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Anmälan. 
"Vad har hänt hemma i FpJl

backa på sista tiden? Hur går det 
för samhället?" är nog frågor , 
som Fjällbackaborna r:å andra 
c,'ter rätt efta ställer sig. Den här 
lilb tidningen, vars för sta nummer 
Ni har framför Er, skall fö rsöka 
ge svar åtminstone på den första 
-[råge'n, D~ a:-tiklar, som kon1mer 

~tt haw11a om samhället, skrives 
av kända Fjällbackabor, som var 
och en på sitt område har den 
l ~ästa kännedomen om förhållan
dena. I flera av dessa artiklar kom
mcr ämnen av vital betydelse för 
samhället att belysas. Vi tänker då 
närmast rå vad som planeras i 
Fjällbacka för att näringslivet l,å 
c:ten skall utvecklas. Frågan "Hur 
går det {ör samhället?" blir 
lGnske genom dessa art:Idar i viis 
mån besvarad. 

Personnyheter från Fjällback'\ 
intresserar j u oss, som bor på 
andra platser. Denna avdelning 
kommer att ägnas speciell omsorg. 
Tidningen kommer inte minst där

för att vara en a v de länkar, som 

binder medlemmarna vår före
ning vid hemorten, Tidningen 
kcmmer även att ge medlemmarna 
inblick föreningens arb-ete. Vi 
vore glada, om Ni själva i tid
ningen viile framEigga önskemål 
och komm:1 med uppslag i olika 
frågor. 

Vi hc'ppas, att intresset för vår 
förening och vår tidning skall bli 
stort och att Ni får nöje av tid
ningen och genom Edert medlem
skap blir i 'tillfälle att gagna sam
hället, 

Fö;'eningen för Fjällbacka har 
bildats på initiativ av Bo Reichen
berg. I-Ian har sökt kontakt med 
\Vilh~'m Frecllund, Harry Järund, 
Sten Kallin och Sylve Larsson, 
v'lka tillsamman bildat en in
tc:imstyrelse. En av medlemmar-
11::\ vald styrelse bör jl! S\Drast 
k~mma till stånd. För att ge alla 
medlemmar samma möjlighet till 
att välja , kommer vi att sända en 
lista med lämpliga namn på kan=ii
dater samband med tidningens 

vårnummer. 

Hjälp Fjällbacka att få ~i11 stånd den planerade 
konsfstensindustrin! Läs artikeln härom! Som 
Ni förstår, är kapitalbehovet stort. Ni kan ha 
avgörande betydelse genom att teckna aktier. 
Varje aktie lyder på kr. 100:-. 

Närmare upplysningar lämnar Fjällbackas indu
strikommittes ordförande Osten Hedenfjell. 

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

= HJ 

Nummer 1 

Landshövding Per Nyström: 

Största utsikterna till fram-

gång har bygdens eget folk! 
Föj' att ell bygd skall leva och Illvecklas, kräves icke enbart vissa 

il ,: turliga förlltsättni1lgar och goda k mnlm Ln,ika.tione r, Av ännll större 

betydelse är perso11liga initiativ och mod att ta. 1 isller Om någ(J1I 

sterteN' ett företag på en plats och lyckas dänned, följer i regel andra 

efter. Erfarenheten visar alt störsl.a u.tsikter till fmmgång har bygdens 

eget folk.' de känller förh åli:/1/de ua, trivs på platsen och har bättre 

förutsättningar att få, god arbetskraft. Därför bör alla initiat iv, som 

spirar upp på platsen - hm' blygsamma de än kan Sj 'nus - ägnas 

npp-märksamhet, förståelse och stöd. Ofta visar det sig svårt för ell 

företagare, .1'0111 börjar i mindre skala, a.ft nå förbindelser utanför 

den lokala 111G1'lmaden och med större ·iukö/Jare, En förening a~' 

da, ('y t, som l/U sta1'la1~ i F jällbaclw, l,an härvid vara till stort gagll. 

DeJ/. ken bi:iraga till att rikta 1lpptnärksa:mheten På Fjäl/backa och på 

F;ii!lbac!?c/>1'odukter och fÖr/nedla, värdef1llla. personliga kOll takter. 

DeH är i sig själv ett lIttryclc för samhällets livsvilja, och den är ett 

initiativ, .'.'Olil bådar gott för Fjäll backas framtid. J ag önskar de/l 

allt stöd - inte bara av Fjällbackabor henl1l1a och i försl,ingringCll. 

IItan även av alla de11l , .1'0111 u/,fttädd att Fjällbacka och dess skär

gård är det finaste SOlllmar-BohusläH har att ge. 

Havet kräver 

sina OFFER 
Ett sorge1:ud. som gav eko i 

Jkärgården sv'ed sig under efter
middagen fred agen den 12 oktober, 
då fi skarna, bröderna Helge och 
Göte Eiisscn från Gåsö, ej åter
v~,nde fran sitt krävande arbete, 
att i hå~t och stormigt väder vittja 
sina humm ertin or. De var vana 
och kunniga sj ömän, men trots 
detta blevo de offer för ett grymt 
ö~le. Deras hi\! blev. enligt vad 

Per _Vyströ1l1 

deras kamrater kunnat utröna, ned
pressad under en brottsj ö och 
sjönk ögonblickligen. Olyckan 
ägde rum mellan St. Håkärr och 
Svartingen enligt vad undersök
ningen gett vid handen. Man har 
nämligen där lokaliserat båtens 
läge på tolv famnars dj up, På 
grund av stormigt väder har man 
ej kunnat företaga en effektiv un
dersökning med dykarhjälp, men 
detta kommer att göras så snart 
väderleken medger det. De bort
gångna var ogifta men efterläm
Ilar sex syskon, släkt och vänner. 

T-wi 
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Sv år l ö s ta p ro b l e In fö l~ Lycka till! 
Fj ällbackas han tver kare Ett samhälle och kan ske särskilt 

ett bohuslänskt kustsamhälle synes 
ha förmåga att skapa lokalpatrio
tism och därigenom få samhälls
borna att intressera sig för sam
hällets problem. Fjällbacka tycks 
besitta denna förmåga i hög g rad. 

EVAS 
BAGERI & SPECERI 

FJALlBACKA - TEl. 14 

Rekommenderas. 

Sött in dina sparmedel 

ortens egen bank 

KVILLE SPARBANK 

Johan Olofssons 
Järnhandel 

Fjällbacka Tel. 40 

Den bästll inköpskiilJlln för 

Specerier - Charktlterier - De
likatesser 

ELONS LIVS MEDE L 
Tel. 21 FJlillBACKA Tel. 21 

SALTSJOFISK 

HUMMER RAKOR 

Fjäll backafiskarnas 
Andelsförening 

Fjällbacka 

Tel. Partiförsnljning 46, 88 
T el. Detaljförsliljning 222 

Industri skulle skapa bättre villkor 

Det nuvarande Fjällbacka mu- medel till närmaste stad för att 
nicipalsamhälle, som började be
felkas på 1600'-talet, var från 
törj an säkerligen enbart fiske
läge. Under sillperioden på 1700-
talet växte en betydande industr i 
fram, näl1li1igen tra.nkokerierna. 
Att dessa "trankok" var lönande 
kan man utläsa av den tidens 
skattelängder. mitten av 1800'
talet blev samhället hemort för 
ett stort antal seglande fa rtyg 
och vid århundradets slut kom kon
servindustri och i ännu högre grad 
stenhuggeriet att bli de domine
rande näringsgrenarna i orten. 

Stenindustrin har numera, som 
bekant, helt upphört i F jällbacka, 
då däremot konservindustrin fort
farande blomstrar. Dels finns 
Dorthes Konservfabrik, dels star
tade under 1940'-talet AB Gustaf 
Richters Konservfabrik i Lysekil 
en filial i samhället. Denna fabrik 
har innevarande år tillbyggts och 
bereder nu arbete åt all kvinnlig 
arbetskraft i orten, som önskar ar
bete i densamma. 

Hant\'erket har i Fjällbacka 
som annorstädes skiftat karaktär 
,-"dan 18DO-talet. Nya yrken har 
kommit till , såsom reparation av 
bilar, cyklar. båtmotorer och el. 
;.pparater. D essa serviceyrken ger 
<lrbete åt en del personer. V idare 
finnes på orten en snickerifabrik 
som sysselsätter 5-10 man och en 
mekanisk verkstad med 5-6 ar

betare. 
A v spannmålshandlare funnas 

förr ett flertal. Numera finnes inom 
samhäll et Lerstens Kvarn samt 
Västra Sveriges Lantmäns Cen
tralförening. Dessa ger arbete åt S 
- 6 f-'e rsoner. V år nyaste industri är 
pälsdjursuppfödning. En farm med 
tusentals minkar rfinnes inom sam
hällets gränser. 

P å grund a v jordbrukets ratio
nalisering behöver denna näring 
ej så många utövare som fö rut. 
Vissa hantverk behövas ej i sam
ma utsträckning som förr. Vi är 
då framme vid de svårigheter, som 
uppstå för handeln i ett samhälle, 
där befolkningen minskas. Dess
utom resa många med ol ika fä rd-

göra uppköp. Allt detta påverkar 
omsättningen i samhällets affärer, 
och blir den [ör liten, måste köp
mannen fly tta från orten eller 
börja ett nytt yrke. När handlan
dena flyttat blir det för litet att 
göra för hantverkare m. fl. Stä
derna locka med väl avlönat och 
framför allt jämt arbete året om. 
- Kvar i orten skulle då bli de 
yrken, som ej är beroende eV den 
nära liggande kun dkretsens stor
lek, d. v. s. jordbrukare, fiskare, 
pälsdj ursuppfödare cch konservar
betare. Vidare pensionärer och un
der två månaders t id de sommar
gäster, som kunde t r ivas i ett del
vis avfolkat samhäll e. 

Man värjer sig för slika fram
tidsutsikter. 

Önskemålet för samhä11cts del 
är nu, att det skall lyckas att hit 
förlägga den konststensfabrik, So!'1 
rJanerats sedan någon tid till
baka. Int resset i orten är stort, 
och så gott som alla är eniga om 
att förve ~ kligandet av planerna är 
ett livsvillkor , fö r att samhället ej 
skall gå katastrofalt tillbaka. 

Arnc Fred/und 

Bildandet av Föreningen fö r 
Fjällbacka visar, att detta samhäll s
intresse även finnes kvar bland 
Fjällbackabor, som lämnat hem
orten. 

Detta förhållande och tillkomsten 
av Föreningen för Fjällbacka har 
glatt oss hemmabor. Vi tro, att 
fören ingen kommer att bliva en 
stimulerande faktor i samhällsar
betet och att många initiativ och 
förslag skola komma från före
ningen och förverkligas i samar
bete med municipalsamhället. 

Genom Föreningen för Fjäll
backa kunna även sommargä';ter 
få en närmare anknytning till 
samhället och en möj lighet att 
hj älpa till i arbetet för dess fram
tid, vi lket vi hoppas skall bliva ~tt 
in tresse {ör många Fjä11backasom
margäster. Deras insats bör kW111a 
bli särskilt betydande, när rl ,~t 

gä11er samhällets näringsliv - cch 

att få till stånd ett vitalt näring-
liv är nu det främsta önskemålet. 

Föreningen för Fjällbacka önskas 
framgång i sin verksamhet! 

Östen fl cdcnfjpll 

ETT NYTT "1928" 
HOTANDE NÄRA 

Berömvärd insats av 4 brandkårer. 
Den röde hanen präntade åter 

s:n eldskrift över det li11a idyl
li slo fi skarsamhä11et och badorten 
Fjällbacka. Fredagen den 19 ok
tober kl. 15.45 stördes den lugna 
t illvaren av kandIarm, och brand
s i rene: nas hesa t j ut skar genom 
gatorna . E ld hade utbrutit i Fjäll
b :1, C k alf i s kanns Andelsförenings 
lokaler vid N arra Hamngatan. 
Omedelbart efter brandens utbrott 
röl jie en stark rökutveckling, som 
'ö: mörkade området. Fjäl1backas 
2,;en brandkår bekämpade elden 
frenetiskt g-enCl11 att vattenl;egjuta 

byggnaden . Den lyckades dock ej 
hindra att elden spred sig i den 
starka vinden. Ä ven bagarmäsl'lr~ 
D avid Setterlinds nyu~p [örcJa 0::1 
moderna bageri och b03tad.sfastig
het, vilken ligger !:ara en m~ter 

från Fiskeriföreningen, antändes. 
Hj älp anlände från brand~d"erna 

i Hamburgsund, Grebbestad och 
Tanum, men trots detta lyckacks 
man ej begränsa elden till de TVå 
nämnda fastigheterna, utan elden 
kastade sig över gatan t ill fröl,en 

Forts. på nUsta sida. 



Badorten Fjällbacka 
• 

S t i II gOing strong 
Camping populärt semesterfirande 

Så har åter en sommar gått till 
ända och för Föreningen Fjäll

backa Havsbad - i dagligt tal 
kallat badortsföreningen har 

tiden kommit för tillbakablickar. 
H ur har då sommaren varit? 

Frågan gå r till Baclortsföreningens 
kldkamrer fru SysteT Kahlman: 
"Det har varit fullt i varje vrå. 
l ag tre' r att efterfrågan på rum 
o~h lä:senheter skulle medgett ut
hyrning av dubbelt så mycket som 
nu funnits tillgång till. Av rums
gästerna har man kunnat märka 
en kcrtare säsong med kon centra -
tion till j uli, men kanske har väd
ret också varit bidragande till 

detta". 
Och så är tongångarna överallt. 

Fullt upp att göra, i många fall 

sn udd på rekord. 
Den nya semester melodin 

camping har satt sin prägel 
c~kså rå Fjällbacka. Ute på ca m
ringplatsen i Sälvik, där H enning 
Östberg ställer och styr, har det 
varit rekord: "Det har varit en 
arbetsam och rolig sommar. Det 
äT numera nästan bara bilcampare, 
scm slår upp sina tält. Ibbnd blir 
det en hel liten tältstad. De stan
nar 2-3-4 nätter och rusar sedan 
vi dare. Det gäl ler att se mesta 

Ett nytt ••• 

Agnes l ehanssons handels fas tig
het. Här lyckades man dock snabbt 
begränsa elden genom att denna 
fa stighet liksom de övriga form
ligen dränktes i vatten. Detta av
gjerde Backens öde. Om elden ej 
,tej"pat, hä r. hade katastrofen va rit 

oundviklill i elen storm som rådde. 
Längs gatorna och i skydd av 

fastigheter stod det köer av folk, 
vilka med spända blickar riktade 
mot den sprakande eldhärdelrfrå
gade sig: "Hur skall detta sluta? 
SkalJ ett år 1928 upprepas?" Men 
lyckan stod den djärve bi. Brand
männen s och övriga deltagare i 

släckningsarbetet kl3rade sin upp
p- ift o' å ett glänsande och målmed
vetet sätt e~h räddade därmed den ' 
>sa mla pittoreska bebyggelsen åt 

dess invånare. 
T-'ll' i 

möjliga av Sveriges land innan 
arbetet åter kallar. Men visst finns 
det "långliggare", som legat här 

år efter år på exakt samma plats 

och stannar hela sin semester". 
Vad gör då Badortsföreningen 

för att alla dessa sommargäster 
skall trivas och komma åter? l a, 
det mesta varken syns eller hörs, 
men det skulle märkas, om det 
inte gjordes något. Ta bara en 
sådan sak som rengöring av bad
stränderna på de badplatser, som 
Badortsföreningen har hand "m 
Varje år rensas stränderna fran 
sten, tång o. d., som höstens stormar 
och vinterns is fört med sig. Mera 
råtagligt är naturligtvis brygg
dansen. Men att det inte alltid 
bara är att skaffa en orkester -
vilket kan vara nog så knepigt 
det också - kan årets arbeten 
visa på. För att få bryggan i god
tagbart skick för dans har den re
parerats för nära 2.000 kronor. 
A ndra kapitaJslukande arbeten 
denna sommar har varit vatten till 
Sälviks campingplats och sist men 
inte minst Källviks tennisbana. 
Den har blivit mycket dyr. I gen
gäld har vi fått en tennisbana om 
vilken magister Broström, U drle
valla, som spelat på åtskilliga ny
b~·da banor, ger vitsordet: "Den 
tästa nylagda bana jag spelat på." 

Det lovar ju gott. Så nu får man 
hcppas 2tt ;:.ommargästerna värde

sätter vår bana. 
Och medan Ni nu "vilar upp" 

Er efter sommarens ansträngningar. 
lägger Badortsföreningen upp pla
nerna för kommande sommar. 

Arne FosS1f.rn 

Fru FORTUNA 
på gästbesök 

Dragningen den 15 oktober blp.v 

en lyckostund för Fjällbacka, då 

en 50.000' kronors vinst utiöl1 på 
en lottsedel , vilken innehades av 
samhällets lottförsäljare, innehava
ril111an av Fjällbacka Bok- & 
Pappershandel fru Kerstin Kroona 
och hennes son Ragnar. 

Johan Mjölner berättar: 

ILLASMAKANDE 
KAFFE VID 
PREMIXRDRICKANDE 
Första bekantskapen med det nu 

så oumbärliga kaffet skedde, vad 
Fjällbacka beträffar, år 1832. Fjäll
back" räknade då ett 80-tal bo

stadshus med en folkmängd av 
omkring 375 personer. 

En stormig höstdag kom en 
c,pansk fullriggare drivande segel

sliten och utan roder in mot den 
bohuslänska kusten. Vid Morön i 
yttre delen av skärgården strax 
\\I",r, cm Fj ällbacka, törnade full
riggaren mot klipporna och blev 

vrak, Besättningen, 35 man, om
kom. Fullriggaren hade varit ute 
i 7 år, korn nu från Västindien 

och lasten bestod bl. a. av k:lffe. 
Delar av vraket och lasten blevo 
liggande på sj öbotten, där fartyget 
törnat, men en stor del flöt om
kring i skärgården, och vid så gott 
som varje holme låg det kaffe vid 
stränderna. Kaffebönor bärgades 
därför i stcra mängder, men i,:gen 
av befolkningen ,förstod, hur det 
skulle användas. Man hade emel
lertid hört talas om att kaffet 
skulle kokas. Men att det först 
skulle "brännas" hade de inte vet
skap om. Man visste ju även att 
kaffe var en dyrbar dryck och fin 
vara, som endast de rika hade råd 
att förtära. Eftersom Herren nu 
välsignat stranden med något så 
dyrt och fint, skulle man väl 
smaka på läckerheten. ~fan la rle 
därför det "råa" kaffet i söt\"att-
en i baljor för att vattna ur sjövatt

net, samt torkade sedan hönorna 
dels i solen och dels i "~:titte" !Jå 

järnkakelugnen. Sedan kokades 
kaffet i grytor, liksom man kokar 
artsoppa, för att ,:1 srn:'n,ingom 

övergå till att spisa kaffesoppan 
med skee!. Men soppan hefa:1I1s ej 
slnakl i,f!. utan må 'lie såsnnl odug
hg till shfl lDii:ln i;:ko'öda ,o:n 

njutningsmedel utkastas. 
Någon tid därefter kom (!ct så 

två "tiggarkäringar", finskor. sonl 
det var så gott om på den tiden. 
till Fjällbacka. Dessa herättade 
att kaffet först skulle "bräl!nas" 
och sedan k0kas, då d~l i:lcy en 
mycket god dryck. Så skedde i;ven, 
och konsten att laga kaffe blev 
så småningom allmännare känd. 

Någon diverse eller specerihawl

Forts. på sid .. n 4. 

I JULI MANAD KOPER 

NI MINNESSAKERNA l DEN 

LILLA PITTORESKA 

STYRHYTTEN 

SJOBORREN 

HILDING FOSSUM 
FJÄLL BACKA 

TEL. 12 

Välsorterad Speceriaffär. 

MO BLER MOBELTVGER 
SANGUTRUSTNI NGSARTI KLAR 
MATTOR BALAT UMMATTOR 

Det lö nar sig att köpa 
möblerna i Fjäl lbacka. 

MOBELFORSALJ N INGEN 
FJALLBACKA - Tel. 53 

J. A. F R E D L U N D 
PLÅTSLAGERI 

Utför alla i branschen 

förekommande arbeten. 

ALGOT 
JOHA NSS ON 

BILSTATION 

Fjällbacka Tel. 10 

GaTE BORGS 
BANK 
Fjällbacka 

för ALLA Edm bnnkaffiircr 

Tel. 27. 

3 
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KOIllIller 

få 

BRACKE 
TRADGARD 

FJALLBACKA - Tel. 74 

Fjällbacka 
MASKINFIRMA 

(Wilhelm Steno.) 

FJÄLLBACKA - Tel. 5 

Gröna - Lids 

Pensio nat 

F JAllBACKA - Tel. 41 

Firma 

INVENTING 

FJALLBACKA - Tel. 22 

Aug:a Carlssons Eltr. 
Teleloll 3, Fjiillbacka 

Manllfaktllr-, Mode- och 

Kappaftär. 

Fjällbacka att 
en NY INDUSTRI? 

Betydande aktiekapital tecknat 

Under senare å r har det lör 

Fjällbackaborna blivit allt mer 

tydligt. att småfi ske, handel och 

hadortsrörelse inte utgöra en till 

räckligt stark ekonomisk grund

val för Fjällbacka samhälles fort

bestånd. Yi ha även dragit kon

sekvenserna a\' detta kOl15tateran

de och genom municipal samhällets 

organ gjort \'ad som kunnat göras 

för atl stärka samhällets närings

Ii\'. 

1945- 1946 byggdes fiske-

hamnen för att göra det möjligt 

att inom samhället få till slånd en 

fiskeflotta bestående av större far

tyg. R esultatet har blivit, att Fjäll

backa nu har trålare och en båt 

{ör snurrevadsfiske. Dessutom har 

tillkommit ett antal t rålare i skär

gården, vilka aha övernatta i 

fiskehamnen och landa sina fång s

ter i Fjällbacka. 

För närvarande planerar mun i -

cipalsamhället en lastkaj för han

delsfartyg. Anläggningen är kos t

nadsberäknad till c :a 380.000 kr. 

År 1944 tillsatte municipalfull

mäktige en kommitte med uppgi ft 

<!tt verka för att få industrier för

lagda till Fjällbacka. Kommilten 

har 

till 

lyckats få en konservfabr;k 

samhäl let vilken under inne-

varande år uttyggls så att den nu 

k?l~ sysselsätta ett SO-tal pej"son~r. 
Dessutom har genom kommittens 

l1'eclverkan en mekanisk verkstad 

kommit till stånd. Den sysselsätter 

för närvarande fem per-ioner, och 

man har anledning hoppas på rörel

sens vidare utveckling. 

Inclustrikol11mitten har även [ör

mecllat försäl jningen av ett straml

e mråde till Västra Sveriges r ,~ l~t

m2ns Centralförening. På om

r!'tdet skall föreninge n uppföra en 

s törre lagerbyggnad och ,iIoan

läggning. 

det väsentliga - att få en 

större industri för manlig arbets

kraft till samhället - har dock 

kommitten hittills misslyckats . Men 

nu har en möjlighet yppat sig

en Fjällbackasommargäst, direk

tör O. E. Johansson från Djurs

hs Im. med stor erfarenhet av in-

dL1strirörelse, har föreslagit, att en 

fabrik för framställning a v konst

stensprodukter skall startas i Fjäl l

backa. För slagss tällaren och in

dustrikommittcn h a r arbetat me:] 

projektet i över ett halvår. Kal

kyler och marknadsunder sökninga r 

visa, att fabrikationen skulle bliva 

lönsam. Förelaz-et beräkna s sys

selsätta 40c-SO män. 

Det är dock mycket 50111 åter

står, in11'1n projektet kan förverk

ligas. Den största svårigh eten är 

karitalan skaf fningen. T ota lt be

höves c:a 90C.CCJ kronor. varav 

min st 25e.CCO kreno r i aktieka!)i

tal. Fjällbacbbor och en del' in
tresserade person2r från bygden ha 

i smål;o~; ter tcckmt aktier för c:a 

55.eeC kn .. no1'. Därtil l l:eräknas att 

c :a le C . e~O kronor komma att in

flyta från sommargäster. S0111 lovat 

a tt teckm aktie. ]\:[en clet fordras 

Clnkring leO.eeC krenor till, och 

nu h orra., Fjäll hack:ls I mlu itri

k0111mittc, att Fjällbackahor. S0111 

vistas på amIn p'atser. men ändock 

ha intresse för sin fö:lelseort. skola 
teckna aktier och på -,å sätt hjälpa 

till att förverkliga octta in :hr,t:' i

prejekt. 

Om denna in:!!Ftri för manli g 

arbetskraft kom till stån :l, skul! ·e 

samhällets framti:1 te sig bely :l

li'?;t lju sare ech möjlighet skulle 

därigenom breda s många Fjäll-

1-C1ckarojk2r att få s in utkomst i 

samhället. 

Östen I-I edcnfjcll 

Johan Mjölner . 

lare fanm ej i Fjiillh:!ck I på SCll 

tiden Såd an a varer fick 
si<icke ]-. url köps i !1iirm:i , ( :~!-:e;~~~~~l 
l Fjiillhck:l fan1l, det dii fol k, som 

med j akter for med så:la ll:.1 sk icke

bud ech hacle det:a till yrk"! . 

Dessa v oro på den ti den J l~grid 
Rl1nclgren Bukten f. 1784 och 

Olle N il sson i Back~;l f. 1800. 
Är 1833 öppnacle C . A . \\1:an 

född 1804 och A. E. Gerl-, {(id:! 

1805 de första affärcrna i Fjiill
backa. 

SEGLING 
annu populärt 

Motorn dock svår 

konkurrent 

När detta skrives, i bÖrJ e'" av 

oktober, har två präktiga höst

stormar gj ort klart, att årets seg

lingssäsong är avslutad. I mitten 

av september kom elen i,j ;-"Ll ku

lingen från nordväst oc.h vre i ',e

dan åt höger lill '~11 s. k. "u<· 

noli ng". När vatl1' et :w v:n:len 

r",kas till ett grå tt moln, SO,l111le:1 

rasande fart f lygel- från K1.'11 k

hcl msränllan mot "l'ramsL-dnne·'. 

blir det bckymm<o,', ,lm! i i ;,' iigarc 

av småbåtar. Den här noroh-ii·;tc,] 

ölct IC:is fö:·töj ningarna 1;;'1 td 

håtar ocl, kastade dem t~I Dt Jan ~I -. 
fästena, Så Slllål1ingol11 ~ar.lla(k: ~; 

alla småbå tar, som kU1l:le f1ntZls, 

till småbåtsham llen vid OX1l:' ~ . där 

fö ru t räkt råla re, sj ömätningsfar

tyg och innemot hundrata let små

bå tar, trängdes om ut rymmet. 

Stormen förorsakade, att ett stort 

antal bå ta r togos på lancl under ck 
närmaste dagarna. Den 28 septem

ber kom storm från sydvä st. D en 

träffade "Ba-~ken" och K.ill vik me:1 

en styrka Zl v 25 sekundmeter och 

förorsakade en sömnlös natt fö;' 

dem, sem änllu ej lands:ttt sina 

båtar. 

Ja, nog finn s clet många små
båtar i Fjällbacka, men n1"n må ,!: 

tyvär r konstatera, att det för varje 

år bli r allt färr e segelbåtar. Många 

av dem, som förr voro hängivna 

seglare, har satt motor i sina bå· 

ta r. D etta märks också på det 

sj unkancle deltagaran talet i d: 

kappseglingar, sem S. S. Norder

viken varje år anordnar. - Un:ler 

14 års t icl h3.r segelsä llskapet å -

ligen utlottat minst en segelbåt. 

Dessa båtar har bi dragit till :l~t 

kan:segling numera kan allo.-dna' 

i Fjällbacka. Emellertid har hö '?;'! 

råtj; riser och lott2 ri skatt g jort ~t 

det i år ej kunde utlolt~ s nåo'en 
seg-ell-;åt. -" 

SCml112rC113 fö'r-sta k :ll;pscgl ing 

höll s den 15 juli och ha ,le sa:nlat 

17 deltagande båtar. Vinden n'
sydöstlig och oj äml1 md 10-] 5 

sek.m. styrka. Bästa tiden hade 25 
kvm. kostern Lisel ott. Hj ärterö. 

med 1,57,2 1. Därefter fö ljde 1 S 

kvm. skärgårclskryssa ren Raring 

:Forts. på sista sidan. 
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FRAN KYRKTOR,NET 
av B E N G T P L E IJ E L 

Det är inte fint att se ner j,å 

folk. Det anses jn i högsta grad 

opassande. Den som skriver dessa 

rad er g ör i alla fall så just 1HI. Jag 
stå,~ nämf.igen ba,kom en av gll/ggG1~- . 

Ila i kyrkt01~net. Här är det ingen 

SO/ll ser mig. M en jag har en l/n
derbar Ittsi/et över hela Fjällbadw. 

A t väster ser jag shärgården med 

dess 'myller a.v öa1~. At öster ser 
jag gårdarna och husen i B1~äc!?e, 
Ödsmål och Le1~sten. M at norr 

ligger Källvik och MÖI~hl/lt och 

sör/er1lt höjer sig Vetteberget, S01ll 

här och där lutar sig som el1 gQclI1-

lI1a1 nyfiken gubbe över dem som 

hY.w;t sin1, hus vid dess fot. 
Det fin//,,) ingen jämridå i Fjäll

bar/w. Ty 11111 t emellan Öst och 
f'äst. N orr och Söde?' ligger Fjäll

barka k}'l~ha. Här sänker sig Gnds 

.<fodhet ned t'il! oss genom Ordet 
och Sakramentet. Här får vi ta 

cnID! de Il kär1ek, SO/'JI, bär oss 
!Ima m va,rdagens påfrestnillgar och 

sli!llingar och som hjälper o'ss att 

1C'i ' lIIed va'randra och fÖl' var
('Hdra. 

O III man står i kyrkto1'1~et strax 

fö re klockan 10 en söndagsmorgon, 

kall '11an få se hur dörranw, öpp

Ilas och stängs i de flesta hl/sen. 

Och sedall ser man små "svarta 
prickar" som alfa rör sig mot ett 

bestämt Illål. Det är ban/en, som 
går till söndagsskola i Fjäl/backa 

1~-"rka. Glädjande nog får vi där 

ta elllot de allrl1l flesta barnen i 
Fjällhacka . Se.r duktiga, och ener

giska lärarinnor tar hand om dem. 
De goda illtryck, som barnen här 

få r. hoppas vi, att de aldrig skoJ[ 

glömllla , - En timme senare, 
strax före !doc/w,n elva" 1~an maj! 

fr ån kyrktorne t se h.w dö'rrarna 

återigell öppnas och stängs. M en 

11/1 är "prickarna:' större. Det är 

dl' äldre som söker sig till Hög

mässall . - En, a,v dem, som då 

kOI/II J/e r är Kantor Erik Eriksson. 

På senaste tiden ha1~ man !W1l;wt 

se hl/.1~ han gått och "myst" för 

sig själv. Det kan man ia1kttaga 

t. o. m. här 1bppifrån kyrktornet. 

Och ha'" har också altledning att 
vara belåten H an h01~ nä7'l1li[leH 

fått ell ny kyrkorgel att spela på . 
Den har nu två manu.aler och nitton 

olikc" stämmor. Jag visade den en 
gång för barnen i tredje och fjäl~de 

k1assell. Dc var 1I1j'cket iJl1.jJone
rade av de många "knapp.anla.", 

S01l1 lI1an /wndc> trycka på, och atl 

det gic1l att stela. både med händer 

och fötter .. ". 
Från ky'rll/ornet ser jag ochå 

den p1ats, där F örsa II1lillgshe1n
mc! ell gang sh all ligga. ett stell

kast if1'ån kyrkm.. Det skall bh 
härligt att få en egen 10lwl för 
det 7'I1ån.(lskiftande kyrkliga l Q1'

b(let i Fjäl/backa. Däl~ slwll dl' 

flitiga dalllerna i syföreningen få 

komma SOfl1111ml., där skon kyrko

bröderna ha, sina bibe1stI1,dier, läs

banlell beredas till /wllfirmati01h"1l 
och den första Nattvardsgången . 

där får vi våra församlillgsaftnal, 

auktioner och 1'1'1}'cket annat. 

Vad al/t 'verkar smått här upp

ifråll Kyrkton/Ct. Husen är små , 
människorna är små. Ja, våra 

prob1elll blir också småJ ' när vi ser 
dem fil sIlIlIla ovanifr-åii, När jag 

står här uppe i ky r ht'i\ II ct, kan 

jag inte ulldgå att täll/IO ' På, vad 
det är för likhet emel1an ett lI1än

Iliskolivs trasslighet och trans

formatOr/I 'intin k:.'!;J,w.J1·~ För dm 
oinvigde verkC/Jr ju ;){!allsformatorn 

bara ha ett vin/VarI' av trådar. 
J1!r en den invigde förstår, hur 

kraJtell går igel/Mil dem . Det finns 
En, som begriper sig på våra 

problem och som håller i trådarna 

av vårt livs virrvarr. Därför /;Iil~ 

11/[/11 kanske inte S01ll bäst hjälpt, 
011/ 1IIan ser ned på pI~oblelllen 

ntan ser uppåt i stäl1et. Tj' därifrån 

hommer kraften. 

AFFAREN med FARG 

Fisket sedan gammalt 

Fjällbackas 

I gamla beskrivningar över Bo
huslän brukar en lång rad fiske
lägen uppräknas. Däribland intar 
Fj ällbacka en ganska framskj uten 
plats. Fisket har för Fjällbacka 
varit en av de förnämsta näringar
na sedan urminnes tider. Sam
hällets geografiska läge, med sin 
stora och folkrika skärgård på 
"sj ösidan" och den stora jord
bruksbygden på " landsidan" gjor
de, att samhället blev mötesplatsen, 
dä r havets och landets produkter 
bytte ägare. 

Samhällets utveckling bestämdes 
av, vad havet kunde ge. Sålunda 
ga v de stora sillfiskena under se
nare delen av 1700-talet och det 
cmkring sekelskiftet ett storartat 
uppsving åt samhället. Då drogs 
folk till samhället från alla håll , 
och alla som kom fick sin bärg
ning av sillen. 

När sillen uteblev, betydde detta 
tillbakagång för samhället. Det 

k,lev nöd i skärgården. Det fiske, 
sem befolkn:ngen skulle leva på, 
var främst hummer och backfiske 
samt 
Dåliga 

någon mån ostron täckt. 
kommunikationer och 0-

moderna fiskem etoder gjorde, att 
fisket ej gav sina utövare en skälig 
bärgning. Många slutade ,fisket 
och börj ade i den då blomstrande 
stenindustrin, många ungdomar 
reste till Amerika. 

Omedelbart efter första världs
kriget skaffade sig några stycken 
fjällbackabor s. k. engelska kutt
ra r , som i huvudsak användes till 
makrillfiske i Nordsjön. Detta 
fiske bedrevs några år, men utan 
större framgång. Kuttrarna blev 
så småningom fraktskutor. N u äro 
alla borta. 

Under 20- och 30-talet skaffade 
sig allt fler av fiskarebefolkningen 
motorbåtar. Dessa var små och 
användbara för s. k. hemmafiske, 
varmed menas hummer- och backe
fiske samt' makrilldörje. FisketiII
gången var rätt god, men på grund 
av avsättningssvårigheter blev in
komsterna små för fiskarebefolk
ningen. detta särskilt under 30-
talets lågkonjunktur. 

Vid andra världskrigets början 
t .. g fisket bättre fart. Livsmedels
bristen i landet gjorde ·att fisken 
kunde sälj as t iII goda pr:ser. Det 
var bara att fiska så mycket som 
möjligt. Sillen kom tillbaka några 

"modernäring" 

år, visserligen enda·;t nägra veckor 
under vårarna men ändå synner
ligen välkommen. Fiskarebefolk
ningen fick härigen'l11l si n ekono
mi förbättr ad. Det har dock visat 
~:~ att småf:.!.1.:C't ej kall ge slna 

utövare en skälig bärgnin" om 
sillen uteblir . 

N u är det trålfisket , som är det 
mest lönande. I Fjillbacka finn;; 
det nu fyra trålare he:nmahörande. 
En av des sa är dock snurrevads
fiskare under sommaren. Dessutom 
landar ytterligare nio trålare re
gelbundet sina fångster i Fj,ill
backa. Des'sa äro hemmahörande 
en å Dyngö, en i Lån!;'sj Ö, sex i 
Hambtirgsunclsornirådet och en 
från Kalvö, Hafstensund. Det 
kommer även rätt ofta båtar från 
Göteborgsskärgården och lämnar 
sina fång ster i Fj ällbacka. Vidare 
finns det omkring 3a. s. k. små
fiskebåtar. 

Alla fångster s~,m ilan:lfö~e~ 

lämnas till Fjällbackafiskarnas 
Andelsförening. som även tillhanda
håller de förnödenheter, som be
hövs för fiskets bedrivande. Detta 
företag äges av fiskarna själva. 
Under senaste bckföringsåret '/,0 
1955-"0/9 1956 landades fi,k och 
skaldjur för 1,2 milj. kronor. Som 
jämförelse kan nämnas, att år 1939 
infördes till föreningen för kr. 
85.000., vartill kommer för upp
skattningsvis samma summa till 
;ivriga fiskr.andlar~ i Fjällbacka. 

Trots de ovan redovisade, sta rkt 
ökade försäljningssiffrorna är dock 
inkomsten för fiskarna i genom
snitt lägre än för jämförba ra 
yrkesutövare. Vad beror då detta 
på? Främst är det givetvis de 
fluktuerande priserna på fisken, 
När tillgången är god sjunker 
priset på fisken beroende på, att 
det då fiskas mer än som kan av
sättas på svenska marknaden. V i 
måste då uppträda på exportmad, 
naden, främ st Frankrike och Ita
lien och då i konkurrens med H0rr

män och danskar. Dessa ha genom 
kortare väg till fiskeplatserna möj-

1ighet att sälj a billigare, och de 
sälja därför även rätt mycket fisk 
till Sverige. 

De höga kostnaderna för fiSKets 
bedrivande är en stor utgiftspost. 
Sålunda kan nämnas, kostnarler.!a 

Forts. på sista sidan. 
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Familjenytt. på modernare fångstmetoder, mera 
diHerensierat fiske, så att fler 
sorters fisk erbj udes marknaden 
samt möj lighet till dj upfrysning 
av vissa fiskslag, särskilt räkor, 
när fångsterna är större ä~l mark
naden kan smälta. 

Säkerligen har många av de fjällbackabor, som flyttat från hem
bygden, intresse av att få del av personala nyheter. 

Här nedan presenteras därför det mest notabla på denna front. 

50 år 
Kontorist Johan Algot Torevi, 

50' år den 10 jan. 1957, Lersten. 
Kvarnägare J o·han Oskar Vil

helm Larsson, 50' år den 9 febr. 
1957, Lersten. 

Fru Justin.a Svea Kristina H olm
berg, f. Bolander, 50' år den 3 
mars 1957, Dyngön. 

Fru Ester Auron); Corneliusson, 
f. Fjällström, 50' år den 23 mars 
1957. 

Bilinstruktör John ElIlil H ell
berg, 50' år den 6 april 1957. 

Köpman Bror Evat Vilgo tt 
Valdne r, 50' år den 26 aprii 1957. 

Fröken Astrid Dagmar M ag
/lIlSSOn, 50 år den 28 april 1957, 
Hjärterön. 

Fru GötllJ Anna-Lisa Franzen, 
f. Kahlman, 50' år den 3 maj 1957. 

55 år 
Folkskollärare Hilding Brllno 

Edesten. 55 år den W mars 1957. 
Fru Annie Torborg Mellin, f. Jo

nasson, 55 år den 19 mars 1957, 
y!örhuTt. 

Lagerarbetare Sven Harald! 
C ornelillsson, 55 år den 11 april 
1957 .. 

Lagerarbetare Ka·r! Martin lvIog
nllsson, 55 år den 24 april 1957, 
Mörhult. 

Fröken RHth VaJ borg J ohans
son, 55 år den 19 j uni 1957. 

60 år 
S j öman J ohm~ M ål,ten J oha.nsson, 

60 år den 14 jan. 1957. 
Fröken Almie A11'1allia Valbom 

Pålssoll, 60' år den 20' april 1957. 
Stenarbetare A;rel T1I-re Zacl~

risson, 60' år den 27 april 1957, 
Mörhult. 

Fröken Dag11'1<1'r Lovisa Dorthe, 
60' år den 19 juni 1957. 

65 år 
Fru Annie Olivia Aronsson, f. 

Krantz, 65 år den 26 febr. 1957. 

I 
Fru Agnes Ingebory R1HtS, f. 

Eriksson, 65 år den 28 april 1957. 
Fru Anna Linnea Mårtenssol~, f. 

Niklasson. 65 år den 2 juni 1957. 

70 år 
Fröken Helga Konstontia Jo

hansson, 70 år den 24 dec. 1956. 
Fröken Ester Stllbelills, 70' år 

den '16 mars 1957. 
F. Mästerlotsen Artu!' Nalpoleon 

Westerberg, 70' år den 23 mars 
1957. 

Fru Anlla Teresia N ordJblo/11, f. 
Hansson, 70' år den 25 mars 1957. 

F. Mästerlotsen Karl Villfor 
Ekström, 70 år den 26 mars 1957. 

F. Bankkamreraren Bror Folke 
RllUS, 70 år den 25 april 1957. 

Stenarbetaren A ugllst Valde111a.r 
Andi'easson, 70' år den 3D juni 
1957, Ödsmål. 

75 år 
F. Sjömannen Gnstaf Olof Svens

son, 75 år den 2 dec. 1956. 
F. , Småbruksägaren Olof August 

AndreGIsson, 75 år , den 5 dec. 1956. 
Fröken Anno' Elisabet J ohall s

son,_ 75 år den 26 dec. 1956. 
F . Snickaren Korl Granqvist, 

75 år den 20 jan. 1957. 
F. Snickaren Robert Anselm 

Akerström, 75 år den 31 mars 1957. 

80 år 
Fru J ohallna. Sofia Ar0l1SS01l>, f. 

Nilsson, 80 år den 19 dec. 1956. 
Fru Ida' A1llanda OISSOIl, f. Jo

hansson, 80 år den 13 mars 1957. 

Fisket sedan .•• 

för båt och redskap samt drivme
del till en trålare uppgår till c:a 
50 % av bruttointäkten, räntor och 
avskrivningar inräknade. 

Utvecklingen av fisket hat· dock 
under senare år i stort sett gått 
åt rätt håll. Lönsamheten har 
blivit bättre och bättre beroende 

Fisket är för Fjällbacka den vik-
tigaste näringen. Det är många 
av samhällets och bygdens befolk
ning, som få sin inkomst härav, 
ej blott fiskaren, utan ä ven af
färsmän och hantverkare samt de 
i Fiskareföreningen anställda. -
N yss har en förödande eldsvåda 
härj at föreningens fastighet. Den 
är visserligen ej helt nedbrunnen, 
det som finns går att använda tills 
nybyggnad kan komma till stånd, 
om . det blir rätt snart. De gamla 
lokalerna voro i minsta laget. 
Föreningen hade tänkt att bygga 
till det gamla, för att kunna ta 
emot den ökade tillförseln. Det 
blev inget av med detta på grund 
av eldsvådan. Nu måste föreningen 
bygga helt nytt, och då förutsättes 
att det blir moderna lokaler, som 
är rymliga och försedda med så
dana anordningar som erfordras 
för att kunna ta hand om fisken 
på bästa sätt. 

Till sist! Ni Fjällbackabor i 
"förskingringen", som är intresse
rade av Er hembygds fortbestånd 
och utveckling, kan hjälpa till här
med genom att hos Eder fiskhand
lare begära fisk, räkor och hllll1-
mer från Fjällbacka. 

Arndt Berggren 

Segling ... 

av Otterö och stjärnbåten Kruska 
från Fjällbacka. Fyra i tid var 
S. S. N :s utlottare nr 11, Toyav 
Korsö, en moderni serad 15 kvm. 
koster byggd i Fjällbacka. Så 
följde de icke moderniserade 15 
kvm-kosterbåtarna Rank och Ella 
samt 10 kvm. snäckorna Slör och 
Lisbeth samtliga från Fjällbacka. 
10 kvm. Långedragsjullar : 1) 
Bris, 2) Abela. GKSS-ekor: 1) 
E40, 2) E51. 

OVERSTESILL 
Marknadens förnämsta 

sillinläggning 

Aktiebolaget Gud. Ric;hter 
KONSERVFABRIK 

Lysekil Fjällbacka 

Hamburg.unds Tryckeri AB 

Detta exemplar av Fjällbacka -
Bladet har sänts även till dem, 
som ej hunnit anmäla sig till 
föreningen. Nästa nummer av 
tidningen sändes dock endast 
till medlemmar. Anmäl Er där
för omgående genom att inbe
tala medlemsavgiften kr. 5:
till kassör Sten Kallin, Tall
vägen 14, Uddevalla. 

Seglingen den 29 juli samlade 
19 deltagare. Vinden var nordlig 
med en styrka av 2-5 sekund
meter. Bästa tiden hade 14 kvm. 
Långedragsjullen Lola, Dann
holmen, 3,56,25. Övriga pristagare 
blev: Trollungen Lena av Dyngö, 
kostern Toy, Korsö, kostern Rank, 
Fjällbacka, snäckan Lisbeth, Fjäll
backa, Långedragsj ullen Taifun 
II, Dyngö och GKSS-ekan E 138. 

Fjällbacka 
Bok- & Pappershandel 

Tel. 19 - Fjällbacka 

REKOMMENDERAS! 

Nisses 

F RISERSALONG 

FJALLBACKA - Tel. 125 

BERGS BILVERKSTAD 
FJÄLLBACKA TEL. 96 

GOOD YEAR 
DACK OCH SLANGAR 
GULF BENSIN - OLJOR 
ALBIN BÅTMOTORER 

Konfektyraffären 

CENTRUM 
FJÄLLBACKA 

Specialaffären för: 
FRUKT KONFEKTYREH 

TIDNINGAH FILM 


