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»Ekonomisk-geografisk under- det största antalet (här talas all- M;tndagen den 20 oktober 1958 
sökning av orterna Fjällbacka, Bo- tid procentuellt) sommarvillor, firade Stiftelsen Fjällbacka Pen

sionärshem, tidigare Förenin""en vallstrand, Fiskebäckskil och Häl- Bovallstrand har mest självhus-
leviksstrand främst avseende tu- h;tll, Fiskebäckskil mest passgäs- Hjälpsamheten, sitt trettio,irsjubi

leum. Under det mesta av dessa rismens ekonomiska effekt» har ter. Hotellen h::. r genomgående 
o trettio år har föreningen arbetat företagits av Givilekonom Lars lag kapacitet - få rum. Cam- v 

för att få till stånd ett hem för Frimodig vid Handelshögskolan i pingturisterna har ökat kolossalt 
Göteborgs Geografiska Institution. bara på _ några ;tro Detta gäller 
Undersökningen avser ovan nämn- samtliga orter. 

da fyra orter. Materialet har in- Sin kanske största betydelse har ' 
samlats sommaren 1958. turistinvasionen för JUSt »butiker 

Genom tillmötesgående från för- och andra rörelser». Handeln är 
fattaren har Fjällbacka-Bladet fått totalt överdimensionerad. S;tlunda 
ta del av inneh;tllet trots att detta skulle Fjällbackas befolkningsun-

På morgonen den 8 okt. erhöll ännu icke föreligger i tryck. derlag normalt bara räcka till 1 
vi meddelandet att Wilhelm Ste- Författaren ger oss först den (en) livsmedelsbutik. Undersök-
no'r""~~' k allmänna bakgrunden i de orter ningen or.lmer ocks;t in p;t pris-

Detta väckte stor sorg bland oss undersökningen avser. Befolk- niv;tn och konstaterar att butiks
idrottsvänner och en allmän för- ningsutveckling, ;tIdersfördelning, 
stämning i hela samhället. Vi mis- sysselsättningsfördelning, skatteun
te en av v;tra största jdrottsledare derlag, fastighetsbest;tnd samt nä

priserna äro lika sommar som vin
ter, att ~11 del tjänster t. ex. hår
vård sommartid ha tätortspriser 

och en god kamrat. Det är sv;trt ringsliv analyseras. Man f;tr fakta medan vinterpriserna äro lägre, 
att vänja sig vid tanken att vi ej och jämförelsetal, där det tidigare att matserveringar och sommarres-
längre har honom ibland oss. funnits gissningar. Man Hr t. ex. 

\Vilhelms insatser för friidrot- veta att befolkningsutvecklingen 
ten och bandyn i Fjällbackakan har en klart sjunkande tendens -
ej med n;tgra rader besk rivas. Det mera markerad än för riket i dess 
var \Vilhelm förunnat att det sista helhet; skatteunderlaget per per
;tret f;t glädjas ;tt framgångarna son är lägre än för medeltalet för 
i bandy för Fjällbacka IK, vilket städern'a Strömstad-Uddevalla-
var en av frukterna av hans idoga 
arbete. 

tauranternas priser ligga avsevärt 
över tätorts priserna men att de 
det oaktat har stora problem med 
lönsamheten. 

Sommarhyrorna redovisas i ett 
särskilt kapitel och som »bipro
dukt» får författaren fram me
delpriset per självhushåll och två-
månadersperiod, resp. per pass
bädd och natt. I förra fallet top

F.ms. sista sid, 

gamla från Fjällbacka och trakten 
däromkring. 

Våren 1958 uppgjorde stadsar
kitekten Svante Paulson utkast till 
rirningar till dels utbyggnad av 
Stiftelsens fastighet på Lersten 
och dels en nybyggnad å Stavas 
tomt mellan prästg;trden och Evert 
Waldners affär. Vilket alternativ 
som väljes bestämmes senare. 

Omkring den 15 okt. i år har 
stiftelsen emottagit en donation p;t 
kr 10.000:- av kvarl;trenskapen 
efter framlidne kapten John Swan
son från Oakland, Californien, 
U. S. A., bördig från Fjällbacka 
och broder till Stiftelsens ordf., 
fröken Alma Svensson, Fjällbacka. 

Lördagen den 25 oktone; fatta
de K ville kommunalfullmäktige 
beslut om att driftsbidrag skall 
utgå till Stiftelsens hem för gamla 
i Fjällbacka, med i stort sett sam
ma belopp 'per vårdtagare som åt
går på kommunens egna ;tIder
domshem. Betydelsen av detta be-

Fons. sista sid. 

Wilhelms stora önskan var att 
få se den nya idrottsplatsen i fär
digt skick och framför allt löpar-, 
hopp- och kastbanorna, Denn'a 
önskan gick ej i uppfyllelse, men 
den har respekterats av hans vän
ner genom den fond som tillkom
mit till hans minne, 

Kungälv; en stor del av fastig
hetsbeståndet ligger i händerna på 
utbor, dvs. personer mantalsskriv
na å annan ort (för Fjällbackas 
del ca 50 procent); samtliga orter 
visa l ~g industriell aktivitet; han
deln är överdimensionerad i för
hållande till den bofasta befolk
ningen. 

Därefter kommer författaren till 
Vi idromgrabbar har många so- ämnet. Turisterna spaltas upp ef

liga minnen av \Vilhelm, hans ge- ter kategori: Fasta sommargäster 
nerositet, hans kampan da. hans (med sommarYillor), självhushåll, 
alltid glada och trivsamma sätt. passgäster, hotellgäster, camping-

Som framgår av artikel å sid 2 har F. F. F:s styrelse 
beslutat, att de medel, som F.F.F:s INDUSTRIFOND 
kommer att disponera över, i ''första hand skall an
vändas till marknadsundersökning och utredningar 
för ev. startande av industri i Fjällbacka, 

Fons. sid. 7 turister. Således har Fjällbacka 

F. F. F:s styrelse vädjar till föreningens medlemmar 
och andra läsare av F B att insätta bidrag till IN
DUSTRIfONDEN på F.F.F:s postgirokonto 410318 

• 



2 

Att starta industri kräver 

mOTknadsundersökninga r 

Tidskrift för Föreningen för Fjcillbaclea. 

Internationella inSlag i I G "\ 
.. tb'ld Legala notiser J sommargas l en ___ . 

FjäJlbacka har under sommaren Födda. 

varit belägrat av sommargäster l okt. 1957-30 sept. 1958. 
vilka kommit från när och fjär- 20 jan . Carl Peter Allan, son 
ran. De celebra gästerna har dock till J. A. Johansson och h. h. f. 
slagit läger ute i skärgården. Så- Karlsson. 

I för ra numret av Fjällbacka- att närmare undersöka dessa möj- lunda har världssaxofonisten Stan 26 jan. Lars Åke Ingemar, son 

. ladet föreslog ordf. i Fjällbacka ligheter. Getz semestrat på Florö med sin till J. H. Gustafsson och h. h. f. 
, ndustrikommittt!, att dess arbets- Vid de diskussioner vi haft med fru Monica, född Silferskiöld, vil- Berntsson. 
uppgifter eventuellt borde sam- 1ndustrikommittt!n, visade det sig kens framlidne fader, d:r Nils Sil- 12 mars Annelie . Margareta, 

manslås med motsvarande uppgif- emellertid, att det är mycket svårt ferskiöld ägde denna ö. dotter till B. E. Kahlman och h. h. 
ter i FFF. Denna fråga har sedan att positivt verka för höjning av På Dannholmen, där fru Ing- f. Karlsson. 
behandlats i styrelsen och på års- arbetstillfällena i samhället, om rid Bergman och direktör Lar> 16 juni Kerstin Marie, dotter 
mötet. Vi har härvid kommit till, det inte finns rörelsekapital för Schmidt semestrat, har även gäs- till E. I. W. Karlsson och h. h. f. 
Ht det för samhällets del bör bli vissa ändamål. Det kan exempel- ter anlänt. Fröken Jenny An:l . Karlsson. 
k t största utbytet, om det arbetas vis bli nödvändigt att företa re- Lindström vistades där en kort ti.:! : 21 juni Glenn Alf Ricky, son 

med industri frågor på båda håll. so r, annonsera, göra marknadsun- under sitt sverigebesök. , till K. B. Berlin och h. h. f. Jans-

Däremot ansågs det, att samarbe- dersökningar etc. son. 
tet mellan parterna bör ferbättras . Vi har därför beslutat att vän- I 27 juni Yvonne Kristina, dotter 
Detta bar också skett. Redan den da oss till våra medlemmar i den- Fiskare spårlöst ' borfcl I till O. E. G. Henriksson och h. h. 

sommar, som gått, har lndustri- na angelägenhet, för att ge alla under fiske , f. Holmberg. 
kommitten och STyrelsen för FFF dem, som känner att de vill hjäl- 20 aug. Bengt Tomas, son till 
haft ett flertal sammanträden. D et pa till , en möjlighet att göra en Havet har åte r krävt sin tribut S . .\IL Ekström och h. h. f. Edlund. 
har bl. a . diskuterats möjl igheten positiv insats i form av ett fri- bland skärgårdens idoga befolk- ~ 
av att förlägga ett nu befintligt villigt bidrag. ning. Lördagen den 20 september I Döda. 
medelstOrt företag till Fjällbacka. D en fond, som vi förut har : begav sig fiskaren Yngve Nod- i 1 okt 1957-30 sept. 1958 .. 

Denna sak berörs på annan plats talat om, får på detta sätt en nå- ~ blom, Hamburgsund, ut bland ski- : 11 jan . Augusta Bernhardina 
i tidningen. Frågan om småbåts- I gOt annorlunda utformning, än vi : ren för att vittja sina krabbtinor, I Bengtsson, f. 14 april 1886. 
':arv h:u tagits upp till behand- I från början tänkt oss. De medel, men vände inte åter. Han var och ' 14 jan. }osefina }ohannes;on, f. 

l . l fO' k I f" bl o l ' b D O h . , 
II Og. Det gäller lämplig platS, lön - . som VI lOppas a 111, ommer att or ev spar OSt orta. a an 111- Mattiasdotter. f. 20 juli 1872. 
, . .!rnhet, eventuell kombination ! förvaltas gemensamt av Fjällbac- te under förmiddagen åte rkom till 24 jan. Erik Bernhard Mellin, 

-':cd reparation av större fiskebå- I ka Industrikommitte och FFF, och sitt hem började man ana oråd. f. 5 aug. 190J. 
1M etc. 'En Komrnine hå1icr nu på : kommer vi att i sinom tid redo- Til l en början trodde man på hans 16 mars Amalia Karlsson, f. 12 

i visa för, vad de influtna medlen återfinnande då han var en god sept. 1873. 
-----------, ~ använts till. sjöman, och man hoppades på, att 28 mars Otto Gerhard Back-

Fö reningen för FjälIdacka 
Postgiro .j l 03 18 . 

Styrelsen, 
Ordförande: 

Direktör Harry Järund, 
Otto Lindblads väg 18, Lund 

v. Ordförande: 
Liroverksadj. Sylve Larsson, 
Sveaväg. 139, 4 tr., StOckholm 

Sekreterare: 
Kmrer Bo Reichcnberg 
Källgatan 18 B, Arvika 

Kassör: 
Förvaltare Sten Kallin, 
Tallvägen 14, Uddevalla 

5:te medlem: 
Köpman Wilhelm Fredlund 
Majsdngsgatan 20, Göteborg 

Redaktionskommitte för 
FjäJlbacka-Bladet: 

Harry Jänmd. endast något inträffat som för - man, f. 22 sept . 1888. 

Fjällbacka 

kaj inviges 

: lossning av 
I 

nya betong

med 

islandssill 

i Så var den färdig att tagas l 
i 
, bruk den vackra lastningskajen 
r 

i med en längd av 95,4 meter och 

i med en yta av 1.500 kvm. just när 

! samhällets konservfabrik, vilken 

! ligger strax intill kajen, väntar på 

i båtar med islandssill. De första 

dagarna i oktober blev det pre-

dröjt hans fisk etur. Under midda- 16 april Ivar Flodin, f. 30 juli 
gen larm~des sjöräddnin '6en, och 1880. 
bland skärgårdsbefol kningen del- 25 maj Olga }osefina Wahl-

tog såväl större som mindre båtar berg, f. 25 sept. 1883. 
i sökandet . Man använde även 9 juni }osefina Sofia Waldn er, 

marinens helikopter med vilken f. Persson, f. 25 nov. 1883. 
sökandet företogs ända bort mot 15 aug. Ernst Ragnar Walsträm, 
norska kusten. Aven norskt spa- f. 13 juli 1880. 
ningsfl yg deltog, allt utan resul - 24 sept. Karin Linnea }ohans-

tat. Nordb:om var 55 år gammal son, f. Ahlsen, f. 27 okt. 1901. 
och efterlämnar maka Märta, f. 
Arvidsson, Kalvö. 

FjälllJackas apotekare, Chl'is· 
tian Loven, läl' sydkorea· 

Sparveckan lyckad 

K ville Sparbank 

för 

nel'lla framställa läkemedel. Under sparbankernas vecka till-
fördes K ville Sparbank i runr tal 

Bland de 90 skandinaver som 80.000 kronor. Varje dag urlotta

ria av Haugesund, för Gust. Rich- uttagits till tjänstgöring vid Skan- des en premie av 50:- kr. 1n-

miär då de norska fartygen, VEA 

R-131-A från Koppervik och To-

Harry Järund ters Konservfabrik lossade 805 res- dinaviska undervisningssjukhuset i tresset från insättarnas sida var 
Sylve Larsson Sydkorea under det första verk- stort och antalet insättare ökade 

l b pektive 750 tunnor sill. Förutom 
Bo Rcic 1en erg samhetsåret befinner sig leg. apo- varje dag från 80 under första da-

SYFTE: dess:l fartyg hade samhället mili- tekaren Christian Loven. Apote- gen till över 200 den sista dagen. 

Fåreningen ror FpIl.backa har tärt besök och i södra delen av kare Loven tillhörde den sista kon- Insatsbeloppen varierade från 1 
tiil syfte att verka för Fjällbackas kajen låg det tvenne minsvepare tigenten som den 5 september via kr till över 1.000:-, vilket bevi-
utveckling framförallt pli nä- samt fregatterna Spårö och Arkö. Nordpolen begav sig iväg. Det sar att spar veckan omfattades av 
ringslivcts omr!ide. Föreningen 
vill därför stärka intresset för Det hela påminde om gamla tider var nu hans andra besök där. Han alla sparare. Under torsdagen sam-
Fjällbacka i första hand bland då fartyg kom och gick. Och man : befann sig nämligen där under lad es lärare och elever i Gröna 
före detta Fjällbackabor och hoppas nu att konjunkturerna : 1951-52 som anställd av Svenska Lid till en barnföreställning med 
bland sommargäster i samhället . skall medverka till att kajen kom- l Röda Korset vid dess :tmbulans- filmförevisning där rektor Rudolf 
och den närmaste bygden. i I I I d 

_______ l_~ ____ .....; ! ma till användning. , sjukhus i Pusan. I Lindahl, Rabbal shedc, ta a e om 

" \ 
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l. 
l 
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"!(onserven" - en framåtgående 

industri med anor 

: )vlicf S07?l11l CLl'
! 

/imnc[et 1958 
Midsommardansen kring maj

stången fick i år förläggas till Ox

näs, då den ordinarie platsen ej 

Fjä llbacka har traditioner att I säkert hade varit intressant. Att 

fö rsva ra när det gäller inläggning »lägga in» innebär att islandssil

a,· sill, då, som bekant, Gustaf I len skall fileas, skäras i skivor och 

:\ndersson redan år 1855 lade in I läggas i burkar. Det vill fingerfär' 

an)OVls. Gör man ett besök hos dighet till fer att nå goda resul-

blev färdig i tid. På midsommar

afton regnade det tyvärr, men på 
i midsommardagen var det strålan 
I de sol och dansen i gröngräset 

"id Pl anarn e, blir man snart på tid brukar flickorna vara ganska I kring majstången gripande vacke r; 

.. \B Gust. Richters Konservfabrik tat, men efter tre månaders läro-

det kla ra med, att vi har fått en slängda i konsten, och de kommer Lossning av island,sill vid nya kajen. ! För en åskådare uppe på vägen 

Yä rdig efterträdare till Sveriges då upp till goda förtj,inster pr 5- i var dct en betagande syn med 
dagarsvecka. 32 platser för inlägg- , och tomat, H errgårdssill och Nub- ' barn och föräldrar halvt i per-

iörste anjovisinläggare. 
ning räknar vi till, men fler be- I besill. Dessa steriliceras ej, utan I spektiv dansa runt midsommar-

»Vi har lite bd.ttom», säger fö- h" I 
ovs. , inläggningen är ~ lar i och med att stången och i bakgrunden teckna-

retage ts cnef i Fjällbacka, dispo- Trots att fabriken inte var l' l k '11 l' o b k H l de sig det blåa vattnet med Ene-
' o ' • ,. ' oc et tI s Uti t~, pa ur en. e - ,,' o' 

nent Borgs tröm, när jag ringer och Igang, fick VI se s1l1nnka mask1l1er i o skar I bakgrunden. Sa enades VI 
" l k o b k h f Il k konserver sason' musslor sprats k l f" 'd iråga r om det passar att hälsa på. s~tta oc pa ur ar oc y a ' a- , ' l om att en vac rare p ats or mi -

,. J ag håller på att lära gubbarna viar på tub. Det var bara att tryc- och sardiner d ~.rcmot steriliceras i sommardans får man leta efter, 

kö ra gaffeltruck, men kom i mor- ka på en knapp, så skötte mask i- I en autoklav. ; Så vem vet, kanske blir proviso

ron vid lO-tiden.» - Det första nerna resten. Disponent Borgs tröm ; Vi blir visade det stora kylrum- ~ riet Oxnäs ert permanent. 

"i möter, min fru och jag, när vi 
närma oss Richters, är denna gaf
fel truck, Fjällbackas första! Den 
skul le flytta 1500 tunnor islands
sill fr i n den nya kajen till det 
egna upplaget på andt'a sidan fab
riken. Hur behändigt som helst 
il yttar trucken 4 tunnor per tur. 

Det är lördag och endast man
lig arbetskraft är igång med ren
göri ng av maskiner och städning. 
»Det är ju mest fruar, som arbetar 
hä r, och dom behöver en dag för 
hemarbete », förklarar disponenten. 
Vi fick därför inte se, när en kon
servarbeterska lade in sill, vilket 

framhöll emellertid, a tt om maski- l! d " l 000 'll h : . met, ar . tunnor SI oc rom ' 
nerna krånglade, kunde det Ibland , o o • ' har fester och andra samman koms-

o d h'" far plats. Det papekas emellertid , 
vara svart att reparera em ar, : " ,,' " i ter, Vi diskuterar om råvarutiII-
då resurse rna 'ir bearänsade Hit- , att detta kylrum ar for litet for o 'Il' d If o 

~ c <. ;:, , _. I I gang , ny 51 peno ,persona ro.gor, 
till s har dock allt ordnat sig tack ' fabriken s behov, och planer fin- trivselfrågor. _ Skarpsillens från

vare dc anställdas påhittighet och : nes för utvidgning till dubbla ka- varo i år har inte påverkat pro

kunnande, l paciteten. Som det nu är får fab- duktionen hos Richters, då den 
Har Ni ätit »Sprats»? Om inte, I riken hy ra kylutrymmen på annan viktigaste råvaran för dem är is

så skaffa hem en burk och smaka! Ort med dryga utgifter för hyra landssill. 23-24 tunnor om dagen 
En angenäm bekantskap, som sma- l och transportkostnader. Dispo- går åt, så dom 1500 tunnorna på 
kar mer! - Det är alltså rökta nenten hoppas. att Fjällbackas ka jen skall snart följas av fler. -
sardiner i olja, och det är en sär- ; kommunala myndighet ställer sig I Personalbristen har gjort att man 
skild historia med dom. Sillen I välvillig till dessa planer. Kyl- : särskilt före semesterstängningen 
ordnas i små ".få 110 r» med huvu- I byggnaden måste nämligen utvid- i har måst leja bort inläggningen 
dena före i en lång rold. Ett stål- I gas söderut för att befintliga kyl - för att kunna tillgodose den stora 
spett sticks genom ögonen på alli - 'I maskiner skall kunna utnyttjas. efterfrågan, som företagets pro
hop, och sedan kan spetten lyftas Ett m:ndre kylrum för färsk va- dukter har. - Disponenten tyc

spa randet. Därefter bjöds de när- upp och där hänger sillen uppra- I ror och färdiga varor har en tem- ker, att hans personal är mycket 
nrande på förplägnad. , dad. En ram med flera spett sätts I peratur av + 0° . Färdigvarorna bra att ha att göra med och han 

U d k "Il l d k' I in i en rökugn, under vilken det körs p r lastbil till Lysekil, och ger idel lovord åt deras goda ar-
n er ·va en sam a es om nng I .. . O " ,'o. 

JOO . G " l'd d" d l eldas med ekved. Detta med rok- samlastas med varorna fran Rlch- bet'slllsats. Splv tnvs han mycket 
- personer l rona I ar e - I h d 

h"l d " lk ningen kräver stor omsorg oc et ras fabrik där i järnvägsvagnar. bra i Fjällbacka, och han hyser 
t:lgarna a sa es v a omn1en av o 

b I l df
" d gäller att fa sillen lagom rökt. 4-6 vagnar fyllda med konserver inget tvivel om, att vem som helst 

spar an ,sstyre sens or oran e , o 

h " A d J h Den färdigrökta spratsen förs t.ll fra n Richter lämnar lysekil varje som får arbetstillfälle där bör 
emmansagare n ers o anSSOll) 

H b d s , . l" en giljotin, som behändigt kapar vecka . Mer än hälften därav har kunna trivas. 
am urgsun . emlnane arare .... . . ' .. 

S k S b l, G" b h"ll av huvudena, och spratsen ar klar tillverkats Vid fabnken 1 F)all- Helhetsintrycket av vårt besök ve r "er tu e lUS, ote org, o b k 
dä refter ett intressant föredrag för burkinläggning. ae ":1 , hos Richters är, att fabriken un-

ö"er bankens historia under de 75 Vi visste inte, och det är kanske Efter en rundvandring i de rym- der sin 12-åriga tillvaro växt fram 
år den varit i verksamhet. Hr Stu- fier som inte vet, att en konserv- liga och :indamålsenliga lokalerna till ett rationellt och trivsamt fö
belius illustrerade sitt anförande fabriks produkter består' av halv- har vi en angenäm pratstund med 
med schematiska uppställningar oeh helkonserver. Halvkonserver disponent Borgström i det stora 
över insättarnas" sparverksamhet. är t. ex. Matjesill, Overstesill i dill samlingsrummet, där personalen 

retag med en framsynt och per
sonaivänlig företagsledning. 

B. Reiehenberg. 

A v dessa framgick, att insättarnas 
antal samt sparsummorna ökat 
trots att befolkningssiffran avse
,,:in minskat under åren. Vidare 
vis:ldes filmen »Sol över Spanien» 
till vilken hr Stubelius i ett an
förande anknöt Spaniens mörka 

sida med dess utpräglade fattig- I 
dom. Till sist visades två spar
filmer och Sparbanken bjöd del
tagarna på kaffe varefter sparvee-

ÖVERSTESILL 
Marknadens förnämsta 

sillinläggning 

Aktiebolaget Gust. Richter 
KONSERVFABRIK 

kan avs löts av en intresserad all- , Lysekil - Fjällbacka 
minhet. ! !-.. _______________________________________ -! 

• 



4 Tidskrift för Föreningen för FjåJlb",cb 

Frön uärt Förbättringsförslag 
»Turistströmmen till Bohuslän bar historia, och det blir väl nöd-

Vill vi söka bygga upp åt oss lingar finns blott ett fåtal från avtager», kunde man läsa i tid- vändigt att göra upp en flerhs

en bild av vårt land och av vårt 1600- och 170D-talet. För övrigt ningarna när sommaren 1958 var plan. 

folk genom tiderna, kan vi göra är det avskrifter och anteckningar. ett minne blott. Vi i Fjällbacka Turistpubliken i Fjällbacka har 
det e:enom att studera läroböcker I hembye:dsarkivet bör den 111- var noe: något förvånade över på- f d 

v v v ju delvis örän rats under de se-
och handböcker som behandlar tresserade kunna få svar på en ståendet, vi, som i juli månad 

naste åren. Vi ser inte bara gamla 
vårt land. Vi kan då få se, hur mängd frågor. Här några få ex- trängdes lite varstans, både på ga-

fo trogna utan även många nya gäs-
landskapet danats och att de empel, mest hämtade från Fjäll- tor och i butiker. Men det tycks 
d d b·· V' k f"I' ter, som är okända med ortens rag et nu ar. ,'an o Ja upp- backa-trakten _ jag skriver ju i vara så, att bilisterna helst söker 
odl ' "e s "aon" och ta del av hur fo"rhaollanden och som kanske en-

111" n " b Fjällbacka-Bladet. Hur högt har sig till Hallands och Skånes strän-
människorna haft det 'genom tider- havet nått här under olika tider? der. Huruvida bad- och camping- dast för någon ko;tare tid vistas 
na ända från den dag de tog lan- " samha··llet. Fo"r dessa sklllle la"tt-Alla kända vattenståndsmärken i platserna där är mera välordnade, 
det i besittning, hur de livnärt si~, 

h vår skäre:ård finns här avbildade undandrae:er sie: undertecknads be- tillgänglig infor.mation av olika hur de kämpat mot naturen oc v v v 

mot varandra och hur de slutli- och registrerade: de på Storön i dömande, men vi kan ju ha i min- slag vara till stor nytta. På lämp-

gen nått fram till sin nuvarande Väderöarna, på Fläskön, Gud- net turistexperternas betygsättning liga ställen borde uppsättas väg-

k l Od O" N" I d Od av tältplatserna i vårt landskan. -u turniva. mun, xnas. - ar a es s- , visare till campingplatsen med an-
Helt annorlunda ställer det sig målslättens olika delar under Semesterfirarna blir allt f!er, givande av avståndet dit, och nog 

om vi söker svar på dessa frågor plog? Kartskisser utarbetade efter och det gäller för varje tur;stort skulle det vara angeläget, att man 
och begränsar området till vår lantmäterikartorna ger besked. - att få så mycket som möjligt av t. ex. vid Fossums satte upp an
egen lilla bygd, till hembygden. Var finns fornminnen i bygden: kakan. I Fpllbacka har enligt visning om vagen till pOSt- och te
Om den ger i regel inte läroböc- stenåldersboplatser, hällristningar, uppgift Badortsfåreningen plane- l testatlOIl. Några centrala anslags
ker och handböcker mycket be- rösen och gravfält, och vad Vet rat förb,lttnngar p~ camPlngplat- 1 tavlor med turlIstor för bussar och 
sked. Vi får i det ärendet gå man om dessa? Från utgrävningar sen . Detta ar naturligtvIs en kost- båtar, med uppgifter om postens --------------------------- 1 
andra vägar. Vi får ge oss ut i finns serier av bilder och beskriv- postens och bankernas exp.-tider 
terrängen, Ut bland folket i byg- ningar: Brattbergtorpet bakom smorda med tjän och beck så de I m. m., skulle säkert välkomnas av 
den och in i arkiv och bibliotek Veddeberget, Mörhults moar, Jo- kunde stå för sig själv, och av ! många. 

för att gräva fram gamla hand- re-högen. - Gamla begravnings- I många som nyligen lämnat oss, Många av de tillfälliga gis terna 
lingar och söka efter resultaten platser: Kyrkogårdsön. St. Ene- i som Kongen på Långö, Alfred skulle säkerligen uppskatta något 
av de specialundersökningar som skär, .Vedholmen, Getryggen m. fl. i Lyckhol~, T\\"!il~:el~ Richardsson, enklare måltider till billigare pri
tidigare kan ha blivit gjorda just och sagner knutna till dem. I Malla pa Kalvo. ~und~ han~el- ser på pensionat och restauranger. 
här i vår bygd. Gamla hus som nu är borta, : ser regIStreras ock sa I bIld: FF1I - . Kunde inte dessa servera »dagens 

Resultaten av dessa våra hem- hur såg de ut? »Trankokshuset» backa bygger vattenverk, auktion J rätt» eller ett par »dagens rätter», 
byodsstudier kan ordnas och läo- I på Oxnäs som en ",ån" stått på I på Hjärrc,ön , m:Hknad på Rab- ! där så var mÖJ'li"t i en annan sal o o ' bO , I b 

gas fram på olika sätt . Det van- l L. Eneskär, huset på »gatan», 01 - : balshede, hembygdsfolket på ut- ! än »sto ra matsalen». En sådan 10-

liga är att det ges en samman- ! le i Bräckes hus? Uppmätningsrit- i fard. I kal kunde ju göras trevlig med 
fattning i form aven hembygds- I ningar och fotografier ger besked. ! Resenärer som besökt bygden enkla medel - reproduktioner av 
bok som behandlar socknen eller När byggdes »Telegrafhuset», I och har Dågot att berätta får , bohustavlor och västkusrSetonad 
häradet. Ett annat sätt är att ord- Fjällbackas märkligaste byggnad? : komma till tals: det ar landshov- i illl cdnlng för övrig,. Fisknät och 
na de många insamlade uppgifter- Är 1807, gårdslängan 1865. - dingar och biskopar som kommit lanternor kan vara pittoreska de
na i ett hembygdsarkiv. Den se- ' Hur såg Fjä!lbacka ut före stor- , på ämbetets ,-ägnar, vetenskaps- taljcr. 

nare vägen går vi här hemma i branden?' En serie bilder tagna en i män som studerat och bemärkta En förlängd sommarsäsong be
vår bygd. Det arkiv vi här söker gång av min bror Torsten ger : turister som kung Oscar och skal- tyder mvcket för affärslivet. Tu
bygga upp har fått namnet Kville klan besked. Från själva branden J den Edva:d Fredin. Bygden I ristOrganisationerna arbetar för att 
hembygdsarkiv, förlagt till Fjäll- stor bildserie. - Gamla foton , konsten (·ch litteraturen har ock- rreveckorssemestcrn fördelas så, 
backa. Det är under vardande. upplyser om hur det såg ut kring så sina sir, kilda avdelningar i a;'- att en mycket större del av som
Ett hembygdsarkiv blir ju aldrig Fjällbacka torg, innan handlanden i kivet. maren utnyttjas. Men även därur
färdigt, det kan helt enkelt inte \'(!enander byggde si tt affärshus I Under (le senaste åren har VI över borde säsongen kunna fö(
bli det. Det är en växande insti- (F03sums) och då Stora hotellet l sysslat också med upptagning för längas. Slutet av augusti och scp
tution, som ständigt måste byggas ännu var en gammal vacker gäst- : arkivet av »bygdens röster» på tember kan ju vara idealiska för 
ut allteftersom tiden med åtföl- givaregård. - Käll viksbackarna I tri(d och band. 
jande förändringar .skrider fram . innan bebyggelsen började där. - ! D I I b d I' 

.. • .... o " \ e ar av 1em yg sar \.Ivets san1-
r vårt hembygds""kiv samlar vi Har fll1ns bIlder fran sIlIfisken ' I' . h 'd fl '1If"11 . '-' ..... I lngar ar Vl era tl a en vant 

in och läe:"oer fram materialet i och av vad lag och bygdens far- , "lld ° I k I d" 
...... • '- o . utsta a, men nagan o a, ar 

k d h b'ld A k koster av olIka sia" fran slupen 1 I' . . arta, or oc I. v artor . ." : sam Il1garna mera stadigvarande 
över b}'e:den samlar VI 111 så »Elmll1e» till barkskeppet »Carl I k d .. '11" I' h .. ...... ~ ~ un e garas tl gan g 19a ar annu 
många tryckta man kan komma Johan» och Jonas Akersrröms hem- ; inte kunnat ordnas. En sådan 
över, men när der gäller mycket mabyggda båtar, av Prinse-Kalles 1 kommer väl med tiden. 
gamla samt originalkartor får vi »Smörgåsen», Fjällströms »Sva
nöja oss med fotografiska avbild- nen» och skeppet »Mercury» som 

Sverker Stubelius. 

nin gar. Bilderna, äldre och nutida, länge låg vrak i Källvik. ". 

utgöras mest av svart-vitt-fotogra- Och människorna? Där finns Författaren av denna lilla över-
fier i förstoring samt av småbilder bilder av många gamla som Prin- sikt har ställt i utsikt att i ett par 
i färg. Och »ordet», det rep resen- I se-Janne i islandströja och stor- : följande nummer av Fjällbacka
teras av handlingar som beröra örövla r och med pipan i mun, av bladet lägga fram en och annan 
bygden. Av :ildre originalhand- Dcrrhe-Anders i sina byxor så in- dctaljstudic från hembygdsarkiver. 

rekreation. Kunde man garantera, 
att eftersäsongens gäster inte fick 
tråkigt, om vädret skulle slå fel, 
vore mycket vunnet. Välplanerade 
utflykter till bygdens -fornminnen, 
båtturer till intressanta skärgårds
områden, sällskapsafrnar pi res
taurangerna och pensionaten skul
le bidraga till att gästerna fick ut 

mera av sin sommarvistelse vi d 
ogynnsam v:iderlek. Overhuvud-
taget tror jag, att väs tkustens bad
orter har en del att lära av vin
tersportorterna berörda av,~en

den. 
Svlve Larsson. 
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Fjö llbacko 
Med stor glädje hälsar vi Mor-

Engström välkommen som 

medarbetare i Fjällbacka-BI,,·'::t. 

Många av våra läsare känner till 

171iH {Joradis 
var inte längre handicapad , ty de 
större barn en gjorde allt vad de 
kunde för att jag skulle få vara 

med i deras lekar. 0, vad det var 
ljuvligt! 

honom och vet, hur tappert han 
Men när semestern var slut, var 

fogat sig i sitt livsöde, att vara ljuvligheten också slut. Jag grät 

drabbad av svår cerebral pares. birrert många gånger och bad mi

Bakom hans plågade yttre döljer na föräldrar att få stanna kvar 

sig den starka vilja, som hjälpt 

hOllOm att acceptera sitt liv och 

hos Anna och Maj och Arne. Men 
det hjälpte, inte - de ville inte 
lämna mig kvar. Det var hemskt, 

'känna sig nöjd med sin tillvaro. ty jag visste, vad som väntade 

I artikeln här nedan talar han mig: att sitta inne hela dagarna, 

om »sitt kära skriftställeri». Han då ingen hade tid att gå ut med 

översätter nämligen böcker, skri

ver på en novellsamling och med-

mig. Kom jag ut på gatan någon 
gång, blev jag utsatt för nyfikna 

blickar och närgångna frågor. Så
a rbetar i tidningar och tidskrifter. dant förekom aldrig här i Fjäll-

Morgan Engström har gjort en backa, ty här visste alla, vem jag 

stor insats, inte minst för sina CP- var och vad som fattades mig. 

b o Den första 'morgonen J'ag vaknade kamrater i vin land, ade genom ~ ~ 
i stOrstaden och såg de gr5. sten-

sitt författarskap och genom sin b' husväggarna utanför, grät jag lt-

okuvliga viljekraft i kampen mot I tert av längtan tillbaka till Fjäll-

sitt handikap. backa. För att lindra min, längtan 

; till sjön och båtarna, tOg min mor 

till att mitt hem har blivit mIg 

mycket kärt. 

Här i Fjällbacka har jag också 

fått verkligt goda kamrater och 
vänner, sådana som först h mig 

helt och fullt och som därför gör 
all t för att underlätta den börda, 

som jag har fått att bära .. . Ack, 
vilken stor tacksamhet jag känner 
härför! Med deras uppmuntran 

och stöd i förening med mina för

äldrars kärleksfulla omvårdnad 
har jag bedrivit ett studiearbete 

pr korrespondens, som satt mig 

i stånd att utföra skrivarbete för 

ett statligt forskningsinstitut. Vid 

sidan av detta har jag mitt kära 

skriftställeri . Jag känner mig där
för trots mitt handicap som en 

nyttig medborgare. Jag är nöjd 

med mitt liv. 

Fjällbacka - mitt paradis. Var

för? J o, därför att jag här har 
funnit och upplevat så mycket 
vackert. Här bland de grå bergen 

finns det tid att tänka och reflek

tera. Här vilar stillheten och fri

den. Ett paradis för den som kän
ner sin kallelse att försöka uppen

bara för människorna livets sanna 

skönhet och rikedom. Det är så 
många, som jagas av tidens fl ykt 
och sin egen själviskhet. De v ill 

få se och uppleva så mycket som I 

5 

Fjällbacka 

Bok- & Pappershandel 

lel. 19 - Fjällbacka 

Allt i BOCKER och PAPPER 

Kartor - Sjökort - Suvernirer 

EDas 

gJag.eri & eJ peced 

Fjällbacka Tel. 14 

3tekom menderas 

Sätt ,n dina sparmedel i 

ortens egen bank 

KVILLE S~AR&ANK. 

Fjällbacka - ett sammansatt I in en stor balja med vatten och 

namn av fjäll .och backar. Ett i sa tte vid :ängen ~ Då var det, som 
typlskt namn for en plats som ' om pg ater Jag med huvudet 
Fjällbacka, där fjäll och backar : utanför relingen och såg ned mot 

bildar själva samhället. : sjöbotten. Jag förflyttade mig då 

Som en liten handicapad par- i med fantasins hjälp tillbaka till 

vel på en fyra-fem å r kom jag i Fpllbacka. 

möjligt. Men är ändå så missnöjda I '------------------!; 
De ger sig inte tid att tänka och 
reflektera. Men det har den han- : 

dicapade tid att göra. Därför tror I 
jag han har mycket att ge den ' 

icke handicapade, trots att den l 
förres liv kan syn as fattigt i yttre ! 

ll1cnlng. 

Ett paradis kan vara omramat I 
aven kal och skrovlig mur. Så är I 
det med Fjällbacka . Det är om ra- I 

] ohan Olofssons 

]ärnllanbef 

Fjällbacka Tel. 40 

till Fjällbacka från en stOrstad. i Några år senare, det var på 

Jag fick många goda vänner och i Yåren 1927, flyttade jag och mina 
kamrater. Kamrater som tOg mig föräldrar för gOtt till Fjällbacka. 

med ut i båtar och på bryggor. I Till obeskrivlig glädje för mig! 

.lag minns sirskilt en gammal I Det hem, som jag här har fått, 
roddbåt, som hade det klingande l skiljer sig väl inte så mycket från 

namnet "Pille". I den höll vi till I andra hem. Men jag tror, att den 

för det mesta. I den satt jag på I handicapade fäster sig mer vid sitt 
botten elle r stOd p å knä och hade I hem än vad den friske gör. Han 

huvudet ovan relingen, medan en i tvingas att leva e.tt innerligare liv . 

halvvuxen flicka höll mig i ryg- I Varje sak och ting blir liksom en 
gen. I händerna hade jag en meta, del av honom själv. Han skaffar 

med vilken jag fiskade krabbor I sig vissa hjälpmedel och måste 
liksom de andra barnen. När vi I därför inreda sitt hem, så att han 

inte var i båren, lekte vi på nå- I kan använda dessa hjälpmedel. 

mat av höga, kala f jäll men mel- i ---------------~ 
lan dessa fjäll utbreder sig ett pa- -

radis, som bjuder till meditation npn bästa inköpskällan för 
och vila för den jäktade nutids

människan. Sådant är Fjällbacka 
- mitt paradis. 

gon av de gröna backarna. Jag , Ja, det är många ting, som bidrar Morgan Eng5tröm, 
- ------

• 

DOUl 

Från sjösidan kommer Fjällbackafiskarnas Andelsförenings nya anläggning att te sig som ovan. Närmare 

beskrivning i nästa nummer. 

'". 
Specerier - Charkut~rier 

Delikatesser 

ELONS Livsmedel 
Tel. 21 FJÄLLBACKA Tel. 21 

SAL TS.JOFISK 
Hummer Räkor 

Fjä II ba ck a fiska rna s 

Andelsförening 
FJALLBACKA 

Tel. Portiförsöljning 46, 88 

Tel. Delo'ljförsöljuing 222 



-,--
6 Tidskrift för Föreningen för Fp!!backa 

Domböckerna be rätta 
Str:tndsittaren Jonas Lilja på ' med näsa och mun bortrivna. Gri

Fjällbacka, stämde !if 1802 solda- . sen gick som vanligt inne i rum
terna Bäver och Färdig angående . met, och låg barnet uti en låg 
ersättning för en förstörd ostrons- i vagga vid sängen. Hustrur.- berät
kave. De medgåvo, att de varit tade, att då hon toa till si" bar-

( 
! 
I 

[ nsCinclCLrspcdten -~ 
j 

o • b 1:1 

vallande till att ostronskaven fal- I net utur vaggan, ville det ej dia, 
lit I vattnet, men det berodde del- och kände hon då att det v:tr för -

• o O ' h I 
VIS pa svang eten för dem att därvat. Nämndemannen Olof J a-
manövrera sin egen båt, då käran- , kobsson i Krokebräcke, som om 
dens båt låg tvärs över isvaken. : morgonen kom till stället och såg 

barnet, omtalar att näsa och mun 

Under 18 års sommarvistelse 

har ego haft tillfälle att studera 

utvecklingen i det kära Fjällbac

ka. Den har utlöst både glädje och 

sorg om inte rent av harm. Allt 

är så annorlunda 1958 mot 1940. 

Det är ju dock ej speciellt bara 

för Fjällbacka . Men en plats man 

trivs på och gett litet av sin livs

kärlek, vill man helst se i bara 

solsken utan skugga. Tyvärr finns 

dock sJdana - även i Fjällbacka. 

En skuggplats anser jag varm

badhuset vara. Förr stassade man 

iväg för att få ett underbart 

varmt tångbad. Man blev betjä

nad aven vänligt inställd bader

ska, som behandlade ens corpus 

efter konstens alla regler. Man 

duschades, torkades och klappa

des om. Ljuvlighetens ljuvlighet! 

Joh:tn Svensson-Lax och Peter I voro uppätna samt tvenne åkom
leres övermaga (minderårige) son mor på kindbenet, och var vag
hade en dag år 1805 funnit en : gan, där barnet låg, blodigt och 
död man på Brände holmens I uselt. På tillfrågan upp:;av Wred, 
strand, varvid de "honom avklätt att grisen, som de efter h:indelsen 
tvenne tröjor, skor och strumpor I sålt, var 2 månader gammal. I do
och i tröjorna funnit 16 holländs- 'men heter det, att svara.den up
ka gulden och 24 kopparpenning- pcnbarligen icke uppsåt 1i!;en vål
ar, vara v lax lämnat gossen 8 lat barnets död, utan ~Tt denna 
:;ulden och kopparpenningarna berott på osnygghet att hava kre
samt själv behållit det övriga". atm inne i samma rum. Vidare 
Om denna likplundring hölls ett heter det, att vård och tillsyn av 
urtima ting. Då inställde sig ma- ett elva veckors barn icke kan till-
joren C. T. d'Orchimond och "fö- höra fadern, varföre \:vred icke Andersson skulle betala 1/2 tunna 
rcviste de kläder och penningar, kan till något ansvar fällas såsom makrill i skatt till Kronan, var
vilka bli vit en död man på stran- egentligen till barnens död vållan- I före henne härmed, till säkerhet 
den avtagne». Säkert v::tr hllet de . Vad åter angår Maria Anders- i och rättelse meddelas bevis genom 

alls inte enastående, men tydligt dotter, så tycktes väl, att hennes I protokollet. 
ir ~tt likplundring vid denna tid tillsyn om barnet varit mindre I (Såväl Norra som Södra \'V ä
ansågs som ett svårare brott och noggrann men likväi ej sådan' ; deröarna avskildes från Tanums 
förmodligen ledde till eftertryck- vårdslöshet, att lagen därför nå- i socken och överfördes till Kville 
li c;a straff för de inblandade. gOt .straff utsätter. Grisens vistan- II socken genom ett Kungligt brev 

- - - de l samma rum som barnet har 1885. Dessförinnan var befolknina-

Kronolänsmannen välbetrodde således ~elt och hållet varit vål- II' en å dessa öar skattskrivna i Kvil
H. L. Engström anklagade inför lande till barnets död. Denna le men hörde judiciellt under Ta

bradsrätten år 1811 soldaten Jo- ovanliga händelse kunde icke för- ! nums socken .) 

nas \'Vred från Hweberg, 28 år utses varföre kär:.lndena frikä~- I - ~ -
gammal, och dennes hustru Maria des, men skulle gnskulnngen utgl- i Vid ett av tingen 1842 var en 

Andersdotter för att de låtit ett vas och dödas. II ~emmason från Fjällbacka-trakten 
svinkreatur avhända ett deras Il1stämd för att han skulle vara 
barn livet. \Vred avgav om denna Vid. jordrannsakningen med I vållande till att en garvare Obergs 
olyckliga handelse en sådan be= I Kville kyrka den 23 sept . 1818 I son dött genom olyckshändelse. 
r:ittelse, a.tt de om dagen bakat I och mec1 uppvlsandet av sin mans I Det hade tillgått på s'å sätt att vid 
och lagt sig sent, varav h,lI1de att erhållna fastebrev under den 10 I ett bröllop i hemtrakten skulle 
de hårt insomnat. Frampå natten ' mars 1789, styrkte änkan efter I hemmasonen skjuta salut. Det hän
skrek barnet, som var 11 veckor Peter Andersson på Dyngö att hon de sig härvid icke bättre än att 
gammalt. Hustrun tog då barnet ärvde 1/4-del i Norra och Södra garvare Obergs son, som skulle 
till sig men märkte att det ej stod \Väderöarna, i Tanums härad be- vara med och se på, när skottet 
väl till, varföre \Vred steg upp lägna, vilka öar blivit skatteköpta avlossades, blev träffad av det
och tände ljus, då barnet var dött ! 1759, och för vilken 1/4-del Peter samma, som bestod till större de-

Konfektyraffären Centrum 
Fjällbacka 

FRUKT KONFEKTYRER 
TIDNINGAR FILM 

len av gamla ros tiga spih.ar, Poj
ken led härav de förskräckligaste 
kval. Läkare fanns då ej närmare 
än i Strömstad. Jaktlöjtnant Zim
merman, som var närvarande vid 
olyckstillfället, erbjöd sig att fara 
till Strömstad fö r att hämta lä
kare. Men då vindstilla rådde tog 
resan nära 3 då"gar i anspråk och 
när han anlände var pojken så 
gott som livlös och avled st rax 
därpå. Häradsrätten fann att ren 
olyckshändelse förelåg, varföre 

! den instämde frikändes och målet 
~l vskrevs . 

Johan Mjölner. 

Gamla som unga satt tåligt vän

ta~,,1.7 på sin tur. Vad åren gick 

bleu det tommare och fattigare. 

Dc senare åren ha; den stackars 

badande själv fått sköta sitt bad. 

Att gno sig på framsidan av sin 

corpltS lär väl gå an, även om 

njutningen är minimal, men bak, 

sidan, ack! A r det verkligen så 

knalt stäLLt, at! FjäLLbacka ej kan 

anställa en baderska som förr i 

tiden? Då var priserna ej så höga. 

Nu betalar men kr 3:75 för ett 

tångbad utan all slags betjäning. 

- Vill man ha hjälp bör man 

försöka få med en vän eller släk

ting. Inte säkert att badet och 

den s tider passar överens. Jäm/ör 

man priserna, så låt ego lämna ett 

par uppgifter. Ett varmt learbad 

med full betjäning kostar i en 

melLans'uensk stad långt från kus

ten 2 - säger 2 kronor. Där /ean 

ocks!l erhJLlas tångbad (tillkom 

mer j.-,1kt) med en förhöjning av 

1:25 Z '. Alltså tångbadet med 

havss~. 3:25 kr. Ett bastubad med 

dusch och bassäng kostar 1:5D kr. 

Skulle det ej gå att a n n o n

s e r a efter en baderska och där

med tillmötesgå mJnga sommar

gästers önskan? Så förfärligt stora 

utgifter för sina sommarfåglar har 

väl ej samhäLLet, men desto större 

inkomster. 

Det är ej utan, att många önskar 

en sjukgymnast på platsen. En sd

dan fanns också förr. Många som

margäster går under ständig be

handling, men avbryter denna för 

att få luftombyte m . m. Kunde nu 

bytet ocksd förenas med fortsatt 

behandling, vore mycket vunnet. 

Tän.k på den saken goda FjäLl

backabor!! 

Så an&ående kal'badhuset. Bara 

en blygsam fråga: får man inte 

gå in på kallbadhuset och sök,' 

efter en person utan att beta l.. 

entre? SIlledes ej bada sjc;lv, bara 
söka . ' 

Pia desideria 

Xantippa. 

Svar å insändare 
Det är roligt för oss Fjällbacka

bor att höra, att sommargäster bli 
vi t kä ra i vårt lilla samhälle och 
att de med intresse fö ljer dess ut
veckling, till vilken kan noteras 
såväl glädje som sorg . Sorgen har 
triffat samma punkt som badhus
stvrelsen pinats av i flera år, och 
det är varmbadhuset, baderskan 

Forts. sista sid. 
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S}rån 
Skärgårdssom mar 

Ä terigen har en sommar för-

gör V I den här gången ett litet den upptages på Trettondedag Jul svunnit, en sommar på både gott 
hopp rakt ned i kyrkans kollekt- och på Missionsdagen. 2.175 kro- och ont, vad vädret beträffar. Vi 

bössa. Det är inte så farligt som nor fick Missionen i år från Fjäll- har haft dagar, då vår underbart 
det lå ter. Vi hamnar mjukt och backa. Andra viktiga rikskollek- vackra skärgård med alla dess 
fint bland alla de många sedlar ter går bl. a. till Sjömansvården, holmar och skär varit överbefol
som ligger där. Det är åtskilliga Diakonianstalterna, Stockholms kade av sollapande människor. 
5~dana som vi varje år Hir räkna StadsmissiOIl, Svenska Israelsmis- Dagar, d:! man överallt där det 
in. Givmildheten och .offervi ljan sionen, för att nu nämna några. synts en flik av blått vatten även 
ä r mycket stor bland fj ällbacka- Stiftskollekterna går till ända- synts vita segel, samt motorbåtar 
borna. mål inom sttftetoch det är Dom- och flytetyg av alla de slag. Men 

Den sammanlagda kollektsum- kapitlet som' bestämmer dessa. Där vi har ju också upplevt dagar, 
man fö r år 1957 uppgick till kro- har vi bl. a. Småkyrkostiftelsen, som varit rena hösten eller i varje 
nor 11.245 :-. Då slog vi det gam- Äh stiftsgård, Kålleredhemmet, fall en aning av den vår, som de 
la rekordet från år 1955 med över Helsjöns folkhögskola, som ber svaga kallar höst. Jag sitter här 
_.000 kronor. Hur det skall bli om vårt stöd och vh hjälp. i denna stilla och underbart vack -
1958 ä r ännu svårt att säga. Men Kyrkoråden i de olika försam- ra »vårkväll" och gör mig frågan, 
vi har i alla fall på de tre första lingarna har att bestämma om för- om vi verkligen sätter värde på 
kvartalen detta år samlat in mer samlingskollekterna. I Fjällbacka och förstår hur vacker vå r skär
än vad vi fick under hela år 1955. gavs år 1957 6.079 kronor till så- gå rd är. Vår fjällbackaskärgård 

Om man slår ut den summa som dana ändamål inom vår egen för- anses ju av verkliga skärgårds
gavs år 1957 på alla invånarna i samling. Församlingshemmet fick vänner vara den vackraste som 
Fjällbacka kyrkobokföringsdistrikt 3.815 kronor, Söndagsskolan 1.470, finns i Sverige. J ag har också hört 
fi nner man att kronor 12 :55 givits Frivilligt Församlingsarbete 103, en, numera avliden, v,in a v skär
per person. Det är ytte rst få för - K yrkans prydande 447, Juloffret gården säga, att han ingenstans i 
samlingar som kommer upp till en till mindre bemedlade 212 kronor. världen hade funnit en skärgård 
sa hög siffra. Det finns en tryckt I Under rubriken »kollekter till eller en kust s:i vacker som just 
redogörelse för vad alla försam- andra ändamål» kommer sådana mellan Bovallstrand i söder och 
lingar i Göteborgs stift gav år I kollekter som inte tidigare kunnat Grebbestad i norr, och jag tror 
1956. Då gav fjällba ckaborna kr I fastställas, såsom t . ex. till Ung- han visste vad han talade om, han 
9:33 per person. Utan konkurrens ernhjälpen vid vespern på Alla I hade sett det mesta av världsha
i norra Bohuslän! Som jämförelse Helgons dag 1956. : vens kuster. Stig upp med solen 
kan nämnas att Kville gav 2:13 Och så får vi naturligtvis inte ' en vår- eller försommarmorgon, 
pr person, Grebbestad 3 :26, Krok- heller glömma den oändliga mängd betrakta och beundra fågellivet 
stad 8 :44, Styrsö 5:73 och Här- ettöringar, tvåöringar, femöring- , eller firgerna på holmar och skär! 
landa församling i Göteborg 0:73 ar, knappar och silverslantar i : Inte enbart bergens färgskiftning
per person . olika storlekar, som barnen i Sön- ' ar utan även alla blommor, skör-

Men låt oss nu sluta med sk ry- dagsskolan ger varje söndag. För- bjuggsörrens små oansenliga men 
tet och gå över till att se vart ra året gick deras pengar, sam- ack så vack ra och kärkomna vita 
alla dessa pengar tar vägen. manlagt 227 kronor, till ett kyr- blommor - den kommer ju först 
brukar indela kollekterna i fyra kobygge i Bulawayo. I år få r de av alla - styvmorsviolens viol et 
grupper: rikskollekter, stiftskollek- ge till barn som lider av cerebral ta matta, strandgossen, som blom
ter, församlingskollekter och kol- pares oeh f~r ' då vara med i den mar så praktfullt, bara det finns 
lekte r till »andra ändamål». stora riksomfattande insamlingen en nypa jord i en bergskreva 

Rikskollekterna är sådan a kol- som går ut på att göra dessa glöm- Eller har Ni sett västsidan av 
lekter som upptages i rikets alla da barn till glada barn . »Barlin» när tjärblomstren står i 
församlingar. Det är i sista hand När sjömännen är i svår nöd sin fulla fägring. Men kom ihåg! 
Kungl. Maj:t som bestämmer vilka sänder de ut SOS-signaler. SOS Det gäller att segla långsamt, an
organisationer som f å r uppbära - det lär betyda »save our souls», vänd gärna gransegel. Varför skall 
sådan kollekt. D en viktigaste kol- rädda våra själar. Genom kollekt- vi rusa över mesta möjliga vatten 
lekten inom denna grupp går till cirkulären, som läses upp från på minsta möjli ga tid? Utan att 
Svenska Kyrkans Mission. Och predikstokn, får vi höra många se något. 

Vi 
försälj el" 

installerar 

SOS-signaler. M~nniskor och or-
ganisationer som ropar ti Il oss om 
hjälp. SOS - det betyder då: 
Silver Och Sedlar! Det är roligt 
att få vara med att hjälpa. Eller 
hur? Bengt Pleijel. 

Far ut en sommarkväll, när alla 
sommargäster och _ söndagsseglare 
har styrt kosan öster ut. Tag 
kvälls- eller nattkvarter i en av 
alla dessa små naturliga hamnar 
och vikar som det är så gOtt om 

Firma 

lnuenting 

FJ,C-iLLBACKA - Tel. 21 

Wicke Widelius 

Cykel- & Rep.
Verkstad 

Fjällbacka Tel. 33 

'Permanentnin~J och 

Klippning 

i modern stil 

J"{isses Herr- & 'Dam

Irisering 
Tel. 125 

Blommor. Frukt 

Grönsaker 

Presentartiklar m . m. 

7 

Kärraoy BloffiSleraliär 
Tel. Fjällbacka 49 

Manufaktur och 

Herrekipering 

F:a Einar Carlsson 
Fjällbacka Tel. 7 

reparerar Wilhelm ... på Hamnholm, Håskär, Bogen, på \ 1 TA L O N E R S 
västsidan av Lyngö, Tyskerhålet V V. "- L 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

Det finns dock något som etsat 

sig in i oss ännu mer; hans sista 
dagar. Wilhelms kamp på idrottS
banan var att kämpa till sista 
droppen. Denna kamp genomför-

Telefon 68 l, de han civen med sig själv. 
___________ ....; ! Ingem,lY }ärtmd. 

på Kyrkogårdsön, Stora EngeIn, .. 7-f 
»Restaurangen» på västsidan av FARGj LANDEL 
Långeskär. J a detta är bara några 
få av alla de stcillen, som finns 

Koppla av, lyssna till havets 

eviga musik, lyssna till sjöfågelns j..{ffären me~ färg 
Forts. sista sid 
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F A 1'11 L lE NY 1-1 E T E R '1 !Tips på industri I 
: I En av våra medlemmar lämna-

50 år . . 

Affärsbiträdet Ivar Gunnar 

Evald Isaksson, den 9 januari. 

Fru Clary Agneta Hakeröd, f. 
Kahlman, Mörhult, den 29 jan, 

Fru Nancy Ulrika Bergqvist, f. 
Bodin, Mörhult, den 15 febr. 

Fru Gunborg Kristina Ekström, 

f. Olinder, den 3 · mars, 

Fiskare Karl Olof Evert Ek

ström, den 14 mars. 

Fru Astrid Linnea T ärnström, 

f, Johansson, den 16 mars, 

Fru Anna Axelina (Lexie) An

dersson, f. Emanuelsson, den 17 
mars. 

Fru Karin Gudrrm Karlsson, f. 

Fru Inez Aurora Holm, f. Carls- de i somras ett t ips på, att en 

son, Väderön, den 2 febr. industri som sysselsatte ca 20 man 

Fröken Helmy Linnea Johans- var till salu på grund av lokal-
son, den 16 feSr. svårigheter. 

Fiskare John Comelius Julius 
son, Hästvam, den 17 febr. 

Fru Signe Hildegard Karlsson, 

född Andersson, Odsmål, den 27 

F. F. F:s styrelse beslöt därför 
att saken skulle utredas och frå 

gan diskuterades med Fjällbacka 
industrikommitte vid flera sam-
manträden, varvid bl. a . ledningen 

mars. 
för nämnda företag varit närvaran

Fru 'Dagny AU1'Ora Juliussorf, f. ce och lämnat informationer. 

Sandmark, Hästvam, den 28 juni. . De kalkyler som förelagts oss 

från nämnda firma har dock ej 
70 iiI', varit tillräckligt utförliga, varför 

Förre fiskhandlaren John Ai- vi ko~~er :tt f~ .nya sådana. I 
bert Ving/ors, Mörhult, den 13 ' detta lage star vi Just nu. 
jan. Redan nu kan vi dock se att 

det i detta fall föreligger alltför 
Fru Blenda Amanda Isabella 

stort kapitalbehov, för att vi skall 

pensionat od) Biograf 

Fjällbacka Tel. 41 

H I LD I NG FOSSUM 

FJÄLLBACKA 

TEL. 12 

Välsorterad 

Speceriaffär 
Richardson, f. Overman, Oxnäs, hoppas på att få anläggningen till [ ' _____________ -.! 

LinJ'earbetare Karl Axel Teodor den 24 mars. Ilb k Fjä ac a. Men även om vi den-
Karlsson, Odsmål, den 20 april. Fru Anette Josefina Bohlin, L ~a gång ej kan nå vårt mål, anser 

Karlsson, Odsmål, den 7 april. 

Fru Anna Ingeborg Magnusson, Henriksson, Oxnäs, den 23 april. I vi att det bör komma till med- i 
f. Dahlgren, Mörhult, den 25 april. Snickare Carl Verner Carlsson, lemmarnas kännedom, som ett ex- i 

Brevbärare Rune Ingvar Ström- Mörhult, den 4 maj. empel på hur en medlems tips kan 

berg, Mörhult, den 24 juni. Fru Gunhild Beda Dorotea föras vidare. En annan gång kan 

'>.5 ål', 

Reichenberg, f. Reichenberg, den det lyckas bättre. 
27 maj. Styrelsen för F. F. F. 

Bryggeriägare Anders 

Hagberg, den 4 januari. 

Folke Förre hemmansägaren Pehr Ni-

kodemus Thoren, Backa, den 1 Badortsfesten 1958 
Fru Svea Linnea Fredlund, f. JunI. Enligt gammal tradition skall 

Lycke, den 17 jan, 

Fru A Ilie Ingegerd Elvira N or

derby, f. Johansson, Nordby, den 
20 jan, 

Avdelningschef Frank 
V dlter Olsson, den 23 jan. 

Sixten 

Fru Elsa Helena Eriksson, f. 
Wenander , den 4 febr. 

Fröken Svea Elvira Strömberg, 

Mörhult, den 27 mars. 

Fru Ester Viola Lilja, f. Hurtig, 
Bräcke, den 29 mars .. 

Målare Martin Georg Aronsson, 

den 6 april. 

Plåtslagaremästare 

Fredlund, den 9 juni. 

(;0 ål', 

John Ame 

Fiskare Magnus Edvin Magnus

son, den 14 febr , 

badorrsfesten hållas den tredje 

Hemmansägare Artur 

Bräcke, den 1 S febr. 

veckändan i juli månad och i år , 
Viktor, . ble\' det lördag- söndag den 19- ' 

I 20 juli . Det måste ha vari t djärn . 

förfäder som förlade denna så be' 

t ydelsefulla fest JUSt i eller i nära 
anslutning till fruntimmersveckan . 

Inte för inte brukar det rätt ofta 
regna då, men denna gång var 

Sara och Margareta oss nådiga och 
det blev t vå verkliga solskensda

Fru Anna Olsson, f. Johansson, 
Kalvön, den 11 apr il. 

Fiskare Gustaf Adolf Johans
son, Mörhult, den 17 april. 

Fröken Hl1lda Charlotta Johans

son, Mörhult, den 14 maj. 

Fru Cecilia Elisabet Granqvist, gar i en i övrigt rekordvåt som-
f. Melin, den 21 maj. 

Urmakare Karl Johan Widelius, 

den 30 maj. 
Fiskare Axel Jl1lius Richardson, 

Oxnäs, den 3 juni. 

Fru Gerda Larsson, f. Johans· 

son, Mörhult, den 30 Jun!. 

mar. 
Festplatsen var som vanligt om

rådet vid Planarne eller som det 

väl nu kommer att heta "nya ka- ~ 
jen». Arbetet blev färdigt just la- i 
gom till badorrsfesten och det ut- I 

rym me som i ~r disponerades var : 

I idealiskt både till utrymme, form 

80 [Il'. I ~ch läge. Får förenin gen i fram- I 

J. A. FREDLUND 
PLÅ TSLAGERI 

Ut/ör alla i branschen 

förekommande arbeten 

ALGOT 

.JOHANSSON 

BILSTATION 
Fjällbacka Tel. 10 

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

Bergs Bilverk~, ta d 
FJÄllBACKA 

Good Year 

Däck och SlangClr 

Gull Bensin - Oljor 

A I b i n Båtmotorer 

TEL 96 

Fru Kristel Hjördis Andreasson, 

f. Norup, Odsmål, den 14 febr. 

" i tiden disponera detta område för i 

For~e stenarbetaren Johan Ema- I sin fest är den att gratulera. i .---------

nu el Asberg, Oxn:is, den 11 mars. ! Av vad som här sa"ts fram"år 
Fabrikör Ivar Kristoffer Dor

the, den 5 maj. 

Byggmästare Anders Hugo And

reasson, den 2 juni. 

Fru Clary Axelina Svahn, född 

,\\,lenander, den 29 juni . 

u;) ål', 

Fiskare Karl Adalbert J(rantz, 
den 22 jan. 

'" '" Hemmansägaren Ernst Clnis- att allt var bäddat för rekord. 

tensson, Lersten, den 7 juni. Och rekord blev det. De båda 

8;) ål'. 

Fröken Anna Bohlil1, den 7 febr. 

kvällarna lämnade ett sammanlagt , 
brutto på över 35.000 kronor och f 

nettot bör - om inga oförutsedda .. ' 

räkningar strömmar in - för Bad -
orrsförcningens del bli ca 9.000 kr. 

!);) ål', 
! Ett dubbelt v:i lkommet netto, då 

Förre fiskaren Johal1 Hal1sson, föregående år det var i lägsta ' 
den 19 jan. laget. 

Aug:a Carlssons Eftr. 
Teldon 35 FJÄLLBACKA 

Manufaktur-, Mode- och 

Kappaffär 
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IDROTT I 

li'jällbacka nära seriesegern. 
Fotbollen har högkonjunktur i 

~jällbacka och intresset står på 
löjdpunkten_ Målet i år var att 
'otbollaget skulle vinna Norra Bo
lUsserien och avancera till Bohus-

'Spionerna lägger pussel 
Särskilt i början av kriget var framgångsrika möda att med kär

spionskräcken i vårt land stor. lek och inlevelse, i ord och i bild, 

Och nog var vaksamheten mot beskriva och besjunga. 

obehörigt intresse för oss och vå

ra säkerhetsanordningar - eller 

Något chockad över den hädis

ka tanken att det bl:tnd alla pro-
erien. Dessa förhoppningar gru
,ades då Grundsunds IF visade brist på sådana - påkallad. En spioner i världen just skulle vara 

Atelje & 

Seriefoto 

Framkallning och Film 

Fjä llbacka Fotoatelje 
Telefon 9 

ig starkare och vann den avgö- medfödd skepsis mot iakttagelser, S'-erker Stubelius, som var den ut

'ande ~atchen på hemmaplan med där omdömet kunde tänkas vara pekade, fablade jag, som svar på 

1-2 och därmed säkerställde se- paoverkat av fantasl'n, borde ur P dO' l I :s un ran, nagot om mm ;pm a i 

·iesegern. denna synpunkt tyglas. klockas begynn:mde svaghetstcc 
SKOR 

Det har ej varit fel på kamp-
mdan i Fjällbacka A-lag under En vacker sommardag kom en ken. Jag fann '. ''1ellertid att jag 

lösten . Laget saknar dock den uppskärrad badgästdam In på glömt den kvar hemma, varför 

lOpsvetsning som är nödvändig landsfiskalskontoret och berättade, med testningen finge anstå. 

'ör en lagsport. Laget har ej sta- att hon vid ett flertal tillfällen Jag hade emellertid icke förr I 
)iliserat sig beroende på att spe- iakttagit en mystisk man, försedd kommit hem igen efter min miss-
arna ännu ej hunnit spela in sig 
)å respektive platser. Det fordras med en kamera av ovanlig typ lyckade spionjakt, förrän gamle, 

lven att s!>"larna sig emellan når med vilken han tog bilder av präktige urmakare P. uppenbarade 

\äme konnkt. i strandlinjen mellan Källvik och sig i dörröppningen. Han hade 
Peder Svensson har återbördats Mo··rhult. Samma dag hade han JUSt cyklat förbi och då kunde 

iII »fadershuset» efter ett längre 
hör och häpna - t. o. m. vadat han lika "bärna hämta klockan med 

;;istspel i Hallan och det visar sig 
ltt laget erhållit en väsentlig för- ute i vattnet och därunder tappat detsamma, så slapp jag besväret. 
tärkning. Det är välgörande att sin kamera i sjön. Denna hade han Ja, vad hade jag annat att göra, 

e Peder Svensson med sin kamp- sedan inlämnat hos urmakare P. än att vandra vidare på den in- ; 

mda på högerbacken och han bil- ' i Källvik, d~ir undertecknad i upp- slagna vägen. Resignerad plocka- l 
lar tillsarr.mans med den lugne 

h 
"I I d B F ' fordrande ordalag tillråddes att de jag fram en gammal uttjänad 

Je va spe an e engt ranzen ett 
b k 

omedelbart och i ett sammanhang nickelrova från tidigare dagar, 
)ra ac par. 

Händelser. 

Nya spelare i Fjällbacka IK. 
Stig Danielsson, kommer från 

3årda BK, spelklar den 7/5 1958. 
Peder Svensson, kommer från 

310mmens IF, spelklar den 18/ 7 
~ 9 5 8 . 

David Smerlind har blivit in
vald som sryrelseledamot i Bohus
.än-Dals Bandyförbund. 

Ingemar järund. 

Vid municipalfullmäk
tigevalet i Fjällbacka 
lvgavs samrliga 30 valsedlar på par
libeteckningen samlingslistan. Valda 
blev byggmästare Hugo Andreasson, 
grundläggare Ture Franzen, fiskare 
Uno Nordlierg, provinsialläkare In
ge Gillen i us, affärschef Arndt Berg

inhämta upplysningar i saken. som av någon outgrundlig an led-

För att lugna och tillfredsställa ni ng fått ligga kvar i skrivbords

den livliga damen förklarade jag, lådan år efter år. Nog närde jag 

att jag just ämnade mig åt det ett svagt hopp att urmakare P. 

hållet och skulle då gå in till ur- skulle tillråda mej att icke ' vidare 

makare P. för undersökning. 

Inkommen i den lilla boden, 
där framlidne P. var sysselsatt, 

investera i reliken. Men, ack nej 
då. Förtjust stoppade han den på 
sig, skyndade iväg och kom igen 

såg jag genast en våt kamera på med en för' fem kronor rengjord 
klocka. Den visade rätt tid, rosse 

ett bord. Utan att jag behövde lade »tick-tick» och lades defini-
fråga förklarade P. att det var tivt bort. Ty den var verkligen 

Sverker Stubelius, som under fo- uttjänt. 
tografering tappat sin kamera i 

sjön. 

E ric Foner. 

Dansen på bryggan 
Därmed kunde kontra-spiona

gets misstankar om onda anslag 
mot vårt samhälles integritet av
skrivas. Men slutet på »affären» 
kostade mej en 5 :a, som aldrig er
sattes a v statsverket, trots att den 
faktiskt utgivits i och för tjäns-

gren, lamhrukare Axel Karlsson, 
köpman Östen Hedenfjell, fishare ten. 

Den läsare av Fjällbacka-Bla
dets vårnummer, som inte varit på 
ort och ställe i sommar undrar 
kanske hur det gick med brygg
dansen. Genom tillmötesgående 
frå n samhället klarades det största 
problemet upp, platsfrågan. Nästa 

för alla åldrar 

~ _____________ T_E_l._2W __________ 1 

Specialerbiudande 
BÄDDSOFFA 

God kvalile till extra billigt pris. 

Stoppad sits och rygg, Alm, mahog
ny eller teak. 

No·zag balten. 

Pris 365;- + tygkostnaJ 

Tygåtgång 2 m. 

mö6dföt=säfjningen 
Fjällbacka Tel. 53 

Setterlinds 
Bageri 

Tel. 29 

Tillverkar: 

iVlatbröd Kaffebröd 

Bakelser Tårtor 

Gynna denna 

tidnings 

annonsörer! 

Bertil Jona;son, f. bankkamrer Ta- P. undrade nämligen vad han 
ge Reichenherg, handlande Evert kunde göra för mig för en tjänst. 
Waldner, fiskare Berthold Kahlman, A v hänsyn till den beskäftiga da
verkmästare Ture Krantz, chaufför men, som måste skyddas mot löje, 
Torsten H alered, plåtslagaremästare kunde jag ju icke avslöja, att allas 
Arne Fredlnnd, ',arnägare Vilhelm vår Sverker Stubclius smög om
Larsson, !injemomör Karl-Axel Karl- kring i samhället, starkt misstänkt 
sson, köp= Vik-or Widelius, före- för förrädiska stämplingar mot 
ståndare Georg Carlsson, köpman den bygd, som sett honom fostras 
Ingemar Tarund och kontorist AI- och som under ett helt liv varit 
got Torewi I föremål för hans osparda och 

fråga var att skaffa något att Nona Bohusserien. 
dansa på och för detta byggdes 

Grundsund 21 16 2 3 85 - 37 34 
ett dansgolv. Det blev en dyr in-
vestering, ca 6.000 kronor, men nu Fjällbacka 21 16 1 4 78-31 33 

hoppas föreningen ha dansgolv iStångenäs 21 11 2 8 58-40 24 

många år. Veckan efter midsom
mar tråddes dansen som i gamla 
dagar på bryggan, och glädjen 
och stämningen var inte att ta fel 
på. Den hade stannat kvar. 

Skee 21 10 3 8 60- 46 23 

Tanum 
Häggvall 
Sjöbol 
Dingle 

21 

21 
21 
21 

9 2 10 47--50 20 

6 2 13 35--70 14 

6 14 36--71 13 
3 1 17 32-87 7 

\ 
\ 
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Låg industdell ... 
FortS. fr. sid. L 

j' '.. ~. 

par Fjällbac'ka ~~d 1.000 kr per 

hushåll .och i det. senare ' fallet Bo

vallstrand och Fiskebäckskil med 

6.- kF passgäst. >,." ';:" 

Av erMlIna4jJ,.pgifter på turist

pengar drar författaren .,vissa ' slut

satser om dess betydelse -för resp. 
.orter. Ur det rikhaltiga materialet 
skall blott' följande saxas: Turis
terna omsätter"i Fjällbacka drygt 
1.250.000 kronor, tör de övriga 
orterna äro siffror!)a ·900.000 kr, 
800 .000 samt 250.0'00 för Fiske
bäckskil, Bovallstrand resp. Häl
leviksstrand . 

Campingen ' ' ägnar 'författare!} ' 
åtskilliga sidor. Det iir en för'sum
mad sida. Suudarden på camping
p1a,t~ernaäT Ug; ingen av dem var 
fullt tillfreddsställande. Här ma
nar författaren till snabb upp
ryckning. re;; är i viss mån fram
tidem turistforrn. Här är en oer
hörd kon centration till juli må
nad - 80 procent. 

Ett kapitel agnas åt inventering 
av vad resp. drter gör för att ru
risterna sb,lI trivas. Författaren 
.k= även med påpekanden om 
6mkYärda förbättringar. 

Slutligen vågar sig författaren 
på att göra en framtidsprognos. 
Hall . .anser att Bohuslän har en 
lysande"frifutid "Som ruristort om 
det , bara kin anpassa sig efter ti
dens kra~ som i ,,första hand är 
en uppryckning av campingplat
serna, skap~ndet :av; 'mindre ex
klusiva inkvar1:eringsmöjligheter, 
samt billiga matserveringar. 

Som en samm~nfattning om bo
ken i dess 'helhet må sägas, att den 
serverar massor av uppgifter på 
ett lättfattligt och trevligt sär •. 
Författaren nöjer sig icke med a'tt 
konstatera hur det är, förslag läm
nas ä";en på vad som kan förbätt
r.lS (och det är mycket). Genom 
att samla alla tabeller i slutet av 
undersökningen är den lättläst och 
de siffror som kryddar 'den »ord
rika delen» gör bara innehålle;: 
värdefullare. Man får hoppas att 
den kommer att läsas aven vid 
publik. Alla som har- med sam
hällsekonomi i de bohuslänska 
samhällena 'bör finna åtskilligt av 
värde här, alla som har med tu
ri~m att göra behöver väl inte 
nämnas. Även turister och utby
bor torde kunna läsa undersök
ningen med stor behållning. 

Arne F ossum. 

i 
.~ -

-"idskrift fL. ~"'Jreningen för Fjällbacka 

Svar- ~· irisänd .. ~ : , Skärgåidsommar ... ' 
F~rts. fr. sid . . 6. F!lrtS. fr. sid. 7. 

'" o~h '~ri~ern~. Vi i.r ta~ksamroa r alla läten, måsen, strandskatan, 
över insändaren och de SYflPUllk- tärnan bland många andra. Har 
ter. söm framförts för an vi i det- Ni ~r kanske om närmsta udde 
ta trevliga blad kan ('3. deklarera en ejderkull kommer fö r an söka 
våra svårigheter. ' FiSr att börja sitt nattkvarter. Har Ni sen de 
med baderska, 'så har vi de 3 a små dunbollarna försöka komma 
4 senaste åre::l nafr in~e annonser upp på en hal klipphäll? Har Ni 
i två tidningar i'Jt.'lri att få Ilågot , sett ejdermamman hur hon står 
enda svar. Vi },.ar även frågat var- f uppe på skäret och lockar och 
je person som man tyckt skulle trugar för att H sina små. bollar 
kunnat passa till haderska. Svaret upp på det torra? .Eller hur be
har varje gång blivit nei, en jobb' låten hon blir, när alla har kom
som bara va~,r tv1 månad'!r är 

inget att h:1, ä" 'l!1otiverin[;en. f lankr 3:50 och 3:75 får F j:äJfbacka 
Så till prisem2. Tyvärr bar vi samhälle bisträcka med ca 3.000:

inte tillgång till någr::t pris~r från kr pr år av skattemedeL 
194) men som en baromete ~ kan Hur stora utgifter den mellan
nämnas att 1941 hade badrnästa- svenska staden har på sin badin
ren 45:- kr pr vecka, 19;;8 har rättning är ju svårt att veta, vi 
ye~kolönen ,'ar:t 150:- kr, ba- här i Fjällbacka har ej råd till 
derskan och biljettförsäljaren hade större utdebiterin o- för varmbad-
1941 ~ard~r,a Z8~~,pr ve:ka, 1958

1 
huset än vad so: sker, 

har till bll;enforsalpre:l betalats V d b .. ff d bl 
100:- kr pr vecka, och so:n ovan o a . etra ar ~n .. ygsamm: 

b d l . h "k fra gan l slutet av mS<l.IiIdaren, sa sagts, a ers",:. ,:lr VI ej unnat .. .. 
k ff fmnes mgen bestammelse om att 

am a a, man måste betala entre, när man 
Bränsle och elström är också be-

skall söka efter en bekan~ . Man 
tydli gt d yrare nu än tidigare. o o.. ".. ,, ' T . o o b d far da saga att btlJettforsai,e rskan ro" att pnse'r~:l pl et~ tang a I är enero-isk. 
under de se:lane aren vanerat mel- " Badh'lssty.relsen. 

GÖTEBORGS BANK 
Grundad 1848 

GOTEBORG - STOCKHOLM 

Avdelningskontor I Sohusl8n: 

Strömstad Grebbestad Fjällbacka 

Uddevalla Lysekil . Fiskebäckskil 

Dingle 

Ljungskile 

Stenungsund Skärhamn Klädesholmen 

Marstrand Kungälv 

Fullständig bankrörelse vid 
samtliga kontor. Brand· 
och dyrkfria förvaringsfack 

uthyras. 

TI. aiiiie'-,Lag~rcran tz död 

l september nådde oss budska
pet att Manne Lagercrantz slutat 
sina dagar, 

Manne Lagercrantz ~ar välkänd 
för oss fjällbackabor och vi kom
mer alltid att minnas honom som 
en stor personlighet. Det är få 
so~'argäster, som så helhjärtat 
tagit del av de problem som före
kommer i vårt samhälle som han, 
och . han ,gladdes. alltid över de 
framgångar, som, samhället och 
den enskilde individen kunde no
tera., Han kände oss alla, icke en
dast till namnet. 

Manne Lagercrantz var alltid 
storslagen i sin tanke, hans rätt
framma sätt och ärliga inställning 
till livets problem gjorde ho~om 
till en stor idealist. Hans åsikter 
var aldrig anfrätta eftersom han 
ej påverkades av andra människor. 

Vi fjällbackabor kommer att 
sakna vår gode vän, Minnet av 
honom kommer att leva kvar. 

Ingemar Järund. 

Stor Donation ... 
Forts. fr. sid. 1. 

slut om driftsbidrag till Stiftelsens 
hem kan ej överskattas. Styrelsen 
har nu för avsikt att genom in
tensivt arbete söka erhålla de me
del, som behövas, för att färdig
ställa Fjällbacka ålderdomshem. 

Till alla dem, som önskar att 
ett hem för gamla skall komma 
till stånd i Fjällbacka, vädjar Stif· 
telsen därför Dm att oförtrutet 
stödja dessa strävanden genom att 
efter förmåga ge. bidrag till hem
met. Ev. gåvor kunna sändas till 
Stiftelsen Fjällbacka Pensionärs
hems kassaförvaltare fru Gunhild 
Reichenberg, Fjällbacka. 

A. Fredlund, 

mit ' upp? 
Att fjällbackaskärgården är upp

skattad, har ju inte minst somma
ren 1958 visat. - Så mycket »rara» 
gäster har väl aldrig ·tidigare vis
tats här. De flesta av oss tror väl 
att det endast är sommarkusten 
som är värd att uppleva. Vi har 
ju i alla fall både höst och vinter, 
och det måste jag säga att både 
höst och vinterkust är värda ett 
besök . 

Dock väntar vi väl alla på näs
ta sommar och längtar efter allt, 
vi tror, den skall ge oss av glädje 
och vederkvickelse, ~å väl mött 
i Fjällbacka sk ärgård sommaren 
1959. 

John Joel Johansson. 

f 
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