
fångats på Väderöfjorden. Han 

upptäckte då att torsken i ,sitt 
innandöme bar på en badmin

tonboll med fjäderskrud. En 

mindre .. delikat frukost tycker 
man. 

Fiskebåt på grund vid Dyngö 

Fiskebåten Sundala av Ham
burgsund grundstötte en natt i 
januari på skäret Hästen utan
för Nord Dyngö i Fjällbacka 
skärgården. Båten stod hårt på 
grund och trots energiska för
sök av ett flertal fiskebåtar från 
såväl Fjällbacka som Hamburg
sund kunde haveristen ej flott
tagas. Efter några dagar flott
togs den av sjöräddningens far
tyg Carl av Göteborg. Som or
sak till olyckan uppgav båtens 
skeppare att man misstagit sig 
på holmarna vilka vid olycks
tillfället var snötäckta. Bärg
ningsarbetet försvårades av att 
ett antal mindre skär fanns 
utanför strandningspia tsen. 
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SALTST-ÄNK 
-= :regåe:ie r:=mer pratade 

- .::~: - ~=er, detta un-
"'=- -= =marle kräftdjur som 

-sk?-- ~ .-åra breddgrader 
m:...-:;;.~ på --åren och hösten. 

~--= ~g skall v i ta Er med 
.. ~JLLARNAS paradis. 

GE - l e tro att flertalet av 
~ som läser denna spalt någon 
gång har råkat ut för ett or
dentligt makrillfiske här på 
\-ästlrusten. Utanför Fjällbacka 
är det förträffligt att meta ma
krill. Många riktigt bra "ma
krillställen" går att nå efter en 
.... anlig körning på c:a en halv 
timma från samhället. Om Ni 
till äventyrs inte skulle ha fis
kat makrill någon enda gång är 
_ -i att beklaga. Ni har gått mis
'E' om mycket. Vi vet ju att all 
slags fiske är mycket välgöran
de för stress och dylikt, men 
med makrillfiske är det något 
alldeles extra. Vi som har fiskat 
makrill vet det men Ni som än
nu inte har prövat på detta 
slag av naturlig avkoppling kan 
inte göra Er en föreställning av 
sådan underbar rekreation. Ni 
m åste helt enkelt i sommar 
komma ut på något vis och gö
ra ett försök efter makrill. 

Träffar Ni på den (det är t y
\·ärr inte alltid man gör det) 
och börjar att dra, kan Ni helt 
enkelt inte sluta. När Ni uå 
grund av mörkrets inbrott m~s
te packa· ihop Era redskap och 
bege Er hemåt igen garanterar 
jag (på fullt allvar) att Ni re
dan efter första turen är "mak
r illfrälst". Ni kommer så fort 
tillfälle bjuds att åter sätta stä
ven mot den plats där Ni dra
git upp Era första fiskar. 

Och inte nog med det. Ni kom
mer att minnas detta trevliga 
fiske Ni upplevt i Fjällbacka
skärgården även på v intern när 
)fi tillsammans med Edra vän
ner en kall vinterkväll berättar 
minnen, ev. illustrerade med 
färgbilder eller färgfilm. Om det 
skulle vara så att just den vän
nen inte har fiskat makrill han 
heller kommer han efter E rt 
"föredrag" med en blandning av 
romantik och tragik (det kan 
ju tänkas att Ni berättar att Ni 
tappat en och annan makrill ) 
att vilja pröva på detta fiske 
han också. 

~ Iakrillen kommer in redan på 
"åren då den mestadels fiskas 
på dörj (ränndörj). Sedermera 
kommer den dock längre in och 
kan på sommaren och hösten 
fiskas på meta eller bottendörj. 
Agn: Räkor eller små agnsill 
som vi här på kusten kallar för 
·'gödd" . Det sistnämnda, "gödd" 
alltså, är nog det bete som 
makrillen bäst gillar men det 
är ju så förtvivlat svårt att an
skaffa. I fiskaffären finns det 
inte. Enda möjligheten är att 
antingen själva fånga dem eller 
också köpa av fiskare som har 

fiske som sysselsättning. Dessa 
agnar nämligen åltinorna m ed 
just denna sorts småsill. 
Så bästa "Saltstänkläsare": lyd 
mitt råd. Tag Er en dag i som
mar, unna Er detta och gå ut 
med båt för makrillfiske. Ni 
kommer att bli överförtjust och 
känna vilken underbar rogivan
de sysselsättning det är trots 
allt nappande och agnande. 
På återhörande 

Saltstänk. 

Kville Hembygds
förening 
har hållit sitt årsmöte i Bran
neby under h r Östen H€den
fjells ordförandeskap. Ur verk
samhetsberättelsen framgick bl. 
a. <:tt medlemsantalet uppgick 
till 472. Till ledamöter i styrel
sen valdes hrr Östen Heden
fjell, Fjällbacka, ordf., Knut 
Christiansson, Hamburgsund, 
sekr., Hilding Edesten, Fjäll
backa, kassör, och fru Hanna 
Johc.nsson, Allestorp. Övriga le
damö,te r äro: fröken Ingrid 
Magnusson, Rabbalshede, och 
hrr Arne Fredlund, Fjällbacka, 
Thure Oskarsson, Branneby. 
Revisorer blev hrr Gustav Hol
mark och Filip Arvidsson, Ham
burgsund. 

Att representera vid Hembygds
förbundets årsmöte utsågs hr 
Östen Hedenfjell. För sitt in
tresserade arbete och skänkt 
material till hembygdsarkivet 
beslöts att utse ingenjör Anders 
Broberg, Stockholm, till heders
ledamot av hembygdsföreningen. 
Vidare beslöts att till proto
kollet fö,ra ett tack till hem
mansägare Wilhelm Johansson, 
Öclsmål, för det arbete han ut
fört genom att till Stendösen på 
Ödsmål återföra den stenhäll, 
som hittats på gården Jored. 

Till roteombud valdes för Fjäll
backa fru Sonja Broling, för 
Kville fru Hanna Johansson, 
Allestorp, hrr Bertil Alfredsson, 
Kville och Arne Weisäth, Ed
sten, för Branneby fru Allie 
Larsson, Bräcke och hr Artur 
Hansson, Sjöröd, för Hamburg
sund fru Astrid Gustavsson, 

Framkallning och Film 

FJÄLLBACKA 
FOTOATELJE 

Telefon 0525/31009 

och Fornminnes-

Hamburgö, hrr Filip Arvidsson, 
Hamburgsund och Einar Ols
son, Slo,ttet, för Rabbalshede 
fröken Ingrid Magnusson och 
hr Karl Ung, Klev. 

Insarnlingsombud blev: för 
Fjällbacka hrr Olof Olsson 
Bräcke, Torsten Hakeröd, Vic
tor Johansson och Algot Tore
wi, Fjällbacka, för Hamburg
sund hrr Sven Hakeröd, Len
nart Hakeröd, Filip Arvidsson 
och Karl Åke Hansson, för 
Branneby hrr Artur Hansson, 
Sjöröd, Anders Hedström, Hum
lek ärr och Thure Oskarsson, 
Branneby, för Kville fru Hanna 
Johansson, Allestorp, hrr Gus
tav Eriksson, Vidingen och Karl 
Hansson, Sandliden, och för 
Rabbalshede hrr Karl Hansson, 
Nygård, och Erik Gustavsson, 
Dahle. Ordförande i h embygds
nämnderna blev fru Hanna Jo
hansson, Allestorp, hrr Algot 
Torewi, Fjällbacka, Filip Ar
vidsson, Hamburgsund, Anders 
Hedström, Humlekärr och Karl 
Ung, Klev. 

Man beslöt att under sommaren 
anordna en utflykt för medlem
marna och styrelsen fick i upp
drag att välja resernål. 

Antikvarie Olle Lindqvist, Ud
devalla, höll ett intressant fö 
redrag över ämnet "Mossfynd". 
Hr Lindqvist berörde dessa 
fynd och dess innebörd samt att 
det troligen hittats ett dylikt i 
Kvillebygden på 1800-talet vil 
ket hamnat i Statens historiska 
museum. 

e",p.adtu~ 
i fuu.a,dl'~eJdt eller ~ö.fel 
köper Ni i 

P R E S E N T ' B O D E N 
INGA HANSSON TEL. 0525/31026 

FJÄllBACKA MEK. 
VERKSTAD 
Telefon 0525/31187 

Tillverkar: 

OLJEC IS TERNER 
BYGGNADS SMIDE 
M. M. 

WALDNERS 
- FÄRGHA~·WEL-

dll/iiun 
med läUJ 

Tel. 0525/31085 

BYGGMÄSTARE 

JOHN GRANQVIST 
FJÄLL BACKA 

Allt arbete inom bygg
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

Sätt in dina sparmedel 

ortens egen bank 

K ... 
<HH S 

KVILLE SPARBANK 
TEl. 0525/31018 - 31080 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 341 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525/31141 

MODERNT SNABBKÖP TILL 

EDER TJÄNST 

Gynna 
annonsörerna! 
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Än en gång står man på trap
pan till Fjällbacka kyrka och 
blickar ut över byn. Man kan 
göra det med lättare håg än sist. 
Hotet om indragning av präst
tjänsten i Fjällbacka blev un
danröjt. Det förflöt ett iskallt 
vinterhalvår från det att för
slaget om indragning väcktes 
tills det att det föll. J ag vill in
te påstå, att vi lät församlings
livet påverkas alltför mycket av 
den osäkerhet som rådde. Det 
var ändå så, att hotet om in
dragning dämpade den arbets
glädje, som vi kunde ha känt 
annars. Fj ällbackaförsamlingens 
sätt att leva påminde än en gång 
om träden längst ute vid kust
bandet. De måste böja sig för 
hårda vindar och blir lite kno
tiga och sträva, men de ger al
drig upp utan fortsätter att le
va. De slår sina rötter djupare 
än eljest för att stå fast. En 
hård storm har gått över, och vi 
får tillfälle att ansa lövverket 
igen. Kanske finns det någon, 
som vill veta, hur striden ut
kämpades denna gång. 

Förslaget väcktes i kammarkol
legiet den 10 november och 
sändes omedelbart på remiss. 
De fyra fjällbackaledamöterna i 
Kville kyrkoråd signerade den 
1 december en protestskrivelse, 
där 1) den ökande sommarbe
folkningen, 2) skärgårdsbefolk
ningen, 3) ett synnerligen rikt 
församlings- och gudstjänstliv 
och 4) den nya utvecklingen 
med industrialiseringen i Fjäll
backa framhölls som skäl för 
tjänstens bibehållande. Skrivel
sen godkändes hela vägen: av 
kyrkorådet, av kyrkofullmäkti-

ge, av församlingsdelegerade 
och sändes jämte liknande skri
velser från Svenneby och Bott
na till domkapitlet, som också 
protesterade mot förslaget om 
indragning. Därmed hade kyr
kan fått göra sig hörd. Men 
skam till sägandes, det hjälpte 
inte alls. Kammarkollegiet 
struntade i alla skäl, som bars 
fram, och föreslog i våras rege
ringen definitivt, att tjänsten 
skulle indragas. 

Då återstod bara att gå den po
litiska vägen och tala med re
geringen. Kyrkvärd Arndt Berg
gren organiserade en uppvakt
ning i ecklesiastikdepartementet 
den 11 maj . Han hade där säll
skap med kyrkoherde Severius, 
och båda biträddes av riksdags
man Gustavsson, som hela tiden 
har gjort en mycket energisk 
insats för tjänstens bibehållan
de. Alla vet nu, att uppvakt
ningen lyckades. Därvid har 
med all säkerhet den skrivelse 
spelat en stor, kanske avgö
rande roll, som Berggren hade 
fått med sig från de sex arbe
tarkommunerna i Kville. Den 
lyder som följer: 

"Till Chefen för Kungl. Eckle
siastikdepartementet, Stockholm. 
Arbetarkommunerna i Kville' 
vill härmed på det bestämdaste 
vända sig mot kammarkollegiets 
förslag om indragning av kyr
koadjunkturen i Kville, statio
nerad i Fjällbacka. Tiden är 
icke lämplig för indragning. 
Den befolkningsminskning, som 

foris. sid 15 

Under mars månad detta år företog pastor Ahlböck en resa, som förde 

honom till Teheran, Isfahan, Geneve och Frankfurt am Main . Här ses 

han planera resan och kolla reserutten. 

Stora Hotellet ny regim 

Källarmästare Carl Olof Clementzon och fru Britt 

Efter källarmästare John Berg
lunds bortgång har nu källar
mästare Carl Olof Clemenzon, 
Grebbestad, tillträtt som hotel
lets nye ägare. överlåtelsen av 
hotellet har följts med stort in
tresse både inom kommunen och 
Fjällbacka samhälle. Hotell
byggnaden är en av de äldsta 
i samhället och uppfördes 1834 
då Fjällbacka blev en skär
gårdsmetropol för handel och 
sjöfart. Här bedrevs köpenskap 
av stora mått, och platsen hade 
egen handelsflotta liggande på 
redden. Utvecklingen krävde 
större utrymmen och år 1913 
påbyggdes en våning och år 
1938 tillbyggdes det ytterligare 
och renoverades till dess nuva
rande skick. 
Ungdom hör nutiden till och 

. det är därför som bygden i dag 

hälsar den nye ägaren, källar
mästare Carl Olof Clemenzon 
och hans fru Britt hjärtligt väl
komna till Fjällbacka och till 
det arbete som här föreligger 
dem då denna rörelse åter kom
mer att tjäna samhället och 
bygden i övrigt. Sedan överlå
telse skett har man varit i full 
verksamhet med att rusta upp 
till öppningsda,gs vilket skedde 
i denna månad. Här finns goda 
utrymmen, två matsalar samt 
ett femtontal resanderum:. Och 
så smarungom kommer nya 
driftsförhållanden att presente
ras. Då det nya värdskapet äro 
väl förtrogna inom denna rörel
se genom mångårig praktik till
önskas de en framgångsrik 
framtid. 

F.F.F. 

Oö/komna /;// 

STORA HOTELLET I FJÄLLBACKA 
Vi har trivsamma rum . God mat· Fullständiga rättigheter 

Dans tre gånger i veckan 

Telefon 0525/3100,3. 31093 . 

~ 
PRIPPS , , 

@potekarnes 
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XliJ-Lwmtt lJ-inleUjäJl MJ 
q. · · °L!lJaekulLIIUJdo-mur 

Den hårda vintern med isbelag
da fjordar blev många sjöfåg
lars öde. På isen utanför Ox
näs omhändertogs en döende 
svan av djurvänliga människor 
och gavs den vård man kunde 
ge. Svanen fick några månaders 
vistelse i ett hönshus där den 
utfordades enligt vedertagna 
regler. Det var syskonen Lis
beth och Tomas Nilsson, Liden, 
som kom att svara för vården 
under rekreationstiden och de 
lyckades väl. Vid omhänderta
gandet av svanen var den så 
utmattad att den ej kunde röra 
sig eller äta. Efter några dagar 
började den äta då den mata
des och så småningom kryade 
den på sig. För att hålla kylan 
borta anbringades en värme
lampa, vilken blev mycket upp-

skattad, och svanen låg gärna 
under densamma. För att fjä
derskruden skulle hållas i ord
n:ng anbringades en balja med 
vatten där bad kunde äga rum. 
Svanen delade bostad med en 
vit kanin och de syntes trivas 
gott så där på lite avstånd. Men 
när svanen tog sina promenader 
och med hårda vingslag och 
klapprande näbb visade sin 
värdighet fann kaninen det säk
rast att smyga runt väggpane
len. 
En vårdag i början av april an
lände svanorna och stora flockar 
syntes ute vid stränderna. Nu 
var det dags att låta den en
samma svanen förenas med de 
övriga, varför den med bil fors
lades ut och släpptes där den 
på nytt fick pröva sina vingar. 

~lR ]ANS50N 
FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 BÄ TV ARV 

VINTERUPPLAGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

1J.i td~ 
Värme, sanitet och o.'ieinstallationer 

Aggregat som passar alla pannor, 
fasta eller svängbara, hög- o. 18gtryck 

FJÄLLBACKA RÖR 
MATTSSON & BUHR TEL. 0525/31024.31303 

For/s. fr . ,id I 

De tio åren 
blivande medlemmar. Medlems
upptakten blev en stilig mani
festation för ett enormt intres
se och under första året upp
gick m edlemsantalet till 170. 
En vacker ökning har sedan ägt 
rum årligen och uppgår nu 
medlemsantalet till 400. Ett 
vackert resultat som skänker 
glädje i arbetet. I anslutning 
till F.F.F. startades tidskriften 
Fjällbacka- Bladet som ett in
formationsorgan vari medlem
marna skulle hållas a jour med 
vad som förekom i anslutning 
till föreningens arbete. Man lo
vade så i det första numret vil
ket utkom i december 1956. 
Från det sexsidiga första num
ret har tidningen utvidgats och 
de senaste numren har varit 
sextonsidiga. Tidningens ut
vidgning har möjliggjorts ge
nom ständigt ökat medlemsan
tal samt ärade annonsörers väl
villiga deltagande. Ett tjugotal 
personer har under åren med
verkat till tidningens innehåll, 
och vår förhoppning är, att vi 
även i fortsättningen får räkna 
med hjälp från tidningens vän
n er och läsekrets. 
Fjällbackas hopp i industriellt 
hänseende har knutits till In-

J 10 Ii II S a I u 
Telefon 0525/31204 

FFF-Nålen 

venting Aktiebolag som det le
dande på platsen. Andra ej att 
förakta. Genom detta företag 
har ett flertal ungdomar åter
förts till hemorten sedan de va
rit verksamma på skilda plat
ser i landet. Till detta företag 
skulle vi vilja anknyta den sat
sen i landshövding Per Ny
ströms välkomsthälsning till 
F.F.F. i första numret av Fjäll
backa-Bladet: "För att en bygd 
skall leva och utvecklas, kräves 
icke enbart vissa naturliga för
utsättningar och goda kommu
nikationer. Av ännu större be
tydelse är personliga initiativ 
och mod att ta risker. Erfaren
heten visar att största utsikter
na till framgång har bygdens 
eget folk. Starka ord på vägen! 
En återblick tillbaka i tiden då 
orosmolnen förmörkade sam
hällsbilden står i klar kontrast 
till dagens samhälle vilket sju
der av liv och verksamhet. Om 
vidare industriell utveckling 
hänvisar vi till text å annan 
plats i detta nummer. För
eningen för Fjällbacka har även 
medverkat i frågor av industriell 
innebörd vilka handhafts av 
municipala myndigheter men 
vilka man ej lyckats lösa. 

Privatlektioner 

Matematik och Fysik 

Telefon 0525/31204 

som årsmötet 1961 med stor acklamation beslöt att styrelsen skulle låta 
prägla, har sedan ej rönt den efterfrågan bland medlemmarna som man 
skulle ha l<:unnat förmoda vid \:leslutet. 

En ändring härvidlag hoppas vi skall komma till stånd! Det är en mycket 
snygg nå l enligt nedanstående kliche i silver och blått i storlek 141<9 
mm, alltså lagom stor att sätta på dräktslaget för damerna och på kavaj
slaget för herrarna. Priset på nålen är mycket överkomligt, kr. 3:75. 

Klipp ur nedanstående kupong och rekvirera nålen nu! 

Till 

Föreningen för Fjällbacka 

c/o F:a Johns Skor 

FJÄLLBACKA 

V. g. sänd per postförskott omgående ................... st. FFF-nålen ii 3:75. 

Namn. 

Adress 
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Fobriksbro"na i Fjällbacka 
Måndagen den 21 mars kunde 
lätt blivit en ödesdag för Fjäll
backa då en explosionsartad 
brand uppstod i AB Gust. Rich
ters konservfabrik nere vid 
hamnen vilken ödelade fabriks
byggnadens södra del som ut
gjordes av trä och inrymde 
panncentral, personalrum, dag
rum, kylrum, kontor m. m . 

Denna del urblåstes helt, me
dan den norra delen av bygg
naden vilken var uppförd i be
tong räddades utan större ska
dor. Eldens hastiga utbrott 
hindrade de anställda, vilka be
fann sig i den norra delen av 
byggnaden, att rädda sina till
hörigheter, vilka helt gick för
lorade. Fjällbacka och Ham
burgsunds brandkårer bekäm
pade elden så att den ej slog 

över till en villa vilken låg i 
omedelbar närhet. Hade ej el
den kunnat begränsas till fa
briksbyggnaden utan spridit sig 
söderut till restaurangen Fjäll
backa Havsbad torde allt varit 
förlorat av samhällets gamla be
byggelse då den kraftiga vinden 
låg på. Gnistregnet fö,rdes av 
den hårda vinden vida omkring 
och på flera hundratals mete'rs 
avstånd antändes gräset uppe 
på bergshöjderna. 

Lyckligt nog blev det inte nå
got driftsstopp utan arbetet 
kunde pågå sedan man städat 
upp inom lokalerna. Röjnings
arbetet efter branden vidtogs 
omedelbart och efter någon 
vecka började uppbyggnadsar
betet av den brunna byggna
den. 

Branden I Richters Konservfabrik, Fjällbacka 

1I1mml1ingar av 

tavlor utföres! 

Material tillhandah&lIes. 

ALQOT TOREWI 
FJÄLLBACKA 

TElEFON 0525/31071 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

B&tmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 

At och drick vad som passar Er bäst - En liten rätt, 
en smörgås eller en kall öl, ett glas vin eller något 
från sommarmenyn. 

Underbar utsikt God service Härlig vällagad mat 

DANS onsdogar, fredagar, lördaga r och söndagar. - ROULETTE 

FJÄLLBACKA HAVSBAD 

FJÄLLBACKA 
Havet, Fjällbackas urgamla fiende och vän, 
har genom seklerna givit och tagit igen. 
Det är ofta vredgat, lynnigt och stormande vilt, 
men stundom så underbart stilla, vänligt och milt . 
At fattiga fiskare daglig bröd det givit, 
men även mången i förtid i döden drivit. 

Hällristningar, gravfält, domareringar och rös 
visar än den forngamla trakten upp generös. 
Då tennisbollen ibland utanför planen flög, 
vem anade, att den föll på en järnåldershög? 
På Rågö ser man jättegrytor, stora och små, 
och rara blommor på holmarna fridlysta stå. 

Om Gudmundsskäret förtäljes en gammal saga, 
då katolikerna man beslöt att förjaga. 
Mäster Gudmund sade: "Må Herren mitt liv taga, 
om min tro ej är den rätta att Gud behaga". 
Farkosten stötte mot skäret och till spillror slogs, 
och den skräckslagne prästen ned i vågorna drogs. 

Koleran den hemska skördade rätt många här. 
Nu vila offren i evig ro på Eneskär. 
På Getryggen går "vita frun" igen i natten. 
Som vitklädd brud fann hon sin död i dessa vatten. 
Söker hon kanske efter sin stulna vigselring, 
eller varför irrar hon ännu rolös omkring? 

l vigd jord slumrar "främlingen från havet" i frid, 
och tyska soldater vila där från världens strid. 
Barnen plocka buketter av vildblommor ibland, 
och smycka de bortglömda främlingsgravarnas sand. 
Minns ni Anrosälvens hängbro med svajande spång, 
där nu bilarna rusa fram över hård betong? 

Berget med Bomans grotta och Kungsklyftan sköna 
liknar en jättestor, ruvande, spräcklig höna. 
Kung Oscar II sitt namn till minne riste, 
och därmed Ramleklåvan sin benämning miste. 
Ute på Florö, smyckad av vacker skärgårdsskog, 
står ännu det huset kvar där man fordom höll krog. 

An fiskas både hummer, sej, räka och makrill. 
I glansperioder har också sillen gått till. 
Då byggdes på öarna stora trankokeri, 
och längre fram blomstrade en konservindustri. 
Tungt var ock arbetet med den hårda graniten, 
men kontanter flöt snart in och gav lön åt fliten. 

Fjällbacka, konstnär och badgäst tryckt ömt till sin barm. 
Ingen kan motstå dess friska och älskliga charm. 
Landskapsblomman är doftande, gulvit kaprifol, 
som leder tanken till segling och bad, hav och sol. 
Över fjorden sväva trutar, tärnor och måsar. 
Från bryggan bärs musik över låga takåsar. 

Längst ut i havet blinkar fyren Väderöbod, 
och trålarflottan pejlar djupet med ekolod. 
I augusti marelden glittrar i månens sken. 
Vid sjöboknuten festar en katt på fiskeben. 
Från kyrktornets malmklocka midiJ.attsslaget ljuder, 
och nejden till fredlig vila , och stillhet bjuder. 

Maj Gustafson. 
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estärnrnelser 

landskansliet 

;;---. XE-'E:! oro\-ar med stöd 
=X :~. :3kerlstadgan skäligt 

;:;C_elc. :o.j;;;uie särskilda be
_ ;::--L"EI DI fiskets vård och 
b€C.~e: 

'?ör fiske inom ett utanför 
:=);'-oacka beläget område, be
~, av tänkta linjer från 
- s..:igaste udden av N. Syster 
- utsan flagga vid Brottångs-
irron.et ( • 58~ 37, 87 1° 10', 40) 
- nord och ost om Brattångar= - ostligaste udden av Tve
iL.yftan - ostligaste udden av 
3icirans kummel - ostligaste 
.1dden av Trybergsholmen -
Dyngöns nordligaste udde - ef
ter Dyngöns östra sida till tele
~belmarkeringen på Dyng
Öns S . udde - Floröns nordli
"a51"e udde och efter Floröns 
;ordöstra sida till telegrafkabel
=keringen söder om Floröns 
os-Jigaste udde - härifrån till 
:ciegrafmarkeringen på närma
s:e holme - från denna hol
Tens sydvästligaste udde till 
C-etryggens södra udde - till 
sydligaste udden av största hol
men meI.:an Sandryggen och 
Getryggen - '. Udden av 
Djupryggen - S. udden av 
Djupryggen - Källeskärs S. 
udde - över skäret 200 m V. 
Källeskär - S. Syster fyr 
västligaste udden av N. Syster 
gäller under tiden fr. o. m. kl. 
::' •. 00 den 14 juni till 06.00 den 
1 oktober 1966 följande bestäm
melser: 

1. Fiske med alla slags garn 
och nätredskap, ryssjor, mjär
dar och tinor är förbjudet med 
nedanstående undantag: 

2 a) Fiske med åltinor och ål
ryssjor för ålfiske är tillåtet 
under i pkt 3 och 4 nedan an
givna villkor, dock att fiske med 
ålryssjor efter den 25 septem
ber är förbjudet jämlikt § 7 
~g;m för saltsjöfiskets bedri
yande (Länsk. 343 A j1960) . 

b) Fiske efter krabba med ti
nor är tillåtet under pkt 3 och 
4 angivna villkor, dock ej å vat
tendjup som understiger 20 m 
jämligt § 6 stadgan för saltsjö
fiskets bedrivande (Länsk. 343 
Ajl960). 

3. Vid fiske inom försöksom
rådet skall för fiske tillåtet red
skap, som lämnas utestående in
om området vara försett med 
sådan märkning att härav otve
tydigt framgår ägarens eller 
brukarens namn och adress. 

4. Vid fiske inom området 
skall för varje månad lämnas 
uppgift angående fisket, vilken 
uppgift skall angiva fångstplats, 
antal fiskredskap, fångstens 
storlek, antal vittjningar samt 
uppgiftslämnarens namn. Upp
giften kan avlämnas till resp. 
SVC-avdelning eller till någon 
av de fisketillsynsmän, vilka ha 
hand om tillsynen inom områ
det, eller till fiskerikonsulenten, 
Hushållningssällskapet, U dde
valla. 

Den som bryter mot ovannämn
da förbud vare underkastad 
straff och annan påföljd i en
lighet med vad därom finnes 
föreskrivet i Kungl. fiskeristad
gan den 24 september 1954." 

L:insstyrelsens förevarande be
slut skall lända till efterrättel
se utan hinder av förd talan . 

Klagan över detta beslut må 
föras hos Kungl. Maj :t genom 
besvär, vilka vid äventyr av ta
lans förlust skola hava inkom
mit till Kungl. Jordbruksdepar
tementet inom två månader ef
ter det beslutets kungörande i 
kyrka ägt rum. 

På länsstyrelsens vägnar: 

Erik Axelsson 

Gunilla Winning 

Fisketillsynsmän till vilka ovan 
angivna rapporter kan avges och 
som tillhandahåller blanketter 
härför: 

Evert Ekström, Fjällbacka 
Sigvard Ekström, Fjällbacka 
Ernst Lund, Rörvik, Hamburg-

sund 
Carl-Axel Hallberg, Uddevalla 
Kustbevakningen 

Märkning av redskap 

Den sker lämpligast genom an
bringandet av resp. tullnummer 
för inreg. fiskebåt å vakare _el
ler väle. I stället kan anges tel.
nr (jämte riktnummer) eller 
namn och adress. Vid osäkerhet 
om lämplig namning "J ämnar 
fisketillsynsmännen gärna hjälp. 

Försökets ändamål 

Att bidraga till utrönandet av 
den mycket kraftiga nedgången 
betro avkastningen av hummer
fisket samt att samtidigt un
dersöka krabbestånd och krabb
fiske för att söka klarlägga 
möjliga åtgärder för att förbätt
ra krabbans kvalitet. 

Siulsh. G, 

Södra Syster 

Märkning av skaldjur 

Inom området kommer hummer 
och krabba att märkas genom 
inbränning av prickar efter ett 
visst system, vilka å hummern 
är röda, senare blå-vita. 

Ersättning för fångade märkta 
humrar och krabbor utgår jämte 

FRUKT och 
GRQNSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJI'lLLBACKA Telefon 0525/31074 

~~ 
Dyngön . 

N\) 
S C') a von Fotstillen . ~I '" 

Hastvam <\oron O ~ . f\ 
l \1 rtJ Rago \.J 

Gåsön 
Brattö.Q 

dessas värde. Anmälan om åter
fångst till Havsfiskeiab., Lyse
kil, eller någon av tillsynsmän
nen. 

Plan över märksystem kan er
hållas från fisketillsynsmännen. 

Fiskerikonsulenten. 

ALGOT JOHANSSON 

BILSTATION 
FJAllBACKA TEL 0525/31010 

Gynna 
annonsörerna! 
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Skärgårdsointer 
När vintern sätter in på allvar 
blir det en strävsam tid för 
skärgårdsborna. Man hoppas och 
tror till en början att det inte 
skall bli större hinder än att 
man med b~t skall kunna ta sig 
i land. Men dessa förhoppningar 
gäckades och vid månadsskif
tet januari- februari kom den 
totala isoleringen med is och 
snö. Då ett sextiotal cm. snö
täcke kom innan isen var bär
kraftig uppstod en svår situa
tion. Den varken bar eller brast 
på flera platser. Efter några da
gars isolering började man 
skotta upp en snöväg över isen 
från Dyngö varifrån sex män 
och två kvinnor deltog. Från 
landsidan startade ett kommun
lag på åtta man vilka gick 
dyngöborna till mö,tes. Det var 
c:a fyra km. väg som skottades 
upp så att man med sparkstöt
ting skulle kunna ta sig in till 
Fjällbacka. Blott några dagar 
senare satte snöstormen in och 
allt plånades ut. Vad som åter
stod var ändlösa snövidder och 
man måste börja om. Det var 
den hårdaste vinter man kunde 
minnas med en temperatur ner 
till -35 grader. Men befolk
ningen tog det med jämnmod 
och här ute i skärgården hade 
man upplevt svåra förhållanden 
förut. Fast nog kändes det lite 

instängt. Vart man tittade bara 
is och snö. Men när man hade 
proviant fick det gå även om 
den dagliga posten uteblev för 
några dagar. Genom TV och 
radio upprätthöll man kontak
ten med yttervärlden. På 
Dyngö bor övärldens kontakt
man brevbäraren Helge Holm
berg. Endast under tvenne da
gar måste han inställa sina tra
ditionella turer in till Fjäll
backa på grund av snöhinder. 

På sin vandring över osäkra 
vatten har Holmberg förutom 
sparkstötting och brevväska is
bill och isdubbar och varje resa 
utföres med livet som insats. 
Under vintern är det ett tjugo
femtal hushåll som med glädje 
hälsar honom vid varje besök. 

Men dessa färder under vinter 
är mödosammare än att under 
sommaren angöra 24 bryggor 
och avlämna post till omkring 
72 hushåll . Utan överdrift mås
te man säga att det är en sa
maritgärning som här utföres. 
Lönen utgör för en dylik tur 
femton kronor, och ingen kan 
väl påstå, att detta är lön för 
mödan. Genom sin plikttrogen
het visar han stor kärlek till sin 
övärld och fullgör en skär
gårdsmission av stora mått. 

T-wi. 

Helge Holmberg på vä g över isen 

FJÄLLBACKA 
BOK. & PAPPERSHANDEL 

TEL. 0525/31019 

Har diskuteras isbrytning 

Nere vid hamnen är allt öds
ligt. Fjorden är täckt av is och 
snö, och inne vid k ajen ligger 
fiskeflottan fast, sedan veckor 
tillbaka. Det är totalt stopp för 
fiskarekåren och alla bara vän
tar på att något skall hända 
som kan lösa deras fartyg ur 
isens gastkramning. Den 23 
februari samlas några av fiske-

Sagt av förtroendemän i Kville 
Beskedet om beviljat lokalise
ringsstöd till den planer ade ele
mentfabriken i Fjällbacka har 
mottagits med glädje inte en
b: t i samhället utan i hela 
K'iille kommun. Kommunal
nämndens ordförande Raymond 
Hansson säge ". att detta var 
det gladaste besked vi kunde få. 
D 2t är ockd mycket glädjande 
att se att de underhandlingar 
vi haft har burit frukt. 
Fabriken skall som bekant till 
verka byggnadselement och 
kommer att i färdigt skick få 
en yta på 45 ggr 100 m. Till en 
början är det meningen att en 
etapp i bygget skall färdigbyg
gas och produktionen tar sin 
början med ett 20-tal man. Se
dan kommer lokaliteterna att 
utökas lika väl som arbetsstyr 
kan. Alltså ett mycket gott till
skott till den industriella u t 
vecklingen inom kommunen . 
Kyrkofullm. ordf. A' n dt Berg
gren, Fjällbacka, siger: Detta 
var det bästa som kunde hända. 
Kommunen behöver industri 
och ökade utkomstmöjligheter 
för invånarna. 
Ordföranden i Kville skolsty
relse, Hugo Kristensson, säger: 
Ur skolsynpunkt är det mycket 
glädjande att det kommer yt
terligare industri till kommu
nen. Industri betyder att ung
domen som växer upp kan 
stanna hemma och bilda familj. 
Detta i sin tur betyder barn 
och ju fler barn det finns ju 
bättre skolundervisning kan be
redas dem. Vidare kan jag sä
ga att kommunen är i yttersta 
behov av industrier, så vi är 
mycket glada för detta tillskott. 

båtarnas besättningar nere vid 
fiskmottagningens l'astig~et 
framför den stängda "porten" 
vid mottagnings bryggan. Man 
diskuterar sina spörsmål sedan 
isbrytaren Hermes av Göteborg 
just brutit isen in till bryggan. 
Sätter inte östanvinden in så att 
isen driver ut blir det inte nå
gon glädje avet. 

D 520, 0720 
0820 

Nu förmånliga priser på 
2-varvsmaskiner! 

Nu kan Ni få en 2-varvare från 
Black & Decker till obetydligt 
högre pris än en vanlig l-varvs
maskin. 

Ni kan välja mellan tre maskiner 
- alla med låga priser. 

D 520 - en ny 2-varvsmaskin ;;1 
populärt pris 169:-. 

D 720 - en populär maskin med 
mycket stark motor 199:- . 

0820 - det kraftigaste av Black 
& Deck'ers hemverktyg 269:-. 

Till ovan angivna riktpriser kom
mer oms. 

Välkommen in för demonstration I 

Olofssons Järnhandel 
FJÄLLBACKA - Telelon 0525/31040 
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FF:s 10-års jubileum 
= --- - d med jubileet kommer 
~gen att fredagen den 22 

E.::o:-dna en festlighet å Bad
=-..;;.:rranten_ -i som var med 

- __ :nill!lS säkert "Det stora 
- "st- där stämningen hela 
~en '-ar otroligt hög. Vi hop

pe.:; på en upprepning i år. Res
- angen tar 215 gäster så 
s::Jä2. _ -i beställ i god tid. N og 

- -! fjolåret i färskt minne 
-; arluliet beställningar långt 

E_ • ed det maximerade an
>2...=: och att säga: Tyvärr vi kan 
_-., -:a emot fler beställningar 
ar :::::'YCKet tråkigt. Så gör snabbt 
5..iig : saken. Beställ i god tid 
~ _-i får ett bra bord på en 
= - fin restaurang på en kul 
iQ---ghet (som Ni aldrig glöm
~er och naturligtvis på FFF:s 
:0-årsjubileurn. 

3-änligt välkommen. 

Beställningar emottages av John 
J ohansson, Skoaffären. Vi vill 
även framhålla att i samband 
med denna fest kommer vi att 
förrätta prisutdelning bl. a. från 
tennisveckan. 

o 

Arsmöte 
Som vanligt kommer årsmötet 
att förläggas till Församlings
hemmet och har bestämts till 
f , edagen den 15 juli kl. 19.30. 
I samband med årsmötet kom
mer det att visas en Fjällbacka
film . 

Viktiga val står på dagord
ningen varför FFF hoppas på 
livligt deltagande. 

årträFF För penslonarer 
_7enska Röda korset firade un
:ier år 1966 sitt hundraårsjubi
eum med ett flertal aktioner. 

::>en första som kallades "Bryt 
:.soleringen" blev en fullträff. 

'7arför? Jo, just för att den 
:~-llde ett behov . Vi lever i ett 
välfärdsland, men många saker 
kan inte betalas med pengar. 
T. ex . den rent mänskliga kon
takten , gemenskapen. 

Fjällbacka-kretsen av Svenska 
Röda korset har i många år an
ordnat de "gamlas resa" och i 
år vill styrelsen försöka något 
nytt. G enom att samla pensio
närer och handikac pade ett par 
gånger om året till glad sam
\-aro. D en första träffen anord
nades den 14 april . 

AB Inventing övertog denna 
gång värdskapet. Deltagarna, ett 
60- tal, samlades på företaget 
och informerades av ledningen 
om tillverkningen och fick se-

dan i grupp följa denna. Efter 
visningen samlades deltagarna i 
Gröna Lid, där de undfägnades 
rikligt med härliga smörgåsar, 
tårtor och kaffe. Herr Arne 
Holmberg underhöll med drag
spelsmusik och några par vå
gade sig t. o. m. upp på dans
golvet. Röda Korsets socialkon
sulent, fru Mary Berglund, vi
sade filmen "Bryt isoleringen" 
och deltagarna informerades om 
att medel ställts till förfogande 
av Göteborg-Bohus distrikt av 
SRK-styrelsen för bildandet av 
en klubb för pensionärer. 28 st. 
antecknade sig. Och så var en 
glad fest över och vi alla ett 
vackert minne rikare. Tack In
venting för det stora tillmötes
gående och den generösa gäst
frihet som visades oss. Klubben 
håller på att ta form. Lokal har 
förhyrts, möbler och porslin etc. 
har anskaffats. Vi hoppas här 
få en trevlig träffpunkt under 
mörka vinterdagar. 

A. J. 

Pensionärerna tog med stort intresse del av fabrikationen i AB Inventings lo

kaler, där ledningen informerade om teknikens framsteg inom produktionen . 

Inventing bygger 
Om allt går efter beräkningar
n a så kommer Inventing i höst 
att påbörja byggandet av en ny 
fabrikslänga. Förutsättningen är 
dock att det lokaliseringsstöd 
som har tillstyrkts av Länsar 
betsnämnden även godkännes 
av Centrala Arbetsmarknadssty
relsen i Stockholm. 
Den planerade fabriken får 
samma yta som den hittillsva
rande och kommer att placeras 
intill den gamla i nordlig rikt
ning. Profilen på fabriken blir 
något förändrad, då en del av 
den planerade byggnaden blir 
betydligt högre. Anledningen 
härtill är att de maskiner som 
kommer att inrymmas har en 
höjd av c :a 7 meter. 
Inventing använder i dag ej 
mindre än 200 ton plastfolie för 
olika ändamål. Den större delen 
går till 7.5 cm smala remsor av
seddd för Tetra Pak. Dessa 
remsor exporteras över h ela 
världen. Plastfolien har hittills 
importerats då man i Sverige e j 
kunnat få fram godkänd kva
litet. Större delen har kommit 
från Belgien. Genom de nya 
specialmaskiner som kommer 
från Tyskland får Inventing 
möjligheter att själva tillverka 
plastfolien. 
Man planerar även en utveck
ling av den tillverkning som gö-

res i samarbete med AB Kist
ner i Göteborg, ett dotterföre
tag till Astra. Det är här fråga 
om ett världspatenterat termo
m eterskydd', som i dag använ
des på de flesta sjukhus i Sve
rige och som även exporteras 
till flera länder. D etta skydd 
utgöres aven specialkonstrue
rad plastpåse i vilken man stop
par termometern före man an
vänder den. Efter temperatur
tagningen vändes påsen så att 
orenligheten kommer inåt. På 
så sätt slipper man obehaget att 
en smutsig termometer över
flyttas från den ena patienten 
till den andra. 

Inventing tillverkar även ma
skiner för bageriindustrin. Det 
gäller närmast förpackning i 
polytenpåsar. Denna verksamhet 
sker i samband med AB Cel
loplast i Norrköping, som leve
rerar påsmaterial. Dessa maski
ner förpackar exempelvis bröd 
där förslutning och etikettpå
sättning sker automatiskt. Så
väl förslutningsbanden som eti
ketterna levereras av Inventing 
som har specialkonstruerade 
maskiner för d"enna tillverkning. 

Genom den planerade ökningen 
av Inventings fabrik beräknas 
behovet av arbetskraft att ökas 
väsentligt. 

iNVENliNG 
AKliEBOlAG 

FJi\llBACKA 

Telefon 0525/31022 
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Golf i 
Fjällbacka 

Arbetet med golfbanan är nu 
i full gång. Nödvändiga dräne
ringsarbeten är redan genom
förda och rören för bevattnin
gen nedlagda. Man håller nu 
som bäst på med att utföra 
montagearbetet för bevatt
ningen. 
Veckan efter midsommar på
börjas arbetet med greenerna, 
vilket sker med hjälp av cater
piller. Eftersom greenerna ut
föras i enlighet med moderna
ste metoder, kommer mängder 
av sand att användas för upp
blandning av jorden. Inte min
dre än 500 kbm sand åtgår. 
Härtill kommer 100 kbm torv
mull. När detta blandas till
sammans med förstklassigt 
gräsfrö och gödning skall det 
med bevattning enligt experter
na resultera i greener som till
talar den mest kräsne golfspe
lare. 
Under mitten av augusti må
nad besås hela området. Vi kan 
således förvänta oss att redan 
i höst få se golfbanan vid Anrås 
vackert grön. Något spel på ba
nan kommer dock inte att till
låtas förrän mitten av somma
ren 1967. Möjligen kan träning 
tillåtas inom ett mindre om
råde. 

Spelavgift 
En viktig fråga för en golfspe
lare är naturligtvis vad det kos
tar att spela golf. Kostnaden 
kan uppdelas i engångsavgifter 
och årliga avgifter. Om vi först 
håller oss till de avgifter som 
skall lämnas till golfklubben 
och som är nödvändiga för att 
kunna driva golfbanan så är 
dessa uppställda enligt nedan. 
1. Helårsmedl. kr. 300 
2. Helårsrnedi. äkta make 150 
3. Sommarmedl. 15/6-15/8 200 
4. Sommarmedl. äkta make 100 
5. Vår- o. höstmedl. 150 
6. D:o äkta make 75 
7. Hela året jun. und. 18 år 50 
8. Hela året jun. und. 21 år 100 

IDROTT 
9. Green-fee 15/6-15/8 15 

10. Green-fee övrig tid 10 
11. Anmälningsavg. för 1-6 50 

Eftersom Fjällbacka är en ty
pisk sommarort räknas högsä
song för golfbanan mellan 15/6 
-15/8. Under denna tid uttages 
en särskild avgift. Den som har 
möjlighet att spela under den 
övriga tiden av året kan göra 
detta för en något lägre avgift 
och för den som önskar spela 
hela året betalas helårsavgift. 
Om man är säsongmedlem men 
önskar spela på annan tid kan 
man betala green-fee (dagav
gift). 

Vid inträde i golfklubben beta
lar alla utom juniorer en inträ
desavgift av 50 kr. Denna av
gift är i förhållande till andra 
golfklubbar synnerligen blyg
sam, men kommer förmodligen 
att höjas när medlemsunderla
get ökas. Det är således en för
del att anmäla sig i god tid. 

Att spela på golfbanan genom 
inbetalning av green-fee förut
sätter medlemskap i någon an
nan golfklubb. På samma sätt 
har man rätt att spela på andra 
golfbanor om man är medlem 
i Fjällbacka Golfklubb. 

Den som har intresse av att 
spela golf i Fjällbacka Golf
klubb råder vi till att snarast 
ansöka om inträde i golfklub
ben. Detta kan ske genom hän
vändelse till civilingenjör Carl 
Järund, Stöpaforsgatan 7, Karl
stad, tel. 054/59008. Anmäl
ningsavgiften erlägges sedan 
omgående vid inträde i klub
ben, men årsavgiften först se
dan banan blivit klar fö,r spel. 

Det bör tilläggas att golfklub
ben, om trängseln på banan 
blir besvärande, kommer att 
reglera green-fee-avgifterna 
med hänsyn härtill. Det kan 
därför vara skäl att i god tid 
ansöka om medlemskap även 
för de som äro medlemmar i 
andra klubbar. 

Det kan även tilläggas att an
talet med1emmar kommer att 
begränsas. Ansökningar om 
medlemskap behandlas i den 
ordning de inkommer. 

Andra kostnader 

En golfspelare måste även skaf
fa sig klubbor, bollar och an
nan utrustning. Klubborna är 
den största utgiftsposten. Ett 
fullt klubbset består av 4 trä
och 10 järnklubbor, men så 
många har en nybörjare inte 
användning för. Vad han behö
ver är ett så kallat kort set om 
7 klubbor (1 trä och 6 järn). 

Man kan få en bra träklubba 
för 50 kr. och en järnklubba för 
36 kr. Det finns såväl dyrare 
som billigare klubbor. Begag
nade klubbor äro användbara 
men svåra att komma över. 

Man behöver också en bag att 
bära klubborna i och så små
ningom kommer Ni förmodli
gen att skaffa en bagvagn för 
bekvämlighets skull. En bra boll 
kostar 2 kr. 

Vad utrustningen i övrigt be
träffar går det bra med grova 
promenadskor med gummisulor 
och vilken sporttröja som helst. 
Sådan utrustning kan man 
komplettera efter hand. 

Något om golf 

Spelets ide är mycket enkel. 

Den går ut på att med en golf
klubba förpassa en boll från en 
utslagsplats ner i ett hål i mar
ken 100-500 m. längre bort. 

Detta skall göras på så få slag 
som möjligt. 

En ny kappseglingssommar har 
kommit och vi vill här passa 
på tillfället att presentera D
Club' s tävlingsprogram för 1966. 
Seglare som vill deltaga i pris
kappseglingar skall således an
mäla sig till någon klubbmed
lem eller till nedanstående 
adress på bifogade formulär 
snarast möjligt. 

För att pris skall uppsättas för 
en viss klass fordras dessutom 
att minst två båtar erlägger 
startavgift. 

I samband med den första kapp
seglingen inbetalar varje segla
re, som anmält sig till priskapp
segling, 10: kr. för hela som
maren. 

Deltagarna får poäng vid varje 
segling enligt följande tabell: 

l:a pris 20 poäng 
2:a pris 10 poäng 
3:e pris 5 poäng 

För att en seglare skall ha möj
lighet att vara frånvarande vid 
någon eller några seglingar skall 
varje seglare vid sammanräk
ning av poängen för hela som
maren ha rätt att medräkna en
dast ett visst antal bästa seg-

Strecken mellan utslagsplatsen 
och hålet kallas ett "hål". En 
golfbana har vanligen 9 eller 18 
hål (Fjällbacka för till att börja 
med 9). 
Golf är ett spel för både ung 
och gammal, för äldre och me
delålders personer är det en 
motion som kan anpassas efter 
behov och krafter. För yngre är 
det en spännande och nervpå
frestande tävlingssport. Man 
kan spela golf så länge man kan 
gå. Ett varv runt en 18-håls ba
na (2X9 hål) utgör en vandring 
på närmare 1 mil och tar 3 a 
3112 timma i anspråk. Vill man 
inte gå runt hela banan spelar 
man så många hål man önskar. 

Spelet tar utövarens intresse 
helt i anspråk och är en utom
ordentlig avkoppling. En bättre 
rekreation och stimulans än att 
gå 2 eller 4 personer på en golf
rond torde väl knappast finnas. 

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

lingar enligt följande tabell: 
anordnas 9 seglingar får 6 räknas 

8 
7 
6 
5 
4 

5 
5 
4 
4 
3 

Den seglare, som enligt ovan
stående ordning erhållit mest 
poäng under sommaren erövrar 
priset för sin klass. 

Seglingar anordnas preliminärt 
varje tisdag med början tisda
gen den 28/6. Start sker senast 
kl. 19 vid startplatsen i Mörhult, 
Fjällbacka. 

Eventuella programändringar 
uppsättes på SSN:s anslagstavla 
i Fjällbacka minst två dagar fö
re seglingen. . 

Anmälan kan ske till följande 
adress: Per Olof Franzen, Fjäll-. 
backa. 

Seglarhälsningar 

D-Club 
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rsmöte 
-=p'l'hacka IK höll sitt ordina
=!e årsmöte i Gröna Lid freda
=:-= den 11 febr. Mötet hade 
~t ett stort antal intresse
=- -e och det verkar just nu som 
= det åter skulle vara en ten
;::.a::s att ideell verksamhet ånyo 
LOmlller i "ropet". Atminstone 
OCid det sportliga beträffar. 

Ordf. Bengt Olofsson hälsade 
~mrnen och valdes att leda 
~ens förhandlingar. Före 
2rna ägnades de två avlidna 
::::edlemmarna Gunnar Engström 
och Leif Järund en tyst minut. 
::'tensorerna Wicke Widelius och 
:.amart Svensson återvaldes. 
-:vrelse- och revisIonsberättel
~ föredrogos och godkän
~. Fotbolls- , bandy- och fri
~rlrottsutskottens berättelser 
:!pplästes och godkändes. Av 
"essa framgick att fotbollslaget 
~ärr fick ta steget ner i Norr
,~enserien efter en lång rad av 
ar i Norra Bohusserien. Man 
:wppades dock på så kort sejour 
50m möjligt i den lägre serien. 
3andyutskottets berättelse var 
::nera positiv. Laget har skött 
Sg till full belåtenhet och B
~get har till och med vunnit 
SIl serie. Någon friidrott har 
:::nest på grund av brist på ba
nor inte kunnat äga rum. Ut
skottet ser dock framtiden an 
:ned stor tillförsikt då starka 
krafter är i gång för att sna
reSt bygga ut idrottsplatsen. 

3engt Olofsson återvaldes som 
ordf. inför kommande år. Sty
relsen fick följande sanunan
sättning: Fred Nyman, Olle Ju
liusson, Bengt Bohlin, Stig Berg 
samt Anita Strömberg. 

Ledamöter i de olika utskotten: 
F otbollsutskottet: Vigo Olausson 
och Bengt Bohlin. 

Friidrottsutskottet: John J 0-

hansson, Lennart Jonasson, Ulf 
Karlkvist. 

Gång och orientering: Bertil 
Johansson, Gunnar Hellberg. 
Bandy: Bror Jansson och Fred 
Nyman. 

Att representera FIK vid Bo
husläns fotbollsförbunds års
möte valdes Vigo Olausson. 

Bohusläns idrottsförbunds års
möte: John Johansson. 

N ordbohuslänska idrottskretsens 
årsmöte: John Johansson. 
Vid Fjällbacka idrottsplatsför
enings årsmöte Bengt Kalman. 
Till lotterikommitte utsågs: Vi
go Olausson, Bengt Bohlin, 
Bengt Olofsson och Fred Ny
man. 
Till festintendenter: Börje Ek
lund, Fred Nyman och Kjell Jo
nasson. 
Vidare beslöt mötet att söka få 
till stånd en bågskyttesektion. 
Styrelsen fick fria händer att 
försäkra spelare, att anställa en 
vaktmästare och att på bästa 
sätt reparera de gräsklippare 
som finnes på idrottsplatsen. 

-Jin-

Fotboll 
Det steg Fjällbacka IK fick ta 
i höstas (degradering till Norr
vikenserien) var icke endast av 
ondo. Naturligtvis kan inte var
ken spelglädjen eller publik
intresset mäta sig med högre 
seriespel men laget behövde 
verkligen ett år i en lägre se
rie för att helt enkelt byggas 
upp ordentligt. Laget är ungt 
och har inte den rutin som trots 
allt erhrdras i Norra Bohusse
rien, där många garvade lag 
från Bohusserien nu kämpar. Nu 
verkar det som om laget skulle 
svetsas samman på ett helt an
nat sätt än tidigare. Humöret 
och spelglädjen har kommit 
tillbaka på allvar. Försvaret ar
betar förtroendeingivande och 
kedjan broderar verkligen 
snyggt och effektivt. FIK leder 
f. n . serien på 9 poäng före 
Hällevadsholm 7. Laget har för 
lorat en match (mot Dingle) och 
spelat oavgjort 2-2 mot Ström
stad. Vi får hoppas på en lika 
god fortsättning och spel nästa 
år i Norra Bohusserien igen där 
laget avgjort hör hemma. 

-Jin-

Gunnar Larsson 
borta för säsongen 

K villes egen stor löpare, lands
lagsmannen på 10.000 meter, 
Gunnar Larsson, som deltog i 
landskampen mot Turkiet i Er
zerums blev o-rdentligt skadad 
under denna landskamp. Han 
var favorit på 10.000 meter och 
låg jämsides med blivande seg
raren då han oturligt trampa
de på sargen och fick en par
tiell bristning i hälsenan och 
tvehövdade vadmuskeln. Gun
nar åke med hem till Sverige 
och opererades i Stockholm för 
en kort tid sedan. Han beräk
nas gå gipsad 5-6 veckor och 
denna säsong är helt slut för 
honom Känner vi Gunnar rätt 
komm~r han igen nästa år med 
sanuna glöd som tidigare och 
kanske han kan pressa 29 mi
nuter med några tiondelar vad 
det lider. Då vinkar en annan 
stor uppgift. Olympiska spelen 
i Mexico. Det skulle inte för
våna oss om just Gunnar står 
på startlinjen när 10.000 meter 
löps. Den som lever får se. 

-Jin-

Tennisveckan 
Liksom tidigare år kommer 
FFF att arrangera en tennis
tävling även i sommar. Denna 
s. k . tennisvecka är planlagd 
till mellan den 16 och 21 juli. 
Anmälningar och närmare upp
lysningar lämnas av Bertil An
dreasson, Tennisbanan, Källvik. 

Badorten 
En ny sommar är inne. För en 
del med idel avkoppling, för 
andra med än värre snärj än 
tidigare. Det är ju trots allt så 
att samhällsborna får det be
tydligt jäktigare under denna 
tid. Men så skall det naturligt
vis vara. Vi hyr ut - Ni hyr. 
Vi skall se till att Ni trivs, och 
trivs ordentligt. 

För att Ni skall kunna trivas 
ordentligt fordras en rad åtgär
der Här nedan några som vi 
ans~r absolut nödvändiga. 

Vi skall ha en bra och väl skött 
campingplats, vi skall ha god 
service på badkontor, vi skall 
ha bryggdans, dans runt mid
sommarstången, vi skall ha ten
nis- och golfbana i gott skick, 
badplatserna skall inte behöva 
skämmas för sig, m. m., m. m . 

Detta och mycket annat får i 
första hand badortsföreningen 
sköta om. Vad som fordras för 
att få detta till stånd förstår nog 
var och en som är det allra 
minsta insatt i ekonomiska 
problem framför allt. Men inte 
nog med det ekonomiska. Det 
fordras även mycket av frivil
lig insats. Därför tar vi oss nu 
friheten att vädja till alla de 
som har barn med på semestern 
och som är villiga att hjälpa till. 

Kom till dansbryggan midsom
marafton kl. 15.00 senast och ha 
med Er en bukett (ju större 
desto bättre) blommor, vanliga 
ängsblommor som vi kan kläda 
vår majstång med. Givetvis är 
vi mycket tacksanuna om även 
föräldrar kan komma och hjäl
pa till. Stången skall klädas och 
resas kransar bindas och de
kore;as med Era blommor. Vi 
behöver mycket hjälp och vi vet 
att Ni kommer, så vi tar och sä-

NISSE CARLSSONS 

nya 

Allt i modern Hårvård 

Tel. 0525/31125 

ger TACK för hjälpen redan 
nu. 

Som tidigare nämnts kommer vi 
således att "dra" igång somma
ren på midsommarafton kl. 17 
med dans runt majstången för 
barnen De äldre dansar på 
brygg~ mellan kl. 21-01 till 
tonerna från Sonnys orkester. 

Som vanligt höll jag på att skri
va. Gratis entre även i år. Vi 
skall försöka att finansiera det 
hela med tombolor, precis som 
tidigare. Sedan kommer det att 
dansas varje onsdag och sön
dag fram till den 10 augusti, 
förutom den 26 juni och 3 juli. 

Den 16 och 17 juli har vi vår 
badortsfest, och då fordrar vi 
även här mycket frivilligt folk. 
Säg åt i Järnaffären, Skoaffä
ren, Norins kiosk eller pors
holmsbåten om Ni har någon 
som kan rycka in just dessa 
kvällar. På badortsfesten kom
mer Tommy Lindströms orkes
ter från Vänersborg att spela 
båda kvällarna. Akrobater och 
sångare av god klass kommer 
att uppträda. 

Här var några plock av ,ad 
som kommer att hända i som
mar i Fjällbacka. Vi kan och 
vill ordna mycket men ett går 
vi ändå bet på. Tyvärr. Det är 
vädret, det kan vi inte göra nå
got åt alls. Tänk om vi hade 
kunnat det förresten, vilka som
rar . .. Det enda vi kan göra är 
att HOPP AS på en stadig och 
härligt varm sommar, så Ni alla 
semesterfirare kommer hem sol
brända och fina och har Fjäll
backa och sommaren 1966 i 
ljusaste minne bevarad. 

En glad och trevlig so= på 
Er alla önskar 
Föreningen Fjällbacka Havsbad. 

Bär 

FFF·Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 

Fj ä II backafiskarnas Andelsförening 
JaLt~L!.k duwnma ~ 

FISKBUTIKEN TEL. 0525/31222 

I skeppshandeln rikhaltig sortering av : 

SÄTUTRUSTNING FISKREDSKAP REGNKLADER 

TEL. 0525/31046, 31088 
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Kville sparbank 
har hållit sitt huvudmannasam
manträde i sparbankens lokaler 
i Fjällbacka. I sitt hälsnings
anförande erinrade styrelsens 
ordförande, hr Raymond Hans
son, om förre bankkamrerarna 
Folke Ruus och John Toreids 
bortgång, varefter deras minne 
ägnades en tyst minut. Hr 
Hansson redogjorde för ban
kens verksamhet samt talade 
om läget för bankernas fram
tid. Sammanträdets ordförande 
hr O. H. Kristensson föredrog 
bankens årsredogörelse ur vil
ken framgick att på inlånings
räkningar under året insatts kr. 
10.440.786: 12 och uttagits kr. 
10..650.331: 12. Insättarnas tillgo
dohavande har ökat med kronor 
875.618: 07 och utgjorde vid årets 
slut kr. 19.915.278: 36. I barn
sparverksamheten ingick för
utom skolsparverksamheten, 
vari 15 skolklasser deltagit med 
ett insättningsbelopp av kronor 
7.824: 83, utdelningen av 48 st. 
sparbanksböcker med ett gåvo
belopp av 10: - per bok. Ge
nom hemsparrörelsen har un
der året insatts kr. 22.192 i 585 
poster. Sparklubbsverksamheten 
omslöt 3 sparklubbar med 18 
medlemmar. Behållningen upp
gick till kr. 28.161: 32. 

I allmänna lönsparandet har 53 
deltagit med en behållning av 
kr. 85.521: 20. Tillgångar och 
skulder balanserade på kronor 
20.927 .977: 18 med en behållning 
av kr. 24.600.: 50, vilken beslöts 
fördelas enligt styrelsens för
slag med kr. 1.000 till allmän
nyttiga och välgörande ända
mål samt kr. 23.600: 50 överfö
res till reservfonden. Reviso
rerna hrr Wilhelm Larsson och 
Artur Hansson återvaldes. Till 
ledamöter i beredningsutskottet 
återvaldes hrr Arne Fredlund, 
Wilhelm Larsson, Bror Ödbrant, 
Bertil Norderby, Einar Kris

tiansson och O. H . Kristensson. 

Prästerna 

Kville pastorat 
Förutom det att indragningen 
av kyrkoadjunkturen stoppades 
inträder i år också en del andra 
förändringar på den prästerliga 
fronten. 

Komminister pastoratet var 
till och med juni 1966 pastor 
Bengt Pleijel. Han har beviljats 
avsked från denna befattning 
men kommer att kvarstå som 
stiftsadjunkt och vara förestån
dare för Ah stiftsgård i Reste
röd. Hans vikarie som kommi
nister var från mitten av jan. 
1964 pastor Gerhard Jansson i 
Svenneby-Bottna. När Pleijel 
nu avgår kommer väl tjänsten 

att ledigförklaras, varefter val 
av ny komminister måste äga 
rum. 

Även kyrkoherdetjänsten byter 
besättning. Kyrkoherde Gunnar 
Severius avgår vid månadsskif
tet september/oktober efter 18 
år på den befattningen. Hans 
efterträdare blir komminister 
Holmqvist från Gävle. Han 
kommer att installeras i sitt 
ämbete hösten detta år, varför 
vi kan vänta oss ett reportage 
därifrån i nästa nummer av 
Fjällbacka-Bladet. 

Stiftelsen Fjällbacka 

Pensionärshems 

årsmöte 
En afton i slutet av mars sam
lades medlemmarna till årsmö
te i hemmets lokaler. Många 
hade hörsammat kallelsen vil
ket vittnar om att det finns ett 
stort intresse för denna verk
samhet. Om detta erinrade även 
ordföranden, fru Syster Kahl
man, i sitt hälsningsanfö·rande 
vari framfördes styrelsens gläd
je över deltagandet. Att leda 
dagens förhandlingar valdes hr 
Östen Hedenfjell. Under valet 
av styrelse avsade sig fru An
nie Setterlind förnyat uppdrag 
och nyvaldes fröken Göta Stu
belius samt återvaldes fruarna 
Inga Strömberg, Syster Kahl
man. Övriga 'styrelseledamöter 
äro: fru !ng-Britt Engberg, hrr 
Arne Fredlund, Torsten Hake
röd och Wicke Widelius. Revi
sorerna hrr Johan Olofsson och 
Evert Waldner återvaldes. Av 
verksamhetsberättelsen fram
gick att syföreningens auktion 
inbringat 4.694 kr., i penning
gåvor hade influtit 1.675, skänk
ta medel i stället för blommor 
vid jordfästningar 650, tomtför
säljning 850 samt medlemsav
gifter 892. Medlemsantalet ut
gjorde 278. 

Styrelsen framförde sitt varma 
tack till alla bidragsgivare och 
arbetande medlemmar och ut
tryckte förhoppningen att man 
gemensamt skall klara åtagna 
uppgifter. Utan allas hjälp kun
de man ej ekonomiskt klara · 
uppgifterna enär anskaffade 
medel åtgår för att täcka mel
lanskillnaden mellan driftsbi
drag och driftsutgifterna. Herr 
Hedenfjell framförde stiftelsens 
tack till styrelsen fö'r deras 
nedlagda och ansvarsfulla ar
bete. Vid det kaffesamkväm som 
sedan följde talade hr Heden
f j ell och framförde till fru An
nie S etter lind samtligas tack för 
det mångåriga arbete hon ned
lagt inom stiftelsen sedan star
ten år 1928 och som mångårig 
ledamot av styrelsen samt hop
pades till sist att fru Setterlind 
fortfarande ville deltaga i ar
betet som förut. 

Morgan Engström 
in memoriam 

Han stämde inte riktigt överens 
med det som vi tänkte. Vi såg 
honom där han sattt i sin låda 
utanför dörren till sitt hem 
om somrarna och plirade mot 
oss och följde oss med sina 
spastiga rörelser. Vi sade : "Hur 
kan en människa vara sådan !" 

Vi sade: "Stackars föräldrar 
som har ett sådant barn!" Vi 
sade: "Var det inte mycket bätt
re om detta misslyckade liv fick 
dö!" Det rörde oss inte i ryg
gen, att han hörde allt det där! 
Vi tyckte, att vi var mycket 
riktigare än han i kraft av den 
frihet från lyte vi var utrustade 
med. Vi hade rättigheter gent
emot detta människo - ovärdiga 
liv, precis som de vita där bor
ta i sydstaterna anser sig ha 
gentemot de svarta. Vi behövde 
inte sätta oss in i hans situa
tion, vi behövde inte lyssna till 
vad han hade att säga, vi be
hövde inte skaffa oss några som 
helst kunskaper, vi levde näm
ligen kvar i fädernas tro att v i 
har rätt och att sådana som 
Morgan har fel. I stället kunde 
vi riktigt gona oss hemma vid 
kaffeborden i det medlidande 
han väckte i oss. Det gjorde 
oss ju till enormt goda männi
skor. Vi visste inte om det var 
bra eller inte, det där att han 
skrek ut sitt trots mot oss och 
började skriva och uttrycka 
tankar, som faktiskt visade sig 
vara så intelligenta, att vi inte 
kunde hänga med. Det rubbade 
våra gamla goda, och som vi 
trodde kristliga, cirklar. "Tar 
denne man ingen hänsyn till 
oss?" Det var plötsligt upp och 
ner på allting. Han var nu den 
som gick framåt på frihetens 
väg. Vi var de som satt fast 
i våra fördomar, i vår okunnig
het, i vår självgodhet, precis 
som en krympling som satt i en 
gammal låda utanför dörren om 
somrarna. "Hur vågar han säga 
allt det där om livet och till
varon, om vår intighet, så att 
vi hör det?" 

Elon Ahlbäck. 

Gynna . 
annonsörerna! 

Tankar om 
camping
platsen 
Finns det något mer fascineran
de än att läsa gamla protokoll, 
att söka locka av de ganska 
kärva f 01 mule ringarna något av 
den tidens krassa verklighet. 

När BadortsförEningen hade fat
tat det tunga beslutet att läm
na campingplatsen i Sälvik till 
kommunen, var det en nödvän
dighet som vi inte kunde kom
ma förbi. Det är vemodigt att 
studera kampen (om platsen) i 
protokoll. Så långt tillbaka som 
det finns protokoll bevarade 
(1945) skymtar Sälvik. Bad
ortsföreningens anfader (den 
hette då Badhusföreningen) 
köpte Säl vik av Henning An
dersson. Om inte jag är fel un
derrättad var detta år 1940. Se
dan var föreningen tvungen att 
lämna den samtidigt m ed att 
samhället övertog badhuset. 

Badhusföreningen fö rsvann, ef
ter k om föreningen Fjällbacka 
Havsbad. Här börjar den egent
liga saban om Sälvik. Vid den 
tiden var det bara namnet som 
var lika. Stora öppna diken de
lade området i små enheter, 
delvis var marken sank och vat
tensjuk på grund av bristande 
dränering, buskar och moras tog 
plats som idag är eftersökta för 
camping. Föreningens tillgångar 
var som sagt begränsade, sam
hällets äganderätt gjorde det 
ännu svårare för föreningen att 
uträtta något riktigt positivt. 

Om man därtill lägger att cam
ping ännu inte hade blivit ett 
folknöje, så förstår man de svå
righeter som mötte på vägen. 

När man letar i protokoll ser 
man hela tiden utgifter utan att 
något kommer in. Utgifterna 
var nog så blygsamma i början, 
men ökar successivt. Det är 
först år 1956 som föreningens 

jo r/s . sid. /6 

~~ 

jröna Idds 
~ensionat ocl1 ~iograf 

FJÄLLBACKA TEL . 0525/31041 

®il1 tJÖ1J till :KikkO-rtd 
HELLBERGS BILSKOLA 
Fjällbacka Tel. 0525/31059 
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- ån kyrktrappan 
: från .id 6 

.=mmarkollegiet har tagit fasta 
~ grundar sig dels i rationali
"~r:ing av jordbruket, dels i per-
5O!lalminsknin gen på statliga 
erk inom kommunen, såsom 

?Qlis. fyrplats, lots och tullverk, 
'-<da också har rationaliserats 
~~enom ett antal familjer 
~ fö rsvunnit den vägen. Sam
=a verkan har uppstått genom 
~ ett stort antal tjänster är 
,,--c.kanta, såsom läkartjänsten i 
.?~a:.Ibacka och ett flertal lärar
~~"""'ter inom skolväsendet; 

:jänst:erna uppehålles tillfälligt 
~ vikarier som ej är skrivna 
-=:.cm k ommunen. Den konsta
=de minskningen är således 

. =:: :Jaturlig. Vi befarar, att kam
=kollegiet inte har tagit hän-
_ till sådana fakta och där

~<:a:tom kommit till den felak
:-=:- slutsatsen, att kyrkoadjunk
= bör dras in. Vi vill fram
~ton a att Kville kommun just 
__ står inför en vändpunkt. 

.?jäTIbacka Elementfabriks AB 
-== helt nyligen beviljats ett Io
Cr iseringsstöd på 2 miljoner kr. 
- en fabr ik i Fjällbacka som 
Y::cJl sysselsätta 40 personer. 
==-enting AB har fått förhands
::esked om ett lokaliseringsstöd 
;E. 558.000 kr. v ilket kommer att 

den nuvarande arbetsstyr
.J2:l till 43 personer . Detta med
- inom de närmaste åren en 
_:" yctning utifrån på drygt 200 
;E"SOner, enär familjerna måste 
_-äknas. I samband därmed 
~ framhållas, att skolväsen
z just nu står inför en om
~de utbyggnad, vilket ock
sa k ommer att berör a Fjäll
..::Ecita. Det vore fa talt, om kyr
LJedjunkturen drogs in t ill följd 
=:- en redan förlegad statistik 
. __ i en tid, då utvecklingen 
JS:rjar gå i helt n y r iktning för 
:!:-'Jle kommun. Det enda för -

Som gäsistuga 

Som sommarbostad 

nuftiga VOle att avslå kammar
kollegiets förslag denna gång, 
för att möjligen ta upp det igen 
om ett tiotal år, då man lättare 
kan bedöma verkan av den in
dustrialisering som har inletts. 
Arbetarkommunerna i Kville 
den 1 maj 1966." 

Vem kan förstå annat än att 
regeringen måste ge vika för en 
dylik första-maj-demonstration! 
Jag glömmer nog aldrig freda
g~n den 27 maj.. Man hade på 
Känn, att frågan kunde komma 
upp i konseljen den dagen, och 
man gick liksom på nålar. 
Framåt tvåtiden ringde jag upp 
ett kansliråd i Stockholm och 
hörde mig försiktigt för . Rådet 
måste ha tyckt, att jag var all
deles konstig, ty på hans lugna 
för att inte säga torra och oen
gagerade besked, att frågan var 
behandlad och att prästtjänsten 
inte var indragen, följde ett 
formligt glädjetjut från min si
da. Man undrar efteråt om 
Stockholm har klart för sig, att 
man k a n ta sådana här bet y
delselösheter ute på landsorten 
så förfärligt noga .. . 

Men nu, som sagt, kan man stå 
här på kyrktrappan och glädja 
sig över att skutan inte skall 
vara obemannad. Alla ni som 
här i Fjällbacka med omgiv
ningar bo och bygga, jag lovar 
er att jag skall göra vad jag kan 
för att nå er med evangeliets 
budskap och försöka hjälpa er 
i fortsättningen också. Men ni 
förstår mig, när jag nu går in 
i er kyrka - och väntar på er 
där! Låt oss visa, att det låg 
mening i våra p~otester mot in
dragningen· av prästtjänsten i 
Fjällbacka! 

Elon Ahlbäck. 

Som bostad under sommarresor 

Som bostad för vintersemester i fjällen 

EN H USV AG N FRÅN 

AB ARBOCO 
Box 11 6 Tel. 0522 /14 970 

UD D EVALL A 

Viktigare än någonsin 
för Sydafrika, Rhodesia, Tanzan ia, Sydindien , Malayisa, 
Hongkong och J apan är missions offret. 

Ditt oFFer 
lägges i missionsdagens kollekt, lämnas på pastorsexpe
ditionen eller insändes till Svenska kyrkans mission, post
giro 7438, Uppsala. 

Ger 
evangelium till flera 
kyrkor åt fattiga församlingar 
skolor och skolhem 
sjukhus och barnhem 
hjälp åt fattiga byar 

Färska räkor 

vänd Eder till 

Missionsdagen 
offerdag för 

Svenska kyrkans 

1 Omission 
JULI 

Varm korv 

V ID F ISKBRYGG AN 

T E L E F ON 0525/31298 

Telefoner : (0525) 

LIVS 31012, 31021 
CENTRUM 31327 

Postgiro 295599 

Bankgiro 43-3627 
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Från Teheran tilL Fjällbacka 
Föredrag av Payande Ahlbäck 

på Åh stiftsgård den 28 mars 

1966. 

Låt mig nu berätta för Er om 
min livsväg. Den har på de mest 
oväntade vägar gått genom tre 
länder. 

Det första landet är Iran, där 
jag föddes år 1939, det år då 
andra världskriget bröt ut långt 
borta i det avlägsna Europa. 
Huvudstaden Teheran, där vi 
bodde, var en stad sjudande av 
liv. Landet hade sedan några 
årtionden nationellt oberoende. 
Teheran växte till miljonstad 
genom alla de perser, som flyt
tade dit från landsbygden eller 
från andra städer. Världskriget 
verkade avlägset men det var 
nog närmare oss än vi i början 
trodde. Tack vare våra rika ol
jefyndigheter hade det sedan 
länge legat i stormakternas in
tresse. När den tyska hären un
der sin offensiv österut försök
te tränga genom Ukraina och 
Kaukasus ner till vårt land och 
invadera det, förekoms de av de 
allierade makterna USA, Eng
land och Ryssland. Dessa ocku
perade var sin del av Iran och 
indelade det i zoner. Vår rege
rande monark, eller schahen 
som han kallas hos oss, flydde 
till ökenstaden Isfahan. Därifrån 
har jag några av mina tidigaste 
barndomsminnen. Min far var 
nämligen läkare i det persiska 
hovet och min familj fick följa 
med på flykten. Men de allie
rades övermakt hade snart so
pat undan allt motstånd. Scha
hen fördes ut ur landet. Hans 
son, den nuvarande schahen, 
blev med tiden hans efterträ
dare, allt på utländsk order. Då 
var min far med familj redan 
tillbaka i Teheran. Enda sättet 
att livnära familjen var att 
öppna egen praktik. Redan då 
lärde jag känna en sida hos min 
far som har visat sig väsentlig 
både för honom och den upp
fostran han gav oss. Mot alla 
gängse regler ägnade han myc
ket av sin tid och kraft som 
läkare åt den fattiga befolk
ningen, som levde i slumkvar
ter i ett elände som trotsar all 
beskrivning. 

Redan därmed är det sagt, att 
min far, Said Haschen Schafe, 
intog en självständig hållriing 
gentemot landets problem, 
framför allt socialt. Detta kom 
också att bli hans och även fa
miljens livsöde. När han exem
pelvis några år senare tjänst
gjorde som chefsläkare i det 
persiska flygvapnet, föll han 
snart i onåd hos den nuvaran
de schahen, därför att han be
stämt vägrade ställa läkekonsten 
i politikens tjänst som ett slags 
verktyg. Hans etiska patos för-

bjöd honom tillåta något slags 
missbruk av den makt läkaren 
har i sina händer. Det ledde 
med tiden till så allvarliga kon
flikter med staten, att han av
skedades utqn pension. Han har 
under många år inte fått upp
rätthålla sin läkarpraktik. Till 
en människas misär hör att för
lora sina barn. För att trygga 
sina fyra söners och tre dött
rars framtid såg han ingen an
nan utväg än att skicka dem 
till utlandet. Sålunda bor två 
bröder nu i USA, en i Tyskland, 
en dotter i Sverige, ytterligare 
en dotter kommer till Sverige 
i år. 

Men - så resonerade min far 
- hellre ha sina barn på långt 
avstånd i främmande land än 
låta deras framtidsutsikter stö
ras i sitt eget. 

Själv sändes jag till land num
mer två på min livsväg år 1957. 
Ännu gick svallvågorna höga 
efter den svåra oljekrisen un
der Mossadeqhs regering i bör
jan av 50-talet, och ännu hade 
vi i färskt minne den massaker 
som amerikanskt pansar hade 
åstadkommit på civilbefolkning
en på Teherans gator i sam
band med att schahen lyckades 
återtaga makten. En despot har 
aldrig återtagit och stärkt sin 
makt utan flera år av utrens
ningar som följd. Mina skolår, 
särskilt de två senaste, då jag 
hade kommit upp i gymnasiet, 
minns jag fortfarande med rys
ningar. Under pågående lektion 
kunde hemliga polisen komma 
in i klassrummet och föra bort 
en lärare som hade rapporterats 
som opålitlig för regeringen. 

Till slut var lärarbristen så stor 
att klassens duktigaste fick 
överta undervisningen i ämne 
efter ämne. Till följd av att 
två av mina bröder hade del
tagit i gerillakriget mot scha
hen var min familj illa utsatt 
och plötsligt började man göra 
svårigheter för mig på gymna
siet. Familjerådet, där min far 
är överhuvud, beslöt sända mig 
till Tyskland eftersom jag up
penbarligen inte kunde räkna 
med någon framtid i Iran. 

Så en dag stod jag hand i hand 
med min äldste bror på flyg
platsen i Frankfurt am Main. 
Att bara tolv år hade gått efter 
andra världskrigets slut, det 
kunde man fortfarande tydligt 
se i Tyskland. Men i den pe
riod jag anlände hade landet 
redan börjat resa sig indu
striellt. Det märktes tydligt. 
Keywan, så heter min bror, tog 
mig med till Giessen, där han 
hade studerat till läkare sedan 
flera år. Han hade dock ingen 

jarls. sid 19 

Tankar om campingplatsen 
forl. från sid 14 

styrelse kalkylerar med en in
komst från Sälvik (500 kr.), me
dan utgifterna samma år är be
räknade till 1.700 kr. Följer man 
sedan framåt, så visst ökar in
komsterna, men utgifterna ökar 
i samma takt. Ibland är det un
derskott som är ganska stora. 
När föreningen nu lämnar över 
till kommunen, är det ganska 
tveksamt om Sälvik har varit 
någon lysande affär för för
eningen. För samhället som så
dant ha~ campingplatsen betytt 
mycket. Camparna omsätter 
mycket pengar, troligen mer per 
capita än de mera bofasta som
margästerna gör. Skall man ef
ter detta våga se framåt, hur 
skall i så fall utvecklingen bli 
för Sälvik? Låt oss då först slå 
fast att läget på platsen är ur 
alla synpunkter idealiskt, men 
antalet tältplatser (140 st.) är 
för få för att det skall gå så 
bra ekonomiskt. En utvidgning 
till det dubbla vore den bästa 
lösningen. Lämplig mark finns 
runt om, men denna äges inte 
av kommunen. Vägen, som ut
gör infart till området, måste 

självfallet breddas avsevärt och 
avloppsfrågan lösas. Kommunen 
måste investera stora summor 
för att kunna tillgodose de öka
de kraven från myndigheternas 
och den campande allmänhetens 
sida. Campingen har ännu 
många år framför sig och jag 
är säker på att dessa investe
ringar är av mycket stort vär
de i framtiden. 

Skall vi här på västkusten kun
na möta de allt större anhop
ningarna av turister, måste vi 
se till att campingplatser finns, 
goda sådana, även om vi någon 
gång måste trampa in på när
boendes tomter fö·r att få vägar, 
vatten och avloppsledningar. 
Låt oss till sist hoppas att Säl
vik skall få utvecklas så att alla, 
både fjällbackabor, campare och 
mera bofasta sommargäster skall 
kunna ströva på detta område, 
utan att staket och stängsel ute
stänger någon från badstränder 
och solklippor. 

Väl mött i Sälvik. 

Thorsten. 

---------------------------------------------

Vart Ni än reser ... 

först ett besök på 

GÖTEBORGS BANK 
Väl förberedd ger utlandsresan större utbyte. Göteborgs 
Bank hjälper Er med valutor. Ni får resekort med sak
liga informationer och praktiska tips, valutasnurra för 
omräkning och en praktisk pl ånbok för resevalutan. .. 
GÖTEBORGS BANK 

oill kUMdervras IjäMSI! 

EAGE1RJ;: CHAIRKUTEIRI;: SlPECEIRI 
GLAS och PORSLIN ffi . ffi. 

Välkomnp! EVA:s 
Tel. 0525/31014, 31252 
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Legala notiser 
90 år 

-, 10 Fru Hanna Andersson, 
Fjällbacka 

80 år 

_~ 12 Fröken Helga J ohannes
son, Fjällbacka 

75 år 

11), Fru Olivia Svensson, 
Fjällbacka. 
Köpman Johan Olofsson, 
Fjällbacka 

~Q Fru Alma Åkerström, 
Fjällbacka 

11 Fru Asta Lundh, Dalen, 
Fjällbacka 

11 Fröken Gunda Mjölner, 
Fjällbacka 

70 år 

: 3 Fru Arvida Setterlind, 
Fjällbacka 

- ::.l Fröken Ellen Johansson, 
Mörhult, Fjällbacka 

....: !l Fiskaren Hugo Holmberg, 
Dyngö, Fjällbacka 

65 år 

-. Fru Helga Bräck, Ödsmål, 
Fjällbacka 

'" Fru Britta Elise Holm
berg, Fjällbacka 

- II Förre hemmansägaren 
Birger Larsson, Lersten, 
Fjällbacka 

60 år 

• 10 Fru Elsa Carlsson, Fjäll
backa 

- ::..: Poliskonstapel . Eric Pihl
qvist, Fjällbacka 

- ::..::. Skomakaremästare Hen
ning östberg, Fjällbacka 

50 år 

- :0 Fru Inga Hansson, Fjäll
backa 

Tack 
~-r penninggåva och presenter 

ffi jag fick mottaga i sam

=d med min avflyttning frål?
- illbacka framför jag härmed 
c::;j(( varma tack 

STEN RÖNNBLOM 

FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31125 

FÖDDA 

7/1 66 Tommy Karl Erik, son 
till Majvi Lillemor 
Bohlin 

6/5 66 en son till sve tsare 
Karl Erik Lennart 
Karlsson o. h. h. Eva 
Laila, f. Krantz 

27/5 66 en dotter till polisas
sistent Sven Gustaf 
Ingemar Svensson o. h . 
h. Majvi Svensson, f. 
Wallden 

DöDA 

14/12 65 Morgan Karl Aron 
Engström, skriftställare, 
Fjällbacka 127, f. 1919 

17/12 65 Bengt Vilhelm Larsson, 
kvarnarb., Lersten, f. 
1932 

17/12 65 Justinus Olsson, f. d. 
hem.äg., Bräcke, Ned
re, f. 1875 

29/12 65 Emma Amalia Karls
son, f. Hansson, Mör
hult, f. 1890 

2/1 66 Artur Rudolf Karlsson, 
hem.äg., Ödsmåls Nor
gård, f. 1901 

15/1 fi6 John Birger Berglund, 
hotelldirektör, Fjäll-
backa 67, f. 1899 

9/2 66 Leif Gunnar Järund, 
vpl., Torsken 1, f. 1945 

28/2 66 Anna Johansson, f. Jo
hansson, Fjällbacka 227 
f. 1888 

28/2 65 Ingeborg Kristina Jo
hansson, f. 1901 

13/3 56 Axel Konrad Nord
blom, lotsförman, Fjäll
backa 141, f. 1886 

AUG:A CARLSSONS EFTR. 

"Oälsorterad manufaktur
mode- och sybehörsaffär 

Telefon 0525/31035 

FJÄLLBACKA 

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/3 12 50 

Minneslista 1966 
Fjäll backa kyrka 

Postexpedition 

Telefonstation 

Banker 

Badkontor 

Bibliotek 

Apotek 

Bussexpeditionen 

Läkare 

Miniatyrgolfbana 

BadhoImen 

PorshoImsbadet 

Friluftsbad 

Campingplats 

Bryggdans 

Dans 

Bio 

Gudstjänsttiderna - se som
marprogrammet! 
Pastorsexpeditionen hålles öp
pen för folkbokföringsärenden 
lördagar 10-13. 
Kyrkoadjunkt Ahlbäck är an
träffbar utan tidsbegränsning 
i personliga angelägenheter. 
Tel. 31034. 

Måndag-fredag kl. 9.45-12.15, 
14.00-16.30. Lördag kl. 10.00-

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-

15.00. Under tiden 1/4-30/9 
stängt lördagar. Fredagsöppet 
kl. 17.00-18.00. 

Göteborgs Bank. Tel. 31027. Fö
reståndare, utl., 31427 kassa och 
inI. Vardagar utom lördagar 
9.30-13.00. Under tiden 1/4-
30/ 9 stängt lördagar. 

Vardagar 9'(~,)-11.00, 17.30-
19.00. Söndagar 17.30-19.00. 
Tel. 31060. 

Gröna Lid. Tisdagar 19.00-
20.00. Under tiden 28/6--31/8. 

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

Vardagar utom lördagar 8.30-
12.10, 17.00-18.45. Lördag 8.30-
12.10. Sön- och helgdagar stängt. 

Stationen hålles öppen för in
och utlämning av gods. Ingen 
biljettförsäljning eller pollete
ring. 

Mottagning 9.00-12.00 utom 
lördagar. Tel. 31025. 

Källvik 17.00-21.00. 

Varmbadhuset öppet vardagar 
utom lördagar 8.00-12.00, 
13.00-18.00, lördagar 8.00-

13.00. Bastu måndag kl. 13-18, 
onsdag kl. 13;-18, fredag kl. 13 
-19. Tel. 31047. Kallbadhuset 
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, 
17.00. Bengt Richardssons båt
trafik, tel. 31077. Kvällsturer, 
fisketurer. Se vidare annons. 

Sälvik och Mörhult. 

Sälvik. Föreståndare Henning 
Östberg, tel. 312 19. 

Onsdagar och söndagar 21.00 
-23.00. 

Badrestaurangen onsdag, fre
dag, lördag, söndag. Tel. 

0525/31208. 
Stora Hotellet. Tel. 0525/31003. 
3 gånger i veckan. Tel. 31093. 

Gröna Lid måndagar och tors
dagar. Tel. 31041. 
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Fysiologen Från Kville och 
På titelbladet av den förnäma 
amerikanska tidskriften "Times" 
senaste nummer finner man 
porträttet av "Physiologist 
Carlson". 

Undertecknad tyckte sig känna 
igen ansiktet. Mycket riktigt, 
det var ju vår gamla bekant 
från Kville och Svarteborg, An
ton Julius Carlson, professor i 
fysiologi vid universitetet i Chi
cago, m., USA. 

I texten under porträttet får 
man till en början veta, att 
Carlson är bondpojke från trak
ten av Göteborg. Mister C. är 
annars son till Carl i Hee, som 
hade 1/ 4 mtl i Nedre Hede i 
Svarteborgs socken invid Södra 
Bullarsjön, men sedan flyttade 
till Kalvskinn i Kville. Så att 
Anton Julius är född i Kville 
församling. Ostridigt. 

Om vi går vidare i texten, fin
ner vi en del upplysningar om 
Anton Julius, som säkerligen 
skall intressera hans släktingar 
och vänner i det gamla landet, 
både i Uddevalla, Svarteborg 
och Kville. 

Aj ax, som han kallats av gene
rationer amerikanska studenter , 
berättar gärna, heter det, hur 
han som pojke vallade får hem
ma i Sverige, hur de trängde på 
honom, "så att hans fötter blevo 
blodiga". Visst gick han barfota 
på sommaren, han som andra 
pojkar, när han var vallpojk på 
Anneröd i Kynnefjällstrakten, 
men så äventyrligt var nog inte 
livet med fårskocken hos Johan
nes och Karolina i Anneröd. 
Men så står det tryckt på ame
rikanska. Professor Carlson 
brukade dra sina barndomsmin
nen, när han tycker att någon 
student icke visar tillräcklig 
kraft och energi. 

Till Amerika kom Anton Julius, 
som nu är 66 år, som 16-åring, 
sedan han "gått och läst och 
sluppit fram" för pastor Gran
feldt. Han hamnade liksom så 
många andra svenskar i Chica
go, "den beryktade stad, som så 
uppfylld av emigranter var". 
Där fick han arbete som snicka
re. När han intjänat ett litet 
kapital, blev han studerande vid 
Augustana College, Rock Island, 
och tänkte bli präst. Pastor 
Granfeldt i Svarteborg hade ju 
lagt en god grund. Förstudier
na hade skett i folkskolan på 
Aspång inför mäster H. A. P. 
Mellander . 

Med det goda och förut alldeles 
obegagnade studiehuvud, som 
Anton Julius aven givmild 
försyn och sin far Kalle i Hee 
och hans kära maka Karolina 
begåvats, slängde han sig emel
lertid snart in på naturveten
skaperna. Mången lovande yng
ling har på detta sätt gäckat 
föräldrarnas förhoppningar, att 
få se sin son "svänga sitt huvud 
i en predikstol". 

Efter examen vid Augustana 
blev han fil. doktor i biologi vid 
Stanforduniversitetet i Kalifor
nien. Med premier från Carne
gie Institut. 

Ett av hans första större veten
skapliga arbeten gällde hjärt
klappningen, ett på den tiden 
mycket diskuterat problem. En 
medicinsk skola påstod, att den 
framkallades av hjärtmuskler
na, en annan att den orsakades 
av nerverna. Genom studiet av 
vissa vattendjur visade dr Carl
son, att det senare var fallet. 
Han skapade därmed ett namn 
som fysiolog och knöts till uni
versitetet i Chicago som profes
sor i detta ämne. Sedan dess 
har han studerat de flesta av 
människans organ och gjort 
många upptäckter. 

Carlson är en temperamentsfull 
och slagfärdig man. I student
kretsar i Chicago gå massor av 
historier om honom, alla fyllda 
med respekt för forskaren. De 
berättas på svensk-amerikan
ska. 

Vid internationella fysiolog
kongressen i Stockholm för fem
ton år sedan var dr Carlson 
närvarande (och besökte sam
tidigt släkt och vänner i Udde
valla och norra Bohuslän) . Vid 
konferensen kom även på tal 
"föryngringsspecialisten" Voro
nov, han som skulle sätta ny 
sprätt på gamla gubbar med 
körtlar från apor. Dr Carlson 
var den förste, som opponerade 
sig efter Voronovs föreläsning. 
J ag känner till ett sådant för
yngringsfall från USA, sade han. 
Patienten kände sig föryngrad 
ända till dess han fick läkarens 
räkning. Då blev han gammal 
och svag igen. 

Professor Voronov tog så illa 
vid sig av denna attack, att han 
förklarade att han aldrig mer 
skulle bevista någon konferens 
om dr Carlson var med. Men 
en fransk vetenskapsman kom 
fylld av tacksamhet fram och 
kysste Carlson på kinden, upp
ger författaren i Times. Under 
storkriget 1914-1918 blev C. 
befordrad i sjukvården med 
överstes rang. Efter kriget fick 
han av Hoover i uppdrag att 
resa till de svältande länderna 
i Europa för att avhjälpa nöden, 
ett uppdrag, som han utförde 
till belåtenhet. 

Svarteborg 
Den mångsidige vetenskapsman
nen intresserar sig just nu för 
fallskärmhoppare. Ute på Ru
binkamflygfältet vid Chicago 
undersöker han dem när de 
kommit ned. Han söker också 
finna en metod som för fall
skärmshoppare möjliggör en be
hagligare landning. När under
tecknad sist träffade Anton Ju
lius, passade jag på att in
tervjua honom om spritförbudet 
i USA. Om han trodde att det 
skulle bestå. Så mycket som var 
skrivet, tryckt och talat om det
ta. Det trodde han säkert . Den 
gången hade han emellertid 
räknat fel, så fysiologisk han 
än må vara. 

Så långt efter Frans Emil Karls
son. 

Professor Anton Julius Carlson 
besökte något av åren omkring 
1950 Sverige, varvid han även 
hälsade på hos sina släktingar 
i Kville och Svarteborg. Han 
bodde härvid under någon tid 
hos f röken Anna Falck i Fjäll -

backa. Han ville därvid gärna 
ha någon att tala vid som kän
de till trakten och förhållande
na från hans barndomstid i 
Kville, varför jag blev anmo
dad av fröken Falck att komma 
till honom för en pratstund. 

Han talade vid vårt samtal god 
svenska, samt även bygdemål, 
som han ej glömt. Professor 
Carlson hade tre kusiner som 
bodde på Träsvall i K ville 
socken, Otto, Carolina och 
Christina Olsson, vilka han 
även besökte. Även dessa voro 
å huvudets vägnar rikt utrusta
de, vilket mest gav sig tillkän
na vid de då i kyrkorna före
kommande nattvardsförhören, 
där de vor o bland de bästa av 
"svararna". Kyrkoherde Berg i 
Kville liknade dem vid de tre 
syskonen i Betania, Lasarus, 
Marta och Maria. Samtliga är nu 
döda, professor Carlson för om
kring tio il tolv år sedan. 

Johan Mjölner. 

o 

NORRVIKENS DUPLlCERINGSBYRA 
Arne Fredlund 

FJÄLLBACKA 

Tel. 0525/31080 

IDUIPUCERJNG TILL lAGRE KOSTNA D 
AR DET l AGOT FOR ER? 

Ombesörjer bortforsling av: avfall, ris, och stenskrot mm 

Utför röjningsarbete i trädgårdar 

HARALD SVENSSON 
KVILLE 

Gynna 

TEL. 0525/35133 

AB Gust. Richter 
l<.oMserofabrik 

L VS EKIL 
TeJ. 0523/11720 

Fj ällbackabladets 
annonsörer! 
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= ån T eheran till Fjällbacka 
: rb. f rån .id /6 

· ·ola för mig i närheten, där 
:ag kunde studera, utan han 
tick ordna plats för mig på ett 
!!:! ternatläroverk, som bedrivs 
ii' diakonissanstalten i Neuen
:ienelsau i Syd-Tyskland. Där 
·om jag att bo fem år tills jag 
= de ta studentexamen. Under 
' essa fem år upplevde jag nå

:;[ot som man troligtvis får upp
. eva i alla länder. Indianer för
sO~er som bekant göra utlän
:::ngar till goda indianer. Hot
'emotterna hade säkert försökt 
5Öra mig till en god hottentott. 
: den lilla avlägsna byn Neuen
_enelsau utsattes jag för ota
~a försök att göra mig till en 
~-tigt god tysk. Det innebär 

d annat att man - och där
med menar jag enskilda perso
':ler som vissa lärare och kamra
e- och deras föräldrar - för
. ' e trumma in i min hjärna 

=:: "rättsinnigt" sätt att bedöma 
-= :-::Jcl.ands roll i kriget och med 
", som hänger samman med 
-, Andra kamrater och lärare 
c: mig däremot till verkligt 

;--...d. hjälp. De visade förståelse 
_ en främlings speciella si

"":!.ation och hjälpte mig också 
:: förstå mer och mer i det 
;,ka samhället. 

~om dem riktades min upp
llI!ärksamhet på en punkt, som 

att få avgörande betydelse 
r hela mitt liv. Redan i den 

::"'-nyska staten iakttog jag en 
-afärdspolitik med trygghet för 

::.am och sjuka och gamla. Det 
ar något nytt för mig, ty mitt 

!l:.uhammedanska hemland är 
..:::;.~ precis en välfärdsstat. Men 
.:2r i västerlandet fanns uppen
=ligen en helt annan syn på 
=:.änniskovärdet, som tog sig 
:!!ra uttryck. Hur det skulle 

: klaras kunde jag under mi
=- första tysklandsår inte få 
Uart för mig, särskilt som 30-
och 40- talets koncentrationslä-
er och mord'1olitik enbart för

-irrade intrycket för mig. Men 
!l:.ed tiden märkte jag, att dia-

onissanstalten, där jag gick i 
' ·· ola, i själva verket utgjorde 
en kärleksverksamhet i sin mest 
renodlade form, en inrättning 
enkom inställd på att låta hjälp 
strömma ut över människor som 
!lar drabbats av sorg eller en
=het eller sjukdom eller an
nan nöd. Mer eller mindre 
m edvetet måste mina barn

domsminnen ha spelat en viss 
roll i mina funderingar, min
nena av min fars stora patos 
som läkare för alla slags han
dikappade trots att den muham
medanska tron inte har någon
ting till övers för dem av Allah 
utstötta och förbannade - så 
kallar man de lytta och sjuka. 

Frågan växte hos mig allt star
kare, vad det var som drev 
människor till diakoni. Svaret 

lät, illa nog, vänta på sig under 
hela den tid jag bodde i dia
konissanstalten, ty den from 
hetstyp som utmärkte dessa 
diakonins utövare och deras 
gammaldags klädsel och maner 
fann jag frånstötande och till 
stora delar helt enkelt tvivel
aktig. Men någon gång, när jag 
frågade, fick jag i alla fall ett 
svar, som fastnade i mitt min
ne och brände sig fast. "Därför 
att Herren har befallt det, där
för bedriver vi diakoni." Jag 
beslöt att ta reda på vem den
ne förunderlige Herre var, som 
hade anbefallt diakoni. Jag fick 
tag i en bibel och började läsa 
mer och mer om Jesus. En dag 
satt jag och läste bergspredi
kan och fastnade vid ord, som 
hade något alldeles särskilt att 
säga till mig som muhammedan. 

"Du skall älska din nästa . .. " 

Också dina ovänner! Ja, din 
fiende . Det var Jesu ord. Det är 
omöjligt att beskriva, vad som 
nu försiggår i ens sinne. Men 
jag minns år 1961 som ett den 
stora förvandlingens år. Det året 
tog jag min tyska studentexa
men och kunde lämna Neuen
dettelsau för att börja studera 
vid universitetet i Niirnberg. I 
december detta år avslutade jag 
dopundervisningen och jag lät 
mig döpas i en liten kyrka utan
för Niirnberg. Låt mig tala om, 
att detta mitt dop ägde rum 
samma månad och år, som min 
blivande make prästvigdes i Gö
teborg. Detta är bara en jäm
förelse, som vi tycker det är 
roligt att göra i efterhand. Vid 
det laget kände vi inte var
andra och hade aldrig träffats, 
men redan tio månader senare 
kom vi att mötas första gången . 

Därmed kan jag redan börja 
tala om det tredje landet på 
min livsväg: Sverige. Mitt in
tresse för diakoni och för mis
sion och ekumenik ledde till att 
jag snart engagerades i den tys
ka studentförsamlingens arbete. 
Det läsår som började 1962 ha
de jag dessutom utsetts till in
nehavare av ett ekumeniskt sti
pendium till hjälp för mina stu
dier. I Tyskland finns varje år 
ett 50-tal utländska ekumeniska 
stipendiater. Den evangeliska 
kyrkan i Tyskland tar hand om 
dem. I början av året anordnas 
en kontaktkonferens på en 
stiftsgård eller liknande. På 
konferensen i Arnoldshain utan
för Frankfurt am Main befann 
sig alltså en ung prästman från 
Sverige, tydligen med samma 
intresse för diakoni, mission 
och ekumenik som jag ... När 
studieåret 1963 var slut, hade vi 
hela vårt bagage med oss båda 
två till Sverige! 

Hur folk och särskilt kyrkfolk 
skulle ta detta vårt parti, det 
visste vi inte. Men jag vill säga 
med en gång, att vi här i Sve-

rige har rönt ett mottagande 
som för andra länders del måste 
betecknas som helt föredömligt. 
Biskop och domkapitel ordnade 
med att vi fick börja i en så 
trevlig församling som Fjäll
backa. Jag har inte haft mer 
än normala svårigheter med att 
leva mig in som prästfru där. 

Som utlänning vill jag säga, att 
den frihet och öppenhet, jag 
har mött i Sverige, framför allt 
förmågan att betrakta också 
främlingar som människor, det 
är något jag beundrar. Här har 
vi också fått friheten att förena 
vårt arbete som prästfolk med 
de intressen, som har följt oss 
hela vår livsväg: diakoni, mis
sion, ekumenik. Detta har tagit 
sig uttryck i en hjälpaktion för 
blinda i Iran. Då vi båda har 
studerat i Tyskland har det fal
lit oss naturligt att utföra den
na hjälpaktion i samarbete med 
ett tyskt missionssällskap, som 
sedan länge har bedrivit blind
mission i Iran, varvid våra eku
meniska strävanden har lett till 
att vi försöker intressera 
Lutherhjälpen och därmed vår 
egen kyrka för hjälparbetet åt 
de otaliga blinda i mitt hem
land. Lutherhjälpen har visat 
all förståelse, och det är troligt 
att en ganska god hjälp kom
mer att gå från Sverige till Iran 
under de närmaste åren. Att det 
är mission vi bedriver och att 
mission i ett muhammedanskt 
land bara kan ske genom dia
konalt arbete, det visar man 
också all förståelse för. Vi är 
därför mycket glada över de 
framgångar vi har kunnat nå på 
detta område. 

Det är givet att det arbetet ock
så kräver en del personliga upp
offringar. Nu till exempel sit
ter jag sedan en tid som gräs
änka tillsammans med vår lilla 
dotter, eftersom min man är på 
tillfälligt besök i Iran. Det är 
blindmissionens arbetsområde 
Isfahan med omgivningar han 
besöker. Han kommer därefter 
att rapportera både för Luther
hjälpen och Kyrkornas världs
råd i Geneve om läget och de 
framtida behoven. 

Till slut kan jag, eftersom detta 
är ett personligt hållet föredrag, 
tala om för Er, att han också 
är på besök hos min familj i 
Iran, som har givit honom -
fastän han är en kristen präst 
- ett hjärtligt mottagande. Vi 
hoppas att vi får stanna kvar 
i Fjällbacka minst ett år till. 
Ty av allt att döma har en så
dan lättnad inträtt i mina för
äldrars liv, att min mor kan 
följa med min lillasyster Paki 
hit och besöka oss i vår präst
gård. Min far säger att han 
besöker oss nästa år. 

Ni ser att min väg genom tre 
länder var skiftande, men jag 
tror att jag till slut kan påstå 
att den var lyckosam! 

Traditionellt i Fjällbacka 

Valborgsmässofirandet i Fjäll
backa gick i traditionens tecken, 
möjligen med en liten avvikel
se. Solen tittade nämligen fram 
och åstadkom därigenom den 
verkliga maj stämningen som 
man förgäves spanat efter i fle
ra år. 

Stämningen var som sagt yp
perlig till vilket inte minst val
borgsmässoelden på Gudmunds
skäret bidrog. För sången sva
rade en kör sammansatt av kö
r erna i Fjällbacka, Kville och 
Tanum som under kantor Laila 
Håkanssons ledning framförde 
flera sånger. 

Ring 

0524/10077 eller112 92 

När Ni behöver 
någon trycksak 

SCHEWEN lUS' 
TRYCKERI 

MUNKEDAL 

BLOMMOR, FRUKT 

- GRÖNSAKER -

PRESENT ARTIKLAR m. m. 

Kärraby Blomsteraffär 
TEL FJÄllBACKA 0525/31049 
HAMBURGSUND 0525/531 55 

Gynna 

annonsörerna! 
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Kyrkans sommarprogram: 
Midsommardagen 25/ 6 Högmässa kl. 11 

3 sönd. e. Tref. 26/ 6 Högmässa kl. 16 

4 sönd. e. Tref. 3/7 Högm. m . HHN kl. 9.30 

Missionsdagen 10/7 Högm. kl. 9.30. Missionsoffret. 

6 sönd. e. Tref. 17/7 Högm. kl. 9.30 

Kristi Förkl.-dag 24/7 Högm. kl. 9.30 

8 sönd. e. Tref. 31/7 Högm. kl. 9.30 

Lördag 6/ 8 Konfirmation kl. 16 

9 sönd. e. Tref. Högm. m. HHN kl. 11 

10 sönd. e. Tref. 14/ 8 Högm. kl. 9.30 

11 sönd. e. Tref. 21/8 Högm. Id. 9.30 

12 sönd. e. Tr~f. 28 108 ~ögn:t. kl. 9.30 

Helgmålsbön hålles i kyrkan varje lördag kl. 20 tiden 

18 juni-20 augusti. 

. 

SCHEWENIUS TR. MUNKEDAL 1966 


