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Badorten 
Fjällbacka har nu så gott det 
kan rustat för sommaren 1968. 
För den s. k . invasionen av som-

" margäster som varj e år ser ut 
att öka i antal. Det är . bara 
glädjande. Fjällbacka behöver 
så väl den uppryckning på som
maren för att inte helt sova året 
om. Många för söker så gott det 
går att rusta upp och iordning
ställa stugor och annat för sina 
gäster. Fjällbacka badortsför
ening gör så gott de kan för att 
i bästa möjliga mån söka till
godose sonunargästerna med den 
service och den avkoppling de 
så väl behöver. Vad servicen 
beträffar står som bekant bad
ortsföreningen med badkamrer 
som på sitt kontor har hela ut
hyrningsapparaten i sina händer. 
Campingplatsen skall omhän
derses och där göra nya inves
teringar. I år i form av belys-

ning längs hela campingplatsen. 
Föreningen skall se till att det 
finns parksoffor utsatta, att bad
platserna är i bästa trim och att 
övrig service fungerar som den 
skall. Allt detta kostar stora 
slantar varje år. Inkomsterna är 
små. I servicen ingår även 
bryggdansen och där försöker 
föreningen göra allt för att som
margästerna skall kunna känna 
den njutning och den avkopp
ling en sådan danstillställning 
för med sig. Som alla vet är 
bryggdansen snart helt slopad 
på andra platser på västkusten. 
Det ställer sig helt enkelt för 
dyrt att driva en dylik. Musiken, 
vaktmästare, tillstånd och in
ventarier går varje år till allt 
större belopp. Eftersom brygg
dansen är helt gratis för publi
ken så vill föreningen passa på 
och uppmana vederbörande att 

i lotterierna vid dansbryggan 
köpa rikligt med lotter. Det är 
nämligen med dessa lotter som 
dansen i någon mån kan finan
sieras. Men tyvärr, det räcker 
inte längre. Det räckte för en 
5-6 år sedan när utgifterna höll 
sig inom en viss ram, men nu 
är .den ramen "sprängd" och 
andra inkomster måste till för 
att hålla dansen igång. Badorts
föreningen har tänkt både en 
flera gånger på lämpliga in
komstkällor men tyvärr har alla 
förslag av olika anledningar in
t e gått att genomföra. Det ford
ras snar t sagt tillstånd till all t 
vad man företager sig och det 
är inte alltid så lätt att få de
samma. En möjlighet, som för 
övrigt är väckt aven sommar
gäst, är den att samla in pengar 
på frivillighetens väg för behål
lande av vår kära bryggdans. 

Vacker utsikt har man över samhället från Kungsklyftans norra del. 

= HJ 

Nummer 24 

Tanken var den att en skrivelse 
skulle sändas ut där de som vill 
ha kvar dansen lägger en slant 
på vidhängande inbetalnings
kort. Ni som känner på Er att 
denna bryggdans är mycket 
värd för samhället inte minst 
för ungdomen som kan samlas 
där, dansa och ha kul två gång
er i veckan helt gratis. För de 
äldre som kan uppleva något 
av "den gamla tiden" med dans 
på brygga efter dragspelets to
ner. Ni som vill ha kvar detta, 
sänd då en slant (stor som liten 
lika välkommen) till Föreningen 
Fjällbacka Havsbad så att 
bryggdansen kan få fortskrida 
i den form den haft sedan 
många m ånga år tillbaka. Vi 
tackar på förhand för Edert 
stöd. Vi vet nämligen genom en 
liten undersökning vi hade fö
regående sommar att många, 
otroligt många, ville ge sitt stöd 
till denna dans. Vi hoppas att 
så är fallet även i år och ser 
med tillförsikt fram till den dag 
då inbetalningarna "droppar in" 
till föreningens kassör. Vi vill 
även här passa tillfället att till
önska alla våra läsare en riktigt 
god och härlig sommar 1968. 

-Jin.-

Fjällbackabo del
tog Vasaloppet 

Sidan 12 

Ett dystert 40-
årsminne 

Sidan 3 

Vacker gåva till I 

Ålde.rsro 
Sidan 5 
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Fjällbacka-Bladet 
som sådant 
och varför 
Framför mig har jag det för
modligen enda exemplaret av 
Fjällbacka Bladet 10 år, d. v. s. 
de 20 första bladen inbundna, 
ett litet bokverk på 234 sidor. 

Att bläddra i denna bok och ba
ra hastigt se på bilder, rubriker 
och annonser ger mig anledning 
till några funderingar. 
Att man får en bra resume över 
vad som hänt i samhället under 
dessa 10 år, är det ingen tve
kan om. Man får också intryck 
av att bladens innehåll är gan
ska varierade, även om, som sig 
bör, näringslivet och dess prob
lem, förknippade med besvikel
ser och förhoppningar, fått en 
dominerande plats. En hel del 
historia, fauna och flora, andlig 
spis o. d. har också kommit 
med. 

Föreningen för Fjällbacka 
Postgiro 41 03 18 

Styrelse: 
Ordförande: 

Representant Sten Kallin 
Nordostpassagen 26 B 
Uddevalla. 

V. ordförande: 
Kamrer Bo Reichenberg 
Musseronstigen 20, Uddevalla 

Sekreterare: 
Ingenjör Rolf Järund 
Norra Skytte gatan 25 
Örebro. 

Kassör: 
Köpman John I. Johansson 
Fjällbacka 

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

Redaktionskommitte för 
Fjällbacka-Bladet: 

Sten Kallin 
John I. Johansson 
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 
före detta Fjällbackabor och 
bland sommargäster i sam
hället och den närmaste 
bygden. 

Ett inslag i FB, som förekommer 
alltför sparsamt är insändar
spalten. Denna brist bör verk
ligen repareras! ~ätt igdng och 
skriv. Alltid har Ni väl något 
på hjärtat, som kan ventileras 
i dessa spalter? 

Bildmaterialet i FB har ökat 
mer och mer. Det ger tidningen 
ett lättare och trivsammare an
sikte, men det blir dyrt med 
klicheer. Finns det ingen FFF
are, som har en klicheanstalt till 
"morbror" och kan ordna den 
detaljen lite billigare? 

Och därmed kommer jag in på 
FB:s och FFF;s ekonomi. I 
pingstas träffade jag vår kas
sör, som var verkligt bekymrad 
över, hur vi i fortsättningen 
skall klara finansieringen av 
Bladet i fortsättningen. På års
mötet i juli kommer frågan upp 
naturligtvis, men vi i styrelsen 
är tacksamma för förslag att 
diskutera dessförinnan. Som allt 
annat stiger framställningskost
naderna fö)" FB och inkomster
na av medlemsavgifter och an
nonser räcker inte ens till des
sa, långt mindre till annan för
eningsverksamhet. Vad göra? 

Annonsinkomsterna i en tidning 
utgör ofta ett bra bidrag till fi
nasieringen. Det gäller väl i nå
gon mån också FB. Men jag vet 
att Algot Torewi lägger ner 
mycket arbete för anskaffande 
avannonser och det går trögt. 
Likaså .har kassören mycket 
jobb med att sedan få in an
nonspengarna. Att tänka sig att 
höja annonspriserna är omöjligt, 
säger de. - Men Damer och 
Herrar Företagare i Fjällbacka 
bör väl inse värdet av att an
nonsera i FB? Av de c;a 1.000 
blad som trycks är jag säker på 
att 90 % hamnar hos läsare, 
som i varje fall på helger och 
sommartid är konsumenter i 
Fjällbacka. Kan man tänka sig 
ett högre läsvärde på en annons? 
För att annonserna, rätt utfor
made, läses och att de användes 
som en slags telefonkatalog, är 
jag övertygad om. - Annons
priset har inte höjts nämnvärt 
under 12 år heller! - Så fram 
för större och utförligare an
nonser i FE. Det kommer att 
löna sig. 

Bo Reichenberg. 

Gynna 
annonsörerna! 

Bär 

FFF·Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 

F F F:s årsmöte 
hålles i församlingshemmets lo
kal torsdagen den 25 juli kl. 
19.30. Föreningens sedvanliga 
fest hålles den 26 juli. Anmälan 
om deltagande kan göras till 
J ohn I. Johansson, Skoaffären. 
Anmälan bör göras i god tid då 
det snart kan bli fulltecknat. 

Upprop till F F F 
medlemmar 
I anledning av införandet av 
postnummer kommer vi att få 
anskaffa nytt adressregister på 
föreningens medlemmar. Vi vo
re därför tacksamma om med
lemmarna senast 1 september 
ville sända oss sin adress med 
vederbörligt postnummer. Ge
nom denna åtgärd får vi även 
kontroll på att vi har den rätta 
adressen vilket ju är mycket 
viktigt. Då det förekommer att 
vi genom medlemmars flyttning 
förlorar kontakten genom att vi 
inte vet den nya adressen vore 
det angeläget om varje medlem 
omgående meddelade oss adress
ändringen. 

Redaktionen. 

Klarsignal för vattenledning 

Vattendomstolen har inget att 
erinra emot den av Kville kom
mun planerade ytvattenledning
en man beräknar spränga genom 
Vette berget i Fjällbacka. Detta 
för att i görligaste mån söka 
torrlägga området Sumpan, vil
ket ofta översvämmas. I sin dom 
meddelar vattendomstolen, att 
inga erinringar framförts mot 
projektet. Det som nu återstår 
innan arbetet med tunnel
sprängningen kan påbörjas är 
att man från statsmakterna får 
besked om statsbidraget. 

SKOR 
- för alla åldrar 

FJXLLBACKA 
Tel. 0525/31250 

Rödakorsmöte 

i Fjällbacka 
Fjällbacka rödakorskrets höll 
sitt årsmöte på Gröna Lid, var
vid ordf. Sonja Broling höll en 
parentation över under året av
lidna medlemmar. 

Av kassaberättelsen framgick 
att utgifter och inkomster ba
lanserade på 14.131 kr., med en 
kassabehållning på 911 kr. Ur 
verksamhetsberättelsen framgick 
att kretsen under det gångna 
året ordnat samkväm för de 
handikappade och för pensionä
rerna, att man bjudit på för
plägnad på kommunens vård
hem och att man bekostat fot
vård för pensionärer för en 
summa av 2.122 kr. 500 kr. har 
överlämnats till distriktsstyrel
sen till hjälp åt blinda och 1.300 
kr. till annan social verksamhet. 
Vidare kan nämnas att kretsen 
nu har 514 medlemmar. 

Efter företagna val fick styrel
sen följande utseende: ordf. 
Sonja Broling, vice ordf. John 
H. Johansson, sekr. Ingegärd 
Larsson, kassaförvaltare Johan 
Karlsson, arbetsledare Ester 
Agren och Ingegärd Larsson 
och förrådsförvaltare Sonja 
Broling. Övriga ledamöter blev 
Valborg Alm, Linnea Isaksson, 
Inga Larsson, Margot Johansson 
och Nils Karlsson. Till reviso
rer valdes Johan Olofsson och 
Arne Fredlund. 

Mötet beslutade att man under 
det nya verksamhetsåret skall 
anslå 1.600 kr. till distriktssty
relsen för social verksamhet, 
skall till överstyrelsen översän
da 500 kr. för barnhemmet i Ke
nya samt 500 kr. till Vietnam. 
Vidare beslutades att man skall 
ordna husmoderssemester på 
Oscarshem. 

Som ombud till distriktsårsmö
tet i Uddevalla valdes Karin 
Johansson, Margot Johansson, 
Sonja Broling och John H. Jo
hansson. Till kommitte för vår
festen valdes Margit Isaksson, 
Elin Karlsson, Aina Johansson, 
Sonja Broling och Ester Agren. 
Efter mötesförhandlingarna ut
delade vice ordf. John H. J 0-

hansson Röda Korsets förtjänst
märke till följande ledamöter ; 
Valborg Alm, Elin Carlsson, Hil
dur Dahlqvist, Tekla Hacklou, 
Berta Hansson, Linnea Isaksson, 
Ester Karlden, Kerstin Karlsson, 
Karin Kristiiansson och Irene 
Leandersson. 

OLJEFIRtvlA BENGT RICHARDSSON 
FJALLBACKA TELEFON 0525/31077 
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Brandkatastrofen i Fjällbacka 
ett dystert 40-årsminne 

Dagen efter branden. Fortfarande ryker det ur ruinerna och 

bakgrunden synes folk vilka vallfärdar till platsen . 

Fyrtio år har förflutit sedan 
Fjällbacka samhälle en vacker 
vårkväll den 12 maj 1928 hem
söktes av brand vilken lade den 
större delen av den södra be
byggelsen i aska. Från telesta
tionen i söder till Hällesporten 
i norr brann hela bebyggelsen 
ned vilken låg närmast gatan. 
Branden utbröt i mitten av detta 
område vid sextiden på efter
middagen och efter blott några 
timmar var hela kvarteret över
tänt. Ingen kunde rädda något 
av sina tillhörigheter då man 
över allt var inringad av lågor
na. Redan från början blev tele
ledningarna obrukbara varför 
hjälp fick kallas från plats 
utanför samhället. Samhällets 
egen brandkår fick snart hjälp 
av brandkårerna i Uddevalla, 
Strömstad och Grebbestad fast 
den senare, vilken kom sjövä
gen, fick maskinhaveri ute på 
Fjällbackafjorden vilket för
dröjde dess arbete. Men trots 
brandmännens energiska arbete 
inne bland ruinerna kunde inget 
räddas utan fick den skräck
slagna befolkningen tillsam
mans med 100-tals åskådare från 
hela länsprovinsen se sina kära 
hem uppslukas av de skyhöga 
lågorna vilka fick god näring 
av den hårda vinden. Hade ej 
vindkantring uppstått hade öde
läggelsen blivit ännu större. 
22 hus på båda sidor om gatan 
samt befintliga sjöbodar och 

Mina herrar! Se hit! 

magasin nere vid sjön brann ner. 
Hettan var så stark, att sedan 
bryggorna brunnit upp, stod 
bryggpålarna och brann som 
ljus. De, vilka brann ned till 
vattenlinjen, släcktes av de 
sköljande vågorna men antändes 
på nytt så snart vattnet sjunkit 
tillbaka. Även båtar blev här 
lågornas rov. För att hejda el
dens framfart sprängdes några 
fastigheter i närheten av tele
stationsfastigheten. Dånet från 
lågorna blandat med detonatio
nerna av sprängningen ökade 
avsevärt respekten för den to
tala ödeläggelsen. Vi minns hur 
det vid midnatt brann friskt i 
ruinerna ur vilken röken virv
lade tung och svart upp mot 
den vackra stjärnhimlen. Ur de 
sprakande röda lågorna stucko 
resterna av skorstensmurarna 
upp som bevis för katastrofens 
totala innebörd. Vi, liksom öv
riga samt brandkårerna, lämna
de platsen vid 3-tiden på mor
gonen medan fjällbackaborna 
upptog vakttjänsten, många sö
kande i ruinerna efter något 
som varit dem kärt. Denna lycka 
väckte tanken om anläggande 
av väg runt Vetteberget. Hade 
det funnits en väg så hade el
den kunnat angripas även från 
södersidan. Det dröjde dock 
länge innan denna väg färdig
ställdes. 

t.wi. 

RÄTT SpAR för vårdat hår. 

EBBES 
7Uett/tin-tiYLfJ 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31125 

Fjällbackasjöman som blev förtrollad Finland 
Att få sjukdom genom trolleri 
gick för sig ända in på 1800-ta
let. Så trodde då de gamla här
omkring. Härom kunde dessa 
berätta många historier för om
kring 6Q--70 år sedan. En av de 
märkligaste, och dessutom sann, 
var följande: 

Aron Kilandel' hette en sjöman 
från Fjällbacka, född 1835. Han 
var munter och glad samt var 
även gärna med på "skälm
stycken" av olika slag. I mitten 
på 1860-talet seglade han med 
ett fartyg från Fjällbacka. Till 
skeppskamrater hade han bland 
andra två av de gubbar som be
rättat denna historia. Vid ett 
tillfälle kommo de så till en stad 
i Finland, som hette Kotka, för 
lastning av trävaror till Eng
land. Stuvningen av lasten sköt
tes av damer, s. k. "splittveds
jäntor". Aron ansåg sig kunna 
skämta med dessa och tog sig 
därföre till att kasta sitt vatten 
i huvudet på en av dessa som 
gick nere i lastrumet och arbe
tade med stuvningen. Häröver 
blev damen mycket vred och 
utropade: "Träffar jag dig bara 
när jag kommer upp på däck så 
skall du allt få betalt för det
ta". Aron tog hennes hotelse ej 
så allvarligt, utan endast skrat
tade åt henne. När hon så kom 
upp på däcket gick hon bort till 
honom och slog honom' på hat
ten som han hade på huvudet 
med två av sina fingrar och sa
de: "Du skall aldrig härefter 
få någon glad dag mera." Detta 
gick även i uppfyllelse. Från 
den dagen blev Aron som en 
skugga av vad han fordom va
rit. Han blev snart avmönstrad 
från fartyget och kom sjuk hem 
till föräldrahemmet Inget arbe
te kunde han utföra och ingen 
förstod sig på hans sjukdom. 
Läkare söktes för honom såväl 
i Sverige som Norge, men inget 
hjälpte. Även "kloka gubbar" 
och "gummor" anlitades, men ej 
heller dessa kunde göra något 
för hans sjukdom. Han gick och 
gällde för att vara "förtrollad". 
En gång kom så till Fjällbacka 
en "finnekäring", som bad efter 
mat och kläder och som även 
utgav sig för att vara trollkun
nig. Detta fick Arons anhöriga 
reda på och tänkte, kanske 
skulle hon kunna göra Aron 
frisk. De sände förför bud efter 
henne att hon skulle komma och 
undersöka honom. Hon kom, tit
tade på honom med sina mörka 
blixtrande ögon och sade föl
jande: "Ni skall elda bakugnen 
varm med nio sorters ved och 
av den askan som blir härav 
skall ni göra en deg. I denna 
deg skall ni slå detta pulver som 
jag nu lämnar eder. Av denna 
deg skall han sedan äta så bli
ver han frisk." 

Arons anhöriga gjorde som de 
blivit tillsagda, men inget hjälp
te. Aron förblev sig fortfarande 
lik och hans hälsotillstånd för
blev oförändrat. 

Detta "trolldomsförfarande" 
kom så till den mäktige prosten 
Holmqwists öron och han sände 
genast bud till Arons far och 
syster att de skulle på visst 
klockslag och dag infinna sig i 
Kville prästgård för avgivande 
av rapport över det som före
varit. Systern Amalia Kilandel', 
gift Belfrage (som själv berät
tat denna historia för mig), och 
som själv varit ett av prostens 
läsbarn, redogjorde då för vad 
som hänt. "Trodde ni då verk
ligen att hon skulle kunna göra 
honom frisk med detta", fråga
de då prosten. "Ja, vi vet inte 
riktigt vad vi skall tro", svara
de då Amalia. Nu har vi för
sökt på alla möjliga vis under 
flera år med såväl läkare som 
medicin och "kloka gubbar och 
gummor", men inget har hjälpt. 
Därför tänkte vi: Är det den 
Onde själv som satt sjukdomen 
på honom, så kanske det med 
hans makt även kan bli någon 
bättring." Ja, ja, svarade då 
prosten, och sade sedan inget 
mer om saken. 

Prosten förmanade och varnade 
ju själv sina läsbarn mot såväl 
trolldom som vidskepelse. I 
hans grundbok som användes av 
hans läsbarn för omkring 100 år 
sedan står i "grundboken" till 
förklaringen över andra budet 
bl. a. följande: Frågor och svar: 
Fråga: Vad mera missbrukas 
Guds namn till än till bannor 
eller onda önskningar? Svar: 
Till trolldom och vidskepelse. 
Fråga: Vad är det för skillnad 
på trolldom och vidskepelse? 
Svar: Den människa som bru
kar trolldom väntar hjälpen av 
djävulen, men den som brukar 
vidskepelse väntar hjälpen av 
Gud fastän han brukar galna 
medel. Fråga: Hur göra män
niskorna när de brukar troll
dom? Svar: De brukar Guds ord 
i stället för lekamliga läkeme
del, de läser över sjuka männi
skor eller sjuka kreatur för att 
de skall bliva friska. Fråga: Blir 
de friska för det att de läser 
över dem? Svar: Nej. Fråga: 
Hur göra människorna när de 
brukar vidskepelse? Svar: De 
tager kyrkonycklar och lägger 
på sjuka barn för att de skall 
bliva friska och de tager mull 
från kyrkogården och lägger på 
sår och de tager en död männi
skas hand och stryker på vårter 
för att de skall gå bort och de 
mäter sig med hampotrådar. 
Fråga: Kan det hava någon na
turverkan? Svar: Nej. 

Med den uppfattning som folket 
häromkring då hade om saker 
och ting är det ju ganska na
turligt att de trodde det var 
förtrollning som Aron led av. 
Vad det var för en obotlig sjuk
dom som han fick från den 
stund då finskan slog honom på 
hatten med två fingrar och hade 
intill sin död flera år senare var 
det ingen som blev klok på. 

Johan Mjölner 
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Fjällbacka-skärgårdens 
hydrokopter 
kom även under innevarande 
vinter tilL användning. Det är en 
oskattbar tillgång man har i 
detta färdemedel. Ingen ängslan 
är nu rådande för öborna när 
olika vinterväder sätter in. Kan 
ej skepparen Helge Holmberg ta 
sig iland med sin motorbåt för 
att hämta post och transportera 
skolbarn och övriga så byter 

han bara ut båten mot hydro
koptern som i susande fart pas
serar såväl is- som snövidder
na. Man kan säga att detta fär
demedel har blivit den "bro" 
vilken brutit isoleringen mellan 
skärgården och fastlandet. Hy
drokopterns kapacitet är att den 
förutom föraren kan ta 3' perso
ner samt omkring 200 kg. last. 

Hydrokopterföraren Helge Holmberg, Dyngö, är redo att anträda 

återresan till öarna I skärgården sedan hari hämtat dagens post i 

Fjällbacka 

AB Gust. Richter 
kOMserafabrik 

LYSEKIL 
Tel. 0523/11720 

BA(jERli = CHARKUTERI = SIPECERli 
GLAS och PORSLIN m. m. 

Välkomna! EV A:s 
Tel. 0525/31014, 3125:2 

En storstilad lax 
fångades i slutet på april av 
fiskaren Einar Isaksson, Fjäll
backa. Isaksson bedrev fiske 
med bottenryssja och en dag 
kunde han inte klaga på fiske
lyckan då en lax vägande 11 kg. 
hamnat i redskapet. Det är in
te en storlek som hör till var
dagens fångster utan är mera 
sällsynt på västkusten. Laxen 
överlämnades till fiskarförenin
gen där den beskådades och det 
allmänna omdömet blev att det 
var en vacker fisk med väl av
vägda proportioner. 

Ung skeppare bland som
margäster i Fjällbacka 
Under april månad avlade H
årige Magnus Engström, Skara, 
skepparexamen vid Navigations
skolan i Göteborg tillsammans 
med sin fader tandläkare Inge
mar Engström. Den unge skep
paren kom tidigt i kontakt med 
sjön då familjen sedan många 
år har sitt sommarnöje i Mör
hult samt båt och brygga, var
ifrån många trevliga segelturer 
företagits ut i Fjällbackaskär
gården. 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

HYBYGGHADER - REPARATIOHER - VÄRME OCH SAHITET 
TEL. 0525/31063, 31267,31296 

rt2ii11OftfJ till :KÖ-tkO-ttet 
HELLBERGS TRAFIKSKOLA 
Fjällbacka Tel. 0525/31059 

Affärsfastighet eldhärjades 

Mellan Stora Hotellet till vänster och konfektyraffären Centrum till 

höger ligger den övertända handels- och bostadsfastigheten inhöljd i 

svarta rökmoln. 

Den 15 januari hemsöktes åter 
Fjällbacka aven eldsvåda. Det 
var den gamla handelsfastighe
ten i samhällets centrum vid 
gamla torget som urblåstes. 
Fastigheten ägdes av framlidne 
köpman Hilding Fossums arv
ingar och arrenderades nu av 
köpman Erik Claesson. Branden 
utbröt vid middagstiden när fa
miljen intog sin måltid i andra 
våningen varvid de iakttog rök
lukt vilken kom från bottenvå
ningen. Familjen Claesson fick 
snabbt utrymma fastigheten 
utan att kunna rädda något av 

bohaget. Fjällbacka brandkår 
ingrep snabbt men då det brann 
i fastigheten inunder berget var 
brandhärden svår att angripa. 
Hamburgsunds brandkår kom 
även till platsen och efter någ
ra timmar hade man det hela 
under kontroll. Hela fastighe
ten blev brand-, rök- och vat
tenskadad. Tur i oturen var det 
att det var vindstilla. Hade det 
blåst kunde man nog inte räd-
dat intilliggande fastigheter in
under berget då dessa befanns 
blott några meter från den eld
härjade fastigheten. 
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Vacker gåva till hemmet Aldersro 

Framlidna Alma Svenssons fastighet vid Norra Hamngatan vilken genom 
arvingarnas försorg blev såld och pengarna överlämnades som gåva 

till hemmet Aldersro. 

Stiftelsen Fjällbacka P ensio
närshem har i dagarna fått mot
taga ett gåvobrev från arvingar
na efter avlidna lärarinnan Al
ma Svensson. Fröken Svensson 
var under livstiden en av ini
tiativtagarna till stiftelsen Fjäll
backa Pensionärshem och i 
många år dess ordförande. Kort 
tid före sin död hade fröken 
Svensson nämnt för en släkting 
att hon ämnade liksom tidigare 
ekonomiskt stödja stiftelsen. 
Tyvärr fanns icke något skrift
ligt bevis för denna önskan. 
Fröken Svenssons arvingar i 
Amerika har senare beslutat att 
skänka hennes fastigheter till 
stiftelsen Fjällbacka Pensionärs
hem. Den avlidnas brorson i 
Amerika Harold B. Holmberg, 
som är huvudarvinge, önskade, 
liksom övriga i USA arvingar, 
att arvingarna som var boende 
i Sverige skulle få förköpsrätt 
på fastigheterna till taxerings
värdet 35.000 kr. Fröken Svens
sons övriga syskonbarn i Ame-

rika är fruarna Mildred Denni, 
Ethel Hobler, Mörtel Sevier och 
Linda Burman Tucker, samtliga 
födda Swanson och liksom herr 
Holmberg boende i Californien. 
Syskonbarnen i Sverige äro 
fruarna Anna Möller, Signe 
Backman, Olga Johansson, Ly
dia Aronsson och Vilma Jansson 
alla födda Fredhmd och boende 
i göteborgstrakten och i Färge
landa. Vidare systersönerna Ar
ne och Vilhelm Fredlund. 

Det har överenskommits att Vil
helm Fredlund skall för taxe
ringsvärdet inköpa sjöbod med 
tomt och bryggplats medan 01-
ga och Bror Johansson för en 
dotter och mågs räkning skall 
förvärva bostadshuset för en 
summa av 40.000 kr., vilken 
summa ligger 10.000, kr. över 
taxeringsvärdet. Stiftelsen Fjäll
backa Pensionärshem får så
lunda en välbehövlig förstärk
ning av kassan på 45.000 kr. till 
sina många utgifter. 

Vid sammanträde 
med Kville 
kyrkofullmäktige återvaldes till 
ordförande hr Arndt Berggren, 
Fjällbacka, till förste vice ord
förande hr J ohn Gustavsson, 
Solberg, och till andre vice ord
förande hr Lennart Svensson, 
Fjällbacka. Ledamöter i Fjäll
backa kyrkogårdsnämnd blev 
hrr Alvar Högberg, Johan 
Axelsson, Georg Carlsson och 
Arndt Berggren. Till ledamöter 
i kyrkorådet valdes för Fjäll
backa hrr Arndt Berggren, Len
nart Svensson, Georg Carlsson 
och Bertil Norderby. 

Stiftelsen Fjällbacka 

pensionärshems 
årsmöte har hållits i stiftelsens 
lokaler. Fru Syster Kahlman 
hälsade deltagarna väikomna. 
Till att leda mötets förhandling
ar valdes hr Arne Fredlund. Ur 
verksamhetsberättelsen framgick 
att hemmet varit fullbelagt en
dast under två månader. Resul
tatet av driften å hemmet kun
de ej redovisas då socialnämn
den icke lämnat uppgift om 
1967 års kommunanslag. Vi kan 
dock, säger styrelsen vidare, 
konstatera, att det ekonomiska 
resultatet är sämre än för året 
1966. Stiftelsen har, för att kla
ra löpande utgifter, varit nöd
sakad att höja inteckningslånet 
med kronor 10.000. Frågan om 
utbyggnad av hemmet Aldersro, 
vilken behandlades under förra 
året, ansågs inte aktuell då inte 
något hem inom kommunen är 
fullbelagt för närvarande. Men 
det beslöts dock att styrelsen 
skall bevaka utvecklingen och 
upptaga frågan till förnyad 
prövning om läget skulle ge an
ledning därtill. 

Stiftelsen hade under 1967 fått 
i form av gåvor kr. 935, penning

.medel i stället för blommor vid 
begravningar 6.954: -, influtna 
medel vid auktion 2.691: 50, lot
terier 1.752: 50 samt försålda 
pepparkakor 71: 94, tillsammans 
kr. 12'.404: 94. Medlemsantalet 
var vid årets slut 286 med en 
ökning av nio st. Medlemsav
gifterna uppgick till kronor 
976:-. 

I tur att avgå ur styrelsen voro 
fruarna Syster Kahlman och 
Inga Strömberg samt fröken 
Göta Stubelius vilka återvaldes. 
Övriga styrelseledamöter äro: 
fru Ing-Britt Engberg och hrr 
Torsten Hakeröd, Arne Fred
lund samt Wicke Widelius. St y
relsesuppl. fruarna Rossie Ar
vidsson, Berta Olsson och Min
nie Pedersen. Vidare återvaldes 
revisorerna hrr Johan Olofsson 
och Evert Waldner samt som 
suppleant hr Östen Hedenfjell. 

Ordföranden hr Arne Fredlund 
framförde stiftelsens tack till 
styrelsen samt föreståndarinnan 
och de anställda för årets arbe
te. Han framförde även den för 
hoppningen att hemmets ekono
mi under innevarande år och 
framdeles skulle förbättras ge
nom möjligheten av gåvor. Till 
sist samlades 30-talet deltagare 
vid de dukade kaffeborden där 
det serverades kaffe med dopp 
och tårta. 

T-wi. 

Fjällbacka pensionärsklubb 
höll sin vårfest på Stora Hotel
let i början av april månad. Ett 
sjuttiotal personer deltog. Herr 
Yngve Järund hälsade deltagar
na välkomna och fru Astrid 
Järund informerade om pensio
närsklubbens syften och mål. 
Kvällens gäst var sjömanspastor 
Sven Johansson, Göteborg, vil
ken på ett intressant sätt talade 
om negersångernas uppkomst 
och struktur samt belyste det
ta ytterligare genom en rad 
sångnummer. Pastor Johansson 
höll vidare ett anförande om sitt 
arbete som sjömanspräst vid 
sjömanskyrkan i Göteborg. Den 
trevliga samvaron stärktes yt
ter ligare när man samlades till 
de du.hde kaffeborden där di
rektör Harry Järund, Lund, sva
rade för förplägnaden. När det 
var dags att bryta ul?P avtacka
de fru Astrid Järund pastor Jo
hansson och deltagarna samt 
översändes ett telegrafiskt tack 
till direktör H. Järund. 

För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 
kontakta STIG lINDft 

FJÄLLBACKA - Tel. 0525/31270 

Vägunderhållet 

Fjäll backa 
princip innefattar underhåll 

av allmän väg inte renhåll
ningsåtgärder, skriver länssty
relsen till kommunalnämnden i 
Kville som anhållit om vissa 
upplysningar angående snöröj
ningsskyldigheten i Fjällbacka. 
Därest i vissa fall sanitära olä
genheter skulle uppstå torde det 
dock ankomma på kommunen 
att ingripa. 

Enligt lagen om allmänna vägar 
skall vintertid underhåll av väg 
omfatta även arbete med att 
hålla vägbanan till erforderlig 
bredd fri från hinder av snö, och 
is. Föreskriften torde anses in
nebära att väghållaren, vägför
valtningen, är skyldig att befria 
gångbanan från snö och snöval
lar endast om det måste anses 
nödvändigt ur allmän trafik
säkerhetssynpunkt. 

Enligt denna uppfattning kan 
alltså gångtrafikanterna få fin 
na sig i att nyttja de yttre de
larna av den plogade körbanan 
i stället för den av snövallar 
blockerade gångbanan. 

Vad som i lagen föreskrivs för 
stad (köping, municipalsamhäl
le) om snöröjningsskyldighet på 
vissa gator och om möjligheten 
för kommunen att ålägga fas
tighetsägare hålla gångbanan fri 
från snö torde inte vara tillämp
ligt på Fjällbacka, skriver läns
styrelsen. 

FRUKT och 
GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJÄLLBACKA Telefon 0525/31074 

J. A. F R E D l U N D 

• 
= PLATSLAGERI= 

Utför alla i branschen 

förekommande arbe

ten. Tel. 0525/31080 

NISSE CARLSSONS 

nya 

Allt i modern Hårvård 

Tel. 0525/31125 
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Detta skrives strax efter konfir
mation i Fjällbacka kyrka. Hög
tiden och de unga konfirman
derna upptar naturligt nog just 
nu prästens tankar. Det var 17 
ungdomar, 11 pojkar och 6 
flickor som på pingstafton blev 
förhörda på sina kristendoms
kunskaper och konfirmerade. 

Pingstdagen gick de nykonfir
merade fram till sin första natt
vardsgång. Det kan nämnas, att 
alla konfirmanderna hedrade 
sig genom att visa församlingen 
prov på mycket goda kunskaper. 
Deras uppträdande i övrigt bi
drog också till att konfirmatio
nen blev en sann högtid. 

Men nu är frågan: Blev denna 
konfirmation meningsfylld? 

Konfirmation betyder bekräftel
se. Gud bekräftade, att han står 
fast vid sina löften, som han gav 
i dopet. Så långt var konfirma
tionen högst meningsfylld. Men 
konfirmationen är också en be
kräftelse från den döptes sida 
att han vill förbli i och leva i 
den tro, som han fått under
visning i och som han i konfir
mationsakten bekänt, såsom ri
tualet föreskriver. Skall konfir
mationen bli meningsfylld, får 
konfirmandernas bekännelse in
te vara tomma ord, löften utan 
täckning. Men nästan undan
tagslöst får prästen efter kon
firmationen se förgäves efter si
na konfirmander i kyrkbänkar
na, för att nu inte tala om hur 
det är vid nattvardsbordet. Er
farenheten inger föga hopp. 

Ingen är dock färdig kristen i 
och med konfirmationen. Kris
tenlivet är ett aldrig upphöran
de växande, som inte kan ske 
utan kraft och näring från Guds 
ord och nattvarden. Kan jag 
denna gång hoppas att åtminsto
ne någon har mod att hjälpa till 
att vända strömmen, som leder 
bort från Gud? 

• 

Efter många års tjänst kommer 
i höst kyrkvaktmästare John 
Axelsson att avgå med pension. 

Han kommer att bli mycket 
saknad på sin post. Han har 
skött sina åligganden på det 
mest föredömliga sätt och gjort 
sig synnerligen omtyckt av alla, 
som haft med honom att göra. 

Inte minst de präster, som ver
kat i församlingen har funnit 
en god och trofast vän i John 
Axelsson. För mig personligen 
som nykommen präst i Fjäll
backa blev han ett stöd, alltid 
färdig med goda och vänliga 
råd som han är. Det har varit 
tryggt att ha honom som kyrk
vaktmästare. Så har han också 
sett sitt arbete som ett kall, gått 

in för det med glädje och kär
lek. Beträffande John Axelsson 
har man det bestämda intrycket, 
att hans nit och duglighet är en 
äkta frukt av ett sant och in
nerligt trosförhållande till den 
Herre han tjänat. Han tackas 
varmt för lång och trogen tjänst 
och önskas välsignade år som 
pensionär. 

Nu är kyrkvaktmästartjänsten 
ledigförklarad och utannonse
rad. Det förspörjes, att kyrko
rådet får ansökningshandlingar 
från flera dugande män att ta 
ställning till. önskemålet är : 
John Axelssons like, om möjligt. 

• 
Fjällbacka församling saknar 
f. n. ordinarie kantor. Sedan 
kantor Lars Torbjörner avflyt
tade från orten vid årsskiftet, 
har av olika anledningar tjäns
ten icke kunnat återbesättas. 

Frågan är bekymmersam och 
torde ännu en tid framöver få 
vänta på sin lösning. Guds
tjänsterna har dock ännu inte 
blivit utan musik. Vikarier har 
hittills kunnat anskaffas. Tjäns
ten har huvudsakligen skötts av 
fru Margareta Tobin från Lyse 
och fröken Rakei Olsson från 
Hamburgsund. Församlingen är 
dem båda stort tack skyldig, då 
de villigt och icke utan person
liga uppoffringar ställt sig till 
förfogande. Det synes inte omöj
ligt att även i fortsättningen få 
anlita deras värdefulla tjänster. 

Kyrkokören har heller inte svi
kit utan har hållits igång och 
medverkat vid de större hög
tidernas gudstjänster. Detta har 
kunnat ske tack vare att fru 
Kerstin Persson tagit sig an 
densamma, lett och övat den 
utan annan ersättning än för
samlingens tacksamhet. 

• 

Restaureringen av Fjällbacka 
kyrka är sedan flera år aktuell 
och har sedan mer än ett år på 
allvar varit planerad. Man hop
pas, att restaureringen skall 
kunna utföras under höstens 
lopp. Enligt minnestavla i sak
ristian restaurerades Fjällbacka 
kyrka senast år 1928, sam
ma år som Fjällbacka hemsök
tes av förödande vådeld. Be
tydligt längre tid har förflutit 
sedan dess än som brukar an
ses som normalt mellan två res
taureringar aven kyrka. Med 
tanke på de många åren är dock 
kyrkan förvånande väl bibehål
len. Därför kommer inte heller 
alltför omfattande arbeten att 
behövas. I huvudsak kommer 
ingenting att ändras. Behovet 

av ljusare färger är dock påfal
lande. Kyrkan ger nu ett något 
dystert intryck genom att väg
garna täcks av sotlager härrö
rande från äldre uppvärmnings
system. Riksantikvarieämbetet 
skulle med all säkerhet inte 
heller tillåta några förändringar 
då kyrkan i sitt slag och i sitt 
skick är något aven klenod. 

Det är nämligen sällsynt, att 
kyrkor av denna typ inte blivit 
mer eller mindre förstörda av 
pietetslösa restaureringar. Fjäll
backaborna har all anledning att 
vara stolta över sin kyrka. 
Samme skicklige konservator, C. 
O. Swenson, som år 19'28 sva
rade för utsmyckningen av kyr
kan är nu engagerad för som 
man hoppas 1968 års restaure
ring, ännu så länge som sak
kunnig rådgivare. 

Alvar Högberg. 

En terrorliga 
var för några veckor sedan i 
verksamhet i Fjällbacka. Dessa 
marodörer fann det förenligt 
med sin värdighet att under nat
ten lösa ut falskt brandlarm 
med påföljd att såväl Fjäll
backas som Hamburgsunds 
brandkårer med sirenerna på
dragna for igenom samhället 
fullgörande sin plikt. Vidare 
väcktes personer genom telefon
signaler i deras hem under nat
ten. Dessa terrordåd störde ju 
många samhällsbor i deras natt
ro och borde på det kraftigaste 
beivras när den eller de skyl
diga ertappats för sin ojusta 
handling. Polisen utreder det 
skedda, och när detta läses hop
pas man att utredningen har 
gett klara bevis om vem eller 
vilka som begått dessa simpla 
handlingar . 

Vi rengör och besiktigar Eder oljetank, 
antingen den ligger ute eller inne samt 
monterar överfyllnadsskydd, som enligt lag 
skall finnas på ALLA oljetankar. 

RING 

MATTSSONS OLJETANKSERVICE 
TELEFON 0525/31024 0524/11237 

ALLT 

inom branschen utför 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525/31024 

vänd Eder till 

CloessOV1S 
LIVSMEDEL 

Minnet från FJÄllSACKA 

RÖR 

FJÄLLBACKA 
Besök: Glass- o. korv-

kiosken vid torgel. 

Telefoner: 
(0525) 
Bostaden 

31021 
31012, 

Postgiro 295599 
Bankgiro 43-3627 

kompletteras med en vacker sak i 

aem-dÖfd eller 1t00000diaa~ult 
från 

PRESENTBODEN 
INGA HANSSON TEL. 0525/31026 



Fjällbacka kyrkogård utvidgas 
Sedan en tid tillbaka pågår om
läggning och utvidgning av kyr
kogården. Arbetet skall vara 
slutfört under sommaren och ut
föres av K arl Kjellstorps En
treprenadfirma, Kville. 

Fjällbacka kyrkogård har ett 
vackert och skyddat läge i nor
ra delen av det låglänta område 
som från den s. k . "Sumpan" 
sakta stiger mot norr och som 
i öster inramas av den höga och 
branta Rapekullen samt i väster 
av Kvarnberget och det lägre 
s. k. Kyrkberget. Sedan kyrko
gårdens tillkomst har en sam
fälld väg trängt sig mellan 
Kyrkbergets fot och kyrkogår
dens västra gräns. Denna väg 
utgjorde före färdigställandet 
(omkr. 1920) av landsvägen ös
ter om kyrkogården den genaste 
kör- och gångförbindelsen mel
lan Mörhult och den del av 
Fjällbacka som utbreder sig 
kring Långbackens krön . 

Vägen utmed Kyrkberget saknar 
emellertid numera helt betydel
se som körförbindelse, varför 
densamma jämte omgivande di
ken och bergsslänter utan olä
genhet kan införlivas med kyr
kogårdens område. Härigenom 
och genom att borttaga kyrko
gårdens västra gränsmur med 
staket samt de förvuxna almar
na innanför muren kan, efter 
påfyllnad av marken, gravplat
ser anordnas på ömse sidor om 
vägen, kistgravar på östra si
dan samt urngravar mellan vä
gen och de vackra bergsslänter
na mot kyrkan och Kvarnberget. 
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Slänterna kommer sålunda att 
avgränsa kyrkogården mot väs
ter och nordväst men även att 
på ett naturligt sätt samman
knyta kyrkogården med bergs
området kring kyrka, prästgård, 
församlingshus och bisättnings
byggnad. För att ytterligare för
stärka detta samband har såda
na förändringar föreslagits å den 
branta vägen mellan kyrkan och 
kyrkogården att densamma kan 
utnyttjas av begravningspro
cessioner. I anledning av denna 
vägs nuvarande beskaffenhet 
tvingas dessa processioner ta en 
stor och för de sörjande störan
de omväg förbi busshållplats, 
butiker, post och ålderdomshem. 

På grund av det kraftiga vind
drag som vid nordliga vindar 
uppstår i passet mellan Rape
kullen och Kvarnberget har, så
som framgår av bilagda upp
mätningsritning, norra delen av 
nuvarande kyrkogård hittills ej 
kunnat utnyttjas för gravsätt
ning. Norr om och utanför den
na del av kyrkogården kvarlig
ger å samfälld mark resterna 
av stridsvagnshinder från sista 
världskriget. Genom att riva 
befintlig gränsmur med staket 
mot denna mark, fälla befintlig 
ovårdad och vindskadad vege
tation, borttaga de vanprydan
de stridsvagnshindren samt ut
flytta kyrkogårdens gräns såsom 
ritningsförslaget visar vinnes 
ökat utrymme för gravsättning. 
För att erhålla erforderligt 
vindskydd mot norr uppsättes 
en 2--3 meter hög granitmur i 
den nya kyrkogårdsgränsen. 

Med denna mur avses även att 
söka knyta samman Rapekullen 
och Kvarnberget så att mur och 
berg kommer att utgöra kyrko
gårdens inramning. 

Från andra världskriget kvar
varande kulsprutevärn i Kvarn
bergets slänt väster om gång
vägen igenfylles, varefter berget 
"restaureras" med granithällar. 
Genom de föreslagna föränd
ringarna norr och väster om den 
nuvarande kyrkogården beredes 
plats för c:a 60 dubbla kistgra
var samt ett minst lika stort an
tal urngravar. 

Det framlagda ritningsförslaget 
upptar jämväl en utvidgning av 
kyrkogården mot sydost fram 
till det område som idag dispo
neras för polisstation, brandsta
tion, garage och allmän parke
ring. Erforderlig mark för den
na utvidgning har genom köpe
avtal av 5 februari 1949 förvär
vats från Kville Hushållnings
sällskap. Inom denna nya kyr
kogårdsdel kan plats beredas för 
ett hundratal dubbla kistgravar 
samt väster om vägen något tio
tal urngravar. 

Totala tillskottet gravplatser 
enligt det framlagda förslaget 
blir således c:a 165 st. dubbla 
kistplatser och ett 80- tal urn
gravar. 

Gynna 
annonsörerna .r 
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Simundervisning landet annorlunda 
Längre fram blev jag inbjuden 
att ge en kurs i livräddning för 
gyrruiastikskolan i vår stad, Be
lo Horizonte. Där använder man 
förresten ännu den lilla bok jag 
med stor möda skrev som stöd 
för livräddningsundervisningen, 
baserad på svensk litteratur i 
ämnet och egna erfarenheter. 

Snart gav jag kurser för stora 
grupper idrottsledare från Mi
nas Gerais landsbygd, militär
polisen och KFUM där eleverna 
bestod mest av brandsoldater 
och vägpoliser, som senare tack 
vare sitt svenska magister
diplom avancerade till högre 
befattning med mera betalt. 

En grupp moderna domin ikanernunnar. 

För sju år sedan stod vårt eget 
hus färdigt och då gick också 
min stora önskan om en egen 
simbassäng i uppfyllelse. Den är 
10 m. gånger 4,5 m. med ett 
djup av 1,3 m. byggd med tanke 
på simundervisning. Hittills ha
de jag aldrig tagit en enda cru
zeiros som betalning för mitt ar
bete, men presenter droppade 
titt och tätt in från tacksamma 
elever. Nu måste jag emeller tid 
börja ta någon ersättning för 
mina tjänster, och i bör jan var 
jag lite ängslig för hur man 
skulle reagera inför att betala 
för simlektionerna, som ju all
tid tidigare varit gratis, men de 
bekymren kunde jag snart av
skriva. I min skola tar jag en
dast emot damer och flickor 
samt pojkar under tio år, och 
ingen anmärker på priset, tvärt 
om stå de i kö för att få plats. 
Damerna är jättenöjda med att 
få lära sig bröstsim, så att de 
slipper väta ner håret, som ju 
fallet är med crawl som annars 
är det vanligaste simsättet här. 
Av Svenska simförbundet har 
jag fått löfte om att dela ut 
ungdomens simmärken även till 
äldre, och ni kan knappast ana 
med vilken glädje och stolthet 
de tar emot sitt järnmärke, vare 
sig det gäller en liten sipp sen
ho rita eller en tolvbarnsmamma 
som kanske för första gången 
klädde sig i baddräkt vid min 
simbassäng. 

Nästan samtidigt som sommar
numret av Fjällbackabladet 
kommer ut, börjar ju också 
simskolan i Sälvik sin verksam
het, och då kunde det kanske 
vara av intresse att höra hur 
det ligger till med simundervis
ning på andra håll i världen. I 
detta fall i Minas Gerais, en av 
Brasiliens största stater, där 
varken stat eller kommun visar 
något större intresse för inne
vånarnas simkunnighet. 

Visserligen växer klubbar just 
nu upp som svampar ur jorden, 
men endast ett fåtal håller sig 
med simlärare. Dessutom är 
klasskillnaden i landet oerhört 
stor, således har endast de 
bättre bemedlade möjlighet att 
bli klubbmedlemmar och tyvärr 
kommer även hudfärgen in i 
bilden. På papperet, om jag så 
får lov att uttrycka mig, existe
rar ingen rasdiskriminering, men 
i realiteten kan man inte kom
ma ifrån att den finns. De fles
ta rekreationsklubbar accepte
rar inte färgade människor, lik
som också ett flertal skolor. 

Ännu ett minus anser jag det 
vara, att klubbarna uteslutande 
har intresse för tävlingssimning, 
till motsats till vårt svenska 
ideal att sprida simkonsten till 
alla, unga och gamla, oavsett 
kön. 

Som ni säkert vet, är Brasilien 
ett första klassens manssamhäl
le och därför har inom simning 
och sport i allmänhet flickor och 
kvinnor hållits tillbaka. Svart
sjuka äkta män tillåter inte si
na fruar att visa sig offentligt 
i baddräkt, och ännu finns det 
många flickor som snällt får 
hålla sig hemma, då deras brö
der beger sig till klubben. Re
ligionen stöder detta förhållan
de, att kvinnan skall hålla sig 
i hemmet och inte visa sig för 
mycket utanför detta. 

Nu bryter de moderna tiderna 
emellertid alltmer igenom, och 
på Minas Tenis Clube där jag 
mest befinner mig på min fri
tid, har sederna förändrats vä
sentligt sedan jag för fjorton år 
sedan gjorde skandal genom att 
intet ont anande uppträda i en 
vit baddräkt. Den var helt an
ständig enligt svensk norm, men 
här i Brasilien gick den inte an. 

Var alldeles för lik hudens färg 
och brasilianarna kunde få ide
associationer om att jag strosa
de omkring spritt naken, som 
alla sexgalna svenskar, enligt 
deras uppfattning. Nu för tiden 
är det istället jag som ibland 
närsynt kisar på veritabla pang
brudar, för att kunna urskilja 
de allra minimalaste bikinis. 

Redan för tretton år sedan 
lyckades jag övertala en ame
rikansk metodistflickskola, Co
legio Izabela Hendrix, att få ta 
dess internatelever två gånger 
i veckan till klubben för sim
undervisning och svensk mär
kestagning. Det blev succe. Jag 
höll på med detta tills skolan 
bytte sin amerikanska rektor 
mot en inhemsk. Mycket var då 
vunnet, otaliga svenska märken 
och diplom var utdelade vid 
svenskinspirerade promotioner, 
där pil- och eklöven i kransar
na ersattes av eukalyptusblad 
och andra exotiska lövverk. 

Timman som varit reserverad 
för skolan blev nu en special
timma för klubbens damer, och 
nu då isen var bruten fick jag 
snart flera elever än jag kunde 
ta hand om. Under skolloven 
tog jag mina egna flickor med 
dit och lät dem tillsammans med 
de andra barnen göra sina sim
prov, med början med femtio 
meter för järnmärket. Flera bli
vande tävlingssimmare tog då 
sina första simtag under min 
ledning. 

Det mest revolutionerande som 
hänt på sista tiden, är enligt 
min mening, att under 1967 fle 
ra dominikanernunnor sökt sig 
till min simskola. De är verk
liga pionjärer måste man säga. 
Då den första lasten nunnor 
kom i jeep, väckte de stor upp
ståndelse på vår gata. Grann
tanterna himlade och korsade 
sig. De kunde inte tänka sig 
något så barockt, som nun
nor i baddräkt. De åkallade 
den heliga madonnan och vän
tade på jordens undergång. 
Men ingenting hände, och då 
jag försäkrade att den enda 
skillnaden mellan nunnorna och 
de andra eleverna var, att det 
tog lite längre tid för dem att 
palta av och på sig, så återställ
des lugnet. 

Glädjande är också de goda re
sultat mitt arbete med utveck
lingsstörda barn haft, och att 
flera läkare sänder sina patien
ter till min lilla simskola, för 
alla upptänkliga skavanker både 
till kropp och själ. 

Ni kanske undrar varför jag he
la tiden bara talar om klubbar 
och simbassänger. Jag ska nu 
förklara varför. Först och 
främst, Minas Gerais ligger in
ne i landet, så vi har här inte 
tillgång till Brasiliens underba
ra havskust. Floderna är inte 
simvänliga med sitt ofta röd
gyttjiga vatten, som dessutom 
stundom hyser stim av den 
fruktade rovfisken piraya, som 
på några minuter kan äta upp 
en stor oxe så att endast skelet
tet återstår. Inte heller sjöarna 
lämpar sig för den ädla sim
sporten. De är nämligen nästan 
alla utan undantag infekterade 
aven slags snäckfeber, som an
griper människans lever. Såle
des om lusten till ett uppfris
kande dopp dyker upp, kan man 
inte som hemma i Sverige hop
pa i var som helst, trots det 
paradisiska klimatet som råder 
här. Men som bekant, inget 
Eden utan sin lilla ondskefulla 
reptil. 

Maj Gustafson. 

~~ 

@röna Ii.id 
Stället med den goda 

maten och hembakat 

kaffebröd. 

KoMet öppet till kl. 01.00 
på fredagar. 

Bio: måndag, tisdag och 

torsdagar. 

P~nsionaf och ~icgraf 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31041 

Framkallning och Film 

fjÄllBACKA 
fOTOAT E lJ E 

Telefon 0525/31009 



Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka. ____ _________ _ ____ __________ _ 9 

Fjällbacka förr 
och nu 

Oxnäs år 1901. Stugan i förgrunden stå r ännu kvar, se foto 1967. 

E. Almqvist foto . 

De tre små stugorna ger en god 
föreställning om den tidigare 
bebyggelsen ute på Oxnäs. Och 
de två större husen är exempel 
på hus av den typ, som kom att 
ersätta småstugorna. Sådana 
hus, med två rum i bredd på 
gaveln, byggdes i stor utsträck
ning på 1870- och 80-talen, då 
sillen gick till och förde med 
sig ekonomiskt uppsving. I vissa 
delar av samhället är denna 
hustyp, praktisk och välbalan
serad, ännu den dominerande, 
något som man med tillfreds
ställelse konstaterar. 

Så några notiser om husen och 
deras ägare. Vi börjar till väns
ter på bilden. 

Huset byggdes omkring 1875 av 
fiskaren Johan Aron Bohlin, Bo
läj kallad, f. 1845, drunknad på 
Väderöfjorden sommaren 1885. 
Huset ägdes 1901 av brorsonen 
Ludvig Bohlin och äges nu av 
dennes son Linus Bohlin. 

Huset nr 2 byggdes som ryggås
stuga under 1800- talets andra 
årtionde av fiskaren Johannes 
Hansson, f. 1768. I slutet av 
1820- talet inköptes det av kust
roddaren Clementz Malmberg, 
f. 1800, inflyttad från trakten av 
Fiskebäckskil. Malmberg bygg
de till en kammare, som han 
tillfälligt hyrde ut. Mot slutet 
av 1860-talet köptes huset av 
fiskaren Hans Bohlin, f. 1842. 

Denne gjorde en större om- och 
tillbyggnad varvid huset fick 
sitt nuvarande utseende. Bohlin 
ägde huset ännu när bilden togs. 
Nu äges det av hans släktingar 
i Göteborg. 

Huset nr 3. Den stugan byggdes 
upp på Oxnäs för omkring hun
dra år sen av fiskaren Calle 
Bohlin, f. 1836, efter att förut 
ha stått i Ejde-Stämmen utåt 
Hamburgsund till. Bohlin be
bodde huset ännu 1901. Det revs 
omkring 1950. 

Den minsta stugan byggdes på 
1820-talet av fiskaren Nils Mel
legård, f. 1774, inflyttad från 
Mellegården i Hogdals socken. 
Efter honom ägdes huset först 
av sonen Sven Mellgård, f. 1803, 
och sedan av dennes son Nils 
Mellgård, f. 1843. När fotot togs 
ägdes det av änkan Betty Mell
gård. Huset revs omkring 1920. 

Det stora mörka huset byggdes 
1881 av sjömannen Edvard As
berg, f. 1852, och han ägde hu
set 1901. På tomten hade tidi
gare stått en liten ryggåsstuga, 
ägd av Johan Larsson "Källa
re", f. 1778, farfar till Asbergs 
första hustru. Huset äges nu av 
sommargäster. 

Huset längst till höger byggdes 
på Oxnäs i mitten av 1870- talet 
av sjömannen Johan Olsson, f. 
1848. Huset hade förut stått i 
"Tomterna" under Norra öds
mål, där det ägts av Maria Dei
jenberg, f. 1808. Hon var mor 
till Valborg Hansson, som ägde 
Stora Hotellet i Fjällbacka i slu
tet av 1800-talet och början av 
1900-talet. Johan Olsson bebod
de 1901 huset, som nu äges av 
Alida Backman. 

J . Mj. & Sv. St. 

Oxnäs 1967. 

Sverker Stubelius foto. 

Bospara! 
Förverkliga Era planer - bospara till egen villa, 
fritidshus, egen tomt eller bostadsrätt. Nu kan 
Ni som bosparare i Göteborgs Bank få låna intill 
85 % och i många fall intill 90 % av husets 
värde mot enbart inteckningar - utan borgen 
vid villaköp och illtill 75 % vid köp a v fritids
hus, tomt eller bostadsrätt. Tala med oss! 

Dr(jmmen om "Sörgården" ... A Ila bär 
vi den inom oss. Ett eget hus på egen 
tomt. Den drömmen kan bli verklighet 
- när Ni bosparar i Göteborgs Bank. GÖTEBORGS BANK. 
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Blå berget 
I Beskrivning till Geologiska 
kartbladet Fjällbacka heter det: 
"Längs utefter hela kuststräckan 
framgår i skärgården ungefär i 
N-S två eller tre gångar av 
rombporfyr, en finkornig till tät 
bergart, som av W. C. Brögger 
upptages såsom en gångfacies 
av den norska augitsyeniten. I 
den mörka, svartgröna grund
massan ligga utsöndrade ofta 
ända till 2 cm stort fältspat
kristaller med rombformig be
gränsning. Gångbredden växlar 
från 0,5 till 50 m." 
Dessa gångar av rombporfyr är 
inte att förväxla med de smala
re gångar av diabas som stry
ker genom vår skärgård. Dia
basen är en likaledes mörk och 
tung vulkanisk bergart, dock 
har den en helt annan förklyft
ning och saknar helt de romb
formiga kristaller som utmärker 

Bild 2. Denna bild är tagen mot 
Hjärterön från det på bild 1 till 

rombporfyren. 
Den stora gång av rombporfyr, 
som stryker genom Fjällbackas 
skärgård och som här skall be
handlas, kommer in på kartbla
det Strömstad, fortsätter över 
Fjällbackabladet och vidare sö
derut på kartbladet Uddevalla. 
Gången framträder särskilt tyd
ligt på Valön, bild 1. 
Bild 1. Rombporfyrgången här 
av omkring 50 meters bredd, 
avtecknar sin mörka massa mot 
den ljusare graniten. Porfyren, 
som varit mera motståndskraf
tig mot landisens slipverkani 
skjuter avsevärt upp över del'i 
omgivande graniten. Nederst 
till vänster på bilden ser man 
en del av "Valfisken". Så kallas 
nämligen denna klippformation, 
som ju liknar en på vattnet vi
lande val. 

Sverker Stubelius foto . 

höger synliga mörka partiet i 
berget. 

E. Almqvist foto. 

o 

FJÄLLBACKA TEL. 0525 / 31057 BA TV ARV 

VINTERUPPL;ti.GGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

Bild 3. Normansstenarna. Där 
gången på norra sidan av Valön 
går i havet bildar den ett rikt 
förklyftat parti med väldiga 
klippblock. I de grottor som bil-

Från Valön fortsätter gången 
norrut, synlig över Porsholmen 
och Musön, där den avlämnat 
ett stort och genom sitt läge 
märkligt flyttblock, bild 4. Sö
derut går den genom Bringe
bärsholmen, där den bildar den 
inifrån Fjällbacka sett mycket 
karakteristiska topprofilen. Så 
över Råö och Tenungen för att 
stryka genom hela Hornborgön, 
där den bildar själva ryggraden 
och utformar de säregna Tull
bodknattarna, ett välkänt inseg
lingsrnärke. Gången kan följas 
ännu på Kiddön och Hornö, in
nan den dyker ner under Soten 
för att senare åter träda i da
gen väster om Sotenkanalen. 

Rombporfyren, som vid slipning 
ger en vecker yta med speg
lande romber av fältspat, har 
man tidigare försökt att utnytt-

das mellan blocken skall enligt 
sägnen befolkningen under 
krigstider ha gömt sig. 

Sverker Stubelius foto. 

ja ekonomiskt, så vid nordän
dan av Homborgön där brytning 
förekom på 1930-talet. Bergar
ten visade sig emellertid mindre 
lämplig för bearbetning och 
verksamheten nedlades. 

Bild 4. Detta väldiga block av 
rombporfyr ligger på sydsidan 
av Musö. Det har en gång av 
landisen brutits loss från den 
stora gången som stryker fram 
där strax ovanför. Vid rullning
en utför berget har det hejdats 
av några stenskärvor och stan
nat med den isslipade sidan 
uppåt. Det berättas att en hel 
fartygsbesättning försökt vältra 
jätteblocket i havet men måst 
ge upp. 

E. Almqvist foto. 

Sverker Stubelius. 



Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka _____________________________ 11 

Jätteå I fångad utanför 

Väderöarna 
Under räkfiske den 19 mars fick 
SD 3'90 Viola av Göteborg en 
ovanlig fångst i trålen. Det var 
en ål vilken vägde 16 kg. Den 
fångades på ett djup av 120 m. 

Ryska fiskegarn 
förorsakar maskinhaverier vid 
den bohuslänska kusten. Rester 
av fisketrålar vilka övergivits 
av ryska fiskebåtar ute till havs 
utgör numera en ständig fara 
för fiskeflottan i allmänhet. Då 
de ej kan uppmärksammas så 
att båtarna kan undvika dem, 
uppstår ju maskinhaveri. Den 9 
april hade fiskebåten SD 804 
Hamnerö av Fjällbacka oturen 
att fastna i dylika redskap m ed 
påföljd att den blev manöver
oduglig. Efter bogsering till 
hemmahamnen befriade en röj
dykare propellern från den in
trasslade nylontrålen. 

Makar drunknade under 
sparkstöttingsfä rd 

En tragisk drunkningsolycka 
inträffade på sJ Olsen mellan 
Sälvik och Korsö lördagen den 
9 mars. Makarna Margit och 
Pelle Hemdal från Örebro an
lände till sin sommarstuga un
der eftermiddagen och företog 
sedan en färd på spark över 
isen mot Korsö. Sparken hade 
lånats aven granne och när 
den ej återlämnats på söndag 
förmiddag började man ana 
oråd. Några personer, vilka var 
ute på isen och fiskade, fick se 
några klädespersedlar liggande 
på isen. Vid undersökning visa
de det sig vara bl. a. en mössa 
invid en vak. Polis och kust
bevakning larmades och dragg
ning företogs vid den förmodade 
olycksplatsen. Under söndags- 
eftermiddagen hittades Hemdal 
av tullens röjdykare. Dragg
ni:ngen fortsatte sedan efter fru 
Hemdal och först efter en 
vecka hittades hon av några 
fiskare från Kalvö. Den tragi
ska olyckan spred förstämning 
inom samhället då de omkomna 
var välkända sommargäster se
dan många år tillbaka. 

Färska räkor 

En svan trafikdödad 

Av de svanpar vilka ständigt 
häckar på holmarna vid Mör
hult och Rödhammar norr om 
Fjällbacka, har ett blivit splitt
rat. En dag i slutet av mars hit
tades en svan dödad på vägen. 
Hur olyckan gått till vet man ej 
men svanen hade av allt att 
döma kolliderat med en bil var
vid huvudet skilts från kroppen 
och en ögonblicklig död inträtt. 

Olyckstillbud 
vid isfiske 

I början av januari då den för
sta isen lagt sig inträffade vid 
Sälvik ett olyckstillbud av all
varlig art. Hr Jens Hilmersson 
var just i färd med att pilka 
fisk då plötsligt isen gav vika 
och han hamnade i vattnet. 
Hans farliga belägenhet upp
märksammades av hr John 
Granqvist som snabbt kom till 
hjälp och kunde rädda honom ur 
vaken. 

Götisk vårfest i Fjällbacka 

Aschebergslogen i Uddevalla 
och Torstensonslogen i Trollhät
tan, båda tillhörande Götiska 
förbundet, hade sin gemensam
ma vårfest på Strandrestau
rangen i Fjällbacka. Vid recep
tionslogen, som leddes av ord
föranden kapten Nils Lundgren, 
Uddevalla, intogs tio nya med
lemmar i förbundet. Vid den 
följande middagen hälsade di
rektör Tage Hellstrand, Greb
bestad, välkommen till norra 
Bohuslän. Kapten Lundgren ta
lade till de nya bröderna och 
deras tack framfördes av hr 
Hans E. Edström. Hr Sam Olofs
son, Ljungskile, höll tal till vå
ren och landsantikvarie Ake 
Fredsjö, Uddevalla, berättade 
om den bygd man nu vistades 
i. Han talade även vid besöket 
som gjordes vid Vitlycke, Ta
num, och lämnade en redogö
relse över hällristningarna. 
Trollhättegästernas tack fram
fördes till arrangörerna av dir. 
Bengt Bråthen. Sångaren Mi
kael Svanberg, Uddevalla, med
verkade med sång och logens 
orkester underhöll under kväl
len med musik för de till åttio
talet närvarande deltagarna i 
vårfesten. 

Varm korv 

VID FISKBRYGGAN 

TELEFON 0525/31298 

Djurpark norr om Fjällbacka 

Djurparken vid Väddö, Fjällbacka 

Sedan några år tillbaka har hr 
Torvald Andersson, Anrås, upp
rättat en djurpark för dovhjor
tar på sin jordbruksfastighet 
Väddö någon km. norr om Fjäll
backa. Parken är vackert belä
gen i närheten av sjön med ett 
idealiskt läge för djuren i 
skogsterrängen. Området har 
inhägnats för att ge djuren det 
skydd som är nödvändigt. De 
första djuren inköptes 1965 m en 
har förökats under åren och nu 
kan man skåda åtta vackra dov
hjortar i parken. Till en början 
var de skygga och höll sig un
dan folkets åsyn. Men nu är de 
allt mer tillgängliga för de ny
fiknas blickar. 

Hr Andersson hyser ett stort in
tresse för sin djurpark och dess 

(() äL mif-t1 
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tillväxt. Under vintern var det 
nära katastrofen då två hundar 
en natt tagit sig in i inhägna
den. Dessförinnan hade folk 
hört hundskall och skrämt bort 
dem, men de hade återkommit. 
Hr Andersson varskoddes om det 
inträffade och begav sig dit. 
Vid framkomsten till djurpar
ken befanns de två hundarna i 
fullt raseri gå till attack mot 
djuren. En gammal bock hade 
trängts in i ett hörn där den ut
mattad sjönk på knä och var 
färdig att falla offer för hun
darnas angrepp. Just i detta 
ögonblick ingrep Andersson och 
med tvenne välriktade skott för
passades båda hundarna till säl
lare jaktmarker och de upp
skrämda och skadade djuren 
kunde åter finna lugn och ro. 

BOK. & PAPPERSHANDEL 
TEL. 0525/31019 

önskar gamla som nya kunder välkomna 

Tidningar - Konfektyr - Frukt - Läskedrycker 

Glass - Cigarelter - m. m. 

Oppet: vardagar 9.00 - 22.00 
söndagar 9.00 -11.00, 1300. - 22.00 

{;oa och }3engl Richardsson 

Telefon 0525 / 31327 
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Kappseglare! 
Sommaren är här och det är 
dags att sjösätta och börja trim
ma båt och besättning. Kapp
seglingssäsongen 1968 har myc
ket att bjuda på, både när det 
gäller regattor och träningsseg
lingar. 

Träningsseglingen skötes som 
vanligt om av D-cluben. Vid 
hård vind eller fullständigt ble
ke flyttas seglingen automatiskt 
till torsdag samma tid. Du be
höver inte tveka om när det är 
segling, ty en röd flagga hissas 
på Kråkholmens topp de dagar
na. Ingen särskild anmälan be
hövs och banan och banbestäm
melserna får du vid starten, i 
övrigt gäller internationella 
kappseglingsregler (t. ex. ba
bords halsar väjer för styr
bords). Vi seglar framför allt 
för att bli bättre och kunnigare 
seglare, och därför brukar vi ef
ter seglingen träffas i D-clubens 

lokal och snacka taktik. Du är 
välkommen. Om du önskar höja 
spänningen vid tisdagsseglingar
na, tala då med likasinnade i 
samma klass och anmäl er till 
prisseglingen. På vissa seglingar, 
som ni själva väljer ut, ges pla
ceringspoäng efter vissa regler, 
och segraren får pris, som D
club en köper för era anmäl
ningsavgifter. Närmare upplys
ningar och anmälan hos Sture 
Kahlman, tel. 0525/31148. 

Sommarens seglings säsong ser 
ut så här: 

T 18/6 D-club, T 25/6 D-club, 
T 2/7 D-club, T 9/7 D-club, 14/7 
Bohusl. Jaktklubben, Grebbe
stad, S 21/7 SSN-reg. Fjällbacka, 
T 16/7 D-club, 23/7 D-club, L 
27/7 SSN -eftermiddagsregatta, 
Fjällbacka (pre!.), T 30/7 D
club, S 4/8 :KKE:-reg. K ämpers
vik, prel., T 6/8 D-club. 

D-cluben. 

Seglarskola i Sälvik 
Många åretom- och sommarför
äldrar i Fjällbacka med omnejd 
har önskat att deras barn skulle 
kunna gå i seglarskola under 
sommaren, utan att behöva sän
da bort dem. Kanske föräldrar
na själva också varit pigga på 
en kurs. Nu kan det blir av i 
sommar. P å initiativ av Lasse 
Lundberg (Pojkebo) och gym
nastiklärare i Säffle, i samarbete 
med Örebrosektionen av Cara
van Club och AB Arbocobåt, 
Uddevalla, blir det seglarskola 
i Sälvik. 

Kurserna, som blir veckolånga, 
från måndag till lördag med 
max. 14 elever varje vecka, bör
jar den 24 juni och pågår till 3 
augusti. Kostnad per elev 80:
kr., minimiålder 8 år. Skolbåtar 
blir Mirrorjollar, som AB Ar
bocobåt, Uddevalla, gratis stäl
ler till förfogande. Mellan kl. 
9.00-16.00 varje dag blir det ut
bildning i segling, sjövett, enk
lare navigation m. m. och så 
blir det ett par kvällar teori. 

Anmälan kan ske skriftligen 
med angivande av önskad vecka 

till Seglarskolan, Box 28, Fjäll
backa. Upplysningar per tel. 
0522/14970 eller 32830, Reichen
berg. 

Lasse Lundberg, som tillsam
mans med Caravan Club bedri
vit seglarskola i Mollösund i 
flera år, blir tillsammans med 
en kamrat kursledare. Örebro
sektionen av Caravan Club, som 
förut med sina husvagnar legat 
på Sollid utanför Mollösund, 
flyttar alltså nu till Sälvik. De 
har av Badortsföreningen ar
renderat en stor bit av Slaktar
udden och det lär bli ett 60-tal 
vagnar under högsäsongen. 

Många av dessa har naturligtvis 
elever i Seglarskolan, så det gäl
ler att anmäla sig snarast! 

För några få elever har Mirror
mammor i Fjällbacka ställt i ut
sikt att de skall kunna hysa nå
gon ungdom för en vecka. Kon
takta då fru Reichenberg på 
0522/32830 eller 0525/313 93. På 
Stora Hotellets nya barservering 
går det att få köpa matkuponger 
för en vecka. 

Fjällbackaba deltog 
Vasalopp 

årets 

Under fullgörande av sin mili
tära utbildning vid Bohusläns 
regemente fick Gunnar Hellberg 
tillfälle att deltaga i det Vasa
lopp vilket hittills samlat det 
största deltagandet genom tider
na. Under sin utbildning i skid
åkning visade han genom före
tagen testning goda anlag och 
styrka för bedrivande av denna 
sport. Han blev därigenom en 

av de sex vilka togs ut för del
tagande i Vasaloppet och till
hörde turistklassen. Bland lop
pets 8.000 deltagare gick Hell
berg i mål som den 5.137 m ed 
tiden 8.43.49. Om deltagandet 
säger Hellberg att det var kul 
att få vara med i ett Vasalopp. 
Allt gick perfekt under hela 
loppet och vallningen hade 
lyckats varför denna inte be
redde honom några bekymmer. 

För sitt fullbordade Vasalopp tilldelades Hellberg, av I F K Mora 
Vasaloppets vackra diplom. 

Tennis 
Alla tennisvänner kan nu glädja 
sig åt, att vi fått ett nytt fint 
nät runt vår tennisbana. Detta 
har möjliggjorts tack vare en 
stor ekonomisk insats från bad
ortsföreningens sida och till dess 
styrelse vill tennisklubben rikta 
ett varmt tack. Föreningen för 
Fjällbacka har också bidragit 
med medel ur sin tennisfond för 
att få en expert från Ytongbo
laget som skall sätta banan i 
sådant skick, att vi alla, hoppas 
vi, skall ha ett verkligt nöje av 
att spela på den. Även till FFF 
vill tennisklubben framföra sitt 
stora tack. 
Tennisbanan kommer under 
sommaren att omhänderhas av 
fam. Bengt och Birgitta Kraft 
(Birgitta född Marcusson) , vil
ket vi tror borgar för att banan 
blir väl omskött. 

Tennistävlingarna kommer i år 
att anordnas under tiden 17/7-
26/7. Klassindelning och övriga 
uppgifter kommer att anslås på 
kiosken vid tennisbanan. 

Årsavgifterna för medlemskap i 
tennisklubben är följande: fa
miljeavgift kr. 15: -, enskild se
nior 10: -, junior 5: - . Varje 
medlem får rätt förtidsteckna 
två tinunar per vecka under he
la säsongen. Vi behöver pengar 
för inköp av nytt nät, stolpar, 
borstar och mycket annat, var
för vi äro tacksamma om så 
många som möjligt löser med
lemskort. Korten kan lösas vid 
tennisbanan. 

Med tillönskan om en lång och 
trevlig tennissommar. 

S. Kallin. 
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Bandy: 

Fjällbacka IK seriesegrare 

i div. Y·bandyn 
Det blev som väntat Fjällbacka 
som avgick med segern i årets 
div. V-bandy. I finalen mötte 
FIK Dingle och vann med hela 
8-1, efter en tillställning som 
FIK helt haft i sin hand. Tyvärr 
urartade sig matchen mot slutet 
och dinglespelarna uppträdde 
mycket ojust. Bl. a. gav Dingles 
hi Lennart Hansson fjällbacka
centern Sture Kahlman ett hårt 
slag över ena armen i ett full
komligt hysteriskt raserianfall 
och blev för detta utvisad av 
domaren Lennart Lundström, 
Uddevalla. Kahlman fick upp
söka lasarettet och där konsta
terades att armen visserligen in
te var bruten men att han fått 
en otäck utgjutning i armleden. 
Samme man hade vid ett tidi
gare tillfälle slagit Kahlman i 
ansiktet med klubban och då 
lyckats spräcka läppen på ho
nom. Denna fick sys och Kahl
man fick en tids sjukskrivning. 

Domaren Lennart Lundström 
(rutinerad och säker) säger i ett 
uttalande att det var det fulaste 
angrepp han sett på en bandy
bana. Han rekommenderade 
även förbundet i sin rapport att 
avstänga Hansson från allt 
bandyspel under 1968. 

FFF ber att få gratulera FIK till 
serie segern och hoppas på 
mycket goda bandyframgångar 
kommande år. 

-Jin-

Fotboll 
Fjällbacka IK spelar denna sä
song i Norra Bohusserien. När 
detta skrives har laget spelat 7 
matcher. Av dessa har man vun
nit en, spelat 3 oavgjorda och 
förlorat 3. Som framgår av det
ta är poängskörden inte alltför 
tilltalande. Fem poäng har laget 
samlat ihop på dessa matcher 
och har målskillnaden 7-11. 
FIK ligger f. n . på 7:e plats i 
tabellen som toppas av Grebbe
stad. Dessa går på i bästa stil 
och har endast tappat en poäng 
och har målskillnaden 25-4. Vi 
kan här tillägga att den enda 
poängen som Grebbestad förlo- · 
rade var i matchen mot Fjäll
backa där resultatet blev l-l 

efter en mycket spännande upp
görelse. Detta är typiskt för 
Fjällbacka. De spelar betydligt 
bättre mot högt kvalificerat 
motstånd. Laget har gjort så i 
alla tider, och det ser ut som det 
skulle hålla i sig. Grabbarna 
har mycket "boll" inombords 
men det låser sig betänkligt i 
avslutningarna framför allt. Det 
verkar från åskådarplats som om 
varje boll skulle spelas in i mål. 
Skjut mer grabbar och målen 
kommer var så säker. 

-Jin-

Fjä IIbackatillskott 
Peder Svensson som det senaste 
året ägnat Kärrets IF sina tjäns
ter har nu gått tillbaka till mo
derklubben Fjällbacka IK. Han 
är en ypperlig försvarsspelare, 
hård, frän i sitt spelsätt men 
mycket nyttig, och har många 
gånger varit klippan som räd
dat laget från en säker förlust. 
övergången har skett i samför
stånd mellan klubbarna varför 
den ordnades på 2 månader. 

-Jin-

Stig Berg skänkte fin 

guldklocka 
FIK:s fotbollsspelare har nu all 
anledning att skärpa sig riktigt 
ordentligt. Vid klubbens årsmö
te fick nämligen FIK av trä
naren Stig Berg mottaga en 
guldklocka, som enligt donatorn 
skall tilldelas den spelare inom 
klubben som visar de bästa 
framstegen såväl på som utan
för planen. Denna dyrgrip torde 
väl om något vara en sporre som 
sätter verklig sprätt på spelarna, 
och ger dem injektionen att på 
ett föredömligt sätt arbeta 
fÖT sin klubb. Tilläggas kan 
att BeTg dessutom av intresse 
för klubben offrar större delen 
av sin fritid dels som tränare 
för fotbolsspelarna och dels vin
tertid arbetar med klubbens 
olika pojklag i bandy. En insats 
som kräver både energi och 
klubbkänsla. 

-Jin-

Styrelseomval 

Fjällbacka IK 
Fjällbacka IK har hållit årsmö
te vilket var förlagt till Gröna 
Lids pensionat. Till ordförande 
för det nya året omvaldes Karl
Erik Uttgren och nyvaldes som 
vice ordförande John Johansson. 
Till sekreterare omvaldes Leif 
Eriksson och som vice sekrete
rare Bengt Bohlin. Till kassör 
nyvaldes Bengt Persson. Till 
materialförvaltare nyvaldes Len
nart Johansson. Revisorer: 
Wicke Widelius och Lennart 
Svensson. 

Fotbollsutskott: Stig-Tore Berg 
och Pelle Franzen. Bandyutskott: 
Fred Nyman och Karl-Erik 
Karlsson. Lagledare för A-laget 
Bengt Bohlin, B-laget: Olle Ju
liusson, pojklaget: Ebbe Karls
son. Ungdomsledare: Peder 
Svensson och Karl-Axel Gran
qvist. Representant till BFF:s 
årsmöte: Bengt Persson, Bohus
län-Dals idrottsförbunds årsmö
te: Åke Hugosson, Bandyförbun
dets årsmöte: Fred Nyman, 
Nordbohuslänska idrottskretsens 
årsmöte: Bertil Hellberg, 
Idrottsplatsföreningens årsmöte: 
Karl-Erik Uttgren. Till festin
tendenter valdes Bengt Olofs
son, Börje Eklund och Karl
Erik Uttgren. Styrelsen fick i 
uppdrag att fungera som lotteri
kommitte. 

Mötet beslutade även att styrel
sen skall utreda förslaget om 
vissa renoveringar av klubbstu
gan. 

Gynna 
annonsörerna! 

Damsektion har bildats 

i Fjällbacka IK 
Fem flickor i Fjällbacka har ta
git ett mycket lovvärt initiativ. 
De författade en rundskrivelse 
till alla hushåll i samhället vari 
de uppmanar alla kvinnor att gå 
med och bilda en damsektion 
inom FIK för att stödja för
eningen och arbeta för en för
bättring av i första hand klub
bens omklädningspaviljong vid 
idrottsplatsen. 

En marskväll samlades damer
na i församlingshemmet och be
slutade då att bilda en damsek
tion och arbeta för att anskaffa 
medel för klubbhuset. Man ena
des om att ordna symöten två 
gånger i månaden till att börja 
med. Entusiasmen hos de för
samlade damerna var inte att 
ta miste på. Det var sålunda en 
lång rad verkligt fina förslag 
som framlades om hur man 
skulle gå till väga för att få 
fram de pengar som behövdes. 
Styrelse valdes och den består 
av Kristina Järund, Bodil Erik
son, Sonja Bräck, Lillemor 
Karlsson och Maj-Britt Johans
son. 

CRMMlPlEN E 
DRÄKTER - KLÄNNINGAR 

DRESSAR - METERVAROR 
STUVAR - STORSTA SORTERING 

LÄGSTA PRISERNA 

S T U V B O D E N, NYGATAN 
GUN HANSSON Tel. 0525/31495 

Oälkoi11l1a /il/ 

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

Sommartid D A N S tisdag, torsdag, lördag. 

Sillbord varje söndag 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Telefon 0525/31003 

ANNA=MAJAS 
Tel. 0525/31371 

FJ:A:LLBACKA 
J!Laf/llL~ak.tLLt 

VALSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 
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Samhället - Golfbanan 

Fjällbacka Golf Club 
Newly built original and intres
ting 9-hole course, 1 1/ 4 miles 
northeast of Fjällbacka on the 
coast in Bohus province. The 
course is laid out in a naturally
beautifully area through slight
ly hilly terrain along the Anrås
älven (river) which it crosses 
three times. Also partly laid out 
on an island. A rather diccicult 
course. Longest hole, No. 4 = 
503 yds. Greenfee: Sw. er 15:-. 
Golfschop. Small club house. 

Close to tea bathing area and 
the outlying archipelago. Hotel 
and restaurant in the sea side 
resort Fjällbacka. Tel. (Club 
house): 0525/ 31150. 

Detta är ett utdrag ur en bro
schyr som under vårmånaderna 
kommer att distribueras i mil
jonupplaga i Tyskland och Eng
land. Broschyren är en del av 
den omfattande kampanjen, som 
kommer att bedrivas denna sä
song för att främja turistnäring
en längs västkusten, från Fal
sterbo till Strömstad i norr. 

Fjällbacka nämns en gång och 
detta i samband med västkus
tens golfbanor (och vi står först 
på listan). 

Beskrivningen av Fjällbacka har 
alltid skett med en lockande 
men något diffus vokabulär så
som sol, salta bad, underbar 
skärgård, fiske, segling etc., men 
det har ofta saknats något kon
kret, något som man lägger på 
minnet och sist men inte minst, 
något som verkligen anknyter 
till orten Fjällbacka. Golfbanan 
i Fjällbacka är just detta något. 

För många, kanske för de flesta, 
är en golfbana i en liten ort som 
Fjällbacka onödig och obefogad. 

Men då skall man inte glömma 
en viktig faktor. Golfen i Fjäll
backa kommer att erbjuda ett 
fåtal ett mycket stort nöje, men 

utöver detta tjänar golfbanan 
samhället och uppfyller därmed 
ett annat ändamål. 

I Sverige finns ett hundratal 
golfbanor, och en av dessa finns 
i Fjällbacka. En bättre PR kan 
samhället inte få. E)n miljon tys
kar och engelsmän läser om 
Fjällbacka Golf Club, den sven
ska pressen skriver om vår ba
na, alla golfare i Sverige kän
ner till Fjällbacka genom vår 
bana etc. Vad detta betyder för 
turistnäringen, för våra butiker 
och för våra restauranger och 
hotell behöver inte vidare kom
menteras. 

Jag hoppas med den här arti
keln kunna presentera ett nytt 
perspektiv på vår golfbana, 
nämligen banan sedd ur sam
hällets synpunkt. En industri 
som byggs upp i ett mindre 
samhälle måste planeras för 
framtiden. En faktor, som är av
görande för att företaget skall 
överleva är utbildad kvalifice
ni.d arbetskraft. Ingenjörer, eko 
nomer och specialister på olika 
områden är nödvändiga för att 
företaget skall kunna utvecklas. 

Någon måste ta vid där mannen 
bakom projektet slutar. Denna 
utbildade arbetskraft är ofta 
mer eller mindre anknuten och 
bunden till den miljö, som stor
staden och de service element, 
som storstaden erbjuder. 

De ser ofta storstaden som en 
förutsättning för sin trivsel. 
Men Fjällbacka behöver också 
sådan arbetskraft, och Fjäll
backa måste för sin industri 
satsa på projekt, som kan utgö
ra dragplåster för denna ar
betskraft. Golfbanan i Fjäll
backa kan här uppfylla ett så
dant syfte. Det finns ett flertal 
exempel bara i Sverige på hur 

städer och kommuner har in
vesterat stora summor i en golf
bana just för att skapa förut
sättningar för att i industrins 
ögon utgöra ett lockande och 
bättre lokaliseringsalternativ. 

Erik Järund. 

I sommar den 9 juli går den of
ficiella invigningen av Fjäll
backa Golfklubb av stapeln. Vi 
presenterar då Tumba, Liv For
sell och representanter för den 
svenska professionella eliten i 
en uppvisningsmatch. Vi önskar 
alla hjärtligt välkomna denna 
dag. Dagen avslutas med en stor 
tillställning för klubbens med
lemmar och för våra speciellt 
inbjudna gäster. 

IVlmmVliHgar av 

tavlor utföres! 

AlGOT TOREWI 
FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31071 

Gynna 

annonsörerna! 

Idrollsmäslerskap för Kville skolor 
Det har sällan skådats så många 
idrottsmän och d:o kvinnor på 
Rabbalshede idrottsplats, som 
häromdagen. Då avverkades 
nämligen skolmästerskapen för 
samtliga skolor i K ville, vilka 
sammandragits till Rabbalshede. 

Ungdomarna gick med liv och 
lust in för sina respektive upp
gifter och många verkligt goda 
resultat uppnåddes. Vi kan i 
detta sammanhang nämna Torg
ny Kristianssons 8,2 på 60 meter 
och även Tomas Fribergs fina 
resultat 4,68 i längd. 

Teckenförklaringar: Br = Bran
neby skola, Ra = Rabbalshede, 
Fj = Fjällbacka, Ra = Ram
burgsund och Sv = Svenneby 
skola. 

Resultat: 
Kula, pojkar, klass 7: 1) Bo
Gösta Lusth, Ra, 9,65, 2) Inge
mar Johansson, Fj, 9,5>2', 3) Leif
Erik Johansson, Fj, 9,25. 

Kula, pojkar, klass 8: 1) Erik 
Toreid, Fj, 11,79, 2) Tomas Fri
berg, Fj, 10,73, 3) Morgan Jons
son, Fj, 9,86. 

Kast med liten boll, pojkar, kl. 
6: 1) Tomas Aronsson, Fj, 48,89, 
2) Gunnar Dahlgren, Fj, 47,59, 
3) Leif Carlqvist, Fj, 47,00. 

Pojkar, klass 5: 1) Stig Larsson, 
Br, 50,25, 2) Dan Karlsson, Fj , 
48,50, 3) Torbjörn Kristiansson, 
Br,42.80. 

Kast med liten boll, flickor, kl. 
8: 1) Lillemor Johannesson, Fj, 
32.00, 2) Ann-Ch. Patriksson, 
Fj, 25.35, 3) Stina Bertilsson, Ra 
24,90. 

Klass 7: 1) Inga-Lill Larsson, 
Fj, 28,15>, 2) Lisbet Nilsson, Fj., 
18,90, 3) Elisabet Johansson, Fj, 
12.64. 

Klass 6: 1) Margareta Berggren, 
Sv, 37,16, 2) Inger Hansson, Sv, 
34,89, 3) Stina Johansson, Ha, 
33,60. 

Klass 5: 1) Ann-Marie Mattsson, 
Br, 36,10, 2) Mona Sjöqvist, Br, 
25,72. 

Längdhopp, pojkar, klass 8: 1) 
Tomas Friberg, Fj, 4,68. 

Klass 7: 1) Torgny Kristiansson, 
Ra, 4,26, 2) Claes Jonasson, Fj, 
4,15, 3) Kjell Karlsson, Ra, 3,92. 

Klass 6: 1) Gunnar Dahlgren, 
Fj, 4,27, 2) Lennart Larsson, Sv, 
3,78, 3) Tomas Aronsson, Fj, 
3,74. 

Klass 5: 1) Glenn Trygg, Ha, 
3,72, 2) Pertti Nyppelli, Ra, 3,66, 
3) Lennart Joling, Sv, 3,57. 

Längdhopp, flickor, klass 8: 1) 
Lillemor Johannesson, Fj, 3,26, 
2) Ann-Ch. Patriksson, Fj, 2,76, 
3) Ingegärd Karlgren, Fj, 2,41. 

Klass 7: 1) Eva Palm, Fj, 3,18, 
2) Elisabet Johansson, Fj, 2,98, 
3) Inga-Lill Larsson , Fj, 2,79. 

Klass 6,: 1) Stina Johansson, Ha, 
3,92, 2) Maret Karlsson, Ha, 3,90, 
3) Lilian Johnson, Sv, 3.81. 

Klass 5: 1) Ann- Marie Matts
son, Br, 3,10, 2) Petra Martins
son, Sv, 3,04, 3) Kristina Bernts
son, Ha, 2,96. 

Löpning 60 meter, pojkar klass 
8: 1) Tomas Friberg, Fj, 8,6, 2) 
Håkan Alfredsson, Ra, 8,8. 

Klass 7: 1) Torgny Kristiansson, 
Ra, 8,2, 2) Kjell Karlsson, Ra, 
8,3, 3) Börje Olsson, Ra, 8,9. 

Klass 6: 1) Gunnar Dahlgren, 
Fj, 9,0, 2) Daniel Karlsson, Br, 
9,04, 3) Leif Carlqvist, Fj, 10,2. 

Klass 5: 1) Pertti Nyppeli, Ra, 
9,1, 2) Torbjörn Kristiansson, Ba 
9,8, 3) Stig Larsson, Br, 10,2. 

Flickor, klass 8: 1) Britt Olsson, 
Ra, 9,7, 2) Lillemor Johansson, 
Fj, 10,1, 3) Ann Johansson, Fj, 
11,2. 

Klass 7: 1) Isabell Karlsson, Ra, 
9,4, 2) Eva Palm, Fj, 9,8, 3) Lis
beth Nilsson, Fj, 11,0. 

Klass 6: 1) Maret Karlsson, Br, 
9,5, 2) Lisbeth Lundin, Sv, 10,0, 
3) Eva Noren, Sv, 10,5. 

Klass 5: 1) Petra Martinsson, 
Sv, 9,3, 2) Ann-Marie Mattsson, 
Br, 9,8, 3) Mona Sörqvist, Br, 
11,0. 
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Koille sparbank 

Kville Sparbanks styrelse, tjänstemän och huvudmän samlade utanför 

bankens fastighet. 

Bankens huvudmannasamman
träde hölls den 22 maj varvid 
styrelsens årsredogörelse för 
verksamheten föredrogs. Av 
denna framgick att verksamhe
ten ökat. Sålunda hade inlå
ningsverksamheten uppgått till 
kr. 14.011.887 en ökning jämfört 
med föregående år av kronor 
2.609.304: 58. Uttagningsbeloppet 
utgjorde kr. 13·.357.992: 75 en ök
ning av kr. 2.370.728: -. Insät
tarnas tillgodohavande var vid 
årets början kr. 21.557.727: 79 
och hade under året ökats med 
kr. 1.822.690: 32. I skolsparverk
samheten hade 16 skolklasser 
deltagit och uppgick det under 
året insatta beloppet till kronor 
5.841: 80. Till nyfödda barn ha
de utdelats 35 sparbanksböcker 
med ett gåvobelopp av 10 kr. per 
bok. Genom hemsparrörelsen 
hade under året insatts kronor 
24.745: - i 726 poster. Fyra 
sparklubbar var vid årets slut 
i verksamhet inom banken med 
21 medlemmar. Behållningen ut
gjorde kr. 48.745: 38. I allmänna 
lönsparandet hade 68 personer 
deltagit med en behållning vid 
årets slut av kr. 199.510: 3,5. 
Ärets vinst kr. 38.856: 44 beslöts 

fördelas sålunda: kr. 1.500 till 
allmännyttiga och välgörande 
ändamål och återstående kronor 
37.353: 44 överföres till reserv
fonden. Reservfonden uppgår 
därmed till kr. 813.247: 24. 

Till huvudmän återvaldes hrr 
Gottfrid Johansson, Wernixhe
de, Evert Gustavsson, Torp, och 
Evert Waldner, Fjällbacka. Till 
revisorer återvaldes hrr Wilhelm 
Larsson, Lersten, och Artur 
Hansson, Sjöröd. Till ledamöter 
i beredningsutskottet valdes hrr 
Arne Fredlund, Fjällbacka, Bror 
Ödbrant, Hamburgsund, Bertil 
Norderby, Nordby, Einar Kris
tiansson, Spånslätt, Wilhelm 
Larsson, Lersten, och O. H. 
Kristensson, Övertun. 

Efter sammanträdet höll semi
narielärare Sverker Stubelius 
ett uppskattat anförande över 
"Vad gamla domböcker förtälja". 
Han berörde därvid domar över 
brottmål begångna i Qville un
der 1600- och 1700-talen. Av 
("etta framgick att trots dåtida 
religiositet bland allmogen fanns 
det även ett bovvälde av stora 
mått. 

SlrclM dreslaurangen 0jällbacka HaDsbad 

När det skall dukas upp till fest fär så

väl små som stora sällskap (upp till 200 

gäster) tala med hovmästaren för nyreno

verade och moderna 

S lra VId resla lA ra VlgeVl 

Jjällbacka Haosbad 
TELEFON 0525 / l 0008 

och Grebbestad Gästgivaregård 

D ANS 

MIRRORJOLLEN 

~ lätt på många sätt 

~ lätt att bygga själv 

~ lätt seglad 

~ lätt härbärgerad 

~ lätt att få på biltaket 
- ~~fC'l'l\~~ 40 ~9. 

~ lätt skött med släta 
lättåtkomliga ytor 

~ lätt köpt - direkt från 
importören - inga 
fördyrande mellan
händer - byggsats 
fullt komplett kronor 
1.280: - + oms. 

Tag kontakt med REICHENBERGS, Brandgatan, Fjäll
backa, tel. 0525/31393 eller 

A B A R B O C O B Å T, KURODS INDUSTRIOMRÅDE 

UDDEVALLA TELEFON 0522/14970 

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

En ändring härvidlag hoppas vi skall komma till stånd! Det är en 
mycket snygg nål enligt nedanstående kliche i silver och blått i 
storlek 14X9 mm, alltså lagom stor att sätta på dräktslaget för 
damerna och på kavajslaget 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 il 3: 75. 

Namn ............ ...... . .. . 

Adress . 



Stadgar för Föreningen 
för Fjällbacka 

Antagna vid föreningens årsmö
te den 21/7 1959. 

§ 1. 
Föreningen för Fjällbacka har 
till syfte att verka för Fjäll
backas utveckling framför allt 
på näringslivets område. För
eningen vill därför stärka in
tresset för Fjällbacka i första 
hand bland f. d. fjällbackabor 
och bland sommargäster i sam
hället och den närmaste bygden. 

§ 2 
Medlem av föreningen kan varje 
för Fjällbacka intresserad per
son bliva. 

§ 3. 
Som kontaktorgan skall för
eningen utgiva en tidning, som 
även är föreningsblad, med 
minst två nummer årligen. 

§ 4. 
Arsmöte hålles årligen i juli må
nad. Dag meddelas i förenings
bladet. 

§ 5. 
Föreningens styrelse utgöres av 
fem ledamöter och två supple
anter, vilka väljas för en tid 
av två år. Vartannat år väljes 
tre ledamöter och en suppleant 
och vartannat år två ledamöter 
och en suppleant. Då föreningen 
i första hand är avsedd att ver
ka bland icke fjällbackabor, 

Vackra fiskar landas 
i Fjällbacka 
Under senaste tiden har man 
fiskat makrill av utsökt storlek. 
Men det är inte bara stora 
makrillar utan även lax som 
införes. Sålunda inkom en dag 
fiskebåten Majskär av Ham
burgsund med en lax vilken 
vägde 15,5 kg. Det vackra exem
plaret hade fångats i garn utan
för Hållö. 

FJÄllBACKA MEK. 
VERKSTAD 
Telefon 0525/31187 

Tillverkar: 

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

skall minst fyra av styrelsens 
ledamöter och en av supplean
terna bestå av föreningsmed
lemmar, som ej är mantalsskriv
na i Fjällbacka. 

§ 6. 
Arsmötet utser ordförande. 
De övriga styrelseledamöternas 
funktioner beslutas av styrel
sen. 

§ 7. 
Två revisorer och två revisors
suppleanter för dessa väljas p~ 
årsmötet för innevarande verk
samhetsår. Verksamhetsåret om
fattar tiden 1/7-30/6. 

§ 8. 
På årsmötet föredrages styrelse
och revisionsberättelser, förrät
tas val och diskuteras andra för 
föreningen angelägna frågor. 

§ 9. 
Ändring av föreningens stadgar 
skall godkännas av två på var
andra följande årsmöten. 

§ 10. 
Föreningens upplösande skall 
beslutas av ett ordinarie och ett 
extra årsmöte. 

§ 11. 
Skulle föreningen upplösas till
faller tillgängliga medel Fjäll
backa samhälle att användas för 
industriändamål. 

Ring 

0524/1 00 77 eller112 92 

När Ni behöver 
någon trycksak 

SCHEWEN lUS' 
TRYCKERI 

MUNKEDAL 

Midsommardans på bryggan 

Omkring 45 år har såväl gammal som ung upplevt sommarnäjet 
"Dans på bryggan." Alla skulle nog hoppas att varje år även 
framdeles få deltaga i denna för Fjällbacka traditionella bryggdansen. 

Aterigen stundar midsommar och håller på till kl. 01.00 på 
med allt vad till denna härliga midsommarafton och till kl. 24 
högtid hör. Vi startar som van- på midsommardagen. På mid
ligt med bryggdansen på mid- sommardagen blir det dans för 
sommarafton. Kl. 17.00 är det barnen i vanlig ordning kl. 17. 
dans runt majstången för bar- Musiken är i sommar mycket 
nen. Den dansen beräknas hålla bra. Kurt Jerrys orkester från 
på till kl. 18.00. Men före dess Strömstad svarar för både gam
skall majstången kläs med löv mal och modern musik. Och en 
och dekoreras med blommor. Vi enda sak till: Glöm inte tom
uppmanar nu alla föräldrar och bolorna. Det är dessa som sva
barn att mangrant samlas nere ra för att det hela går ihop eko
vid bryggan i god tid c:a kl. nomiskt. Ju mer Ni drar i lot-
15.00 för att hjälpas åt att både ter ju mer säkrar vi bryggdan
klä och resa majstången. Tack- sen för både i år och komman
samt vore om barnen hade med de somrar. 
sig en bukett med blommor för och 
dekorationen. Väl mött i Fjällbacka 

bryggdansen 1968. 
Dansen för de äldre ungdomar-
na börjar som vanligt kl. 21.00 Föreningen Fjällbacka Havsbad. 

Anmälan till Seglarskolan Sälvik 
Fjällbacka 

Kurs nr I nybörjarkurs, 24/6-
29/6. 

Kurs nr II nybörjarkurs 1/7-
6/7. 

Kurs nr III nybörjarkurs 8/7-
13/7. 

Kurs nr IV nybörjarkurs 15/7-
20/7. 

Kurs nr V fortsättningskurs 
==-= 22/7-27/7. 

I kursen ingår seglingsteknik, 
enklare navigation, båtvett. 

Kursavgift 80 kr. Med anmälan 
insändes anmälningsavgift 30 kr. 

Adr.: Seglarskolan, Box 28, 
Fjällbacka. 

Kurs nr VI nybörjarkurs 29/7-
3/8. 

Kurserna börjar måndagar kl. 
09.00 och pågår dagl. till kl. 16.00 
med avslutning lördagar kl. 
12.00. 
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o 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 '-varvs
maskin. 

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

D 520 - en ny 2-varvsmaskin till 
populärt pris -

D 720 - en populär maskin med 
mycket stark motor 

D 820 - det kraftigaste av Black 
& Deckers hemverktyg -

Välkommen in för demonstrationl 

Olofssons Järnhandel 
FJÄLLBACKA - Telefon 0525/31040 

Skolelever inFor
merades om 
olika Fiskarter 
För några veckor sedan gjorde 
ett 25-tal skolköks elever ur 7-
8 klasserna i Rabbalshede ett 
studiebesök i Fjällbackafiskar
nas andelsförenings lokaler till
sammans med sin lärare fru 
Inga Gutling. Här hade butiks
föreståndare John H. Johansson 
anordnat en imponerande ut
ställning av olika fiskarter upp
gående till ett ,,lO-tal, såväl för 
deltagarna kända som okända. 
Hr Johansson lämnade även en 
ingående information om fis
karnas levnadsförhållanden samt 
om olika sätt för att bereda 
läckra rätter av desamma. De 
mera vanliga fiskarterna kändes 
igen av deltagarna, men här var 
det många sällsynta exemplar 
av t. ex. hajsläktet, bläckfisk, 
rockor, havkatt, plattfisk m. fl. 
Det blev för samtliga deltagare 
en intressant propagandastund 
om detta viktiga födoämne . 

BYGGMÄSTARE 

JOHN GRANQVIST 
FJÄll BACKA 

Allt arbete inom bygg
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

~NVIENT~NG 

AKTIIEBOLAG 
fJALLBACKA 

Telefon 0525/31022 

Ffällbacka 
samhällsförening 

höll sitt vårsammanträde i bör
jan av maj. Ordföranden hr Ar
ne Holmberg hälsade välkom
men och till ordförande valdes 
hr Bengt Kahlman. Sedan de 
sedvanliga punkterna avverkats 
från dagordningen var man re
do att ta upp de problem vilka 
man ansåg borde lösas för det 
gemensammas bästa inom sam
hället. Samhällsföreningen har 
blivit ett levande instrument 
för vad som bör göras för fram
tiden och för att vaka över att 
redan beslutade förslag skall 
komma till utförande. Synd ba
ra att inte dessa rådslag kan 
samla alla samhällsborna, utan 
endast de, vilka förut visat in
tresse för vad som sker. Men 
man får hoppas att intresset 
skall stiga inom ungdomens led 
så att dessa kommer att del
taga. 

De aktuella frågorna, vilka dis
kuterades, var bl. a. de kommu
nala vattenavgifterna. Hr Tors
ten Norin lämnade en redogö
relse för det föreliggande för
slaget vilket ligger till grund för 
avgifternas beräknande. Det be
slöts att hos kommunen begära 
att få taga del av det komman
de förslaget till vattentaxa in
nan kommunalt beslut fattas i 
frågan. Lekplatser var nästa 
fråga. Samhällets södra del, Säl
vik, är i avsaknad av någon 

plats dit barnen kan samlas. 
?ärför ansågs det angeläget att 
astadkomma en dylik. Ett om
råde man diskuterade som 
lämpligt var i "Smehagen". Här 
hade Fjällbacka municipalsam
hälle i samråd med Idrottsklub
ben företagit undersökning om 
lämpligheten att anlägga en lek
plats och isbana för de mindre 
barnen. Municipalsamhället an
visade därefter mark för ända
målet samt anslog medel för 
projektering. Det beslöts nu att 
kostnadsberäkna anläggande av 
lekplatsen samt därefter inlämna 
förslaget till kommunalfullmäk
tige för beslut och anslå medel 
till utförandet. 

Den mest brännande frågan är 
ju, och har varit så länge, tomt
mark för permanent bebyggel
se. Kommunen har anskaffat 
mark ur samhällets sypunkt 
lämplig, då den ligger i närhe
ten av vatten och avlopp. Men 
det lags inte, utan snabbt var 
vägmyndigheterna framme och 
stoppade det hela med för fjäll
backaborna ej acceptabla för
klaringar. Det ansåg uppseen
deväckande att det inte finnes 
tomtmark tillgänglig här och 
beslöts att inlämna en skrivel
se till kommunalnämnden om 
skyndsam planering av tomt
mark. Byggnadsnämnden skulle 
även delges detta beslut. 

Kville Sparbank" 

~fUUa, o.e' u""a, i dfr.a,~84hitef1,f 
~ 8J;g,def1,d- ~eh- 8.a"",/t ~ 

Räntan är förmånlig. 

Utnyttja all den service som sparbanken erbjuder. 

Vid köp eller försäljning av fastigheter lämnar 

sparbanken hjälp med uppsättande av köpebrev 

och lagfartsansökningar. 

Genom v&rt nya nattfack lämnas 

kunderna service hela dygnet. 

Telefon 0525/31018 - 31080 
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Från Gästgiveri till hotell 

Ett avsnitt av den vackra interiören i barserveringen. Väggpanelen 

dekorerad med bl . a . gamla husgerådsföremål av koppar. 

Stora Hotellet i Fjällbacka har 
sina anor från slutet av sjut
tonhundratalet då det fungerade 
som gästgiveri. Byggnaden var 
ett tämligen enkelt trähus som 
löpte och fortfarande löper pa
rallellt med Långbacken, nume
ra Galärbacken. Eftersom spann
målsaffärer och fiske gick bra 
under denna tid förmodar jag 
att gästgiverinäringen blomst
rade. J ag kan föreställa mig 
kommersen en kväll då bönder
na varit inne och avlämnat 
spannmål för utskeppning och 
fiskarna återvänt från havet 
med riklig fångst. En lyckad dag 
måste naturligtvis firas i goda 
vänners lag och vart tog man 
vägen om inte till krogen som 
var den vanligaste benämning
en på byns gästgiveri. Ordet 
"krog" härstammar från det 
tyska ordet Krug som är ett 
stopliknande ölkrus. Härav kan 
man förstå att ölet var den mest 
förekommande drycken. Medan 
ölet skummade plockade krögar
mor fram mat ur källare och 
skafferi. Stämningen blev ge
mytlig om än en aning buller
sam ibland. 

Sedermera gjorde det beryktade 
svenska brännvinet sin entre 
och därmed försvann nog något 
av den förut så gemytliga stäm
ningen. 

Nåväl, krögarparet tjänade sina 
slantar och kunde bygga till sitt 
hus och därmed utvidga rörel
sen. En våning byggdes till och 
flera nattgäster kunde tagas 
emot. Utvecklingen gick framåt 
och näringslivet blomstrade. 
Folk ur de högre samhällsklas
serna samt de förmögna köp
männen och borgarna upptäckte 
västkustens tjusning och flydde 
gärna stadens jäkt och sökte sig 
lugn och ro i de små fiskesam
hällena längs Bohuskusten. Sär
deles populärt blev Fjällbacka, 
kanske på grund av sin under-

bara skärgård och de härliga 
salta baden. Det blev allt van
ligare att gäster kom till gäst
giveriet och bodde där hela 
sommaren. Gästgiveriet i Fjäll
backa övergick till att kallas 
Grand Hotell och den dåvaran
de ägaren utvidgade rörelsen på 
alla tänkbara vis. Flera rum 
byggdes till, en stor matsal 
gladde gästerna och en kafe
terrass byggdes på toppen. 
Detta hände år 1938 och den då
varande ägarinnan fru Maria 
Eklind lär ha varit ett särdeles 
driftigt fruntinuner. Det har mig 
berättats att det på Grand Ho
tell i Fj ällbacka utspisades fru
kost, lunch och supe till 400 
abonnenter per dag. 

Alla dessa bodde naturligtvis 
inte på hotellet utan inkvarte
rades hos ortsbefolkningen eller 
byggde egna sommarresidens. 
Tiderna var goda, stressen var 
ännu inte uppfunnen, männi
skorna var inte så flyktiga, de 
stannade på samma ställe hela 
sommaren eftersom bilismen in
te var så allmän. 

I hamnen låg det en armada av 
eleganta segelbåtar och verkligt 
förnämt folk roade sig på Ho
tellet med dans och andra för
ströelser. Hotellets orkester spe
lade vid lunchdags varje dag 
och varje kväll var det dans då 
de yngre och medelålders svä
vade runt medan de äldre stilla 
avnjöt sitt kaffe och sin punch. 
Utvecklingen gick vidare. Ett 
världskrig bröt ut. Oro rådde i 
världen. Tidsandan och det eko
nomiska läget försämrades. 
Grand Hotell kallades rätt och 
slätt Stora Hotellet. De förnä 
ma äldre gästerna gick ur tiden 
och ersattes av den nya rastlösa 
generationen. 

Så småningom kom ljusare ti
der. Industri kom till Fjällbacka 
och fisket såg ut att åter bli 
givande. 

Så smått börjar jag närma mig 
det jag egentligen ville ha sagt. 
Då min make och jag för snart 
tre år sedan övertog Stora Ho
tellet efter källarmästare John 
Berglund, var vi fulla av opti
mism och arbetsglädje. Vi star
tade med friskt mod och starka 
armar. Rustade undan för un
dan upp hotellet. Mycket har 
blivit gjort, mer skall göras. 
Stora matsalen har fått gladare 
färger och nya gardiner. Rum
men kommer i sommar att er
bjuda komfort av högsta stan
dard. Undan för undan har vi 
fått en kundkrets som är trev
lig att erbjuda sina tjänster. 
Gäster som vill njuta av ett gott 
bord i trivsam miljö. En bar
servering i nygammal stil har 
vi lyckats åstadkomma. I den
na trivsamma lokal serverar vi 
ett mål god mat till en ringa 
peng ett glas öl eller en liten 
drink. 
Vi vill så gärna i modern miljö 
bemöta och betjäna våra gäster 
med något av den anda som 
fanns på de gamla gästgiverier
nas tid. 
Alltså från hotell till gästgiveri. 
Britt och Carl Olof Clementzon. 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄllBACKA Tel. 0525/31033 

ALGOT JOHANSSON 

.ttil "tt!. ~. 

BILSTATION 
FJAllBACKA TEl. 0525/31010 

Fler lägenheter 

Det nu färdigställda hyreshuset ligger I vinkel mot det första 
av vilket man kan se gaveln till höger. 

I dagarna har snickare, måla
re, elektriker och markplanera
re vid hyreshus nr II bråda da
gar. Inflyttning skall ske till se
mestern och före dess skall allt 
klaffa. Det är 10 lägenheter var
av 2 treor, 8 tvåor och 2 ettor 
som därvid färdigställts. Där
med förfogar Stiftelsen Kville
Bostäder över 47 nybyggda lä
genheter, varav 22 i Fjällbacka. 
Med detta senaste tillskottet kan 
stiftelsen dock endast tillgodose 
en del av dem som önska bostad 
i samhället. Sedan lång tid finns 
här på kommunalexpeditionen 
en s. k. kö-lista som upptar vi
da fler namn än som nu kan 
tillgodoses. En tröst är dock, att 
projektering pågår för hus nr 
III. Om alla tillstånd och kre
ditiv kan ordnas, hoppas vi kun
na sätta igång under komman
de höst. Situationen i dag med 

den knappt tilltagna bostadskvo
ten gör att "fördelningen" blir 
mer eller mindre en samvets
fråga . Utan att krympa egna
hemsbebyggelsen blir situatio
nen den, att produktionen av 
hyreslägenheter får stå på törn. 
Kommuner och andra allmän
nyttiga bostadsföretag inom 
landsorten kan med rätta och 
med förvåning se storstäderna 
producera stora och dyrbara lä
genheter i obegränsade antal 
vilka sedermera ej kan uthyras 
medan den egna produktionen 
måste begränsas till den "svält
föda" stat- och länsmyndigheter 
utdelar. Ändock hoppas vi kun
na fortsätta byggandet och vill 
samtidigt i den förhoppningen 
ha med en from önskan om ar
betstillfällen för våra komman
de hyresgäster. 

R. H . 
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Legala notiser 
85 ål.' 

28/12 F . skolvaktmästaren Os
kar Karlsson, Fjällbacka 

80 år 

5/8 Fru Signe Ekström, Käll
vik, Fjällbacka 

75 ål.' 

31/7 Fru Klara Lundberg, 
Fjällbacka 

4/9 Fiskaren Bror Bräck, 
Fjällbacka 

19/11 Fru Sigrid iZichardsson, 
Fjällbacka 

27/12 Fiskaren Harald Holm
berg, Dyngö, Fjällbacka 

70 år 

20/7 Arrendator Georg Carls
son, Fjällbacka 

27/ 9 Herr Herbert Andersson, 
Fjällbacka 

17/11 Fiskaren Linus Karlsson, 
Kalvö, Fjällbacka 

65 år 

18/7 Fru Anna Larsson, Ler
sten, Fjällbacka 

24/7 Stenhuggaren Johan Ste
rner, Ödsmål, Fjällbacka 

12/8 Fru Rut Olsson, Fjäll
backa 

15/8 Kyrkovaktmästare John 
Axelsson, Fjällbacka 

28/8 Snickare Ture Krantz, 
Fjällbacka 

1/9 Fru Aina Andreasson, 
Fjällbacka 

10/9 Fru Allie Johansson, Mör
hult, Fjällbacka 

15/10 Fröken Helmy Karlsson, 
Fjällbacka 

60 år 

5/7 Fröken Tora Karlsson, 
Fjällbacka 

8/7 Snickare Erik Granqvist, 
Fjällbacka 

23/8 Fru Olga Eriksson, Fjäll
backa 

8/ 9 Fabriksarbetare Sigvard 
Polson, Fjällbacka 

20/12 Fabriksarbetare Åke 
Bergqvist, Mörhult, 
Fjällbacka 

50 ål.' 

11/7 Fru Margit Isaksson, Fjäll
backa 

29/7 Lagerarhetare Bernt Pers
son, Fjällbacka 

29/7 Fru Helmy Bohlin, Fjäll
backa 

4/ 8 Fru Linnea Isaksson, 
Fjällbacka 

31/12 Fabriksarbetare Ingvar 
Karlsson, Fjällbacka 

t 
Döda 

18/1 Dagny Aurora Juliusson, 
f . Sandmark från Häst
vam, född 1894 

20/1 Tage Valdemar Reichen
berg från Fjällbacka 
Strandområde 3:34, 
född 1890 

24/ 3 Karl Gunnar Hakon An
dersson från Ödsmål N 01.'

gård 2:3, född 1914 

29/ 3 Svea Elvira 
från Ödsmål 
1:46, född 1904 

Strömberg 
Innergård 

6/4 Anna Regina Elene An
dersson från Falcktomter
na 1:1, f. 1888 

Beträffande föna numrets 

legala notiser hade det uppstått 
vissa felaktiga återgivanden. Sa
lund a hade rubriken 75 år fallit 
bort med påföljd att några per
soner blev 85 år. Under en an
nan rubrik blev det en föryng
ring samt slutligen en felstav
ning av ett namn. Vi beklagar 
djupt det skedda och hoppas att 
detta ofina tilltag av korrektur
"Nisse" inte skall få fortsätta 
framdeles. 

Redaktionen. 

§ETTERJ[,INDS 

~ BAGERI ~ 
TEL. 0525/31029 

Tillverkar: 

• MATBROD 
• KAFFEBROD 

• BAKELSER 
• TÅRTOR 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 341 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525 / 311 41 

MODERNT SNABBKÖP TILL 

EDER TJÄNST 

Gynna 

annonsörerna! 

Minneslista 1968 
Telefonstation 

Friluftsbad 
Campingplats 

Badkontor 

Bio 

Postexpedition 

Apotek 

Läkare 

Banker 

Bryggdans 
Miniatyrgolfbana 
Fjällbacka kYl'ka 

Badholmen 

Busstidel.' 

Bussexpeditionen 

Porsholmsbadet 

Kvällsturer 

Dans 

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. 
Sälvik och Mörhult. 
Sälvik. Föreståndare Henning 
Östberg, tel. 312 19. 
Vardagar kl. 9.05-11.00, 17.30-
19.00. Söndagar 17.30-19.00. 
Tel. 31060. 
Gröna Lid måndag, tisdag och 
torsdag. Tel. 3101 41. Kl. 20.00. 
Öppet vardagar: måndag-fre
dag 9.00-11.30, 14.00-16.30, lör
dag 9.00-13.00. 
Vardag före sön- och helgdag 
september-maj 9-14, juni-au
gusti 9-13. 
Övriga vardagar 9-13, 14-18. 
Mottagning 9.00-12.00 utom lör
dag. Tel. 31025. 
Kville Sparbank. Tel. 31018. 
Vardagar utom lördagar 9.30-
15.00. Fredagsöppet även 17.00 
-18.00. 
Göteborgs Bank. Tel. Kamrer o. 
utlåning 3,1027, kassa och inlå
ning 31427. Exp.tid vardagar 
utom lördagar 9.30-15.00. 
Onsdag och söndag 21.00-23.00. 
Källvik 17.00-21.00. 
Gudstjänsttiderna - se som
marprogrammet! 
Pastorsexpeditionen hålles öp
pen för folkbokföringsärenden 
lördagar 10-13. 
Kyrkoadjunkt Högberg är an
träffbar utan tidsbegränsning i 
personliga angelägenheter. 
Tel. 31034. 
Varmbadhuset öppet vardagar 
utom lördagar 8.00-12.00, 13.00 
-18.00, lördagar 8.00-13.00. 
Bastu måndag 13-18, onsdag 
13-18, fredag 13-19. Tel. 31047. 
Kallbadhuset öppet alla dagar 
8.00-18.00. 
Vardagar avg. 9.05 . Dagligen 6/ 6 
t. o. m. 1/9 12.25. Helgfria lör
dagar 15.05 samt även 21/ 6 och 
24/12. 
Dagligen utom helgfria lördagar 
18.45 . 
hålles öppen vardagar utom lör
dagar 9-12, 16-18. Lördagar 
9-13. 
Båt avgår den 2>2 / 6 och 23/6 till 
Porsholmen kl. 10, 11, 12 samt 
åter kl. 15, 16, 17. 
Den 24/6 t. o. m. 29/6 till Pors
holmen kl. 11.00 och åter 16.00. 
Den 30/ 6 t. o. m . 7/ 8 till Pors
holmen kl. 10, 11, 12 och åter 
15, 16, 17. 
Den 8/ 8 t. o. m . 14/8 till Pors
holmen kl. 11.00 och åter 16.00. 
från den 1/7 t. o. m. 4/ 8 sönda
gar-onsdagar kvällsturer, mån
dagar, tisdagar, torsdagar och 
fredagar fisketurer. 
Bengt Richardssons båttrafik, 
tel. 31077. 
Strandrestaurangen, Fjällbacka 
Havsbad: onsdag, torsdag, fre 
dag och lördag. Tel. 0525/ 31208. 
Stora Hotellet: tisdag, torsdag 
och lördag. Tel. 0525/31003. 



Kyrkans program: 
22/6 Midsommardagen. Hög-

mässa kl. 9.30. 

23/6 2:a sönd. e. Tref. Högmäs
sa kl. 9.3'0. 

29/6 Lördag Helgmålsbön kl. 
18. 

30/6 Missionsdagen Högmässa 
med missionsoffer kl. 9.30. 

6/7 Lördag Helgmålsbön kl. 
18. 

7/ 7 4:e sönd. e . Tref. Högmäs
sa med HHN ~l. 9.30. 

13/7 Lörd. Helgmålsbön kl . 18. 

14/7 5:e sönd. e. Tref. Högmäs
sa kl. 9.30. 

20/7 Lörd. Helgmålsbön kl. 18. 

21/7 6:e sönd. e. Tref. Högmäs
sa kl. 9.30. 

27/7 Helgmålsbön kl. 18. 

28/7 Kristi förklarings dag. 
Högmässa kl. 9.30. 

3/ 8 Lördag. Konfirmation 
kl. 16. 

4/ 8 8:e sönd. e. Tref. Högmäs
sa med HHN kl. Il. 

11/ 8 9:e sönd. e. Tref. Högmäs
sa kl. 9.30. 

18/ 8 10:e sönd. e. Tref. Hög
mässa kl. 9.30. 

25/ 8 l1:e sönd. e. Tref. Hög
mässa kl. 11. 

Därefter blir högmässa varje 
söndag kl. 11 med HHN första 
söndagen i varje månad. 

Någon eller några av Helgmåls
bönerna hålles som orgelandakt. 

SCHEWENIUS TR. MUNKEDAL 1968 


