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1(lo~t al-bete krönt med fl-am~ån~ 
KajbY~~'la(1 för timmel-lItskepPlli'l~ 

--=====- HJ 

Nummer 3 

fisken för dyr 
för fryseri 

Den 26 oktober 1951 fick Fjäll- ning a tt vara mycket tacksam 425.000: - kronor, varav 66 % föregående nummer av F. B. 
backa hamnstyrelse i uppdrag av för dessa medel. Men dessutom blir statsbidrag. Dessutom bidrager antyddes, att frysning av fisk bor
municipalfullmäktige att "under- har vi stor anledning att känna kommunen, såsom omnämnts, med de ligga bra till för Fjällbacka. 

söka möjligheterna att med hjälp tillfredsställelse över att sam- 87.00,0: - kronor. Municipal- F. F. F. försökte därför och Iycka
av statsmedel få utfört en last- arbetet med de kommunala re- samhällets kostnad blir sålunda des även intressera personer för 
brygga av betong" , såsom det presentanterna präglats av god ca 55.000,: - kronor. startande av fryseri i Fjällbacka. 

ordagrant står skrivet i fullmäk- samarbetsvilja. Arbetet, som skall bedrivas gen- Förutsättningen var dock, a tt fisk 
tiges protokoll. Den kaj som nu skall byggas l om entreprenör, kommer att p å- i tillräcklig omfattning fanns till-

vid Planarna blir 95 m lång och börjas i november månad i år och g~nglig samt att ett gott samarbe
Hamnstyrelsen vände sig till 

Lällsstyrelsen i detta ärende och 
dess största bredd 3,0 m. Kaj- beräknas vara slutfört före den 15 te kunde etableras med företräda
djupet blir 5 m. Kajen blir kon- juli 1958. 

erhöll uppgifter om olika möjlig- la"tt struerad så, att densamma Förutom den nuvarande skepp-
heter a tt få statsmedel till ända

kan byggas till och djupet blir ningen är det meningen, att hu-
då 6-7 m. Konstruktionen blir vudsakligen utlasta timmer samt 

målet. 

I november 1953 hade Fjäll- av betong. Pelare skola neddri- trävaror. Detta verkar kanske un
backa h amnstyrelse knutit förbin- vas till berggrunden och på dessa derligt. För något tiotal år sedan 

delse m ed Riksnämnden för Eko- kommer kajdäcket att vila. 

re för fiskerinäringen på platsen. 

Vi satte oss därför i förbindel-
se med ledningen av Fiskeriför
eningen i Fjällbacka. Det visade 
sig härvid, att tillgången p å fisk 
till Fjällbacka avsedd för frysning 
i dagens läge anses otillräcklig. 

nomisk Försvarsberedskap röran- Kostnaden är beräknad till Forts. sista sid. Enligt den utredning, som gjort 

Fjällbacka centrum för Nordbo-
med avseende på priset, så är 
dessutom det pris, som normalt 
betalas för fisk , ej konkurrenskraf
tigt. 

de möjlighet att få en kajbyggnad 

till stånd. Det blev många och I 
ingående underhandlingar med 

Riksnämnden, Kungl. Arbetsmark-, 

nadsstyrelsen, Sjöfartsstyrelsen huslöns spannmålshandel I D et meddelades samtIdigt, a tt 
samt andra myndigheter. I okto- Fiskeriforemngen i planerna for 

ber .1955 förelåg äntligen god- .. ... sin nybyggnad själva tänker ordna 
kända ritningar och förslag till Fjällbacka var förr i tiden byg-I rr:an med forarbe~ena for anbgg-I ett fryseri i mindre omfattning. 

dens metropol för spannmåls- mngen och nu ar borrmaskmer D f k 11 f . . kaj anläggningen med begäran av .. . o etta rysen s u e ramst anvan-
statsbidrag. handeln. Enskilda köpmän bedrev och gravskopor 1 full gang. Snart' das för infrysning av räkor ooh 

då denna rörelse. Under senare reser sig ur gruset av den forna I f' k 
Den 13 februari 1957 meddela- 'd h f'" k h t t'll stenindustrin en modern och im- p att IS samt fileer, när fi sktill-

tl ar orenmgsver sam e en 1 gången är riklig och priset lågt. 
des från Arbetsmarknadsstyrelsen, I övervägande del övertagit denna ponerande siloanläggning, som Försök kommer även att göras 

att hamnstyrelsens framställning handel genom lantbrukarnas egen kommer att sätta sin prägel på med hummer och rökt makrill. 
blivit bordlagd. Efter ytterligare organisation Västra Sveriges Lant- samhällsbilden. 
förhandlingar och begäran om I 

mäns Centralförening. För några Byggnaden, som kommer att in- •• ••• 
statsbidrag fick municipalsamhäl- å r sedan förmedlade municipal- rymma 34 silofickor, kontorlokaler, I Skalten I KVIlle hOJes 
let den 4 september meddelande b 

samhället köp av tomt för upp- garage, pannrum etc., lir 30x26 Statförslaget för Kville kommun 
från Arbetsmarknadsstyrelsen, att förande aven siloanläggning. PI at- meter. Silotornet får en höjd av I har fastställts. Antalet skattekro
styrelsen medgivit kajbyggnadens sen därför är det s. k. " Varvet", 22,4 m. och bygges i betong. Man nor utgör ,115.645 : - och utdebi

utförande såsom statligt bered- där Fjällbacka Stenhuggeriaktie- kommer att kunna lagra 2.00.0 ton I teringen till den borgerliga kom
skapsarbete med 66 % statsbidrag. bolag under flera decennier lag- spannmål. Anläggningen har kost- munen blir Kr 7: 5,0, (en höjning 

Kommunens fullmäktige har I rad e och utskeppade gatsten. Den- nadsberäknats till 7,00.,000' kronor med ,o: 55) . Slutlig skatt blir 
anslutit sig till hamnstyrelsens na plats, som legat öde i 20 år och blir färdig sommaren ,1958. 15: - . 
strävan att få kaj byggnaden till I blir utmärkt för ändamålet med' Fjällbacka kommer härigenom att Municipalskatten i Fjällbacka 
stånd och beslutat bidraga till sin fina hamn och upplagrings- bli centrum för spannmålshandel blir oförändrad 2: - kronor. 

kostnaden med 87 . .000: - kronor. I plats, bra grund för silon etc. I i norra Bohuslän. Samhällsstaten uppgick till 73.537 
Fjällbacka samhälle har all anled- :"'är några veckor sedan började T -wi. kronor. 
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Qegala notiser 1 
-_./ I 

Brasilienafton 
•• Bland de gäster som under 

gora sommaren vistades i Fjällbacka 
Födde Kan Sommargäsferna 

något för samhället? befanns även långväga resenärer. maj-september 195 7 
En av dem var ingenjören Erland Den 9 maj: Astrid Viola Elisa-
Gustavsson, bördig från Fjäll- bet , dotter till Bror I var Verner 
backa och numera sedan några Olsson och h. h. Astrid Lovis f. 

Tendensen i många av Bohus- påtaga sig ovan nämnda bekym- år bosatt med sin familj i Brasili- Olofsson, Fjällbacka 218. 
läns kustsamhällen är, att ung- mer. en, som den svenska företaget 10 aug.: Lars Gunnar, son till 

domen flyttar till städerna. För Bortsett från dessa praktiska ESAB:s representant vid deras John Gunnar Karlsson och h. h. 

F · Ilb k d l" d fl k "1 fabrik i Belo Horizonte. Makarna Bodil Marina f. Larsson, Lersten Jä ac as e ar enna y t sa - detaljer, kan man fråga sig, om 
lan frivillig. Ungdomen vill mer vi skulle tycka om, att komma Gustavsson arrangerade tvenne edergård 'l :6 . 

d h OII' k "11 . G" L'd 18 aug.: Mona Marita, dotter än gärna stanna kvar på platsen, till ett dött samhälle. Ligger inte un er a nmgs va ar l rona l. 
men tvingas bort i brist på ar- en stor del av tjusningen med Ingenjör Gustavsson visade också till Knut Erik Eliasson och h. h. 
betstillfällen. Fjällbacka däri, att vi kommer till vackra färgbilder från Brasilien, Margot J. r. f. Holmberg, Gåsön . 

Har vi sommargäster tänkt på 
konsekvenserna härav? Det kan 
väl knappast ligga i vårt intresse, 
att detta fortsätter? 

" .. ' .. medan fru MaJ' Gustavsson på ett 10 sept.: Yvonne Margaretha, 
ett samhalle, som l SIg sJalv lever? I" 

intressant sätt berättade om lan- dotter tIll Knut Alfons Bohlm och 
Vad kan då sommargästerna '" h h G t f 01 F"' llb k I dets folk och utvecklIngen dar. I " . re a . sson, Ja ac a 

göra? Har vi någon möjlighet att lOk' 2.00' pers.oner var när- 268. 
inverka härpå? Enligt min me- m rdm

g 
Anne-Mette Lovisa 

. . ° "I varan e. 6 sept. : 
Som det nu är, kommer vi var- nmg, Ja. Manga av sommargaster- T-wi. Bengtsdotter, dotter till Bengt 

je sommar till Fjällbacka, där vi na äger eller har stort inflytande I I Pleijel och h . h . Annika f. Lund-
raskt inrangeras i samhällsrutinen. över industrier runt om i landet. berg, Fjällbacka 219 Y2 . 
Vi tar sällan någon större del i de Andra har goda förbindelser med Chinema-scope 14 sept.: en son till Inge Gille-
bekymmer, som åvilar samhället. industrifolk, som kan ha intresse ' nius och h . h. K erstin f. Funke, 
Vi tycker det är naturligt, att av Fjällbacka för sin tillverkning. till Fjällbacka Fjällbacka 272. 

vatten och avloppsfrågor är ord- Vilken industri kan då vara lämp- I slutet av september ägde pre- ,17 sept.: Lennart Hans-Olof son 

nade, att bryggor och hamnan- lig? Ja, på den punkten kan det I miär rum i Gröna Lids bio av till Sven Olof Juliusson och h. h . 
läggningar är i bästa skick etc. vara svårt att direkt ange några Chinema-scopeanläggningen. Lo- Anita f. Fjällström , Fjä llbacka 16. 
Vi betalar visserligen de kostna- 'ktl" D t 'kt' t" tt 29 sept. : en son till Bertil :1 mJer. "e vIlgas e ar, a kalen var fullsatt vid såväl lör-
der, som ålägges oss, och gör det Impulser lamnas, forslagen kan I dags- som söndagsföreställningen Holmberg och h. h. Katy Maj-Lis 
naturligtvis gärna. Jag tror hel- senare utredas. och många fick vända om utan f. Molin, D yngön. 

ler inte, att de fasta Fjällbacka- Den, som anser sig ha något att kunna beredas tillträde. Det 
borna ser något orimligt i denna positivt att komma med i detta var filmen " Öster om Eden" som Döde 

fördelning. De vill säkert sköta sammanhang behöver endast vän- spelades. Genom denna anlägg- maj-september 1957. 
sitt samhälle själva. da sig till någon i styrelsen för ning har innehavaren av Gröna . K l' 4 maJ: Berta a ro m a L arsson, 

Om vi tänker oss ett framtida F. F. F. , som sedan i samråd med Lids bio, Sven Persson, slagit ett Lersten. 

Fjällbacka, som på grund av bris- Industrikommitten i Fjällbacka ser slag för att även landsortens folk 22 maj: Johanna Sofia Arons-
tande arbetstilIgång, avfolkats, till att frågan behandlas p å snab- skall kunna se en modern fi lmföre- son f. Nilsson, Fjällbacka 10 1. 
vem kommer då att sköta sam- b t "tt .. H b ° d f" as e sa . vlsnmg. an ygger pa et or- 9 juni: Gerda Andersson f. 
hället? I många sommarsamhäl
len måste sommargästerna själva 

Föreningen för Fjällbacka 

Postgiro 4103 18 
Styrelse: 
Ordfärande : 

Direktör Harry Järund, 
Otto Lindblads väg ,18, Lund 

v. Ordfärande : 

Läroverksadj. Sylve Larsson, 

Sveaväg.139, 4 tr. , Stockholm 

Sekreterare: 

Kamrer Bo Reichenberg, 
KällgataI). 18 B, Arvika 

Kassör: 

'Förvaltare SteIj Kallin, 
Tallväg~n '14, ' Uddevalla 

. . 5:t~ medlem: 

:Köpman Wilhelm Fredlund 

iMajs!ångsga~a~ . 20, . (~öteborg 
I Redaft;o~d<;;;~rr;ittJ för 

F j~lIbqcka-J3ltAdet: , .' 

'Harry Järund.".; 

iSylve ~ar.ss0!l L. 

:Bo Re~che~l;>erg 

~~~~~~~~==~~ 

Harry Järund. 

Å I d e rdomshemmet 

till Kville 
Vi sammanträde den 26/ 10- med 

troende, som publiken visat genom Olsson, Ödsmål Norg. 

att besöka filmföreställningarna, Il juni: Vilhelm Richardsson 
vilka nu pågår flera gånger i Fjällbacka ,122. ' 

veckan och han hoppas att filmer- III j uni: Ellen Sofia Larsson, 
na skall bli mera sev~rda då olika f. Carlsdotter, Fjällbacka 25 4. 
typer av fIlm kan VIsas. '15 juni: Erik Johan Arnold 

T-wi. Andreasson, Fjällbacka 26+. 

Kommunalfullmäktige fattades be- 26 juli: Olof Natanel Setter-

slut om att det mycket debattera- I lind, Mörhult 20 . 

de ålderdomshemmet skall för- Strandhugg a" 14 aug.: Anders Johansson, 
läggas till Kville. Till detta be- KäriiI. 

slut reserverade sig hrr Edesten fJ-lmfolk 20 aug.: Nestor Johannesson, 
och E. Waldner. Lersten. 

Vid Kommunalnämndens tidi- Fjällbacka har åter blivit känt 27 aug.: August O ssian Johans-

gare behandling av frågan hade inom filmvärlden, då Sandrews son, Fjällbacka 274. 
nämndens majoritet biträtt hr fi lmbolag i sommar upptagit ett ~8 sept.: Gustaf Helge K arlsson, 

Edestens m. fl. förslag att hem- antal scener till filmen "Koster- Kalvön. 

met skulle förläggas till Fjäll- valsen". Regissör har varit Rolf 

backa. Mot detta beslut i nämn-I Husberg och bland filmens "ess" 
den hade dock hr Ivar Kristens- befinnes . Åke Söderblom, Yvonne gick åskådarantalet till flera hund

' son reserverat sig och ansett att Lombard, Gaby Stenberg, .Egon ra personer. Filmen har premiär 

I hemmet borde förläggas till Kville. Larsson · m. fl. Filminspelningen i höst. Man erinrar sig i detta 

I· Denna reservation stöddes av be- ägde rum på olika p latser inom sammanhang, att det i sommar 
i redningsnämnden, varpå., frågan samhället bl. a . vid Fiskhamnen, . var 201 år sedan Baldwins Bröllop 
I; avgjordes .i fullmäktige. I Fiskeriföreningen och på ' torget. inspelades i Fjällbacka med den 
r; Kostnaderna . för hemmet be-j Filmarbetet tilldrog .sig allas in- nyligen bortgångne Edvard Pers-
Ii räkna~ . uppgå till 8 W.OOO kr. tresse. ·och under kvällarna upp- son i huvudrollen. 
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DE FÄRSKASTE RÄKOR 
I kan saxa, om de inte kommer i I 
I 
r~ tt och om de får gå till botten 

•• for fort . - U no körde därför med 

N Å G O N S I N A T I T I full fart fram medan 640. m wire 
i löpte ut från vinschen, som brom-

VI 
Vi, som bor i en ombonad stads- 55 km från Fjällbacka. Ekolodet! sades av Gustav. D et tog c :a ,10 

våning, tänker nog inte så ofta är till ovärderlig hjälp vid trål-! minuter innan trål borden nådde 
på, när vi köper räkor i fisk- fisket, dels när det gäller naviga-I botten. 

a ffären, (Fjä llbackaräkor ? Sätt. tionen och dels fö r att rädda trå-I Klocka var nu 9 på morgonen. 
anm.) hur det går till att få dom len från att fastna i undervattens- U nder 4 tim. fick trålen skrapa 

dit från havets djup. Möjligheten berg, vrak o. d . ' utefter botten. Vi stävade norrut 
att ta' reda på detta finns som Vädret var fortfarande disigt, med 1,5 knops fart. Det kan kan

bekant i Fjällbacka, om man vörd- och regnskurar fick vi över oss ske tyckas, a tt det skulle bli lång
samt anhåller hos någon av trål- lite då och då. Sjöhävningen var tråkigt a tt under 4 tim. bara gå 

skepparna där. I ganska måttlig, men den räckte I med sakta fart framåt, men det 
Uno Nordberg, skeppare på trå-I i alla fa ll till, för att man inte fanns a tt göra. Uno stod vid rat

la ren SD 1066 "Sally" , hade inget I skulle h a någon överdriven lust ten trygg och säker. Han kontroI
emot att ta' med konstnär Pet- att sitta i skansen och äta. Det lerade kurs, fart och ekolod. Ett 
tersson och undertecknad, och en räcker med 5 min. därnere, sedan par gånger ökade han farten och 

dag i somras kl. ,0.5.'010' mönstrade I tyckte man at t frisk luft var en ändrade kurs. Ekolodet visade då, 
vi på, en aning sömndruckna men värdefull tillgång på däck. - D et a tt ett undervattensberg höjde sig 

under oss, och det gällde a tt und

vika att få trålen sönderriven. 
Emellanåt kände han på trål
wirena om trålen gick som den 

skulle. - " D e' e' m6cke ström 

II ida"' , säger han betänksamt, "så 
Forts: sista sid. 

~ Ingemar Järund lämnar SJ
tjänst j fjällbacka efter 21 år 

Köpman Ingemar J ä rund, läm
nade den 1 november sin tjänst 

som SJ-ombud och "stins" i Fjäll
backa. Det är en avsevärd tid som 

, han tjänat a llmänheten inom den
na kommunikationsled, och många 
människor har han mött. Inför 

fulla av förväntan. Regnet häng- disiga vädret var en besvikelse uppbrottet berättar han när vi en 
de i luften, men vi konsta terade för oss. Vi hade hoppats a tt få kväll är tillsammans, minnen från 
med tillfredsstä llelse, att vinden se himmel och hav mötas run t år som gått, ooh han fäster sig 
var ganska måttlig. Vi fick näm- om långt borta vid horisonten och särskilt vid hur som utvecklingen 
ligen genast livfulla skildringar att få se hundratals andra trålare. gått framåt. Det är särskilt kva

från Ragnar Fjällström och Nu dök endast några få upp ur liten på bussarna som avsevärt för-
Gustav Grankvist, som jämte Uno diset då och då. bättrats, vida re finnes det numera 
är " Sallys" ordinarie besättning, Men nu blev det annat a tt tän- sedan några år en modern sta
hur dom flesta, som följ er med ka p å än vädret. Trålen skulle i tionslokai i motsats till vad som 
ut, matar ulkarna. sjön. Man blev verkligen impone- fanns när han började detta ar-

Efter ishämtning vid Fiskeri- rad, när man såg med vilket sam- bete. Arbetet var ju som en följd 
föreningen stävade vi mot Sand- I spel denna prestation utfördes. av de dåvarande primitiva för
hagen, och så snart en del små- I Först hivades själva trå ls truten hållandena, mycket krävande. 

sysslor var undanstökade kröp Uno med sina sänken och glaskulor i Krävande har ju arbetet varit he
och Ragnar till kojs. Det var sjön. D e gröna glaskulorna bilda- la tiden, då hr Järund haft m ånga 

Gustavs tur a tt köra ut idag. - de ett dekorativt pärlband på järn i elden, och till sist fick den
Snart hade vi n å tt Väderöarna vattnet. - M edan Uno manövre- na syssla lämnas, då hela hans 
och Gustav, som legat där ute rade roder och motor, skötte arbetstid tages i anspråk för hans 
på torskfiske, berättade om öar Gustav vinschen och Ragnar såg nuvarande verksamhet. 
och grund och om förlisningar, till, att trålborden lossades i rä tta Han konstaterar till sist att sam-
som hänt denna storslagna ögonblicket . Alla tre visste precis arbetet med berörda parter under 
arkipelag. vad de hade att göra. Inga order alla å r varit mycket gott. Och där-

Kurs 245 o, d. v. s. ung. väst- gavs, allt gick utan mankemang. till kan utan överord tilläggas, 

sydväst i tre timmar från Väder- - Det gäller att få lämmarna att allmänheten betjänats på ett 

öarna och det var aktuellt att göra rätt, så att de verkar som ett slags tjänstevilligt sätt vilket med tack
ut trålen. Vi hade då haft igång paravaner, som stretar å t var sitt samhet noterats. 
ekolodet i ett par timmar. Det vi- håll, för att trålarmarna skall Till efterträdare som SJ-ombud 
sade på 175 famnars djup, och vi famna över så stort område som har anställts hr Yngve Johansson, 

var 30 distansminuter d. v. s. ung. möjligt. Risk finns, att lämmarna Fjällbacka. T-wi. 

Fjällbacka 
Bok- & Pappershandel 

Tel. 19 - Fjällbacka 

Allt i BÖCKER och PAPPER 
Kartor - Sjökort - Suvenirer 

~(N:l$ 

l3af/€Zi & Sp€C€Zi 

FJÄLLBACKA - TEL. 14 

Sätt In dina sparmedel i 

ortens egen bank 

KVlllE SPARBANK 

Jol)an <Olofssons 

J drnl)an~tl 

Fjällbacka Tel. 40 

Den bästa inköpskällan för 

Specerier - Charkuterier - De, 

likatesser 

Elons Livsmedel 
Tel. 21 FJÄLLBACKA Tel. 21 

SAL TSJÖFISK 
HUMMER RAKOR 

FjällbackafiskarnQs 

Andelsförening 
FJÄLLBACKA 

Tel. Partiförsäljning 46. 88 
Tel. Detaljförsäl.jning 222 

r 
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Världsbekant vattenledning 
Vattenverksstyrelsen är fullt I 

medveten om, att det är de under 
sommartid ibland tomma tapp
kranarna som gjort, att Fjäll

backas Vattenförsörjning diskute
ras i huvudstäder på andra sidan 
planeten Tellus. Styrelsens fö r
hoppning är dock att inom rimlig 
tid kunna servera vatten i till

Landshövding Nyström nämnde [av två d jupbrunnar, pumpverk 
för några år sedan, att han, då och reningsaggregat vid Leran 

han var i Lima i Peru talade med '1 samt vatten och avloppsledningar 
en herre som bl. annat frågade i Mörhult. Senare har södra de
hur det gick i Fjällbacka med larna av samhället försetts med 
vattenförsörjningen. D et var in-I vatten och avlopp. Inom den när
nan den nya ledningen från "Le- I maste tiden kommer en ny hög-

räckliga mängder. 
reservoar rymmande 40,0.000, liter ran" togs i bruk. Under den nu 

gångna sommaren är det många 
som gjort samma fråga, det h ar 

vatten att uppföras Vette-
berget ovanför Kungsklyftans söd-

A. Berggren. 

även " interpellerats" i municipal- ra mynning. Detta sistnämnda ar
fullmäktige och begärts besked om bete är synnerligen nödvändigt, 

Att dä' kan väre sö gött me' 
vann, bare vann, å ändå e de 

ente noget annet än bare vann. 
varför vattnet ej räcker till under ty den högreservoar som uppför-
sommaren. des på 1910-talet, och rymmer en-

dast 30.'00,0> liter är så lågt place- l(rogen på Florö 
ett kärt tillhåll 

J ag skall här försöka redogöra 
för vad som gjorts och skall gö- rad a tt vattentrycket ej räcker till 

f .. f" b" . för de högst belägna områdena. ras or a tt or attra vattensltua-I o o 

tionen. F jä llbackas centrala delar Vad som sedan a terstar a tt ut-
under 1800-talet 

har haft kommunal v'attenledning föra är ytterligare en djupbrunn Om man på sjökortet betraktar 
sedan 1930-talet, i början togs vid Leran. D et blir den största av skärgården utanför Fjällbacka, 

vattnet från en vattentäk t vid den brunnarna och den kommer att finner man ett virrvarv av öar, 
s. k. Brandparken, där grävdes kunna lämna 3,8 sekundliter vat- holmar och skär. En del av dessa 

efter hand tre st ganska djupa ten. Vidare mås te en avskärande öar har varit väl lämpade för 
brunnar. Vattentillgången här blev avloppsledning med pumpverk fiskebefolkningen att bosätta sig 
emellertid snart för liten och som läggas för området från fiskham- på, men på vissa öar finner man 
ett provisorium grävdes två st nen fram till Stora Hotellet. Detta större bebyggelse. Man undrar hur 

brunnar på samhällets gård . Det I senare måste dock skjutas på detta kan komma sig. Ett typiskt 
framgick dock snart, att ej heller framt iden, ty samhällets ekonomi exempel på sådan bebyggelse är 

detta tillskott var tillräckligt, Mör- har blivit synnerligen ansträngd Florö. 
hult och de södra delarna av på grund av ovan n ämda investe- Denna ö är en av de vackraste 
samhället hade ej varken vatten ringar. Dessa uppgår när hög- i skärgården. Den ligger fint in

eller avloppsledningar och om I reservoaren blir färdig t.ill över bäddad, med en god h amn och 
dessa de lar av samhället skulle 1900. 00,Q~ kronor. Den tredje brun- badmöjligheterna är inte heller 
förses med dessa bekvämligheter nen vld Leran beraknas kosta dåliga. På Florö har vi en be
så måste det skaffas fram vatten. 100.00,0, kronor och saneringen av byggelse, som är ganska pampig. 

Ar 1945 uppdrogs å t Vatten-
byggnadsbyrån att göra en utred-

ning och framlägga förslag. Denna 
utredning förelåg så småningom 
och år 1952 påbörjades den första 
etappen, som omfattade utförande 

Fjällbatka 
Mt\SKINFIRMt\ 

(Wilhelm Stenor) 

FJÄLLBACKA- Tel. 5 

FJÄLLBACKA- TEL. 41 

området mellan fiskhamnen och Dess hus har i huvudsak kommit 
hotellet omkring 150:.0>00 kronor. till under de stora sillperioderna. 
Kville kommun har bidragit med Magasinen var till för salterier och 
137 .600 kronor och statsbidrag i det större huset hölls i mitten 
beräknas med omkring 450.000: - av 180Q-talet krogrörelse. Under 

kr., av detta ha r i förskott erhål- denna tid gick det vilt till härute. 
lits ~ågot över 200 .. 000,: - . D et Det serverades och såldes bränn-

tar dock mellan tre och fyra år vin i mängder. Förbipasserande 
efter arbe tena färdigstä llts innan seglare lade också gärna till vid 
sta tsbidraget kan utbetalas, sam- Florön. D els var det en fin hamn 
hället m ås te då laborera med till- och dels hade ju krogen sin drag-
fälliga lån under väntetiden. ningskraft. Hamnen på Florö kun-

R es terande m ås te betalas dels de på så sätt vara ganska packad. 
genom vatten och avloppsavgifter Efter någon dag eller vecka skulle 

och dels genom municipalskatt. man segla vidare, men med syd

D e fastigheter som anslutes måste väs tliga vindar och strömmen 

dock själva betala kostnaden för emot sig var det inte a lltid så 
servicledningen fram till fastig- lätt a tt ta sig upp genom 
heten. " Kongsun''' . Ofta gav man upp 

J ag har här nämnt alla dessa försöket och lät bå ten driva till
tråkiga siffror endast för att för- baka till Florö brygga igen. Där 
klara varför avgifterna för både fanns ju andra strömmar som ve r
vatten och avlopp kommer a tt kade. 
bli avsevärt högre nästa år. Drifts 

och kapitalkostnaderna komma år 
1958 a tt uppgå till Kronor 55.0010 

varav närmare hälften är räntor. 

I ännu äldre tider regerade en
ligt en gammal källa en dam, som 
kallades " Alba på Florö" och här 

har hon längt efter sin död fort-

Inkomsterna utgöres av vattenav- sat t a tt regera, åtminstone till 
gifter beräknade till 32:0,010 Kr.. l800-ta lets slut. N u för tiden är 
Avloppsavgifter 12 .. 0,0·0 Kr och ju spöken avskaffade, så nu mås
skattemedel 12 .000 Kr. Forts. sista sid. 

HILDING FOSSUM 
FJÄLLBACKA 

TEL. 12 

Välsorterad Speceriaffär. ' 

Specialerbjudande 

- BÄDDSOFFA 
God kvalite till extra billig t pris. 

Stoppad sirs och rygg. Alm, mahog· 
ny eller teak. 

N o·zag borren. 

Pris 365:- + tyg ko stnad 
Tygåtgång 2 m. 

;U~6el6~uiil1I1il1f1el1 
F]ALLBACKA TEL. 53 

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

PLÅ TSLAGERI 

Utför alla ; branschen 

förekommande arbeten 

ALGOT 
JOHANSSON 

BILSTATION 
Fjällbacka Tel. 10 

BERGS BilVERKSTAD 
FJÄLLBACKA TEL. 96 

GOOD YEAR 

DÄCK och SLANGAR 

GULF BENS11N-OLJOR 

ALBIN BÅTMOTORER 

Gynna denna 

tidnings annonsörer l 
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ao 

dem, som vill deltaga i en bibel

studiecirkel. Bänkade runt mat

salsbordet fördjupar VI oss 

aposteln Pauli brev till filipperna, 

Sommar glim tar 
Turistsäsong är kanske ett 

rättare ord än badgästsäsong, så 
Glädjens brev. Och här ges till-

"Fjällbacka: 11 Pleijel, 10 ssk. naturligtvis också med vid Kyrk- fälle till frågor och samtal under som sommarlivet numera gestal-
Lörd. 20 aftonbön". liga Syföreningens auktion till för- otvungna former. tar sig vid våra badorter och även 

Den meningen kan man läsa mån för vårt Församlingshem. Be- Till de grupper, som ovan om- i Fjällbacka. Bilism och camping 

varje vecka ortstidningarnas låtet slickade han sig om nosen talats, är det uteslutande damer sätter ju i hög grad sin prägel 
predikoturer. Den enda kunskap, då han fick veta att auktionen som kommer. M en vad gör vi av på samhället, framför allt under 

som tidningarna meddelar om det inbringade över 3200 kronor. karlarna i Fjällbacka? Borde vi några hektiska juliveckor. Rätt 
kyrkliga livet i Fjällbacka, är Utan Kyrkliga Syföreningens fli- mycket pengar omsättes i butiker-

inte sätta igång en syförening ock-
alltså att vi på söndag firar Hög- tiga damer hade vi aldrig vågat na och affärsmännen torde ha 

så för dem? Bort det! Vi har re-
mässa kl. 11 och söndagsskola kl. tänka på att bygga vårt försam- varit mycket nöjda med den gång-

dan något som är mycket bättre, 
10 och att vi på lördagskvällarna lingshem. Genom dem har vi fått na sommaren. 

nämligen Kyrkobröderna. Vad är 
har en aftonbön. Och detta är in ungefär 18.000 kronor. Och vi det.' Jag saxar svaret från en 
ingalunda någon föraktlig kun - längtar vi bara efter den dag då 

broschyr: "Kyrkobröderna är ett 
Självhushållen blir allt fler, 

skap. Ty dessa gudstjänster är Syföreningen skall få samlas i Svenska Kyrkans lekmannaför- men hotell- och pensionatsinne-

ju kraftkällorna för all annan Församlingshemmet i stället för i bund, som vill samla lekmän i havarna önskar fler enkel- och 

kyrklig verksamhet. Men vad görs Kyrkskolan. Och efter gossen från Sveriges kyrka till inbördes sam- dubbelrum för sina gäster. De har 

ur kyrklig synpunkt de övriga busshållplatsen, som skall komma varo och elda dem till enskild och i sommar fått avvisa många be

veckohelgerna i Fjällbacka? För och trycka sin näsa mot ett av gemensam gärning i denna kyrkas ställningar på grund av rumsbris

att kunna ge svar på den frågan dess fönster. . . tjänst". Kyrkobröderna i Fjäll- ten. Kanske kan uthyrarna pressa 
vill jag ta Er med på en rund- En kväll varannan vecka kom- backa fungerar ungefär som en fram en del rum till. Det skulle 
vandring till de grupper som då mer Söndagsskolans lärare . till- betyda mer pengar för orten och 

vanlig studiecirkel. Just nu håller 
kommer samma/l. sam mans. Inte till kafferep utan vi på med kyrkohistoria. Det är bli till glädje för dem, som för 

Om någon av de ungdomar, till idoga studier. Det är ju så eft ämne, som ger många rika till- några veckor vill njuta av sol och 
som brukar samlas vid busshåll- att den som undervisar andra sälta och överlämna sina matbe-

fällen till samtal om centrala 
platsen, en torsdagskväll tar en först och främst måste undervisa 

kristna trossanningar. 
kymmer åt resturanterna och pen

sionaten. Fjällbackas näringsstäl

len har ju sedan gammalt rykte 

promenad upp till Kyrkskolan och sig själv. Det är många ämnen, 
Ja, detta var eft axplock från 

där reser sig på tå och kikar in som under de senaste åren genom

genom ett av fönstret, kan han gåtts. Förra året studerade vi Det 

få se ett 25-tal variationer av dam- Heliga Landet och lärde oss 

frisyrer utförda i Nisses friser- grundligt dess geografi och dess 

salong (obetald annons). Vill han politiska och sociala förhållanden 

få se något mer måste han klättra på Jesu tid. l år sysslar vi med 

den kyrkliga verksamheten i Fjäll
backa mellan måndag och lördag. om sig att ha gott bord. 

En hel del till finns väl att säga 
t. ex. om husförhören ute på öar- Badortens sorgebarn var i flera 

na, församlingsaftnar och den vik- år Badresturanten. Under fram
synt och driftig ledning var den 

tiga konfirmandundervisningen. 
upp och trycka näsan mot fönst- Nya Testamentets tillkomst . Ett Men Fjällbackabladet kommer väl på fyrtiotalet en synnerligen upp
ret. Därinne ser han då Kyrkliga mycket spännande ämne. Men det skattad resturant. God mat, trev-

ut med fler nummer . . . 
Syföreningens flitiga damer, som är mycket annat som avhandlas på liga nöjesevenemang och en viss 

stickar och virkar och syr med dessa sammanträden. Det är myc- stil gav etablissemanget dess 

verklig energi. Ja, det är faktiskt ket som måste planeras och tänkas Auktion i Gröna Lid karaktär. När resturangen senare 

en som spinner också. Det är ju igenom. Snart får vi börja tänka Fjällbacka Kyrkliga syförening ständigt övergick i nya händer, 

mera ovanligt nu för tiden . Det på Söndagsskolans julfest, då vi hade torsdagen den 10' oktober började den på femtiotalet allt

är Kyrkliga Syföreningens ende uppför eft litet julspel i kyrkan. auktion i Gröna Lid under god mer att deklinera på grund av 

manliga medlem som gör så, nä m- Och många kvällar går åt för att tillslutning från allmänhetens sida. slapp och ointresserad skötsel. I 
ligen prästgårdskatten Moses. Mo - drilla och träna barnen för detta. Komminister Bengt Pleijel hälsa- år har den emellertid visat upp 

ses är med överallt där någon- Söndagsskolans lärare är nio till de de närvarande välkomna och ett nytt ansikte. De nya inne

ting händer i Fjällbacka. H an var anta!.t. Trots olika åsikter och affärsföreståndare Lennart Svens- havarna har fått allmänt erkän

BRÄCKE 

TRÄDGÅRD 

FJiliLLBACKA-Tel. 74 

Aug:a Garlssons Eftr. 
Telefon 35 FJÄLLBACKA 

Manufaktur., Mode- och 
r. ' • Kappaffär. 

skilda läggningar utgör de ett son utsågs till auktionsförrättare. nande för sitt sätt att utöva värd
mycket sammansvetsat arbetslag, Till auktionen hade skänkts en skapet. Gästerna har trivts utom

som med stor glädje går in för mångfald saker, från handarbeten ordentligt såväl med den goda 

den ofta krävande och mödosam- till jordbruksprodukter av skilda maten som med arrangemangen i 
ma uppgiften att undervisa barnen slag. Under sedvanlig former övrigt, vilket bådar gott för kom-

i vår kristna tro. sörjde auktionsförrättaren för, att mande säsonger. 

Från predikstolar landet runt föremålen fann sina köpare till 
talas det ofta om hur viktigt det goda priser. Vidare förrättades Ett uppskattat nöje har varit 

är att läsa Bibeln. Och jag vill dragning på ett stort antal lotte- Gröna Lids filmaftnar ett par 

tro att det är många av Fjäll- rier, där vinsterna utgjordes av gånger i veckan. Programmen, 
backa kyrkobesökare som lyder det bl. a . blomsterkorg, olika slag av mestadels lustspel och' komedier, 

rådet. M en bibelläsningen föder sängutrustning, lampor m. m., vil- har lockat en fulltalig publik. 

fram många frågor, frågor som ka skänkte de lyckliga vinnarna Sylve Larsson. 

kanske aldrig besvaras från pre- glädje ej enbart för stunden. Man 

dikstolarna. Och prästen ser så sålde även pepparkakor, vilka in

farlig ut att man då inte alls vå- bringade Kr 99: -. Då allt var 

gar gå och fråga honom direkt. skänkt blev kvällens omsättning 

I Fjällbacka har vi försökt lösa Kr 3.200: - även netto - en 

detta problem med prästens "far- vacker slant till förmån för För

lighet" så att prästgården var- samlingshemmet, vilket nu är un

annan onsdagskväll står öppen för der uppförande. 

WALDNERS 
FARGHANDEL 
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En nöjestradition ur tiden: IDROTTSNYHETER 
Bryggdansen försvinner 

Fjällbacka I. K. på toppen i I trycket att spelet urartat och att När regnet blir extra vått och ett sådant trevligt inslag i som

Norra Bohusserien. n:otstån~arna tillgri~it med.el, som vinden får den där extra kraften mar-Fjällbacka. Kanske kan man 

Fjällbacka fotbollslag ligger nu ej ar tJllatna, men sa var ej fallet, I i sig och fukt och kyla tränger hoppas att hamnstyrelsen, som 
på rätt plats i Norra Bohusserien. det hela måste tillskrivas oturens in i märg och ben - då är det varit så välvillig mot oss tidigare, 

Leder med två poäng före tvåan, konto. Under den tid som jag höst. Och när det som i år blivit I skall kunna avstå en vrå att pla
Grundsunds 1. F. Efter resultatet deltagit i Fjällbacka 1. K. ( 25 år), så mycket regn, då vet man all- cera en liten bana p å. 

av sommarens träningsmatcher har endast en allvarlig skada no- deles säkert - att då är det höst; Festplatsfrågan måste också 
var serieledningen efter höstom- terats, och även detta var ett ben- Och vad kan det finnas för trev- lösas. Det är ju från den som 

gången väntad. brott. ligare saker för en badortsförening badortsföreningen får sina huvud-

Trots ställningen i tabellen kan att i höstrusket tänka på än som- sakliga inkomster. Den har varit 

dock konstateras att laget, spel- Veteran i Fjällbacka I. K. läg- maren. på tapeten tidigare, men intet 

mässigt sett, försämrades de sista ger fotbollskorna på hyllan. Den sommar som svunnit var en alternativ har varit självskrivet, 
matcherna i höst. Sommarens in- bra sommar. Hyggligt väder, nöj- men man får nog söka den någon-
tensiva träning och matchprogram Vår klippa på vb. Ebbe Kalden, da uthyrare, nöjda affärsmän (om stans på andra sidan berget bort-
har med all säkerhet bidragit till lägger upp efter höstsäsongen efter man nu kan tala om nöjda affärs- åt nya idrottsplatsen. 

den spel trötthet, so~ kom till sy- att i ett flertal år spelat fotboll i män), - och - får vi hoppas _ Och båtpl'atsfrågan. Den är ju 
nes i avslutningsmatcherna. Fjällbacka I. K. Hur många gån- nöjda sommargäster. Säsongen inte ny men även den pockar llå 

ger har inte Ebbe Kalden, (popu- var lite längre än de senaste som- sin lösning. Kanske kan man tän
En svart dag för Fjällbacka I lärt kallad "Ferdinand)" glatt rarna, vilket tacksamt noteras. ka sig någon lösning för sommar-
I. K. . åskådarna med sitt resoluta spel Ute i Sälvik har det campats. båtarna, när nya vägen förbi Häl-

När 25 minuter återstod av och sin kampanda, och hans spe- Väldeliga. Antalet besökare var lesporten blir färdig - om den 
seriesäsongens sista match, match- ciella förmåga att snabbare än i år ännu högre än föregående år, nu blir färdig -. 
en mot Skee I. F., fick vår vi. andra få acceleration på benen. då vi trodde att vi nå tt maximum · Och medan problemen hopar 

B M b k Det är med saknad vi konstaterar I för vad campingplatsen kunde ta I sig går höstkvällarna det blir J'ul engt attson enet avspar at. " . "" . I ' , 
Tretton minuter efter detta, hän- att Ferdmand nu tanker dra sIg emot. Vi försöker också bättra och nytt år och så ä r den tiden 
de samma sak med hb. Åke I tillbaka. Och vi tackar honom för på den varje år, men pengar är inne då problemen m åste lösas. 

H D ·, de glädjestunder han berett oss. en odryg vara. I år kunde campar- Hur de löses kanske vårbladet kan ugosson. e personer, som ej 
var närvarande, får lätt det in- Ingemar Järund. na glädja sig åt rinnande vatten lämna uppgifter om. 

från samhällets ledning, bättre A rne Fossum. 

Benbrott aktualiserar supporterklubb 
M ed anledning av de svåra första och största uppgift att teck

olyckshändelser, som inträffade na en försäkring, som ger spelar
i samband med Fjällbacka IK:s na ett bättre olycksfallskydd. Med

sista seriematch för säsongen mot lemsavgiften hade vi tänkt oss 
Skee IF, då två av Fjällbackas skulle bli Kr 10: - per år och 
spelare, vi. Mattsson och vb. Ake har dessutom medlemmarna för
H ugosson, råkade ut för benbrott, bundit sig att betala 2 kronor för 
aktualiserades frågan om en varje seriematch, som Fjällbacka 
olycksfallsförsäkring, som någor- vinner och 1 krona för oavgjord 
lunda motsvarar tidens penning- match. Detta beslut äT tills vidare 

värde. För närvaTande har spelar- preliminärt. 

na en försäkring, som ger dem En interimsstyrelse är tillsatt 
Kr. 2: 50 per dag, en alldeles för med Sten Kallin som ordförande 
liten ersättning. Klubben har, som! och Elon Engberg och Bengt Carl
alla andra småföreningar, dålig man som övriga ledamöter. 

sanitära förhållande etc. För nästa 
år ämna vi planera en del av om
rådet där ute (täckdika och lägga 
igen några diken ) . 

Föreningsnytt 
Föreningen höll å rsmöte den 16 

juli i Kyrkskolan, m en endast ,15 
medlemmar infann sig. Vi hoppas 

Nästa år kan campare och 
andra Sälviksbesökare också gläd

på livligare deltagande nästa år! 
ja sig åt att badbryggan blivit 
reparerad och förbättrad. Det var Till styrelse i föreningen under 
föregående års höststormarna som 3 år valdes den förutvarande in-

f" "d b h" f" terimstyrelsen. Se särskild not. orstor e ryggan oc I varas or- ,, ' '" 
h· d d h" h l" I Forenmgen. s ekonomIska stall-m ra e ogt vatten oc o amp- . 
I· . d d . . nmg den 30/6 ,1957: Iga vm ar en gJutnmg som skul-
le till. Nå! Franzen och hans gub-
bar rättade till bryggan proviso- Kassa ............. . 
riskt och nu i höst har arbetena Postgiro ........... . 

fullföljts. Så nu är det bara för Utestående fordr. ... . 
Förskott höststormarna att gripa i med nya 

Tillgångar: 
183: 25 

426: 40 
45: -

300:-

tag. Kronor 954: 65 

ekonomi, varför försäkringen ej 
kunnat göras fÖTmånligare. 

Den här hösten-vintern-våren 
Vad vi önskar säga med denna kommer att bereda badortsför-

Inkomster och utgifter under 
I :st verksamhetsåret: 

artikel är, att om någon av För
Ett 50-tal Fjällbackabor har eningen för Fjällbacka medlem

med anledning härav bildat en 

eningen många extra bekymmer. I n k o m s t e r : 
Vi har förlorat vår dansbrygga. Diverse inkomster .... 56: -

supportersklubb , som ser som sin 

Firma 

Inventing 

FJÄLLBACKA-Tef. 22 

mar vill hjälpa oss genom att gå Vi har förlorat vår festplats. Vi Medlemsavgifter ..... ,1.2801:-
med i vår supportersklubb, vore har förlorat vår badkamrer. Vi Annonser ........... 375:-
vi mycket tacksamma. behöver mera båtplatser. Tidningsförsälj. ...... 123: -

Ev. hade vi också tänkt att få Glädjande nog för hamnstyrel- Kronor 1.834:-
iho p medel till en julgåva till de sen har den efter många års strä- U t g i f t e r : 
båda skadade spelarna. Den ene, van fått sitt hamnbygge i hamn Diverse omkostnader .. 
Mattsson, blev handicapad i slut- och redan i november påbörjas Adressplåtar ........ . 

40i1: 35 
58:-

läsningen på sin studentexamen, arbetena. Men som sagt. För oss Tidningen .......... 4'06: -
och Hugosson, som fick ett kom- blir det ett stort ekonomiskt be- Övrigt . . . . . . . . . . . . . . 15: -

plicerat benbrott, förlorar sin ar- kymmer mindre - reparationen Kronor 879: 35 

betsförtjänst för lång tid. av dansbryggan varje år - och I Överskott Kronor 954: 65. 
Intresserade kunna sända sin ett bekymmer mera - hur skall Medlemsavgiften för verksam-

mediemsavgift under adress Sten vi kunna fullfölja den gam- hets året J 95 7/58 fastställdes vid 

Kallin, Tallvägen 14, Uddevalla. la bryggdanstraditionen, som är I årsmötet till Kronor 5:-. 
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IIBräckligll behövde inte oroa 

sig för besök av kronofogde 
Forts från föregående nummer. 

l: Olof Tange 53 år, hustru, numera ej några avkomlingar bo
Margareta 45 år, mannen bräck- ende i Fjällbacka. 

Mörhults Strand. 

l: Anders Larsson 35 år, hust-

r FAMILJENYHETER 
'--- 1 

FÖDELSEDA.GA.R 

50 år. IÖdsmål, Fjällbacka. 65 år den 19 

Fiskaren Gustaf Ejnar Mell- jan. 1958. 
gård, Dyngön, Fjällbacka. 50 år Fru Ellen Gustava Holmberg, 
den 9 febr. 1958. f. Holmberg, Dyngön, Fjällbacka. 

65 år den 4 mars '1958. 

lig, hustrun vanför. Har numera 

13 avkomlingar boende i Fjäll
backa. Fru Lovisa Abigael Nordberg, 

run, Johan 12 år, Andresa 6 år. f. Larsson, Mörhult, Fjällbacka, Konservarbetaren Ernst Johan-
l: Petter Lere, hustrun, sonen Har numera 15 avkomlingar bo- 50 år den ' 17 febr. 1958. I nes .Johansson, Mörhult, Fjäll-

Olof 15 år, Christian 4 år, Maria ende på Mörhult och Fjällbacka. Fröken Märta Lovisa Jonasson, backa. 65 år den 31 mars ,1958. 

l: Anders Jonasson 37 år, mo- Mörhult, Fjällbacka. 5,0' år den 26 Fröken Klara Matilda Johans-13 år. Har numera fem avkom

lingar boende i Fjällbacka. dern Laurinna 65 år, bräcklig. mars 1958. son, Fjällbacka. 65 år den 13 

l: Vilhelm Persson 37 år, Pe- Har numera ,1·0 avkomlingar bo- Verkstadsägare I van Olof Berg, juni 1958. 
ende på Mörhult och Fjällbacka. Fjällbacka. 50, år den !Or april Fru Elfrida ter 2 år. Har numera ej några 

avkomlingar boende i Fjällbacka. 
l: Anders Bohlin 34 år, hust-

l: Anders Svennungsson 32 år, 1958. (Engberg) f. 
.U aria Johansson 
Olsson, Ödsmål, 

år den 13 juni hustrun, Johann 12 år, Niklar ,W Fiskare Axel Gunnar Sörensson, Fjällbacka. 65 
run, Lars 5 år, Britta 8 år, Agneta år, Anna 8 år, Svennung 2 år. Korsön, Fjällbacka. 5,0 år den 25 1958. 
7 år. Har numera 4 avkomlingar Har numera ej några avkomlingar april .1958. Fru Ellen Gustava Widelius, f. 

i Fjällbacka. boende på Mörhult eller Fjäll- Fröken Gunda Viola Elisson, I Sve~ss~n, Fjällbacka. 65 år den 
l: R einhold Bohlin, hustrun, backa men 12 släktingar därstädes. Gåsön, Fjällbacka. 50. år den 18 15 Jum 1958. 

Anna-Lisa l y, år. Har numera 7 l: Casper Nilsson 52 år, hust- juni 11958. 70 år. 

avkomlingar boende i Fjällbacka. run, dottern Christina. Har nume- Fru Tora Maria Fransson, f. Fröken Hildur Charlotta Josefs-

ra ej några avkomlingar boende Apelman, Dyngön, FJ·ällbacka. 50. son, Fjällbacka. 7:0 år den 14 jan. l: Anders Anrås, hustrun, 
7 ° A på Mörhult eller Fjällbacka. aOr den 24 J'uni ,1958. 1958. Anders 2 år, Anna ar, nna-

l: Magnus Jakobsson, hustrun, Förre lärarinnan Gerda Olivia Catarina, Greta. Har numera ej 55 år. 
Jons 2 år. Har numera 5 avkom- Johansson , Fjällbacka. 7,0, år den några avkomlingar boende i FJ'äll- F Ebb H . t Holmberg 
lingar boende på Mörhult och I ru a arne , 22 febr. 1958. 

backa. 34 Fjällbacka. f. Berg, Dyngön, Fjällbacka. 55 Förre badmästaren Ruben Karl 
l: Bengt Johansson år, d d år den 9 mars 1958. 

° ° Det vill synas som det vi en- Gunnar Engström, Fjällbacka. 70 
hustrun, Anders 8 ar, Johan 6 ar, . 38 h ° Stenarbetaren Axel Georg Dahl- aO r den 24 febr. ,1958. 
Oliana 1 V2 år. Har numera 3 av- na tId endast fanns. us pa b k 55 ° 

I · b d' F"'llb k I Fjällbacka Strand van bodde 149 gren, Stämmen, Fjäll ac a. ar 
kom mgar oen e I Ja ac a. , . den 26 mars 1958. I personer. Med all sannohkhet 

Fru Anna Johansson, f. Johans
son, Lersten, Fjällbacka. 70, år den 

13 april 1958. 
l: Änkan Annika Glansberg, fanns det flera hus men dessa 

Otto 5 år, pigan Greta-Lisa. Har 
stodo troligen tomma efter' sill

numera 15 avkomlingar boende i fiskets slut 18.0rS. Av husen synes 
Fjällbacka och å Väderöbod. 3 a 4 stått på Oxnäs, 8 a 9 i 

l: Trädgårdsdrängen Wahl- Backen och rästen på Framstran
gren, hustrun. Har numera 22 av- den. Hällesporten var ännu ej be-
komlingar boende i Fjällbacka. byggd. Inget enda hus fanns här. 

l : Anders Lere 3'0 år, hustrun, På Mörhults Strand synes ha 

sonen Elias 7 år. Har numera ej funnits 5 hus. Troligen fanns även 
några avkomlingar boende i Fjäll- här något obebott hus. Samtliga 

backa. Ilågo på själva Mörhult. 
l: Lars Vingårds änka 27 år. Mantalslängden utgjorde i den 

Carolina 5 år. Har numera ~9 tiden även skattskrivningslängd, 
avkomlingar boende i Fjällbacka, därför uppgifter såsom bräcklig, 

Mörhult och Väderöbod . utfattig vanför o. s. v. på det att 

l: Johannes Håkansson utfat- II dessa ~änniskor ej måtte .. besk;'t-
tig, hustrun, Catarina V2 år. Har tas. Johan MJolfter. 

Konfektyraffären CENTRUM 
Fjällbacka 

Specialaffär: fö~: 

FRUKT KONFEKTYRER 
TIDNIN'~AR FILM 

Fru Gurli Alice Krantz, f. 
Roos, Fjällbacka. 55 år den 16 
april 1958. 

Murare Torsten Herbert Jo
hansson, Sälvik, Fjällbacka. 55 år 
den 17 maj, 1958. 

Fiskare Oskar Emanuel Karls
son, Sälvik, Fjällbacka. 55 år den 
20. maj 1958. 

Fru Karin Linnea Johansson, f. 
Jonasson, Fjällbacka. 55 år den 20, 
maj 1958, 

Fru Alida Josefina Hildegard 
Backman, f. Johansson, Fjällbacka. 
55 år den 14 juni 1958. 

60 år. 

75 år. 

Fru Olga Gustava Samuelsson, 
Stämmen, Fjällbacka. 75 år den 
16 jan. 1958. 

Fru Karolina Charlotta Ström
berg, f. Andreasson, Mörhult, 
Fjällbacka. 75 år den 3 mars 1958. 

Fiskaren Karl Oskar Olsson, 
Kalvön, Fjällbacka. 75 år den 6 

juni 1958. 
80 år. 

Förre hemmansägaren 4. nders 
Johansson, Lersten, Fjällbacka. 
80 år den ,13 febr. 1958. 

Fru Viktoria Dahlberg, f. Hans-
Fröken Ellen Torborg Pålsson , son, Fjällbacka. 80 år den 25 

Fjällbacka. 60. år den 3D jan. febr. 1958. . 

1958. I Fru Gerda M athilda Johansson , 
Grundläggare Ture Vilhelm f. Carlsson, Fjällbacka. ' 801 år den 

Fritiof Franzen, Fjällbacka. 60. år 28 maj 1958. 
den 9 april 1958. 85. år. 

Fru Helga Aurora Backrisson, Förre ålderdomsföreståndaren 

f. Nyman, Mörhult, Fjällbacka. 6.0 Johan Algot Fo.r~ell, ' Fjällbacka. 
år den 10 april ,1958. ~.\i år den 5 ja'n ' 19.5'8.' 

Lärarinnari Klara Sofia Elisab~i . : IFörre snickaren Johan Bräck, 

Olsson, f. Nöring, Fjällbacka. 60 ' ~örhult'; FJäll\l>a,ch :·:. 8'S f~ ~en 
,år den ,15 maj 1958. ' 25 aprin958. 

Fru Anna Serafia Gustafsson,f'. : 90 år. 

Asberg, Fjällbatk~. 6,0 årclen 1,3' i iFörre hemmansägaren Arvid 

juni '1958. ,yhtanaelsson' o-Bräcke,o I:'i.ä1p:>'\cka. 
'0 65 år! \ 'o o 90' år de~' 5 maj ,1958. 

Smed Anders H e'ririk Karlsos~o~; o ~ .\Fj-äUb-ack-a:. elen·-Q.9-okt:'+95·7: -· 
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De färskaste 
Forts. fr. sid. 3. 

!igen - räklunch serverades -
de färskaste räkor vi drömt om! I(rogen på Florö . .. 

Tyvärr var fångsten som vän- Forts. fr. sid. 4. 
tat inte så stor. V i var därför fär-

~ohus-Hum~ 
Fru L öbo och känd för sitt 

de' blir nog en te nån större fångst, diga med sorteringen i god tid 
men de' hade de' väl ente blitt före nästa " hal" , m en Ragnar be

ändå, när en har sånt ufesket rättade, att det kan vara nog så 

te nog " Alba" låta folk sova om alltid goda humör, syntes en dag 

folk me' sej" . - För besättningen knivigt att hinna med ibland, när 

nätterna. lasta i en del apoteksvaror nere 
Enligt en mantalslängd från vid Fiskareföreningens brygga. 

1839 bodde en herre vid namn " Hur står de te me Mor J. 
fanns det många småsysslor, och det är grov sjö och kallt, så att BenJ;amin Johansson på Florö, 'd "? f ° d b fl l ag " raga e en rygg anör. 
sedan var det matdags. Efter ma- fingrarna är stela som pinnar. som han köpt för 2.5010 riksdaler. " Jo, de ska jej säje han, att no e 
ten roade vi oss med pilkning efter Framåt 5-tiden på eftermid- Florön övertogs sedan av hans son jej skröpli, de e faktiskt bara 
makrill, men fiskelyckan var dålig, dagen var det tid att ta' hem trå- J. P. Johansson, som hade sill- käften, som e frack på mej", sv a-
endast tre makrillpinnar. len igen. Det krånglade till sig salteri och startade en av Sveriges rad e Mor J. 

Framåt Y21-tiden började Rag- något med vinschningen. Wire- första anjouvisfabriker på ön. 

nar frenetiskt spola däcket, och föraren hakade upp sig, och det Florön inköptes senare av direktör 

med brädor delade han av det, "ar rätt besvärligt att få wiren Vennersten, Stockholm, en av Idogt arbete 
så att fisk och räkor skulle kunna ordentligt fördelad på rullen . - skärgårdens första sommargäster. Forts. fr. sid. 1. 
sorteras för sig. Gustav såg till " Sally" guppade nu ganska or- Det spelades teater på Florön un-

spritköket, d. v. s. inget vanligt dentligt, och när hon låg tvärs, der denna tid. På 192·0-talet in- hade väl knappast någon kommit 
sådant, utan ett större, inbyggt i då själva trålnätet drogs in, såg köptes Florön av sparbankskam- på den tanken, att det skulle bli 
en plåttunna på däck. Där skulle det nästan lite kusligt ut med rer Carl Larsson, Fjällbacka och timmerskeppning över hamnarna 
räkorna kokas. Det var alltså vattnet forsande jämns med re- få år därefter blev Dr N . Silver- i det "karga Bohuslän". Men för
aktuellt att ta in trålen. Vinschen lingen i lovart, där karlarna stod. 
började sitt tunga arbete. Man - Detta är naturligtvis vardags

förvånade sig över att wiren höll. mat för besättningen, men man 

hållandena har ändrat sig mycket 

kunde få en föreställning om hur de fast mark under fötterna. 

lO-tiden på kvällen åter trampa- under de senare åren. Genom den 
omfattande skogsplantering, som 

Det knastrade betänkligt, när den 
rullades upp på vinschrullen. Men hårt detta arbete måste vara på 

företogs i Bohuslän under tiden 
Hädanefter kommer jag inte att före första världskriget och sena-

allt gick bra, och efter 12-15 vintern. tycka det är dyrt, om räkorna re, har skogstillväxten i länet bli-

min. syntes trålborden. Med en sammanlagd fångst av k~star l: 20 pr hg! ° ~et är ett I vit betydande. Enligt Skogs-
N u var det spännande _ trå- 45 kg räkor, (ungefär såpass att hart Jobb att vara tralflskare, och ägare föreningens uppgift har 

len syntes och dess innehåll. Först det gick ihop enl. Uno) stävade då bör det vara någorlunda för- skogs tillgångarna i Bohuslän på 
. h ° h d ° "tt tJ'änster också! en 2'0"-aorsperl'od o"kat med 50,' 010 . en del skrapfisk, som liksom flyter VI emat oc et var tva tro a _' -;l 

ovanpå och därför lätt kan se- men belåtna passagerare, som vid Bo Reichenberg. Fjällbacka hamnstyrelse har un-
pareras från räkorna redan i trå- ,------------,- --- der hela tiden, som frågan om 

len. Enl. sakkunskapen, d. v. s. I hamnbyggnad varit aktuell, stått 
Uno, blir fisken sprängd i och i i förbindelse med Skogsägareför-
rned att den från stort djup has- eningen, enär denna är intresserad 

tigt hivas upp till ytan. Sim- av skeppning över Fjällbacka, om 
blåsan tränger ut genom gapet på lämplig kajbyggnad kommer till 
den. - Upp på däck och i ena stånd. 
"båset" med silvervittling och Tillkomsten av denna kajbygg-
andra storögda djupvattensfiskar. nad är en framgång för samhäl-

Sedan en tamp om trålkassen, som G Ö T E B O R G S B A N K let och kommunen, men fram-
hissades in över relingen och Grundad 1848 gången är inte fullständig. Nu är 
hängde till allmänt beskådande, det av vikt, att skeppningarna 

tills den blev öppnad . Vilken säll- över kajen bli betydande. Detta 
synt läcker röd färg man fick är nödvändigt bland annat ur 

skåda genom nätmaskorna - i GÖTEBORG - STOCKHOLM ekonomisk synpunkt. För Fjäll-
mitt tycke en ännu läckrare färg backa Hamnstyrelse blir det en 

än den kokta räkor har. 

Trålen sattes igen och kursen 

lades om till sydlig. Vinden bör

jade friska, och sjöhävningen till
tog. Men det var ingen tid att 

tänka på detta, för äntligen fick 
VI passagerare göra lite nytta 
genom att hjälpa till med sorte
ringen. Först fick räkorna sållas, 
så att dom minsta sorterades bort, 

och sedan fick man för hand 
plocka bort ytterligare. Gustav 
satte igång köket, och så snart 
vattnet var uppkokt åkte de , första 

räkorna i grytan. Det tog ung. 5 

min. för vattnet att koka upp 
igen och räkorna var färdiga. En 
ny sortering för att få bort 
skrumpna och klämde och än t-

Strömstad 

Uddevalla 

Avdelningskontor i Bohuslän: 

Grebbestad . Fjällbacka . Dingle 

Lysekil . Fiskebäckskil . Ljungskile 

Stenungsund . Skärhamn . Klädesholmen 

Marstrand . Kungälv 

Fullständig bankrörelse vid 
Brand-samtliga kOntor. 

och dyrkfria förvari ngsfack 
uthyras. 
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stor uppgift att energiskt verka 
härför. Lyckas styrelsen därmed, 

I är framgången fullständig. 
Östen Hedenfjell. 

Bastu i Badhuset. 
I en av badhytterna i Badhuset 

kommer en bastu att inrättas. 
Materialkostnaderna härför be
löpa sig till 2.0010 kr. Snickeri och 
övriga arbeten kommer att utföras 
på frivillig väg. 

chöld ägare till ön. Under denna 
senare tid har Florön restaurerats 
till glädje för alla som tycker om 
minnen från gamla tider. 

Arne Fredlund. 


