
r 

FJILLBACKA BLADET 

- ----= 
Juni 1957 

Många fjällbackabor lllötte upp 
till helllbygdsträff under påsk 

Inbjuden opposition uteblev 

Fjällbackabor hemma och ute l 

förskingringen samlades under 
några timmar på påskdagen i Gröna 
Lid till en sammankomst för att 
diskutera munioipalsamhällets till
varo och överlägga om vad Sl)m 
kan göras för framtiden. 

Anledningen till sammanträdet 
var, att municipalsamhällets sty
resmän ville komma kontakt 
med "en som funderar", vilken un
der vintern i en tidningsinsändare 
kritiserat utvecklingen inom mun i
cipalsamhället. 

Trots det vackra påskvädret 
hade omkring ett hundratal per
soner samlats i lokalen när ord
föranden i Föreningen för Fjäll
backa Harry Järund, Lund, hälsa
de välkommen och redogjorde för 
anledningen till sammanträdet. Hr 
J ärund berättade om denna före-

Årsmöte 
Föreningen för Fjäll

backa håller i mitten av 
j uli årsmöte i Fjällbacka, 
då olika frågor om verk
samheten skall diskute
ras. 

nings tanke och arbete samt ville 
inte att man skulle ställa för stora 
förhoppningar på den. Vad vi kan 
göra är att försöka intressera 
personer att skapa industrier här. 
Han erinrade om insändaren, 
vilken även berörde Norra Bo
huslän samt gav "en som funde
rar" rätt beträffande exemplet med 
smålänningen. Kargheten i små
länningens tillvaro har g jort att 
ha klarat sig, och skall vi ha gjort 
något bill igt och bra, så får vi 
vända oss till smålänningen. 

Inte heller Bohuslän har haft del 
så bra - men det har kla rat sig. 
På senare tid har dock industrier 
gått fram med stormsteg och 
fisket har även utvecklat sig. För 
övrigt är det svårt, men kunde vi 
få in folk som vågade något, 
kanske vi kunde bli "ett Små
land". Hr Järund slutade sitt an
förande med orden: "Det vore 
trevligt om Ni kunde hjälpa före
ningen, så att denna kunde hjälpa 
Fj ällbacka. 

Arne Fredlund tog därefter till 
orda och skisserade på ett intres
sant sätt upp municipalsamhällets 

utveckling och tillbakagång genom 
tiderna. Sedan fisket varit en obe
tydlighet på 17oo-talet kom sill
fisket samt sjöfarten. Omkring 
1850 skaffade folk fraktbåtar och 
kaptener bosatte sig på gårdar inom 

STORA pengar 

omsättes i bad-

ortsfören i n gen 
Arne Fossum redovisar 

debet och kredit 

Man får ofta frågan var vi iBad
ortsföreningen gör av alla pengar, 
som kommer in på badortsfest, 
bryggdans - tombola etc. - J a, 
vart tar egentligen alla pengarna 
vägen? Låt oss ta en titt på staten 
för verksamhetsåret 1957, ett år 
som nog kan betraktas som ett 
normalår. 

Så här te sig inkomsterna: 
Tenni~banan ........ . . 1.000:-
Golfbanan ... . ... . ... . 2.000: -
Tombolan, dansbryggan 1.500:
Campingplatsen, Sälvik 2.000: --
Förmedlingsavgifter .. . 
Medlemsavgifter ..... . 
Bidrag från rörelseidk. 
Badorts.festen ....... . . 
Gåva 
Räntor . .. .. .. ... . .... . 
M /S Soten . . .. . . . .. . . 
Planhyra 

1.000: -
500:-
600:-

8.000: -
100: -
150: -
100:-
200: --

Kronor 17.150:-

Och här är hålen som de stop
pas i : 

Närmare meddelanden 
kommer fr.o.m. midsom
mardagen att ske genom 
anslag å olika platser i 
Fjällbacka. Fort·s å sidan 6 Tenni sbanan 800:-

_ .-::::::=:» HJ 

Nummer 2 

Amerikabrev. 

Redaktionen mottog för en tid 
sedan ett brev från det stora landet 
i väster. Vi blev mycket glada för 
den hähningen. Här nedan några 
axplock ur brevet. 

Det är så roligt att höra ifrån 
Fj ällbacka efter alla dessa år. Det 
är snart 28 år sedan j ag sade 
adjö till mina kära och vänner jag 
hade och ännu har där hemma. 
Skulle vara roligt att få komma 
hem och hälsa på Eder alla igen. 
J ag har min kära Mor och Syskon 
därhemma och många barndoms
vänner som jag aldrig kan för
glömma. Vi hade ju så mycket 
roligt i Fjälbacka på den tiden. 
Vi kanske hade det lite fattigt 
ibland. Men vi var alltid rena och 
som de säj er belåtna med det lilla 
vi hade och där var aldrig några 
ledsamheter på den tiden. J ag 

skulle tycka om att skriva mycket 
mera om gamla minnen från Fjb. 
Men tiden är kort för mej , får 
inte mycket fritid i America. Här 
är bara att arbeta långa timmar 
och affärerna är j u öppna till sent 
på natten här i detta rika America 
som de alltid skryter med så mycket. 
N u til1 sist hälsa till al1a bekanta 
och hela Fjb. så hj ärtligt från 
mej . J ag sänder 10 dol1ar för tid-
ningen . . ... . . 
-------_. --~ ~--

Golfbanan . .... . ... . . . 
Tombola, dansbryggan . 
Camp. pI. (Renh. 800, 
TC mm 700) .. . ..... 

Badkamrer 
Omkostnader 
Div. tjänster 

1.000: -
750: -

1.500: -
2.000: -
1.650: -
1.050: --

Forts å sidan 4 
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Är Fjä lLbacka på 
återgång? 

När undertecknad flyttade från 
Fjällbacka i början av trettio-talet, 
så fanns det ej så många utkomst
möjligheter i samhället. I stort 
sett så levde samhället på badorts
rörelsen, litet fiske, litet hamverk 
etc, 

Sedan dess har fisket utvecklats 
högst väsentligt. Det har kommit 
en samlad or'ganisation för distri -
bution av fisken, Vi har fått en 
rätt stor konservfabrik, och d v 
övriga företag kan nämnas en 
minkfarm, som är imponerande i 
sitt slag, Man kan således konsta
tera, att företagsamheten i sam
hället ökats betydUgt, men man 
frågar sig ändå, är detta tillräck
ligt? 

Ordföranden i municipalfullmäk
tige Östen Hedenfj ell yttrade vid 
det diskussionsmöte, som FFF 
ordnade på påskdagen: "Skall 
Fj ällbacka behålla sin position, är 
det nödvändigt, att riya arbets- och 
förtjänstmöjligjheter kommer till 
stånd." 

Man frågar sig nu vad som kan 
göras för att stimulera företag
samheten i Fjälbacka, Vi vet att 
ledningen för samhället arbetar 
mycket på problemet. Kan FFF 
åstadkomma något? Man kan 
knappast tänka sig alt föreningen 
som sådan skall skapa egna före
tag, Men den kan genom propa
ganda hjälpa till att få duktigt 
folk till Fjällbacka, folk med ini
tiativ, folk med kapita1. 

Enj.igt min uppfattning är upp
byggandet av nya företag beroen-

de av personliga initiativ och risk
tagande, Det hjälper knappast om 
för vissa industriändamål väl be
lägna tomter ställs till förfogande, 
om samtidigt inte den man eller 
varför inte kvinna f[nns, som är 
vill ig att starta det planerade före
taget, och som samtidigt besitter 
den styrka, energi och envishet, 
som fordras för att genomföra prG
j ektet på ett lyckligt sätt. 

Den näringsgren, som utan tvi
vel ligger bäst till för Fj ällbacka, 
är givetvis fisket. Från samman
trädet på påskdagen fick vi av re
presentanter för samhällsledningen 
klart för oss, att ytterligare ex
pansion inom detta område är 
möjlig, Beträffande förädlingen av 
fisken så har vi redan en konserv
fabrik, men det bör även ligga väl 
till med förädling av fisken i form 
av nedfrysning, En sådan anläg'5-
ning borde man kunna intressera 
någon av de större livsmedels
firmorna för, 

Den som går i Fjällbacka dag
ligen och ser bergen, holmarna och 
sj ön tänker kanske inte på, vilket 
naturskönt samhälle Fj ällbacka 
egentligen är, Han tänker heller 
inte på, vilken avkoppling fiske Gch 
segling kan ge på fritiden, JyleG 
alla dessa fördelar är Fjällbacka 
dock en plats där "det är gott "tt 
vara" , en plats där man gärna 
vill bo, ha sitt hem och sitt ar
bete. Detta borde bidraga till att 
få nya företagare att slå sig 1er 
i vårt Fjällbacka, 

Harry Järnnd. 

Tomtområde i Fjällbacka 
snart fullbebyggt. 

Området ute vid Håkebackarna, 
som utgj ort den gamla idrotts
platsen och som sedan styckats till 
tomter, är nu snart helt bebyggt, 
10 tomter har hittills försålts och 
nu återstår blott en. I dagarna har 
fiskare Arne Holmberg och mu
rare Bo Granqvist, båda fjäll
backabor, köpt var s.in tomt j 

kvarteret, som kallas Fullriggaren, 

Stora nybyggnader i 
Bohuslän. 

Länsarbetsnämnden tillstyrker hos 
arbetsmarknadsstyrelsen att bl. a, 
följande arbeten kommer till ut
förande: tillbyggnad av Grebbe
stads folkhögskola i Tanum för 
700,000 kr., Västra Sveriges Lant
mäns centralförening silos i Fj äll
backa för 300,000 kr., .. 

Fjällbacka önskar ej 
enkelriktad trafiko 

Fj ällbacka municipalfullmäktige 
behandlade vid samam,11träde ',o , • 

Hr Wilhelm Stenors begäran att 
en nämnd väljes för utredning <lV 

möjligheten att inom municipal
samhället uppföra hyreshus, före
drogs, Det upplystes, att det redan 
fanns en sådan kommitte och 
denna beslöt man nu utöka med ,I 

hr Stenor, Kommitten för anlägg-
ni ng av bastu- och tvättinrättning 
hade inkommit med förslag, Frågan 
om tvättinrättning avslogs men be
slöts att en bastu skulle komma 
till stånd, Vissa reparationer på 
badhuset skall verkställas för 300 
kr. Hr Elon Engberg m, fl., hade 
begärt att samhället skall ingå till 
länsstyrelsen med begäran att tra
fi ken vid Hällesporten ej skall 
vara enkelr,iktad i sommar. 

---------------------- - --o Filminspelning i 
Hamburgsund 

--'0------------------------, Ett svenskt filmbolag kommer i 

sommar att spela in en långfilm 

Fjäl/backa 
Bok- & Pappershandel 

Tel. 19 - Fjällbacka 

Allt i BÖCKER och PAPPER 
Kartor - Sjökort - Saven irer 

EVAS 
BAGERI & SPECERI 

FJÄLLBACKA - TEL. 14 

Rekommenderas. 

Sätt in dina sparmedel i 

ortens egen bank 

KVlllE SPARBANK 

Johan Olofssons 
Järnhandel 

Fjällbacka Tel.40 

Den hästa inköpskällan för 

Specerier - Chnrkuterier - De
likatesser 

ELONS LIVSMEDEL 
Tel. 21 FJALLBACKA Tel. 21 

Ko nfe ktyraffö re n CENTRUM 
i Hamburgsund, Huvudkvarteret I 
blir förlagt å Jacobsö, med inkvarte-
ring även ä Hamburgön, Enligt de L _______ , ______ -l 

Fjällbacka 

Specialaffär för.' 

FRUKT KONFEKTYRER 
TIDNINGAR FILM 

L-______________________________ I 

preliminära planerna skall middag 
intagas i fjällbacka, 
Storyn utgör ett lätt sommarfars 
och av de mera kända filmnamnen 
kan nämnas Isa Qvensel, Oaby 
Stenberg, Åke Söderblom och Egon 
Larsson, 
Kontaktman är överlärare S, Rud. 
Lindahl, som säkerligen har bekym
mersfulla dagar med lösandet av 
logi och annat timligt i ett redan 
tidigare överfyllt Sommar-Bohuslän, 

SALTSJUFISK 

HUMMEH RÄKOR 

Fjäll backafiska rnas 
Andelsförening 

Fjällbacka 

Tel. Partilörsäljning 46, 88 
Tel. Detaljlörsäljning 222 

-



Glupska 

1,500 kg. 
minkar 

djupfryst 

konsumerar 

om dagen 

Flink hona föder 13 ungar. måste vara insatt i ärftlighets- och 
födoänmeslära samt följ a modets 
alla växlingar. Just nu är det stor 
efterfrågan på vit mink Vad 50m 

blir modernt nästa år är ovisst. 
Kanske bli r det topal, topas, safir, 
palomino eller någon av de andra 
ca So olika färgtyperna, som måste 
fås fram. - I sanning ett omväx
lande yrke - från rengöring och 
lagning av burar till pälsauktion 
i Stockholm. 

För ett 2s-tal år sedan dansade 
mall och ro"dc sig i FuruIund, ett 
litet skogsområde öster om Lunne
myren. Numera är Fjällbacka 
Pälsdjursgård belägen å detta om
råde. Den startades där år 1952. 

N og har man hört talas om 

mink i samband med pälsar. men 
så mycket mer visste vi inte (lm 

detta djnr, förrän vi Annandag 
Påsk hade nöj et att få göra ett 
besök innanför stängslet till en a v 
Sveriges större minkfarmar, med 
ägarna, bröderna Carlqvist som 
ciceroner. 

Det är verkligen en imponeran
de anläggning, som har växt fram 
på 5 år. Vi kommer först in i 
"farmhuset" , en 2-våningsbyggnö.d 
lsX8X6 m., uppförd i cemellt
block för ett år sedan. Den in
rymmer först och främst fryseri, 
som rymmer 1.500' lådor eller 75 
ton fisk eller kött. Torsk, vittling 
och kött är nämligen huvudingre
dienserna i minkens föda. Det är 
mycket viktigt, att fisken ej är 
skämd, varför den inköpes i stora 
partier under vintern och fryses 
ner till 18 a 20 minusgrader. "För 
att täcka sommar1:;ehovet räcker 
inte vårt fryseri här, utan vi ~ar 

lager på 500 lådor i Hambnrgsund 
och lika mycket i Smögen", säger 
Sten Carlqvist. "Det behövs, tör 
på sommar'n går det åt 1.500 kg . 
mat om da'n". 

I bottenvåningen av huset finns 
dessutom en stor kvarn och mat
blandare, där fisken och köttet 
males och blandas med mjöl och 

vitaminpreparat 
Övervåningen är uppdelad i S 

rum, som användes först och främst 
när minken slaktas och skinnen 

torkas. 
Från 2 :dra våningen kan man 

se ut över sj älva farmen, och då 
får man en uppfattning om dess 
storlek. Tolv stycken 40' 111. långa 
minkhus med ungefär 200 bnrar i 
varje hus. Och fler skall det bli . 

När detta läses har den stora 
minktillökningen skett, men vid 
vårt besök gick bröderna Carl
qvist och väntade på den stora till-

dragelsen. H ur många "valpar" 
skulle det bli? Tretusen-fyratusen 
kanske. Varj e hona kan få ända 
upp till 13 ungar, men medeltalet 
är 4--5. Och sedan gäller det eltt 
sköta de små liven (ungefär en 
lillfingers storlek vid födseln) så 
noggrant som möj ligt, för att 
pälsen skall bli användbar. På 4 
månader är "valpen" fullväxt, c" 
v. s. ca 70---80' cm. lång svansen 
medräknad. 

I nov.-dec. är det en bråd tid 
på farmen, för då skall de dj ur, 
som ej skall bli avelsdjnr, slakL:s 
och flås samt skinnen skrapas och 
torkas . En man kan flå 25-30' 
djur pr timma, en imponera,lde 
arbetstakt. 

Skinnen säljas på auktion i Stock· 
holm. Det går så till, att de sor
teras i olika färger och kval it.<'er 
och värderas ungefärligen. De 
olika posterna föres in i en kata
log och efter denna sker auktionen. 
Ca 800'.000' skinn säljes per ar l 

Sverige, därav 85 % på export till 
U. S. A. Även Fjällbacka är alltiå 
med och bidrager till anskaHandet 
av värdefull dollarvaluta. 

Några uppgifter om vad det 
kostar att driva Fjällbacka Päls
djursgård bör nämnas. Födan un
der sommarmånaderna går till ca 
700 kr. per dag. Varje minkbur 
kostar ungefär 20' kr. i tillverk
ning och sedan måste nätet byt'lS 
vart 3 :dje år. Stora mängder vatten 
går åt. Det fås från en brunn vid 
N estorsgården. En ledning på 600 
m. har grävts ned därifrån. "Det 
kostade oss en hel del", konstate
rar Sten Carlvist lite bittert. 

Man får det intrycket, att pä13-
dj ursuppfödning är en mycket in-

Bare. 

Du mesta ega .. 

Att bohuslänil,gen har sinne iör 
humor är ju allom bekant. Redak
tionen har därför inte velat under
låta att ytterligare apostrofera 
detta med följ ande smakprov från 
samhället vid Vettebergets fot: 

Den 7G-årige hedersmannen Å. 

hade med allt större undran åsett 
en del i hans tycke alltför ofta 
varmbacJande badgästers besök rå 
Badholmen. Vid direkt fråga till 
Å . om han inte själv brukade bada 
varmbad, svarade denne: "En 
fresk kröpp höll er sej ren å sej 
sjöl". 

Fiskaren S., ö-bo m. m., hade 
en t,id besvärats av gikten och 
blev för den skull tvungen att resa 
till Uddevalla för behandling. Un
der buss resan till Dingle bar det 
sig inte bättre än att släpvagnen 
tappades vid \AJ rem. ChauHören 
märkte inte detta, varför S. upp
märksammade honom om för
hållandet med: "Styrman, styr
man, Du mesta ega", 

Så skall vi förtälja en historia 
från den tid då de allra första bad-

tressant men ä'ven en mycket spän- gästerna hade börjat visa sig i 
nande näringsgren. Spännande så fjäll backa. 
till vida, att man aldrig kan veta En av samhällets handelsmän ha-
hur stor tillökningen blir och ej de observerat att det varje dag sal t 
heller priset på skinnen. Risk~n några främmande karar på en bänk. 
för sjukdomar bland djuren är Han möter en gammal inföding 
även mycket stor. "Hittills har vi och spörjer: Va' ä dä för några som 
klarat oss bra", säger Sten, "men sitter där borta på bänken? 
det finns farmare. som förlorat vartill han får till svar: Jo, dä ä 
hela sin djurbesättning på några badgäster å dom ä här för å pro-
timmar". En djuruppfödare menera! 

I JULI MANAD KOPER 

NI MINNESSAKERNA I DEN 

LILLA PITfORESKA 

STYRHYTIEN 

SJOBORREN 

HILDING FOSSUM 
FJÄLLBACKA 

TEl. 12 

Välsorterad Speceriaffär. 

MOBLER MOBEIlYGER 
SANGUTRUSTN I NGSARTI KLAR 
MATTOR BALATUMMATTOR 

Det lönar sig att köpa 

möblerna Fjällbacka. 

MOBELFORSALJN INGEN 
FJALLBACKA - Tel. 53 

J. A. FREDLUND 
PLATSLAGERI 

Utför alla i bransch ·· n 

förekommande arbeten . 

ALGOT 
JOHAN S SO N 

BILSTATION 

Fjällbacka Tel. 10 

BERGS BILVERKSTAD 
FJÄLLBACKA TEL.96 

GOOD YEAR 
DACK OCK SLANGAR 
GULF BENSIN - OLJOR 
ALBIN BATMOTORER 
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Böcker om Bohuslän 

liv, inte minst fåglarnas Mång., 
fotografier, av vilka flera får be
tecknas som unika, förhöjer ytter
ligare intrycket av denna ypper
liga bok om ett stycke bohuslinsk 
skärgård. 

Den som har sina färdvägar till 
lands eller sj öss i Bohuslän har 
en god färdkamrat i Turistför,,-

"Nya levnadsvanor och nya atti
tyder vinner insteg. Kommer 
landskapet att bevara sin egenai·t? 
- Det beror mest på oss själva. 
Det beror på om vi vill leda denna 
omformnings process, så att den 
kommer att bevara vad som är 
säregtt för detta. Då måste vi 
först söka bevara kusten levande 
så långt nånsin är möjligt." ningens resehandbok Bohuslän. 

Så skriver landshövding Per 
Nyström i sin utomordentligt väl
skrivna och fint analyserande upp
sats "Med ansiktet mot havet", 
som inleder "Bohuslän", ett bild
verk från Allhems förlag. 'Jpp
satsen präglas av författarens kiir
lek till och intresse för .;iu län 
och hans sakligt grundade förhopp.
ningar om att Bohuslän skall för
bli ett levande landskap. En ~lt

märkt inledning till ett värdefullt 
bokverk. - I flera skildringar med 
illustrationer redogöres för vårt 
landskaps historia fram till våra 
dagar. Inte minst fängslande är 
"Från Bohus hamnar och Väster
hav", en bildsvit ur gamla atelierer 
och arkivgömmor, och "Våra da
gars Bohuslän", dryga 200 sidor 
med illustrationer, som fångat (~et 

mesta i nuets Bohuslän. Fjällbacka 
träffar vi .ofta på i reproduktioner 
av kända tavlor och i fotografier, 
av vilka flera är i färg. Det är en 
givande sysselsättning att fördjupa 
sig i d.etta verk, som förlaget ha r 
all heder av. 

En bok, som bör intressera alla 
Fjällbackabor är Artur Uhrbergs 
"Slzisser från V äderöarna". Börj ar 
man läsa den, lägger man den inte 
ifrån sig, förrän man läst den lill 
slut. Flärdfritt och fängslande be
rättar fö·rfattaren om livet på 'lä
deröbod under åren närmast före, 
under och efter första världskriget. 
Skildr ingar av så dramatiska hän
delser som novemberstormen 1911. 
då lotsen Fredberg på Dyngön på 
väg mot ett havererat fartyg spo
lades över bord från lotsbåten och 
omkom, växlar med idylliska situa
tionsbilder. Vi känner igen stäm
ningen från ett gammalt köpmans
hus, när vi läser om hur perso
nalen på Väderöbod gör sina jul
inköp hos Kapten Johanssons, blir 
bjudna på god förtäring och som 
julklappar får både portvin och 
cigarrer . Uhrberg kan även berätta 
om naturen på ett sätt, som röjer 
den vakne iakttagaren av dj uren, 

Efter en intressant uppsats "Bo
huslän - Havslandskap och gräns
land" följer en beskrivning 3V 

landskapet. Det har delats upp i 
geografiskt och turistiskt avgrän
sade områden, vars natur, kultur 
och näringsliv behandlas. Värdet 
av dessa besk6vningar förhöjes av 
utfÖrliga ortsbeskrivningar och 
förslag till turer i bygden. På spe
cialritade kartor har angivits bl. a. 
badplatser, utsiktspunkter och forn
minnen. Fjällbacka och dess skär
gård, "en av Bohusläns rikast nt
bildade och mest intressanta" be
handlas utförligt. Vi får bl. a. läsa 
om att Vedholmarna var upptagna 
som hamnplats redan på det äldsta 
sj ökortet över svenska vatten, ut
givet av holländaren Cornelius 
Anthoniszoon, och på den första 
svenska kartan över Bohuslän, 
tecknad år 1658. I beskrivningen 
över Fj ällbacka berättas det bl. a. , 
att Gustav Andersson troligen var 
den förste i Sverige, som lade in 
ansj ovis (1855). 

Synnerligen värdefull är litten
turförteckningen till bokens olika 
avdelningar. För Fjällbackas del 
hänvisas till Sverker Stubelius, 
Fjällba:cka., En vägledning . Denna 
mycket vederhäftiga beskrivning 
av vår bygd kom ut redan 1940 
och torde väl vara känd för de 
flesta av l'jälbacka-Bladets läsare. 

S},lve Larsson. 

Stora pengar ..• 

Arbeten på badplatserna 500 : --
Hyror .. .......... . 950: --
Div. arbeten 250: -
Musik, dans bryggan 1.500,: --' 
Brygga i Sälvik 2.000': --
Fest för medarb. i bad.-
.fest. .. . ..... . ....... 150: -

Reparation, danshrygg.. 500 : -

Att vid behov disp. av 
styrelsen 1.550: -

Kronor 17.150:
De i staten upptagna utgifterna 

äro s. k. rena utgiftsposter, d. v. s. 
inga avskrivningar å inventarier 
eller anläggningar. Utgifterna för 
tennisbanan är således vad det 
kostar för att ställa den i ordning 
för säsongen och för underhåll. 
Detsamma gäller för golfbanan. 

Utgifterna för tombolan vid dans
bryggan avser utlägg för vinster
na allt arbete utföres av frivilliga 
krafter utan kostnad för föreningen. 
På campingplatsen är det mycket 
som behövde göras, men på grund 
av den ansträngda ekonomin måste 
tempot slås ner och de viktigaste 
arbetena göras först. Diverse ar
beten på badstränderna dvser iord
ningställande och rengöring av pla':
serna före säsongens börj an. 

Den orkanartade stormen i höstas 
gjorde stor skada på badbryggan 

Säl vik. Det har i ett par år 
varit aktuellt med förstärkning,
arbeten där och nu måste det sh 

Odl en reparation därtill. Denna 
post kan betraktas som gans1{a 
typisk Det blir varje år någon 
större reparation, om det inte blir 
flera . Vad reparationer beträffar 
så har nog detta verksamhetsår 
sluppit ovanligt lindrigt undan, men 
föregående år var så mycket kost
sammare. 

För medverkande i badortsfesten 
har föreningen varje höst tillsam
mans med Idrottsplatsföreningen 
och Iclrottsföreningen en liten fest, 
för att visa vår tacksamhet för den 
hjälp vi fått under sommaren. Allt 
arbete med badortsfesten och det 
mesta av arbetet med iordning
ställande av festplatsen sker fri
villigt och utan ersättning liksom 
även arbetet vid tombolan under 
bryggdansen. Det är i stor utsträck
ning samma personer, som år efter 
år tar av sin fritid för att hjälpa 
föreningen . Utan deras insats skulle 
föreningen inte kunna arbeta. För
eningen är skyldig dem stor tack. 

De disponibla medlen äro inte 
stora, men det blev inte mer över, 
när allt det andra fått sitt. Det är 
mycket dessa medel skall räcka 
till. Allt oförutsett som alltid in
träffar. Reparationen av dans
bryggan är t. ex. upptagen i 500 
kr., men vem vet, det kan bli er. 

tusenlapp, om det vill sig illa. 
För förmedling av rum :Kh 

självhushåll får kamrerarekontoret 
in ungefär 1.000' kr. och Fjäll
backas rörel seidkare bidrager 
allmänhet med 25 kr. var. Som 
hjälp till finansieringen av brygg
dansen betalas m/s Soten 100 kr. 
och planhyra för försäljning av 
glass och varm korv ger 200 kr. 

J ag hoppas att Ni av denna 
genomgång skall ha fått en upp
fattning om hur Badortsföreningens 
inkomster och utgifter fördela sig 
och hoppas även på förståelse , om 
Ni skulle finna, att det brister 
någonstans när det gäller badsträn
der, tennis- och golfbanan eller an
nan verksamhet, som föreningen 
bedriver. Som Ni nu säkert förstår , 
så är det inte viljan som fattas . 

Arne Foss1t1l1. 

BRACKE 
TRADGARD 

FJALLBACKA - Tel. 74 

Fjällbacka 
MASKINFIRMA 

(Wilhelm Stenor) 

FJÄLLBACKA - Tel. 5 

Gröna Lids 

Pensionat 

FJÄLLBACKA - Tel. 41 

Fi rma 

INVENTING 

FJAlLBACKA - Tel. 22 

Gynna denna 

tidnings annonsörer! 
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FRAN 
av BENGT PLEIJEL 

Nä", detta, skriveh är det vår i 
Fjällbacka. Aprilsolen Ij'ser och 

värmer. Blåsippor, hästhov och 

scilla, vårens första blommo'r, h:lr 

blygt och en smllla yrvahet tittat 

fra111 III' ma,rken. På skolgårdarna 

hoppar uamen hage och påtar lw/a. 

På gator och vägar stanna,r de 
äldre tifl och tar sl:g en pra.fstund 

om det vackra. vädl~et. När snön 

och isen smälter och nalturen öptJ

nar sin riksdom för oss, är det 

inte då som om det ä·r något i vårt 

i/1 re som smälter bort och vi blir 
l;lera generösa och öppna 1110t var

a nd'rOl än annars. J a" det är svå rt 
att låta Mi att va,m glad då solen 

ler och hela IwluTen sj1l1~ger. 

26-35 92 
36-45 124 
46--55 142 
56-65 115 
66-75 97 
76-85 49 
86- 3 

DenIla upjJställning säger oss alt 

det fiuns gott om 'människor 7årle 

nnder 15 år och över 36 år. Jl!I el1 

det som måste ge farhågor för 

Fjällbackas fra1lltid är åldrarna 

16 till 35 år. En industri a·v något 
sl(1,g sl",lIe göra gott. Ett annat 

sätt att avhjälpa 1I11derskottet 

dessa åldrar är att försölw bereda 

större möjl,:gheter för de lmga 
fa1lliljer/w att bosätta sig här. Det 

0111 man går HPP i Kyrlllornct låter underligt då 1I1all säger otl 

och släller sig bakom en av gl"gg'1r-. det råder bostadsbrist i Fjällba.clw . 
na och ser nt över Fjällbacka upp- f m1lnicipalsamhället finns 335 /zus 

täcker man inte några blommoT. 

Inte heller .fer man så värst mån!Ja 

människor så hä.r års. Det är en 

St01' skillnad på vårens och S01l1-
m ,:reIVS Fjällbacka,. M en när blo'm

morna på allvar börjar titta fremi! 

1 trädgårdarna, då kommer också 
bina. Om sommw,rtid gör Fjäll

backe verkligen skäl för bl,kipa. 

Då hör man överallt ett sltrr av 
Sveriges aUa dialekter och tungo

mål. Vårens Fjällbaclw är mera 

id)'llisk och fridf1lll. Dock inte helt! 

Fjällbadlas barn och lmgdomar iiI' 
ingalunda alltid snälla och rara 
SOin små ulliga laQl1m. De han 

konsten att förshäclw de äldre 

med både mopeder och påsksmälIar. 

M en härigenom jävas det ofta 
hörda påståendet a.tt Fjällbacka 

endast slwlle va1'a ett pensionärs

samhälle. 
Det klmde kanske vara av all

mänt intresse att få veta 11 ur 

många människor det egentligen 

finns här i de olika åldrarna. Vid 

årssl,iftet 1956-19957 gjorde iag 

en sådan l/träkning. Den gäller 

Fjällbac ka kJ'rkobokföringsdistrillt , 
som förutom municipalsamhället 

omfattar öa:rna nian för och en del 

gårdar inåt randet. Vid årsskiftet 

fanns här 901 p'ersoner. H1W stort 

antalet perSo1ter äl' i de olika. åld

rarna visar nedanstående 7lppstälr

ning. 

0-6 
7-15 

16-25 

77 
121 
81 

men 90 av dessOl ägs av sommar

gäster och står därför obebodda 

vintertid. Nu. fimvs det dock en h.el 

del fjällbackabor som skulle Tw 
möjl1:ghet att hJ'ra 1ft ett par r1IlIl 

och hök. M en i stället för att hyra 

Ht åt de unga fmJ'l4ljerna, SOIl1 71ill 
bli bofasta hä,r, föredrar de att 

hJ'ra ut åt sommargäster. Det är 
ett allvarligt fel. M å detta därför 

läsas och beg'rundas under själv

rannsakan. 
Denna, artikel från Kj,rktomet 

har handlat om brommor och miiJL

niskor i Fjällbacka. Mämuslwn är 

ämnad att va.ra den vackraste 
blomman Gnds srw.pade värld. 

Den blom1l1an får inte viSl!!'l ned 
och trampa,s sönder. Det rinns 198 

bam i åldern O till 15 åri Fjiill

bada. Det är 198 vårblommor, 
som behöver vårdas ömt och med 

stor omsorg. En gång skall dc 

komma l/PP i ungdomens )o1I!11!etr 

och nå fram till åldrandets höst. 

Om de då skall vam lyckliga och 

goda människor bero'r m}lcket NI 
vz:tlun vård de får som barn. Vad 
gör vi då hrä i Fjällbacka för 

barnen r Denna vinter har det 

gjorts en hel del för dem . J ag tänk

er då särskilt på den hobbyverk

samhet, som de äldre barnen varit 
sj,sselsatta med under många 

kvällar. De har bl. a. fått lära sig 

hur man flätar korgar, gör bas/

saker och sköter en moped. Efter

som denna artikel skrives från 

Kyrktol'net, kan det väl t.7låtas 
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mig att nämna vår söndagsskola, ........ ........ .. ............. ................................ ,., 

som bereder oss mycke1~ glädje. Fjo ä llbacka 
Hit till kyrkan har de flesta av va pen 
barnen kommit söndag efter SÖll- ..... , .................. .. .................................. .. .. .. 

dag. Vi hoppas att det som vi ge'r M"n icipalfulhnäktigcs ordföran

dcnl här i söndagsskolan och det dc bel ältal' här om Fjälll:acka va-

som de får lära sig genom hobby- pens tillkomst och gcr dlirtill ett 

v erksamhet ska.Jl få bli till mycken I,ar goda tips. 

hjälp och stor betydelse för hela År 1948 hade Fjällbacka varit 
deras framtid. 

J ag förmodar att denna artikel 

hises (,V el! eller annan sommar

gäst. Till dem vm Jag till sist 

saga ett varmt välkommen till 

Fjällbaclw och till FJällbacka 

k'yrka. Glöm inte att människan 

är ämnad att var den vackraste 
bl01l1111an i GudoS skapade värld, 

Den bl0111111an får inte viss1UL ned. 

Den behöver näras och vårdas 
genom Guds Ord och Sakrament. 

Föreningsnytt 
Medlemsantalet i , Föreningen för 

Fjälbacka är nu uppe i 227 st. , en 
ej föraktlig s,iHra. Men fler kan 
det bli! Uppmana bekanta, som 
har något gemensamt med Fjä1\
backa och ännu ej löst sin med
lemsavgift, att göra detta. Sätt in 
5: - kr. på postgirokonto 410318. 

Äve:n hemmavarande Fjällba!::kl
bor är välkomna som medlemmar! 
J u fler medlemmar föreningen har, 
desto större möj Iig'heter har den 
att bl i något för Fj ällbacka. 

Styrelsen hade hoppats på mer~ 
aktivt deltagande av medlemmar
na beträffande tidningen och verk
samheten i övrigt i form av för
slag, insändare och kritik, Hit

tills har sekreteraren mottagit brev 
endast från en medlem. Det var 
ett mycket intressant och veder
hähigt brev angående konststens

tillverkning, för vilket vi tacka. 
Säkerligen är det många med

lemmar, som kan komma med för
slag angående vad denna tidning 
bör innehålla. Likaså finns det 

kanske någon, som kan ge tips 
om, vad som skulle kunna göras 
för Fjällbacka. 

Ilctdiffandc fii l'eningcns å"smöte 

hiiuvisa vi till alll~O ll S i daAfJlS ti(I
ning å första sidan, 

Låt oss gynna FjäLlbackas nä
ringsLiv genom att göra våra 
inköp i butikerna i samhället 
och gynna dess hantverkare. 
Ju större Förtroende vi visar 
FjäLLbackas Företagare, ju bätt
re möjLigheter Får dessa. 

municipalsamhälle i femtio år. 
Vid municillalfullmäktiges sam

manträde den 25 oktober 1947 före
låg förslag, att femtioårsj ubile
umet skulle hugfästas genom att 
samhället erhöll en vapensköld. 

Fullmäktige utsåg därför en kom
mitte, som fick i uppdrag att föra 
detta ärende vidare mot förverk
ligandet, och den 3 december 1948 
blev Fj ällbacka vapen gillat och 

fastställt av konungen. 
Kostnaden för vapnet uppgick 

till 430: - kronor, varav munici
palsamhället bidrog med 50:
kronor. För att täcka den kvar
stående kostnaden företogs en in
samling bland Fj ällbackabor och 
organisationer inom samhället. Det 
behövliga beloppet - och mera:in 

,å - blev inom kort insamlat. 
Vapensköldens utseende framgår 

av illustrationen i denna tidning, 
men det kan nog vara av intresse 
för fjällbackabor borta och hemma 

att veta, vad de i vapnet ingående 
figurerna symbolisera. Båten är av 
en typ, som förr byggdes i Fjäll
backa och mycket användes av 
Fiskarbefolkningen i orten. Några 
sådana båtar finnas ännu kvar i 
samhället. De båda fiskarna på
minna om att Fjällbacka är ett 
gammalt fiskeläge och merkurista

ven erinrar om Fjällbacka såsom 
plats för handel och utskeppning. 

Vapensköldens syfte är att vara 
en symbol för samhället och ge
menskapen mellan fjällbackabor. 

Fjällbacka vapen har dock fått även 
en annan betydelse. Varje år sedan 
1949 har sålts julkort med vapen

skölden avbildad. Denna försälj
ning ombesörjes aven kommitte, 
som municipalfullmäktige tillsatt. 

Aug:a Carlssons Eftr. 
Telefon 35 fjällbacka 

Manufaktur-, Mode- och 

Kappaffär. 
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I DROTTSNVH ETER 
Den som tager en promenad 

runt Wetteberget och kastar sina 
blickar mot J oredfjorden, upp
täcker att det nere vid det gamla 
Häggametarpet växer fram en 
modern idrottsplats. Idrottsplatsen 
beräknas vara färdig 1957-1958, 
eller i god till V. M. i fotboll i 
Sverige. För att ej väcka någon 
förhoppning om V. M.-fotboll i 
Fjällbacka, vill jag redan nu med
dela att någon ansökan om V. M.
matcher ej inlämnats av Fjäll

backa I. K.! 

Idrottsplatsen innefattar 2 st. 
fotbollsplaner, hopp-, löpar- ·)Ch 
kastbanor samt omklädningsrum 
v. c. och duschar. Med andra ord, 
Fj ällbacka Municipalsamhälle kan 
glädjas åt att få en fullt modern 
idrottsplats. 

En idrottsplats tillkomst är fö·re
nat med mycket arbete och till 
detta erfordras en stor summa pen
ningar. Genom försäljning av gam
la idrottsplatsen, anslag från Riks
idrottsförbundets Idrottsplatskom
mitte, anslag från Kville kommun, 
en donation från framlidne Hjalmar 
Falck och frivilligt arbete av 
idrottsungdomen, kan idrottsplats
en förverkligas. Som alla liknande 
föreningar betungas Fj ällbacka 
Idrottsplatsförening på den ekono
miska sidan, men det är vår för
hoppning att ekonomien ej skall 
h in d r a i d r o tt splatsens färdig
ställande. 

Det vore önskvärt om den idrotts
liga sidan erhöll samma kvalite 
som den snart färdiga idrott.s
platsen För närvarande seglar fot
bollslaget i medvind, unga för
mågor växer fram och intresset är 
större än någonsin. Spelare med 
gamla rötter Fjällbacka del
tager i vår representationselv:1, 
och förverkligar därmed Före
ningen för Fjällbackas ideer. Våra 
trotjänare Klark (Karl-R. Krantz) 
och Ebbe Karlden kämpar ännu 
med framgång och räknas fort
farande som våra stöttepelare. 
Något avancemang upp i en högre 
serie är ej att räkna med. dä,·till 
var höstomgång'ens elva alltför 
ihålig. 

Den avslutade bandy säsongen 
får anses som hedersam för F. r. 
K:s del. Den begränsade tillgången 
på is verkade dock i ogynnsam 
riktning. 

Fria idrotten har ännu ej tagit 
sin bör j an för året, men det är 
vår förhoppning att friidrottsbasen 
Wilhelm Stenor i år liksom före
gående år ser till att vi får val'a 
med att dela Norra Idrottskretsens 
och Idrottsförbundets medaljer. 

Ingemar Järttnd. 

Styrelseval m. 111. 

21 febr. Val av styrelse i Fj äll
backa T. K. : Ingemar J ämnd, ordf. , 
Sten Carlqvist, v. ordf., Marga
reta vValdner, sekr., Bengt Olofs
son, kassör, Bernt Persson, mate
rialförvaltare och Gunnar Ahs

berg, v. sekr. 
23 febr. Ingemar Järund vald till 

styrel'Semedl.em i Bohusläns F. F. 
för åren 1957-58. Vice ordf. för 
1957. 

Tillskott till l'otbo\ls1"1i;e! 

10 okt. -56. Gunnar Ruthberg, 
Skogens r. F. Spelklar 26 april 
1957. 10 okt. -56 Karl Göran 
Pettersson, Kärrets r. F. Spelklar 
24 maj 1957. 19 febr. -57 Harry 
Engström, Vallsjö r. F. Spelklar 
omedelbart. Sven-Olof Juliusson, 
Rabbalshede r. K. Spelklar 16 juni 
1957. 23 april -57 Stig-Tore Berg, 
M unkedal s I. F. Spelklar 5 juli 
1957. 

SEGLING. 
Under de sista åren har segel

sällskapet Norderviken i Fjäll
backa fört en tynande tillvaro. Dels 
är det ej modernt att kappsegla 
och dels har sällskapets äldre sty
relseledamöter tröttnat på upp
giften att skaffa medlemmar, som 
finansierar byggandet av lottbåtar. 

N u har nya krafter tagit itu med 
arbetet och började verksamheten 

med att anordna en korg fest, som 
gav sällskapet några hundralappar 
i den förut tomma kassan. 

Upplivade av framgången har 
styrelsen redan beställt en 17 fots 

Orustsnipa, som blir medlemsbåt 
1957. Den skall till sommaren ta' 
upp striden med Georg Aronssons 

"Lisbeth". Går lottförsäljningen b:-a. 
kan vi kanske förvänta flera merl
lemsbåtar kommande år, segel
sporten till fromma. 

Så nu gäller det bara att köpa 
medlemskort. 

Arne Fred/llnd. 

---~.------------ AB ForselIs Konststensgjuteri i 
Många fjällbackabor Norberg och utsikterna att komma 

samhället. Bygden blev vida känd 
och fartygen seglade omkring på 
haven bl. a. till Amerika. Denna 
tidsepok var Fj ällbackas andra 
storhetstid. Sedan kom ångfartygen 
och slog ut segelfartygen. 

slutet av 1800-talet kom den 
industriella utv~cklingen, stenindu
strin Denna sysselsatte omkring 
lOO-talet personer och det var en 
katastrof, som kom över bygden, 
när den försvann och inget annat 
kom istället. 1920-talet ansåg ta
laren var en lycklig tid för sam
hället. Då utbyggdes kommunika-

tionerna och bättre kontakt upp
nåddes med omgivningen. För 
hantverkets del var det den bästa 
konjunkturen då. 1930-talet karak
täriserades av hjälpverksamhet med 
statLiga arbeten och då anlades 
samhällets ledningssystem, idrotts
plats m. m. Även fiskehamnen korn 
till då och fiskebåtar förvärvades. 
Talaren hOj"}pades på att fiskets ut
veckling skulle göra en utbyggnad 
av hamnen berättigad. 

Uncler 1940-talet tillfördes sam
hället en konservindustri, vilken 
nu är av storslagna mått och där 
det sysselsättes många personer. 
II r Fredlund trodde även att för
värvet av Nestorsgården blir till 
fördel framtiden även om det 
ännu inte gett så mycket. Spann
målshandeln är gammal i Fjäll
backa och kommer att bestå, då 
V. S. L. C. skall uppföra en an
läggning här. Vidare komm~r 

fisker,iorganisationen att bygga mo
derna lokaler för sin verksamhet. 

Under den tid som sedan följde 
för diskussion lämnade ordföran
den i Fjällbacka industrikommitte, 
Östen Hedenfjell, en ingående re
dogörelse för kommittens arbete, 
\',ilket började på 40-talet. Han 
efterlyste "en som funderar" och 
ansåg, att denne borde säga något 
vid det här laget. Då så ej var 
fc:llet, fortsatte han och konstate
rade, att man ej så ofta lyckade5 
i sitt arbete. trots att det gjorts 
en hel del försök. Konservfabrikrn 
hade lyckats efter ett flertal iin 
arbete Vidare hade inköp av tomt 

till en lösning är nog minimala, 
trodde talaren. Ett hamnförslag 
till ny utlastningsbrygga l,igger 
kostnadsberäknat och klart "nen 
har bordlagts av myndigheterna 
beroende på arbetslöshetsfcfrhållan
dena. Man hade även försökt att 
starta ett varv i Fj ällbacka. Detta 
hade dock strandat på, att dåva
rande landshövdingen ansåg att om
rådet Sälvik, där man tänkt sig 
varvet, skulle vara fritidsområde. 
På den tiden var badortsrörelsen 

samhällets A och O. - Att säga 
något om framtiden är svårt, sade 
talaren till sist, men läget är ej 
lysande. Om kommunen kunde 
samla några industrier till tätorter
na, skulle vi nog kunna hålla ställ
ningen i befolkningshänseende. 

Direktör Knut Eriksson, Stock
holm framhöll önskemålet att bad
orten skulle söka få en sjukgym
nast för massage i samband med 
baden. - Han beklagade, att inte 
någon annan plats kunde upplåtas 
till ett varv t. ex. i Mörhult, efter
som kommitten nedlagt ett så 
energiskt arbete härför Hr 
Fredlund berättade, att om den av 
samhället begärda inkorporeringen 
av vissa holmar vid Mörhult komme 
till stånd, skulle det bli plats för 
ett varv. 

Till sist visades en gammal mm 
över Fjällbacka under sommar
dagar. Den visade glimtar från 
sommarfesten, seglingar, tennisspel. 
hotellbesök m. m. för 30 år sedan. 
Slutligen tackade hr Harry Järund 
för deltagandet i sammanträdet. 

T-wi. 

Fjällbacka vapen ... 

Vinsten av försäljningen tillfaller 
Stiftelsen Fjällbacka Pensionä r, 
hem, som hittills erhållit 1.750:-· 
kronor genom försälj ningen. 

Det är dock önskvärt, att vapen
bilden mera kommer till använd
ning. Nu kommer den till synes 
endast på j ulkorten och dessutom 
finnes den uppsatt i Kyrkskolan, 
där mun ici-palfl1'll mäjktige bruka 
hålla sina sammanträden. Därat-

till spannmålssiloanläggningen för- över skola vi nu få se den av
medlats. Hr Hedenfjell övergick bildad i Fjällbacka-B1adet. Men 
sedan till kommittens arbete med den borde även pryda municipal
"tt söka tillföra platsen en konst- samhällets och Föreningens för 
stensindustri. Det har bedrivit" Fjällbacka papper och handllingar. 
hårda och intensiva fÖrhandling-ar. Slutligen att förslag till Före
Tvenne gånger har parterna i det ningen för Fjällbacka : AnskaHa 
närmaste var,it överens, men iinnH märken med vapenbilden och för
har ej slutligt avtal träffats med sälj a dessa märken till förenings-



"Bräcklig" behövde inte oroa 
SIg för besök av kronofogde 
Med utgångspunkt från 1810 års mantalslängd lämnar här 

Johan Mjölner en intressant redogörelse. Materialet är omfattande, 
varför vi varit nödsakade att göra en uppdelning. Återstoden 
av artikeln kommer att införas i nästa tidningsnummer. 

Vem bodde i Fjällbacka för 
150 år sedan? 

J a därom kan man ej få besked 
genom gamla kyrkoböcker, ty dessa 
brunno upp vid K ville prästgårds 
brand den 20 febr. 1904. Den enda 
uppgiftskälla som då finns är ur 

gamla mantalslängder. Dessa äro 
dock från så långt tillbaka i tiden 
br istfälligt förda och uppgifterna 
häri äro mycket kortfattade :)Ch 
dunkla. Från år 1810 har jag en 
;wskrift av mantalsuppgifterna :ör 
stränderna Fj ällbacka och Mör
hult som jag harmed skall återge 
samt på samma gång anteckna om 
dessa persrmer numera har av· 
komlingar boende här. N ummer å 
husen voro då ännu ej utsatta. 

1: Anders Gårviks änka, Olof 
12 år, Johan 10 år. Christina 11 / 2 

år . Har numera 5 avkomlingar 
boende å Fjällbacka och Kalvön. 

1 : J onas Hansson, hustrun 48 år, 
Lars 12 år. Har numera ej några 
avkomlingar boende i Fjällbacka. 

1: Anders Olsson, Gårvik, hustru. 
Har numera ej några avkomlingar 
boende i Fj ällbacka. 

1: Lotsdräng Pehr N ilsson, be
friad, Olof Larsson 52 år, bräck
lig. Pehr Nilsson har numera tre 
avkomlingar boende i Fjällbacka. 

1: Johannes Larsson, 56 år , 
hustrun 44 år, bräckliga. Petter 8 
år, Catarina 4 år. Har numera ej 
några avkomlingar boende i Fjäll
backa. 

1: Peter Åkerström, hustrun, 
pigan Oliana, Agneta 1/2 år. Har 
numera 18 avkomlingar boende i 
Fj ällbacka och å Väderöarna. 

1: Carl Christensson, hustrcl11, 
pigan Ingeborg, Christina 2 år, 
Johanna 1/2 år , Svåger Anders 26 
år, blind. Har numera ej några 
avkomlingar boende i Fjällbacka. 

1: Nils Hansson-Backe. 46 år, 

medlemmar och hemma-fjälIbacka
bor. Märket skulle bäras vid sam
manträden och möten, där ange· 
lägenheter behandlas som beröra 
Fjällbacka. Försäljningen kunde 
kanske inbringa en vinst till före
ningens kassa. 

Östen Hedenfjell. 

hustrun, Olof 9 år, Johannes 4 år, 
J ohanna 11 år , Britta 12 ar , 
Kerstin 7 år. Har numera fem av
komlingar boende i Fjällbacka. 

1: Anders Johansson 31 år, pigan 
J ohanna, moder J ohanna 70 år, 
svåger Niklas blind. I-Iar numera 
ej några avkomlingar boende i 
Fj ällbacka. 

1 : Andreas J ohansso11, Sanne. Har 
numera ej några avkomlingar bo· 
ende i Fj ällbacka. 

1: Olof Nilsson, hustrun, Ag
neta '/" år. Har numera ej några 
avkomlingar boende i Fjällbacka . 

1: Borgaren i Strömstad Chris
tian Hansson, hustrun, dräng 
Christian 26 år, pigan Ingrid, Anna
Britta Hasselqvist 41 år, vanför, 
fader N ils 76 år . Har numera ej 
några avkomlingar boende i Fjäll
backa annat än om sommaren. 

1: Olof Jakobsson, hustrun, Britta. 
Har numera ej några avkomlingar 
boende i Fjällbacka. 

1: Olof Hansson, Britta, Carl. 
Har numera tolv avkomlingar bo
ende i Fjällbacka. 

1: Christian Bruce 23 år, An
dreas 24 år, syster Maja, fader 
Hans 68 år, bräcklig, modern J 0-

hanna 62 år, bräcklig, änkan 
Maria 62 år , bräcklig. Fader Hans 
har numera förtiotvå avkomlingar 
boende i Fjällbacka, Dyngön, 
Valön och Väder ön. 

1: Olof Färdig 31 år, hustrun, 
Andreas 7 år, Oliana 1/. år. Har 
numera ej några avkomlingar bo
ende i Fjällbacka annat än om 
sommaren. 

1 : Lotsdräng Anders Andersson 

49 år och befriad, hustrun 47 a:' 
och vanför, Anna 12 år. Har nu
mera ej några avkomlingar boen
de i Fj ällbacka. 

1: Hans Lere 38 år, hustrun, 
Anders 10 år, Ingrid 12 år, Aron 
8 år, Olof 5 år, Adolf 3 år. Har 
numera ej några avkomlingar bo
ende i Fj ällbacka. 

l: Olof Flängdal 64 år, hustn111 
32 år, sjuklig. Har numera ei 
några avkomlingar boende i Fjäll
backa. 

1: Niklas J 011aSS011 32 år, pigan 
Karin, hustrun 41 år, bräcklig, 

Johan 8 år, J oh anna 5 år, Hilmer 
2 år, Agneta 1 år. Har numera ej 
några avkomlingar boende i Fjäll
backa. 

1: Lotsen Engelbrekt Andersson 

37 år, allmosehjon. Har numera 
ej några avkomlingar boende i 
Fjällbacka. 
befriad, och utfattig. Änkan Anna 

1: Anders Hermansson. Har nu
mera ej några avkomlingar boende 
i Fjällbacka. 

1: Lars Lere, hustrun, Ädla 8 
år. Tobias 3 år. Har numera ej 

na'rra avkomlingar boende i Fjäll
backa. 

1: Borgaren i Strömstad An
dreas Falck, hustrun, trädgårds
drängen. Erik 5 år . Sonen Pher 
14 år. Drängen Johannes 25 år, 
pigan Anna och Marta-Lena, Anna 
9 år, Beata 5 år , Lotta 3 år, Olof 
l år. Har numera ej några avkom
lin:.;ar hoende i Fjällbacka annat 
än om sommaren. 

1: Borgaren i Strömstad Lars 
Falck, hustrun, drängen Sören 26 
år , pigan Gertrud, Christina :2 ar. 
Ju stina 4 år. Har numera 15 av
komlingar boende i Fjällbacka och 
Dyngön. 

1: Olof Grebb 52 år, hustrun SI 
år, bräckliga. Har numera ej några 
avkomlingar boende i Fjällbacka. 

Mantalslängden utgjorde i den 
tiden även skattskrivningslängd, 
därför uppgifter såsom bräcklig, 
utfattig, vanför o. s. v. , på det att 
dessa människor ej måtte beskattas. 

FöDELSEDAGAR 
Uppgifter om jämna fö:lelsedagar 

sista halvåret 1957. 
Fru Elin Olivia. Karlsson, f. Ols

son, Karlsdal , 50' år den 2 juli 
1957. 

Fiskaren Knut Sivert Andersso11, 
Kalvön, 50 år den 15 augusti 1957. 

Fröken Elsa Viktoria K(wlsson , 
50 år den 9 oktober 1957. 

Fru Berta Johanna Hansson, f. 
Karlsson, Åsleröd, 55 år den 21 
juli 1957. 

Fiskaren Bror Fra·nk Mainer 
Fransson, Dyngön, 55 år den 16 
sept. 1957. 

Fyrbiträdet John Hakan Joham
son, Väderöbod, 55 år den 4 dec. 
1957. 

Fru Edit Gustava M eijer, f. 
Gustavsson, 55 år den 5 juli 1957. 

Småskollärarinnan Ester M aria 
Ingeborg Agren, 55 år den 29 juli 
1957. 

Tele:fonföreståndare Allie Estrid 
Maria Aronsson, f. Lyckholm, 55 
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år den 29 juli 19'57. 

Fröken Amue Eleonom J ohams
son, 55 år den 6 sept. 1957. 

Herr Ivaer Albert Caerlsson, 55 
år den 21 sept. 1957. 

Folkskollärarinnan A1VI1a Gun
hild M athilda Wenander, 55 år den 
5 okt. 1957. 

Fru Laura, Johansson, f. Hansen, 
55 år den 25 okt. 1957. 

Fröken Hulda, Karola Olivia 
Larsson, 60' år den 15 aug. 1957. 

Fru M a;rgareta Atwom Ekström, 
f. Johansson, 60 år den 26 aug. 
1957. 

Hemmansägare Per Gt~1VI1ar 

Berthold Larsson, Flig, 60 år den 
19 sept. 1957. 

Skräddaremästaren Georg V er
ner Johansson, 60 år den 10 nov. 
1957. 

Fru Anna Teoline Bräck, f. Dahl. 
60 år den 9 dec. 1957. 

Fru Hanna Maria Karlsson, f. 
Svensson, Råröd, 60 år den 16 
dec. 1957. 

Förre bagaremästaren Carl Rag
nar Setterlind, 65 år den 22 aug. 
1957. 

Manufakturhandl. Carl Gu,staf 
Carlsson, 65 år den 24 aug. 1957. 

Fru Emma Charlotta Wah'
ström, f. Hansson, 65 år den 15 
sept. 1957. 

Änkefru Olen.a Jak obina Johans
son, f. Isaksso11, 65 år den 21 sept. 
1957. 

Fru Orga Aurora Eflison, f. An
tons son, 65 år den 28 okt. 1957. 

Änkefru Ester Eugenia Km'lden, 
f. Johansson, 65 år den 26 dec. 
1957. 

Fiskaren AX'el Vedner Edlnnd, 
70 år den 27 aug. 1957. 

Fru Ingeborg Emilia r,v ester
berg, f. Bull, 70' år den 1 okt. 1957. 

Fiskaren Carl Hu,go Bruce, 70 
år den 26 dec. 1957. 

Hemmansägaren G1lstaf Adolf 
Carlsson, Nona Ödsmål , 75 år den 
27 aug. 1957. 

Hushållerskan M aria Alexander.i
son, Lersten, 75 år den 10 okt. 
1957. 

Fru J ohamta Elisabet Asberg, f. 
Johansson, 75 år den 2 dec. 1957. 

Änkefru Josefina Johannesson, f . 
Mathiasdotter, 85 år den 20 juli 
1957. 

Änkefru Anna Elisabet Ahlsen, 
f. Johansson, 85 år den 31 okt. 
1957. 

Förre skepparen J ohan Alfr~d 

Eriasson, Kalvön, 85 år den le 
nov. 1957. 

Förre stenhuggaren Oskar Lud
vig Aronsson, Norra Ödsmål, 85 
ar den 30 nov. 1957. 
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Fiskelyckan 
lande 

som alltid omväx
allt efter vädret 

Far och 
verktyg 

son konstruerade 
för Fjällbackafirma 

N är två människor träffas och 
hälsat på varandra, bruka de i regt::! 
prata om vädret, d. v. s. om de ej 
har något annat att prata om. Av 
rubriken att döma så skulle detta 
-tycke handla om fiske, men det 
blir visst väderlek, åtminstone i 
':X>rjan. Det blir ej Dr Östmans 
översikt över den gångna månaden, 
ej heller den amerikanska fram
tids prognosen, som uträknas med 
hj älp av elektrohjärna. Det blir 
helt enkelt om det väder, som rått 
under den gångna vintern och 
"vårvintern". Vad har nu detta 
\'äder att göra med fisket? 

Som vi alla vet, är ju fisket och 
dess avkastning i viss mån bero
ende av det väder, som råder. Är 
det storm, så måste de, som fiska 
utomskärs, ligga hemma, medan 
dä remot inomskärsfiskare kan full

göra sitt värv. 

Under den mörkaste tiden rådde 
huvudsakligen sydliga, rätt hårda 
vindar. Vädret har senare varit 
rätt hyggligt, åtminstone beträffan
de vinden, 

Fisket ja! För att börja med 
trålfisket, så blev detta under vin
tern ej särskilt givande beroende 
på det dåliga vädret. Priserna voro 
\-isserligen hyggliga, men det har 
blivit för många "hemmadagar", 

edan när vädret bli vit bättre, så 
har det blivit fler fiskedagar, men 
några riktiga storfångster har det 
ej varit. Tillförseln av räkor är 
t ex, ungefär densamma som före
gående år, trots att det är fler 
båtar som fiskar i år, Det har 
dessutom varit isfritt hela vintern. 
Lönsamheten av trålfisket är unge: 
fär densamma som föregående år. 

Så till backefisket, som under 
den gångna säsongen varit bättre 
än på många år, tillgången på 
torsk har varit god och det dåliga 
vädret under detta fiskes bästa tid 
medförde, att priserna och avsätt
ningen var goda. Under senare tid 
har emellertid avsättningen av 
torsk varit sämre beroende dels på 
den hårda konkurrensen från syd
kusten och dels på att kunderna 
ej gärna vill ha torsk på våren, 
då även en viss konkurrens från 
in sj öfisken förekommer 

H ummerfisket kan betecknas 
som normalt, så man kan ej säga 
som en gammal fiskare, som hade 

till ordspråk "i fjol va' de' noge å 
i år finns de' ente ett dugg", 

Fjällbacka har varit med både i 
tidningar och radion. Det är "flyg
räkorna", som varit i farten, Det 
var egentligen konkurrensen från 
Norge, som gjorde, att våra Stock
holmskunder föreslog, att vi skulle 
försöka att skicka dagsfärska 
räkor med flyg till Stockholm. Vi 
har nu kört dessa turer några 
gånger, alltså med lastbil till Tors
landa och flyg därifrån. Till
förseln till Fj äUbacka har ej varit 
tillräckligt stor för att vi ensamma 
skulle få tillräckligt stor last i ett 
chartrat flygplan, utan Strömstad, 
Grebbestad och Havstensund har 
fått vara med. Försöket har Slagit 
väl ut, men med hänsyn till de 
höga transportkostnaderna, kunna 
vi sända räkor med flyg endast 
när priserna är låga. 

Planerna på nybyggnad av lo
kaler för Fiskeriföreningens behDv 
håller på att taga form. Mark-

Efter en ovanligt "lugn" vinter 
är det svårt att meddela nyheter 
om handel och hantverk. För att 
börja med handel, så ha vi ju ett 
flertal verkligt bra speceriaffär,~r 

på platsen. Tyvärr kan deras kapa
citet helt utnyttj as endast under 
sommaren 

En rörelse, som går framåt, är 
apoteket, som under sin nye inne
havare, Apotekare Loven, ger in
tryck av att hälsa kunderna väl
komna. 

Evert Valdners färghandel ut
bygges nu, för att skaffa utrymme 
för bättre kundtjänst. 

frågan är nu kla~ Föreningen har 
köpt tre tomter belägna mellan 
föreningens fastigheter. Det erfor
dras dock en mindre stadsplam~

ändring och givetvis byggnadstill
stånd, innan bygget kan påbörjas. 

Nu vill vi ha färsk makrill om 
det blir väder. 

Arndt Berggren. 

GÖTEBORGS BANK 
Grundad 1848 

GÖTEBORG STOCKHOLM 

Avdelningskontor i Bohuslän: 

STRÖMSTAD . GREBBESTAD . FJÄllBACKA , DINGLE 

UDDEVALLA. LYSEKIL. FISKEBÄCKSKIL • LJUNGSKILE 

STENUNGSUND . SKÄRHAMN . KLÄDESHOLMEN 

MARSTRAND. KUNGÄLV 

Fullständig bankrörelse vid 

samtliga kontor. Brand- och 

dyrkfria förvaringsfack uthyras. 

Hamb ... rgsund lQS7 Hamburgsunds Tryckeri AB 

Setterlinds Bageri, som i ok
tober härjades av eld, skall nu på 
våren bygga nytt bageri i samma 
länga som affärslokalen, vilken 
räddades undan elden. Det skall 
bli en byggnad i eldhärdigt ma
terial. 

Vad affärerna i kläder och skor 
beträffar finns inget nytt att rap
portera. 

Bostadshus ha i vinter färdig
ställts för hrr Elon Engberg CJch 
Ebbe Kalden. Vidare har ett för
samlingshem påbörjats på en tomt 
nära kyrkan. 

För att övergå till andra avdel
ningen av vårt ämne kan det kanske 
vassa att bekantgöra, att firma 
Inventing, som tidigare tillverkat 
och sålt injekteringshylsor Cich 
handtag till Tetra-Pak.behållare m. 
m. dessutom under vintern har 
utexperimenterat och börj at för
sälj a bl. a. ett stag för betong
murar. Ett annat bolag, t. v. 
utan firmanamn, har sökt patent 
på ett byggeleement, som ganska 
säkert blir betydelsefullt i fram
tiden. Hrr Widelius, far och son. 
har på senare tid tillverkat sinn
rika verktyg för detalj er i f:a 1n
ven tings Tetrahandtag "Bringo" . 

Som erinran om äldre tiders 
Fjällbacka, så har en verkstad här 
på beställning tillverkat koppar
lyktor i halv storlek, men i övrigt 
exakt lika samhällets gatlyktor 
från seklets början. Lyktorna av
ses såsom ytterbelysning vid privat
bostäder. 

Ett hus från 1800-talets böri an 
har i vinter rivits och ersatts med 
en vacker trädgårdsanläg.gning. Vi
dare har samme ägare genomfört 
en genomgående grundförbättring 
och renovering av f. d. Falcks ma
gasin, som inrymmer en blomster
affär med Kärraby Trädgård som 
innehavare. 

Anle Fredlmu1. 

WAlDNERS 
FÄRGHANDEL 

fJ#ären me» tö rg 


