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Fjällbackaskärgården har fått 
rä d d n i n gskryssa re 
Ända sedan hotet om indrag
ning av lotsstationen på Väder
öarna började ge klang över 
skärgården, gjorde sig oron 
bland fiskarekåren allt mer 
märkbar. Man såg genom denna 
åtgärd, om den förverkligades 
det största hotet riktat mot 
skärgårdens befolkning ur liv
räddningssynpunkt. För omkring 
något år tillbaka togs frågan 
upp på ett sammanträde med 
avd. 34 i Fjällbacka där det be
slöts att hos centralförbundet 
begära bistånd för att få en liv
räddningskryssare förlagd till 
Fjällbacka. 

Dagarna före jul kom det gläd
jande beskedet att framställ 
ningen om en räddningsbåt be
viljats. Det skulle bli den gamla 
räddningskryssaren Dan Bro
ström som på försök skulle sta
tioneras här. För- erhållandet av 
båten hade sjöräddningssällska- · 
pet satt det villkoret att den all' 

frivillig och kostnadsfri beman
ning, sade inspektören, kapten 
Gunnar Alverman. Dan Bo
ström är 38 år och var statio
nerad på Käringön tills sällska
pets nya kryssare Dan Broström 
levererades 1967 och förlades dit. 
Innan båten mi överlämnades 
till den norra skärgården hade 
den undergått en betydlig över
syn. Den hade bl. a. försetts 
med en fin teknisk utrustning 
och det hela hade kostat sjö
räddningssällskapet omkring 
50.000 kr. 

Det rådde under vintern stor 
tillförsikt bland öborna då de 
visste att om deras många 
gånger förut hopplösa läge un
der isvintern skulle upprepas 
kunde detta övervinnas genom 
kryssarens användande. Båten 
har god förmåga att forcera is 
då den är avsedd för detta. Den 

foris . sid. 4 

Vacker och sjövärdig plastbåt bygges 

i Fjällbacka men varvet saknar 

utvecklingsmöjligheter 

Va rvsägare Bror Jansson star
tade sin varvsr6relse på Oxnäs 
för ett tiotal år tillbaka. Platsen 
är mycket lämplig för sitt än
damål men bjuder inte utan vi
dare på nödiga utrymmen. Var
vet kom att fylla en stor upp
gift och många båtar har här 
reparerats och utrustats. Snart 
kom nybyggnader in i bilden och 
vackra folkbåtar slussades ut 
från nybyggnadsverkstaden till 
glädje och gagn för såväl till
verkare som mottagare. Varvet 
mottager ett stort antal båtar 
för vinterförvaring - eller så 
många som kan placeras inom 
området. Under våren började 
Jansson planera för byggnad av 
en plastbåt - en stäv eka 4,80X 
1,80. Båttypen är egen kon
struktion och man har här 
lyckats få fram en till utföran
det snygg och sjövärdig farkost 
vilken erhållit det charmanta 

namnet "Nolhottebåt". Vi besö
ker varvet för att göra en titt 
på den nya skapelsen och sam
manträffar med Jansson just 
när han är sysselsatt med sina 
båtar. Vi mötes aven blick 

foris. sid. 7 

Information om fridlysning 
av holmar i skärgården 
Efter årsmötet med Föreningen 
för Fjällbacka kommer natur
vårdsintendent Karl-Axel J ans
son från länsstyrelsen i Göte
borg att hålla ett anförande i 
anslutning till fridlysningen av 
holmar i skärgården. Platsbor 
och sommargäster i Fjällbacka 
kan därvid ställa frågor och få 
dem besvarade. Eventuellt kom
mer landshövding Per Nyström 
att närvara . 
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Föreningen för Fjällbacka 
har till syfte att verka för 
Fjällbackas utveckling fram 
förallt på näringslivets om
råde. Föreningen vill därför 
stärka intresset för Fjäll
backa i första hand bland 
före detta Fjällbackabor och 
bland sommargäster i sam
hället och den närmaste 
bygden. 

FFF:s årsmöte 
hålles i församlingshemmets lo
kaler den 17 juli 1969 kl. 19.30. 
F öreningens sedvanliga fest hål
les den 25 juli 1969. Anmäh n 
om deltagande skall göras direkt 
till Strandrestaurangen Fjäll
backa Havsbad, tel. 0'525 / 312 03. 

Vid byte av adress 

är redaktionen liksom tidig:ue 
tacksam för ett meddelande om 
den nya adressen, så att tid
ningen vid avsändandet kommer 
adressaten tillhanda. Vår vädjan 
om dylika meddelanden har 
hörsammats, och vi hoppas alt 
så blir fallet även under kom
mande tid. Vi är även tack 
samma för ett meddelanden i 
händelse av att Fjällbacka-Bla
det inte når fram till vederbö
rande vid sedvanlig tidpunkt. 

Redaktionen. 

Medarbetare 

Fiällbackabladets vänner 

Till ana Er som är oss behjälp
liga vid framställningen av vå!' 
tidning rikta vi härmed vårt 
redaktionella tack. Utan Eder 
medverkan försvårades arbetet 
avsevärt, och tidningens inne
håll blev annorlunda. Vi hoppas 
att allt framgent få uppehålli 
Edra kontakter och emotser med 
tacksamhet Eder med\'erkan. 

För att underlätta arbetet vore 
vi tacksamma om materialet 
kunde vara oss tillhanda sen~st 
den 1 maj och 1 november. Alla 
bidrag välkomna. 

Redaktionen. 

Bryggdans får inte 

stoppa vägtrafiken 
I skrivelse till polismästaren i 
Strömstad avstyrker vägverket i 
Göteborg en framställning från 
föreningen Fjällbacka Havsbad 
om att få hålla väg 918 avstängd 
från genomgående trafik i sam
band med bryggdans och bad· 
ortsfester. Avstängningen skulle 
gälla såväl på Södra som Norra 
Hamngatan i Fj ällbacka. 

Vägverket motiverar avstyrkan
det med att vägen är en allmän 
väg och som sådan skall den i 
första hand vara upplåten för 
allmän trafik. Sådan väg kan 
endast få avstängas då vägarbe
te pågår eller skada på vägen 
omöjliggjort eller försvårat 
framkomligheten. 

F jällbac ka-B lade t 

Samhällsproblem 
Trafiken genom Fjällbacka mot 
Grebbestad är ett stort problem. 
Hur länge skall det få fortsätta 
som nu sker, det kan man fråga 
sig. Inga gångbanor finns för 
gående. Trafiken skall enligt 
gällande lag framföras med 
högst 50 km pr timme, men hur 
många håller denna fart? Under 
de senaste åren har mig veter
ligen ingen fartkontroll genom
förts. Och det är inte få bilar 
som passerar samhället. Åtskilli
ga kommitteer har under årens 
lopp sysslat med proble
met. Förslag om nedsatt fart
begränsning från 50 till t. ex. 
30 km har framförts. Det händer 
att bilar krockar och staket rivs 
ned. Något bör göras innan en 
dödsolycka inträffar. 

Dessutom fortgår genomgående 
trafik av långtradare med släp 
lastade med timmer redan tidigt 
på morgonen så husen skakar 
och ortsbefolkningen vaknar 
och morgonsömnen därefter är 
förs törd. Det har gått så långt 
att sommargäster som hyrt som
marbostäder i Mörhult har 
backat u t, då de inte kunnat 
finna sig tillrätta med denna 
livsfarliga trafik, som fortgår på 
dessa så hårt kritiserade vägar. 
Även trafiken på vattnet har 

Fjällbackaprotest 

Vill' ha kvar läkare 

I en till dåvarande medicinalsty
relsen ställd skrivelse har Kvil
le kommunalnämnd förklarat 
att kommunen inte kunde god
ta ett av Göteborgs och Bohus 
läns landstings sjukvårdsstyr el
se avgivet förslag att provin
sialläkarstationen i Fjällbacka 
skulle dragas in och att provin
sialläkartjänsten där skulle 
överföras till en tvåläkarstation 
i Tanumshede. 

Socialstyrelsen har ansett sig 
böra tillmötesgå sjukvårdssty
relsens önskemål på så sätt, att 
styr elsen beslutat lägga samman 
nuvarande Fjällbacka och Ta
numshede läkardistrikt till ett 
sådant distrikt. Härigenom har 
sjukvårdssty relsen fått möjlighet 
att flytta provinsialläkartjänsten 
i Fjällbacka till Tanumshede. 

Socialstyrelsen har emellertid 
understrukit angelägenheten av 
att filialmottagningar i fortsätt
ningen regelbundet anordnas i 
Fjällbacka. 

Enligt vad sjukvårdsstyrelsen 
meddelat kommer en genomgri
pande översyn av läkardistrikts
indelningen i Göteborgs och Bo
hus läns landstingsområde att 
företas. 

sina problem. P lastbåtar har ju 
mer och mer slagi igenom och 
därmed allt starkare mo orer. 
När dessa båtar framförs med 
hög fart, vållar de \issa problem 
för småbåtar och seglare. Här 
kan ju var och en hjälpa till att 
visa större hänsyn till varandra 
utan lagar och förordningar . 
Bättre sjövett till allas vår 
trevnad. 
Belysningen mellan K ällvik och 
Mörhult är så gott som obefint
lig. Befolkningen får ta sig fram 
så gott det går under mörk a 
kvällar. Går det inte från sam
hällets sida att få någon bätt
ring till stånd. 
Vid upprepade samtal m ed ung
domarna från samhället har de 
framfört kritik för att det inte 
görs tillräckligt för ungdomens 
fritidsverksamhet. K anske har 
samhället någon lokal som kun
de användas till ungdomsgård. 
Friidrotten för en tynande till
varo med undantag för årligen 
återkommande skolidrottstäv
lingar. Det finns mycket att gö
ra för ungdomens fritid i Fjäll
backa. Vi inom redaktionen är 
alltid lyhör da för förslag som 
kan föra ungdomsverksamheten 
framåt i samhället. 

Alf Edvardsson. 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

B8tmotorer emottages för 

vinter förvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 

§]E T T ]E R JlLIND§ 

~ BAGER][ ~ 
TEL. 0525/31029 

Tillverkar: 

• MATBROD 
• KAFFEBROD 

• BAKELSER 
• TÅRTOR 

Bör 

FFF-Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 
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Duktiga elever svenska mästare hem bygdskunskap. Badorten 

Här synes svenska mästarna i hembygdskunskap, eleverna i klass 3-4 vid Håkebackens skola med lärare 

fru Kerstin Persson 

Återigen ber vi i Badortsför
eningen få hälsa våra sommar
gäster mycket välkomna till 
västkustens pärla. Vi gläder 
oss alla, det skall Ni veta, över 
att ha Er här igen. Ni sätter bå
de sprätt och fart på samhället 
och gör tillvaron betydligt an
genämare för så gott som alla 
parter. Undantag finns. Det gör 
det alltid. Men, kära Ni. Ha inte 
alltför stora anspråk på oss. Vi 
gör så gott vi kan för att under
hålla Er, för att göra tillvaron 
angenäm och för att tillmötesgå 
Er på alla sätt. Tyvärr är det 
så att det nu för tiden fordras 
pengar till nästan all t vi skall 
företa oss. Hade vi det kan vi 
garantera betydligt bättre ser
vice på alla områden, men då 
vi driver med en mycket knapp 
"penningpåse" har vi naturligt
vis begränsade möjligheter. Fler
talet av Er är långt ifrån ford
rande, men det finns sommar
gäster som år efter år klagar på 
saker och ting som vi i Badorts
föreningen inte kan, mest av 
ekonomiska skäl, gå i land med 
att utföra eller förbättra. Det 
ligger kanske på den kommuna
la sidan och kommunens till
gångar är också knapphändiga. 

Skolklasserna 3-4 vid Håke
backens skola i Fjällbacka vi
sade stort intresse för den un
der förra året anordnade utställ
ningen i skolan. Det var en im
ponerande samling av forntida 
föremål de visade, vilka rönte 
stor uppskattning av skolans fö
reträdare. 

För några veckor tillbaka fick 
klasserna meddelande om att de 
vunnit den av tidningen Lycko
slanten utlysta tävlingen vilken 
handlade om hembygdskunskap. 
I denna tävling blev de svenska 
mästare och prissumman var 75 
kr. Elevernas glädje blev stor, 
och de hyser stor tacksamhet 
till sin lärare, fru Kerstin Pers
son, vilken stått bakom det hela 

Fjällbackabåt 

blev undsatt 

Livräddningskryssaren i Fjäll
backa undsatte på onsdagen 14 
maj fiskebåten Mentor av Fjäll
backa som fått m otorhaveri ett 
par timmars gång väst Väder
öarna. En fiskebåt bogserade ha
veristen i lä av Väderöarna men 
vågade sedan inte fo rtsätta assi
stansen in till land då det var 
tät dimma i skärgården och man 
saknade r adar. Livräddn.krys
saren i Fjällbacka, som är ut
rustad m ed det ta navigationsin
strument, tillkallades och be
sättningen på livräddningskrys
saren med skepparen Bengt 
Kahlman lotsade sedan säkert 
haveristen in till Fjällbacka. 

vid utställningens genomföran
de. Prissumman kommer att an
vändas som bidrag till somma
rens skolresa. Kostnaderna för 
en skolresa blir alltid betydan
de, särskilt om en längre sådan 
skall företagas . Till denna slant 
lägger eleverna den gåva de er
höll från Inventing AB av fem
tio kronor för den luciaupp
vaktning de gav för personal och 
ledning på luciadagen. Många 
av dem hade nog önskat en re
sa till Göteborgs Liseberg, men 
får kanhända vänta med denna 
än så länge. Det finns mycket 
annat att se också. 

Inom den fornvårdande verk
samheten i Fjällbacka har ele
vernas intresse för den gamla 

Vårens fiske 
Såväl dörj- som pilkfisket gav 
vid flera tillfällen rätt skapliga 
fångster . Dagsfångsten vid dörj
fiske kunde uppgå till omkring 
200 kg. och vid pilkfiske till 100 
kg. när fiskelyckan var god. 
Många spinnfiskare besökte även 
Fjällbacka och kunde notera 
goda fångster. 

Sjöfarten 

har under våren varit av ringa 
omfattning. Blott ett fartyg, ms 
Benguela av Skär hamn, har los
sat 465 ton dräneringsrör från 
Kolberg för Västra Sveriges 
Lantmäns Centralförening. 

kulturen skapat en glädjande 
tillförsikt. Snart kan de bidra 
till att det som fortfarande fin
nes kvar i hemmen av gamla 
föremål ej kastas bort eller 
överlämnas till samlare utanför 
den egna bygden. Så har det 
skett under tider som gått och 
därför är vi i avsaknad av stora 
värden som nu finnes ute i lan
det där det värde föremålen 
har, hade varit dubbelt större 
i hembygdens museum. Värna 
om den gamla kulturen så att 
vi rätt förstår vad utvecklingen 
har gett oss tekniskt och mate
riellt. 

T-wi. 

Allätare bland torskar 

Torskar har verkligen glupsk 
aptit. För en tid sedan fick en 
fiskare från Kalvö i Fjällbacka 
skärgård en torsk som svalt en 
wolleyboll och en fiskare från 
Heestrand fick i dagarna upp en 
torsk som svalt en leksaksplast
bil. 

Många som . vi tycker stora in
vesteringar och förbättringar 
måste helt av nämnda orsaker 
sättas på framtiden . Vi hoppas 
Ni förstår våra problem och 'om 
möjligt hjälper oss. 

Men nu till något trevligare. 

Som vanligt höll vi på att säga, 
kommer bryggdansen (och det 
tack vare alla snälla givare) att 
gå i gammal känd tradition. Får 
vi vara lite stolta nu, så kan vi 
här tillägga att vi utan jämfö
relse har den största bryggdan
sen på hela västkusten. Känn 
Er stolta även Ni som hjälpsamt 
bidragit med en penninggåva till 
denna dans. Vi börjar på mid
sommarafton kL 17.00 med dans 
runt majstången för barnen och 
fortsätter kl. 21.00 med dans för 
ungdom och "mogen ungdom" 
som det nu för tiden heter. Äld
re, är ett förgånget ord som inte 
hör hit. Mogen ungdom skall det 
heta. Midsommardagen börjar i 
samma stil som midsommaraf
ton. Dans alltså kL 17.00 och kl. 
21.00. På midsommardagen hål
ler vi på till kl. 24.00 medan vi 

fOT/S. sid. 4 

OLJEFIRMA BENGT RICHARDSSON 
FJi'iLLBACKA TELEFON 0525/31077 
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Fjällbackaskärgården har fått räddningsk ryssare .. . 

for/s. från sid. I 

Sjöräddningskryssaren Dan Broström döptes till L10N vid Lions riksmöte 
I Göteborg på pingstafton. Närvarande vid dopceremonin i Göteborg 
var skepparen Bengt Kahlman, Evert Ekström och Sigvard Ekström, Fjällbacka 

är 60 fot lång och har en ma
skinkraft på 150 hkr. Som be
sättning kommer fiskarekåren 
att träda in allt efter behov och 
sex av dem har uttagits till te
lefonvakter med lika många te
lefoner. Kryssaren hämtades av 
bröderna Majner och Alfons 
Bohlin, Bengt Kahlman och 
Karl-Emil Bohlin. Till skeppare 
ombord har utsetts Bengt Kahl
man, som uttrycker allas tack
samhet för denna hjälp till fis
karkåren och befolkningen på 
öarna. 
Under mars månad då isen lade 
sig stark i skärgården gjordes 
värdefulla insatser med rädd
ningskryssaren. I storm, is och 
snötjocka tog man sig fram till 
Kiddön utanför Hamburgsund 
där en äldre person insjuknat 
och behövde omedelbar lasa
rettsvård. Man hade själv ingen 

möjlighet att föra honom i land 
då deras båtar inte kunde for
cera isen. Packisen var även 
svår att forcera för kryssaren, 
men med list och kunskap lot
sade Bengt Kahlman sig fram 
på nya vägar för att nå målet. 
Aterresan gick bättre och snart 
var man framme i Fjällbacka 
där ambulans väntade. Man 
kunde även bistå djuren i skär
gården. Den r iksbekanta kon 
Stjärna på Kiddön samt fåren 
på Jakobsö fick även sitt kost
håll ordnat i samband med livs
medelstransport till människor
na. Ä.ven på Dyngö fanns hjälp
behov då förutom sjuktransport 
i ett fall, man förde i land skär
gårdens enda skolelev när tra
fiken var lamslagen genom is
förhållandena. Dessutom kunde 
lsranna hållas öppen för fiske
båtarna inne i skärgården. 

Befölhavaren på L10N , skepparen Bengt Ka hlman, Fjällbacka 
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Landskapsskyddade områden inom 
Kville kommun 

A v Bohusläns elva landskaps
skyddade områden befinner sig 
fem inom Kville kommun. Na
turvårdslagen ger tre möjlighe
ter ah skydda värdefulla natur
områden. ~Ian kan b ilda n atio
nalpark eller naturreservat. D en 
tredjE möjligheten är att för
JuarCi ett naturTård..."Objekt för 
naturminne. Som sådant kan 
fridh'sas naturföremål som sär
skilt- bör skYddas el.i.er ,Was 
t. ex. på ~d a~ siI!. beryde~"€ 
för kännedom om la!1d"5a~'-S 
natur eller skönhet. A ' sä.~
intresse är att även e-: =~
område omkring na:ur:fö~e
kan fridlysas sa a Ge, '- - D-e
varas i lämplig miljö. 

Enligt natun'årdslagen.:; r:.:---
de paragraf har liinssyreL..-~ : 
Göteborgs och Bohus liC "= 
att bilda naturresen-a' ",' .. ~~ 
ett stort antal områden :r~ cx
ploatering. F ör dessa =n1ce::. 

Badorten 

fo ri s. från sid. 3 

på m idsommarafton slu tar 
01.00. Sedan fortsätter ,i dart
sandet varje onsdag och söndag 
t ill långt fram i augustL \ ! 
skulle här vilja vädj a om h 'en
n e saker . 

För det första. De som har m öj
ligheter att komma ner till dans
banan kl. 15.00 på midsommar
aftonen är mycket välkomna 
med att hjälpa till med både 
klädning och resning av maj 
stången. Alla barn är välkomna 
med blommor för kran sarna. 
Alla mammor och pappor a tt 
göra dessa kransar och att resa 

stången. Väl mött således på 
midsommaraftonen kl. 15.30 vid 
dans bryggan. 

För det andra: Vi MÅSTE av 
ekonomiska skäl även i år sända 
ut en vädjan om pengar för 
bryggdansen. Ni som vill ha den 
kvar giv oss ett bidrag. Det 
kostar så mycket att driva den 
(i år c :a 8-9.000 kr.) att en så 
liten förening som vi inte på nå
got vis k an klara detta med en, 
bart tombolor. Om Ni inte skulle 
få något inbetalningskort angi
ver vi här nedan postgironum
ret på v ilket Ni kan sätta in det 
belopp Ni önskar. Postgiro nr 
466140. Föreningen Fjällbacka 
Havsbad, Fjällbacka. Märk ta , 
longen "Stöd för bryggdansen". 

Vi tackar för Edert stöd och 
önskar Er alla samhälls bor som 
badgäster en riktigt god och 
härlig sommar 1969. 

-J in-

har man förordnat om land
skapsskydd. Vi lämnar här en 
kort presentation över områden 
inom Kville kommun. 

Ett säreget och vackert en
bestånd vid Söbbskin. Visst om
råde kring Alnässjön främst 
med hänsyn till sjöns och dess 
omgivningars värde som ett be
rikat inslag i landskapet. Kom
munens kustom råde med den 
storslagna skärgården med de 
~ora möjligheterna till frilufts
...: •. "\= område å Valön i Sven
~by. O:=ade sträcker sig runt 

' a,.Ö= =iUl'I'e;en'at och k om
D.e:-a-cr ne-:.c.. Omväxlande na
~ oci::. .EI.cllO!". ~ ill sist område 
~5 3o=-1.;orden och Tos-

- -IT;C.-e~ ::>essa områden 
=dskapsbilder 

ac::: Er ~_ ffi ur geologisk 
", -r -..r- ~....nerligen intres
..sc=:....::.-

olaget 
äc -e Fritidsby 

= :=._ r:: --",'Cat ett större om
:-i::= - '=_=sOebyggelse. Ä.ren
å.=' ::..... -= ~ c;;--ts a" kommunal
=-. -E'v=-= och återstår läns
" . _"-~ ;;"1JC"jinnande. Områ
c~, ~ -- - Go:: omfatta 48 tom
-e ä: öe:äget i terrängen 
r..:i .---==-'~re-.::.. Arbetet med 
--,;;~~ =-.r -ägar, va.tten, och 
a-.;:;: ~-;;.r sedan l varas. 
Pm' ~-' ~-=.:Örsörjning, vil-

e: :. - --":--:'e- är den svåra 
fråg-c.::... ,~= ::är genom bergs-
00='--,= ~~-E::täkten ger 
rey '-e- - - E=- ~::en vilket är 
en ci--ce.-,:", ~~c..:J.g. 

rommun 
kronor 

'-id h0.......-~ ~- ~ .. ...,....,;:ffi<;tes sam
m=.rrärie dE:: _. ap!'"'''': beslöts i 
enlighe rr.ea ~O=lmaJnämn

dens fÖITilig a-: :-ödja riksin, 
samlingen fä:- cancerror:3:ningen. 
:.\'Ian beslöt a:- "kil-1m en krona 
per inneclnare ~er cirka -1200 
kronor. 
K ommllna' rjirrndens ledamöter 
ga,' insam.:ingen sin stöd genom 
att skänka sammanträdesarvode, 
na, Yi.lket inbringade 520 kr. 

FRUKT och 
GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJl>iLLBACKA Tele/on 0525/31074 



F }:illbacka-Bladet 

V år bygd i konsten 

Alfred Wah lberg, Fjällbacka i måns~en, 

Konstnärer har sedan gammalt 
sökt sig hit till vår bygd. och 
många är de målarkonstens ,erk 
som signerats i Fjällbacka. Se
dan läsare av Fjällbacka-Bladet 
uttalat en önskan att få se 
exempel på sådana verk jämte 
uppgifter om upphovsmännen, 
kommer vi i detta och några 
följande nummer tillmötesgå 
denna önskan. 

Alfred Wahlberg 
1834--1906 

Alfred Wahlberg, en av vårt 
lands mest framstående land 
skapsmålare, började liksom 
flertalet svenska konststuderan
de på den tiden sina studier i 
Tyskland, i Diisseldorf, men se
dan han under en studieresa fått 
stifta bekantskap med den fran
ska konsten, flyttade han över 
till Paris, där han bosatte sig 
år 1866. Han blev helt gripen 
av det då nya franska land
skapsmåleriet, ett stämningsmå
leri, gick in med liv och själ för 
det och blev med tiden här i 
Sverige den mest utmärkte fö
reträdaren för detta sätt att 
uppleva och återge ett land
skap. 

Somrarna tillbringade konstnä
ren i Sverige, och oftast var 
det på västkusten han fann de 
motiv som passade honom. Ti
digt upptäckte han Fjällbacka. 
J ag har kunnat spåra hans an
knytning till vårt samhälle så 
långt tillbaka som till år 1868. 
Det året utställde Wahlberg på 
Salongen i Paris "Vy från Fjäll-

backa. månsken". Den tavlan 
inköptes till England. De följan
de åren målade och utställde 
konstnären många tavlor med 
franska och svenska motiv, och 
ofta badade landskapet i mån
sken. Hans "månskenskonst" 
nådde sin höjdpunkt år 1881, då 
han målade den stora och myc
ket berömda "Fjällbacka i mån
sken", bild l. Den utställdes 
samma år på Salongen i Paris, 
där den väckte stort och berät
tigat uppseende. Om tavlan skri
ver den franska tidningen Fi
garos konstkritiker bl. a. föl
jande: "Den svenske målaren är 
en man med mycket stor talang, 
som återger sitt lands egendom
liga natur skönt och sant. Jag 
stannar med förkärlek framför 
hans fiskarby Fjällbacka. Det 
är ett månsken, och jag vet icke 
någon artist som bättre än Mr 
Wahlberg återger dessa nattliga 
effekter. Skyarna ilar drivna av 
brisen. Genom sitt sätt att måla 
förlänar han himmelen ett för
vånande liv; vattnet, hos denne 
svenske mästare, rör sig och 
vibrerar i en ljusstyrka vilken 
icke kan överträffas." ~ Tav
lan inköptes av Pontus Fiirsten
berg för en summa av 8.000 kr., 
en för den tiden stor summa för 
ett konstverk. Den utgör nu en 
av klenoderna på konstmuseet 
i Göteborg. 

Vid sina sommar besök i Sverige 
visade Wahlberg en viss förkär
lek för vårt samhälle, som han 
under årens lopp upprepade 
gånger gästade. Och inte så få 
Fjällbacka-tavlor blev målade, 

flertalet månskensbilder. Åt
skilliga av dessa utställdes på 
Salongen i Paris och på inter 
nationella utställn ingar, där de 
inköptes av ledande konsthand
lare i främmande länder. Vid 
en genomgång av förteckningar 
över Wahlbergs målningar fin
ner man att inte så få mån
skenstavlor med motiv från 
Fjällbacka hamnat i Frankrike, 
England men framför allt i 
Amerika. Bland dem som stan
nat i vårt land finns en tavla 
"Motiv från Fjällbacka" i ko
nungens samling av konst. Den
na inköptes på sin tid av 
Karl XV. 
Wahlbergs intresse för Fjäll
backa varade livet ut. Han av
led 1906. År 1905 besökte han 
vårt samhälle. Från detta hans 
sista besök här har jag ett per
sonligt minne: Sommaren 1905. 

5 

En söndag förmiddag. Far gör 
sin sedvanliga morgonpromenad 
ner till ångbåtsbryggan, och jag 
är i hans sällskap. En äldre her
re, fint ekiperad, sitter på en 
br yggstötta och låter blicken 
svepa runt: utåt Framstranden, 
Oxnäs, F iskholmen (numera 
Badholmen) . "Där sitter Alfred 
Wahlberg", säger min far, går 
fram och hälsar på professorn. 
Av samtalet minns jag att de 
två herrarna erinrar sig gångna 
årtionden och alldeles särskil t 
årtalet 1881, då det stora hu
vudverket "Fjällbacka i mån
sken" skapades. Men konstnären 
var inte helt nöjd med Fjäll
backa av idag, d. v . s. av år 1905. 
"Var är de vackra väderkvar 
narna, som prydde berget där
borta? Ni borde verkligen tän
ka på att bevara något av det 
gamla vackra och värdefulla." 
Från det besöket är hans sis
ta Fjällbacka- tavla signerad, 
"Fjällbacka aug. 1905". Bild 2. 
Den var med på en utställning, 
som Svensk- franska konstgalle
riet anordnade i Göteborg 1928. 
När man studerar denna tavla 
är det märkligt att iaktta hur 
den åldrande konstnären kun
nat fö lja med sin tid och arbeta 
med en teknik som då kommit 
på modet och som var så vitt 
skild från den han tidigare till 
lämpat i sina många tidigare 
Fjällbacka- tavlor, de från 1860- , 
70-, 80- och 1890- talen. 

Wahlbergs stora paradnummer 
"Fjällbacka i månsken" är en 
"riktig" bild också i den me
ningen att den återger landska
pet och dess ):Jebyggelse så som 
konstnären hade det inför sina 
ögon. Vi känner så väl igen det : 
Veddebergets stup, Oxnäs i bak
grunden, Hällesporten med be
byggelsen. Man har svårare att 
orientera sig på en del andra 
tavlor, som konstnären anger ha 
motiv från Fjällbacka och som 
jag spårat upp samt fotograferat 
för att införliva med Hem
bygdsarkivets avdelning "Byg
den i konsten". Att dessa sena
re ofta inte är topografiskt rik
tiga hänger nog samman med 

jor/s. sid. 7 

Oljemölning, signerad "Alfr. Wahlberg. Fjällbacka aug . 05" 

Efter origi nal i Svensk-franska konstgalleriet, Stockholm 

/ 
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Fjällbacka kyrka har återinvigts 

Från återinvigningen av kyrkan 

D et ter sig naturligt att denna 
gång berätta om Fjällbacka kyr
kas restaurering och dess hög
tidliga å terinvigning som den 
stora kyrkliga händelsen i Fj äll
backa. Visserligen är allt i den
na sak välbekant för alla fjäll
backabor. Men Fjällbacka-Bla
det lär ju läsas även av som
margäster och andra "fjällbacka
bor i förskingringen" . 

Restaureringen har länge varit 
välbehövlig och påtänkt sedan 
flera år. Kyrkan stängdes och 
arbetena påbörjades den 7 ja 
nuari i år. Redan den 28 mars 
kunde kyrkan återöppnas efter 
fullbordad restaurering. Arbetet 
gick sålunda mycket snabbt se
dan det väl påbörjats. Det var 
ju också angeläget att få kyr
k an färdig före sommargästin
vasionen och h elst före påskhög
tiden, då den provisoriska guds
tjänstlokalen i församlingshem
met på sin höjd kunde rymma 
80 personer. F örsamlingshem
met fungerade emellertid syn
nerligen väl som gudstjänstlokal 
under de knappa tre månaderna. 
Till och med nattvardsgångarna 
kunde h ållas där i vanlig ord
ning sedan domkapitlet givit 
sitt tillstånd. 

Restaureringen är genomförd 
efter förslag och arbetsbeskriv
n ing av konservator C. O. Sven
son och kan i ordets bästa be
märkelse k arakteriseras som 
skonsam. Några revolutioneran
de omvälvningar h ar icke skett. 
Första intrycket vid inträdet 
genom huvudingån gen är emel
lertid att en stor förändring 
skett. Ett tidigare minst sagt 
"ruffigt" vapenhus har förvand
lats till ett vackert rum, främst 
genom att ett fult och slitet ce-

mentgolv bytts ut mot vackra 
granitplattor. I själva kyrko
r ummet h ar samtliga ytor n y
målats. Den äldre färgsättningen 
har i huvudsak bibehållits. Dock 
gör kyrkorummet nu i sin hel
het ett ljusare intryck. Vad 
färgsättningen beträffar har 
bänkarna undergått den största 
förändringen. 

Korskranket som förut var in
böjt i rät vinkel mot altaret har 
böjts ut och bildar nu rät linj e 
med altaret. Detta torde inne
bära den enda arkitektoniska 
förändringen och är för övrigt 
ingen nyhet, utan kyrkan har 
på denna punkt återställts till 
sitt ursprungliga skick före re 
staureringen å r 1928. S'yftemålet 
med denna förändring var 
främst att skapa en rymligare 
sakristia med bättre förvarings
utrymmen för skrudar och andra 
textilier. Vinsten av förändring
en ligger dock inte minst på det 
estetiska plan et. När man ser 
det nya, förstår man att kyrkan 
är byggd sådan och är m en a d 
att se så ut. K yrkorummet ver
kar genom förändringen korta 
re, mindre ödsligt och mera in
timt. 

Någon kommer måhända att 
sakna korv äggens dekoration av 
halvmeterhöga ganska tätt sit
tande kors. Sedan korskranket 
böjts ut såsom tidigare beskri
vits, skulle emellertid denna de
koration bli tämligen överflö
dig. D et är troligt, att dekora
tionen tillsammans med altar
partiets nya utformning skulle 
ge hela koret ett oroligt intryck. 
Det vore dessutom inte möjligt 
att restaurera nämnda dekora
tion utan mycket stora kostna
der. Efter landsantikvariens re
kommendation blev den över
målad. 

srä:...c.a ä-i"-=~ z.s=- ro.rn i 
~genom 

~ _rss-nae 

Den a\' k vrkoråde-
byggnadsko~nen 
kyrkoherde Erik - _.",:, 
k yrkvärden Arnt Be.rgg:re:.. ' 
korådsledamoten Lennan : 
son samt av underteckLad. 

Återinvigningen fömnade:; 
en aftongudstjänst freda<1EI: 'e:::: 
28 mars av biskop Bo Gien:z 00= 

även predikade vid guds ' fu:... .... 
ten. Efter invigningen bjö6; .:... 
kaffesamkväm i församliI:: 
hemmet, där församlingen ly~
önskades till en väl u tförd kn'
korestaurering av biskop Gier.z.. 
kontraktsprosten Dahlen sam: 
av kommunalfullmäktiges ord:', 
Elon Engberg. 

Fjällbacka-Bladet 

F jällbacka kyrka h ar blivit för
skön ad. Det är min förhoppning 
att en ky rkas allra skönaste 
prydnad, en talrik gudstjäns tfi 
rande fö rsamling, som tar emot 
G uds gåvor i Ordet och Sakra
menten skall synas varje sön
dag. 

A lvar Högberg. 

Musikgudstjänst i 
Kville kyrka 

rusikgudstjänsten i Kville kyr
Aa på Kristi himmelsfärdsdag 
fy de den stora k yrkan t ill sis
ta plats, ungefär 1.500 personer. 
:Körerna leddes av kantor Rune 

, 'eström, Forshälla, och mu
' direktör Gerha rd Karnå . 

Jessutom medverk ade kantor 
1Ia.lte Hagström, Askum, och vid 
orgeln kantor Laila Håkansson. 

rerna var barn- och kyrko 
- - !"er ur Göteborgs stifts norra 

_ -osångarförbund. Sedan psal
-- l25: 1-6 sjungits a lterna 
..:........ ",:öng kören verserna 1, 3, 
- medan rorsamlingen sjöng de 

Dä...-cl-er slongs Introitus Detta 
ä::- ca. _ ora dagen, Herre för

.......<i dig. Lovsången 602 i 
-00 eD. Kristus till himlen 

:::..~ predikotexten sjöng Fors
-: ;; _>!'domskör Intet kan oss 

'" ~ Gu ds kärlek av Er
:b. ~ oc::: som avslutning Herre 
.,: :::::erre a~ Simoneit, Farncke, 

~-y- ..-'.,:c;. fördoms stängsel och 
.so: om våren stiger av 

3o=:fä!-

?!-rop'-- orränades av k y rk o
-c.o '" :::" " 0 Holmqvist m Edan 
a~Ci1.r=-en utfördes av k yrko
.:li'l"t!", oi:n Jobammar, Svarte
bo1"2: 



- • - -c~..1-B!::zdet 

ygd i konsten Vacker och sjövärdig plastbåt .. . . 

fr • sid. 5 lori •. Irån .id. I 

.---~ens sätt att arbeta. 
---=0.'5 P auli, den svenske 
r 5:I1ären. samtida med Wahl
::e..-g i P~, berättar i sina 
=E:::;oarer hur Wahlberg gick 
=-.-äga. Under somrarna i Sve
--E" gjorde han mängder av fri 
: -':ssk:isser , vilka han hade som 
g:!1IDd när han senare på sin 
Ci.-e1je målade de stora salongs
syckena. Självfallet utnyttjade 
rum skisserna för sina rent 

onstnärliga syften . 

...Jånga av Fjällbacka-Bladets lä
sare önskar säkerligen veta nå
go om husen på tavlan "Fjäll
backa i månsken". Johan Mjöl~ 
ner lämnar härnedan en del 
uppgifter. 

H uset till höger, med lyktan, 
byggdes på 1830- talet av skep
paren Christian Falck och hans 
hustru, f. Bohlin. På 1880-talet 
bodde där sjömannen Henrik 
Antonsson och hans hustru An
n a, f. Hintel. Huset flyttades till 
Hamburgön 1933. Snart därefter 
byggdes det nuvaran.de huset. 

Till vänster. Smedjan i förgrun
den byggd på 1830- talet av kop
parslagare Gustaf Ung er. Hans 
son och sonson fortsatte rörel
sen. Smedjan ombyggdes senare 
till bostadshus, där det från 1915 
drevs kaferörelse. På grund av 
det riskfyllda läget under ber
get inlöste staten huset, vilket 
revs 1954 och flyttades till Hel
geröd i Tanum. - Delvis skymt 
av smedjan är huset där famil
jen Ström från 1880- talet drev 
färgerirörelse. I detta på 1860-
talet byggda hus hade förut va
rit kafe. Huset revs 1904 och på 
tomten byggde skohandlare An
ton Johansson ett stort hus, vil
ket även detta inlöstes av sta
ten , revs och flyttades till 
Anrås. - Den lilla röda stugan 
uppe i backen, nu familjen Syl
ve Larssons sommarstuga, bygg
des ursprungligen som vedbod 
till det nedanför liggande vita 
huset, byggt på 1830- talet av J . 
Kilander och senare ägt av sjö
m annen Carl Belfrage. Detta och 
intilliggande hus, byggt på 184,0-
talet och senare ägt av familjen 
Backman , är numera hopbyggda 
som sommarbostad för familjer
na Arnoldsson. - Nästa hus, 
också det från 1840-talet, var 
under många år försett med en 
störta tvärs över gatan, innan 

et revs år 1902. 
Sverker Stubelius. 

ALDNERS 
- ,FÄRGHANDEL-. 

dll/ären 
nted rfiiuJ 

Tel. 0525/31085 

Vid bryggan ligger den vackra Folkbaten somt därintill Nolhottebaten 
även denna vacker och eftertraktad 

som var slar om skaparglädje 
och ett leende bekräftar, att 
mästaren är nöjd m ed sitt verk. 

När s"amtalet kommer att berö
ra den framtida utvecklingen 
stiger orosmolnen upp. Vi ha:' 
ej plats att utvidga vilket är 
den första förutsättningen för 
att produktionen skall kunna 
hållas i den takt som är nöd
vändig. Trots en redan befintlig 
avsättning av den nya båttypen 
vilken skulle ge ett flertal nya 
arbetstillfällen ser den entusias
tiske varvsägaren ändå mörkt 

på den nuvarande situationen 
då den befintliga verkstaden ej 
bjuder några utrymmen för den 
nya tillverkningen. När man hör 
dessa synpunkter från ledningen 
aven redan befintlig indust ri 
undrar man. Kan inte denna in
dustri hjälpas till fortsatt drift 
då man varj e dag söker efter 
nya industrier. Eller vad kan 
t. ex. industrikommitten komma 
med förslag om. Eller är realite
ten den att man lämnar det man 
har och skådar fjärran efter det 
man inte får. 

-wi. 

När del skall dukas upp lill fesl för så
väl små som slora sällskap (upp lill 200 
gäsler) lala med hovmäslare n för nyreno
verade och moderna 

Sira Md resla lA ra MgeM 

Jjällbacka Haosbad 
TELEFON 052 5/ 10008 

och Grebbestad Gästgivaregård 

D A N S 
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EN PRODUKT FRÅN c:g&~@:J 

Olofssons Järnhandel 
FJlf.LLBACKA - Telelon 0525/ 31 040 

BLOMMOR, FRUKT 

- GRÖNSAKER -

PRESENTARTIKLAR m m. 

Kärraby Blomsteraffär 
TE L FJi'iLLBACKA 0525/31049 
HAMBURGSUND 0523/53155 

SKOR 
- för alla åldrar 
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Fjällbacka samhälles framtid en stor debattfråga vid informations
möte på Stora Hotellet med platsbor och de kommunala 

mynd igheterna 
Läget inom Fjällbacka samhälle 
har under senare år präglats av 
pessimism och oro beträffande 
den framtida utvecklingen. Följ
derna av centraliseringen har 
satt djupa spår i bygdens liv. 
Fortfarande stod man inför 
ovissheten vad skall hända här
näst. Under municipalsamhällets 
tid var man mera intimt i be
röring med uppkomna behov och 
kunde då fö lja u pp problemen 
på ett annat sätt. Men trots allt 
så har gnistan om den framtida 
utvecklingen ej slocknat. Utan 
såväl inom industri- som bo
stadsbyggnadsfronten växer kra
vet om kommunala initiativ vil 
ka nu måste lösas. Några tom
ter för egnahemsbyggandet har 
under senare år ej stått till för 
fogande trots att ungdomen väd
jat om dylika för sin familj e
planering. Mot bakgrunden av 
detta läge måste n ågot ske och 
under våren togs initiativet till 
ett informationsmöte med de 
kommunala instanserna. Det var 
Samhällsföreningen och För
enin gen Fjällbacka Havsbad som 
svarade för detta. Man ville 
komma till rätta med de aktuel
la problemen v ilka borde IÖs2s. 
D e aktuella frågorna man ville 
ha behandlade var: skolfrågan, 
markfrågan, tunnelbyggnade:J. , 
industri planeringen och k om 
munsammanslagningen. Kunde 
e j dessa frågor få en positiv lös
ning blir det ett stopp i utveck 
lingen menade man. 

Informationsmötet, till vilket h~ 
la panelen ställ t sig v illigt till 
förfogande, hölls den 7 mars med 
fullsatt lokal (uppskattningsvis 
150 personer) glädjande n og 
övervägande ungdom. Men även 
det gamla municipalsamhällets 
"ringrävar" mötte starkt up'). 

Panelen bestod av: skolförbun
dets ordf. Harry B€rnbro och 
industrikommittens ordf. Sten 
Larsson, Tanum, rektor Mats 
H ellsten, Stiftelsen Kvillebostä
ders ordf. Evald Borgljung, 
byggnadsnämndens ordf. Erik 
Hakeröd, hälsovårdsnämndens 
ordf. Berthold L arsson, kommu
nalnämndens ordf. Raymond 
Hansson, vice ordf. Evert Wald
ner samt kommun:tlfullmäktiges 
ordf. Elon Engberg. 

Sedan ordföranden i Föreningen 
Fjällbacka Havsbad, Bengt 
Richardsson, hälsat välkommen 
utsågs Bengt K ahlman att leda 
mötet. 

Skolfrågan blev första frågan till 
panelen. Sedan John L J ohans
son öppnat densamma med att 
begära svar om det ryktet var 
sant vilket givits spridning i 
bygden att Håkebackens skola 
skulle dras in och barnen skulle 
transporteras till Grebbestad el-

ler Hamburgsund, en resa på 7 
-8 km. Inga föräldrar skulle 
godkänna delta. Rektor Mats 
Hellsten kunde inget lova bara 
berätta om vad som förekommit 
i skolfrågan . A tt det inte kunde 
bli en a -skola svarade han en
tydigt nej, och att det inte kun 
de byggas en ny skola berodde 
på att det inte beviljats stats
bidrag på grund av det ringa 
barnantalet på platsen . Person
ligen är jag, sade rektor H ell
sten, h elt för att det skall fin
nas en skola här. Skolförbun
dets ordförande Harry Bernbro 
ansåg att ryktet om Håke
backens skolas nedläggande är 
gripet ur luften och kunde inte 
fatta dess upphov. Ansåg att en 
ny skola bo_ de uppförts där. Det 
är min åsikt att det bör vara en 
skola i Fjällbacka och länsskole 
nämnden är inne på den frågan 
att bygga ut den befintliga sko
lan, liksom Fjällbacka nu vill, 
vilket han ansåg som en klok 
å tgärd. Hr Östen Hedenfj ell 
ty ckte att om vi nu måste god
ta H åkebackens skola m ed dess 
skolform vi inte skall släppa 
tanken på en a-form i framti
d en. D et upplystes om att vi in
te har behörighet att förorda 
någon skolform u tan vi får ha 
Håkebackens skola som ett pro
visorium. Sedan blir det skol
förbundets bedömande när tiden 
är mogen. 

H ade skolfrågan omgetts aven 
osann ryktesflora så var det 
ingen osanning att ungdomen i 
Fjällbacka med ljus och lykta 
sökt efter byggnadstomter m en 
inte kunnat erhålla några under 
flera år. Bengt Olofsson inledde 
utfrågningen och ansåg det obe
rättigat att det inte fanns n ågra 
tillgängliga tomter då ett flerta l 
ungdomar ville bygga egnah em. 
Byggnadsnämndens ordf. Erik 
H akeröd framhöll att det var en 
svår fråga att skaffa fram tom
ter i Fjällbacka. Tomtpriserna är 
för höga, mellfln 20 o. 40 kr. p er 
kvm., vilka trissats upp genom 
sommargästernas efterfrågan p å 
desamma. Därför var det svårt 
för kommunen att konkurrera 
om tomtmark. Men nu finns det 
ett tiotal tomter i Sumpan 
byggklara och landshövdingen 
h ar medverkat till lösgörandet 
av ett antal tomter på "Flisefla
den" (Ödsmålslätten). 

Beträffande byggnadskvoten står 
vi inför en svår situation då 
denna är mer ansträngd än för 
ut, sade kommunalnämndens 
ordf. Raymond Hansson. Detta 
beror på att kvoten lagts om från 
lägenhet till kvm. tilldelning. D et 
ställdes i utsikt att fyra tomter 
skulle få bebyggas nu, vilket an
sågs för litet då behovet var 
större. Verkmästare Erland Jär-

und, Inyentingfabriken, såg med 
or o på ut\-ec" . gen då fabriken 
står inför en umdgning och in
om den nä .... mas e tiden skall ny
anställa femton personer. Yar 
skall \; gö.a av dessa. fcålffide 
han till sist_ "Cndrade om de in
te fanns prh-a na - för 
f ramskapande a'- tom~er_ =
arbetsnämnder::. Ya.!' d0c.5: beredd 
att UPP\-ak-..a ~bos:.arlsn.ä=
den för en ö~d -o - "elnin"_ 
Man frågade även va 5O:n 

gjorts för a. ra (lES::.a c.e _ -u 
tomterna belägna rid - -nigen 
i Sälviksområde :.:.ka grä-sa~ 
intill det n .. a 00=" .~ere
där, och til: ~-ilka -a-.s::. oci. cX
lopp är fra.Illdrage-~ ':' _ ..~
tion av detta on::rade ä!' be2.! . 
och länsstyrelsen har e::::.!!5" ~ .. _ 
gift för avsikt a Oes::.c. : ~
gan under "ånm... 
mittens ordf. S ten L.ar.:;s-- :rc::::
höll m ed skärpa a 
söka få industrier ..:...: . ---
nen måste det finnas : -'e- -;.. 
framhöll vikten a" ar: b-.. J::-a 
pa såväl industrier so.::r:. s-~ 
kvottilldelning till ko--=er-.-C
Det finnes flera indlb-:r:~ : 
l'etag som söker sig u =mr:.sä
derna och då gäller de a- ~"
sa på dessa. Alla bör h)LP<i _ 
Beträffande va tten- och a,:o;:~ 
f rågan lämnade Arndt BerE= 
en redogörelse ö\-er de p- ' c 
förslaget. Raymond H ans:sm: _ 
redrog det aktuella tunne.:fö-
slaget vilket skulle ske : ~ 
etapper. Om den sista tråg-.,;:;... 
kommunsanunanslagningen. an
såg Raymond Hansson. a cen 
möjligen kan komma till så:::.d 
å r 1971 beroende på om man är 
klar med vad som skall o~ 
dessförinnan. 

Även om inte alla önskemål _o:::. 
framkommit kan få sin lösr:"s 
i ön skvärd t id, så uppdrogs d ,
riktlinj er för ett fortsatt arbete.. 
Befolkningen bibringades upp.
lysning i frågor vilka fram.,,-tå-: 
i en dunkel belysning. 

Innan den sakliga och trevliga 
frågestunden avslutades fram
förde arr angörern 3. deltagarnas 
tack till panelen. Kommunal
nämndens ordförande Raymond 
Hansson framförde deras tack 
för att de fått vara med och 
hoppades att det getts lite upp
lysning i frågor av intresse :för 
deltagarna. 

Gynna 
annonsörerna! 

Fjällbacka-Bladet 

Fjällbacka 
Samhällsförening 
h öll ordinarie vårsammanträde 
den 9 maj under hr Bengt Kahl
mans ordförandeskap. Av verk
samhetsberättelsen framgick att 
medlemsantalet uppgick till 91 
\;!ket utgjorde en minskning 
mot föregående år. Utgifter och 
inkomster balanserade på kr. 
789: 70 med en behållning av kr. 
462: 70. Inkomsterna utgjordes 
av: medlemsavgifter 455: - , in
samlade medel till samhällets 
julgran 216: 70 samt fö regåend e 
års behållning 118: -. Största 
utgiftsposten var kostnaderna 
för julgranen med 258: 50. 

Efter förhandlingarna övergick 
man till en översyn av samhäl
lets fel och brister. Det blev en 
diger repertoar som rullades 
upp, och krav framfördes p å en 
bättre or dning i olika avseen
den. :\'lan kunde inte längre 
godkänna att samhället skräpa
des ned. Gaturenhållningen 
framför fastigheterna var ett 
problem vad det gällde de fas-o 
-gheter vilka ej ägdes av plats

borna. Beslöts a tt hos kommu
nala myndigheterna undersöka 
\-ad som kan göras för att få 

!'ättat en stadga för fram 
-da o!'dning av r enhållning på 

_ d.-• .orIla-

':r= -"en inom samhället och 
=' därmed följer var kanske 
'Bl ::::::.est brännande frågan n är 
c:c- gällde parkerin gen. D et kan 
:~2 ::å fortsätta att bilar par
• er"'c.5 :Jå ,ad som kallas trottoar 
,,::'e: g.:.cngbana, som nu ä r fal 
~;. Jet måste finnas någon 
:-.a:s "ör den gående trafiken. 
EE:- borde vägförvaltningen 

med att anlägga 
g;i..::.gbcnor där så är möjligt. 
_~ '--:...e:::: för anläggning aven 
~~gr<-c ansågs vara vägEn 
:::CWi!l :::'l"'reshuskvarteret och 
-ä=-'- e: ;-id infarten till sam
~et..:-· nedskräpning av ga
'or och ~gar hänfördes även 
ce sanihället nedkörda 
och ~cS.ga slirplanken i väg
.. U1"'C. rid Liden. Denna skrä-

<r-e' med trasiga plåtbeslag 
gör en olycksfallsrisk om 

r;.å~ trängs emot desamma 
Lrrliken. 

jarls . • id. 9 

AlGOT JOHANSSON 

1"'-~ 
BILSTATION 
FJALLBACKA TEL. 0525/31010 
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o' le sparbank 

Sparbankstyrelsens ordf. Raymond Hansson flankeras från vänster, av 

banktjänsteman fru Siv Sörensson och kontorsföreståndare Anders 

Johansson vid bankens kontor i Hamburgsund somt f,ån höger av filia

föreståndare i Robbolshede fru Karin Nilsson och kamrer Nils Christensson, 

Fjällbocko 

h öll den 21 maj sitt huvudman
nasammanträde i Fjällbacka. 
1968 års redogörelse över spar
bankens verksamhet föredrogs 
och balansräkningen fastställdes. 
Av årets verksamhetsberättelse 
framgick bl. a. att på inlånings
räkningar hade insatts kronor 
14.690.975: 60 och uttagits kro
nor 14.217.193: 29. Insättarnas 
tillgodohavande var vid årets 
början kr. 2.3.380.418: 11 och ha
de under året ökat med kr. 
1.725.675: 78 och utgjorde vid 
årets slut kr. 25.106.093: 89. 
Barnsparverksamheten: till ny
födda barn hade utdelats 26 st. 
sparbanksböcker med ett gåvo
belopp av tio kronor per bok. 
I sparbankens skolsparverksam
het har 11 skolklasser deltagit 
och årets belopp utgjorde kr. 
4.514: 56. Genom hemsparrörel
sen hade under årets insatts kr. 
26.220: 24 i 763 poster, vid årets 
slut var 997 sparbössor utläm
nade. S'parklubbsverksamheten 
hade fyra sparklubbar med 23 
medlemmar. Behållningen ut
gjorde vid årets slut kronor 
48.384: 63. I allmänna lönsparan
det har 63 st. deltagit med en 
behållning vid årets slut av kr. 
186.977: 74. Årets vinst utgjorde 
kr. 38.856: 44 vilket beslöts för 
delas enligt styrelsens försla,g: 
1.500 till välgörande ändamål 
samt återstoden, kr. 37.356: 44, 
överföres till reservfonden. 

Färska räkor 

Till revisorer valdes hrr Artur 
Hansson, Sjöröd, och Arne Fred 
lund, Fjällbacka. Till huvudmän 
valdes hrr Nils Karlsson, Rab
balshede, John Olsson, Ham
burgsund, Bertil Norderby, 
Fjällbacka, och Arne Weisäth, 
Fjällbacka. Till styrelseledamö
ter valdes hrr Anders Hansson, 
Gerlesborg, och Nils Christens
son, Fjällbacka. Ledamöter i be
redningsnämnden blev hrr Arne 
Fredlund, Fjällbacka, Bror öd
brant, Hamburgsund, Bertil 
Norderby, Nordby, Einar Kris
tensson, Spåns lätt, Sven Kris
tensson, Övertun, och Valfri d 
Olsson, Bottna. 

Efter förhandlingarnas slut fär 
dades deltagarna till Hamburg
sund, där sparbankens filial
verksamhet kommer att inrym
mas i nya lokaler vilka uppförts 
av Stiftelsen Kvillebostäder. De 
nya lokaliteterna besågs och fi 
lialföreståndare hr Anders J 0 -

hansson hälsade deltagarna väl
komna samt redogjorde för ban
kens syfte och mål. Ordföranden 
i Stiftelsen Kvillebostäder, hr 
Evald Borgljung, hälsade ban
ken som hyresgäst välkommen. 
Till sist framförde ordföranden, 
hr Raymond Hansson, bankens 
tack till hrr O. H . Kristensson, 
Övertun, Johan Carlsson, 8'01-
berg, och Albert Hansson, Ejde, 
vilka på grund av åldersstrecket 
lämnat sina huvudmannaupp
uppdrag, samt överlämnade 
blommor till dem. 

Varm korv 

VID FISKBRYGGAN 
TELEFON 0525/31298 
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forts. från sid. 8 

Fjällbacka Samhällsförening 

Den pågående omläggningen av 
el-nätet inom samhället be
handlades och det framhölls att 
detta arbete bör fortsätta i en 
följd så att belysningen blir 
färdig till hösten. Beslöts att 
göra en uppvaktning i frågan 
inför S'trömstads Elverk. 

Fjällbackas enda gatstensbelag
da gata vid Hällesporten, vilken 
vid ett tillfälle brutits upp, be
slöts återfå sitt ursprungliga 
utseende genom att den som 
förorsakat uppbrytningen, åläg-

vilka med förkärlek söker sig 
till holmarna inne i Fjällbacka
skärgården tycks nu ha blivit 
intresserade av samhället på nä
ra avstånd. I slutet av mars 

ges att återställa den i sitt för
utvarande skick. 

Den minskade sjöfarten på 
Fjällbacka var även föremål för 
uppmärksamhet. Då det finnes 
en utmärkt utlastningsbrygga 
vor e det önskvärt om den kom 
till användning ansågs det. 

För att uppnå bästa samarbete 
med kommunala organ vore det 
önskvärt att erhålla protokolls
utdrag över beslut av inlämna
de ärenden ansåg sammanträdet. 

kunde man skåda ett antal vilka 
simmande och orädda vistades 
i närheten av det gamla spann
miiisIIJagasinet vid torget. 

Kville Hembygds och Fornminnesförening 
höll den 2 maj sitt årsmöte i 
Hamburgsund. Deltagarna häl
sades välkomna av ordföranden 
Olof Gutling som även utsågs 
att leda förhandlingarna. För
handlingarna präglades av in
tresse och gemenskap för fort
satt arbete inom hembygds- och 
fornminnesvården och diskus
sionen berörde olika former för 
dess bedrivande varunder vik
tiga beslut fattades. 

Styrelsens och revisorernas be
rättelser föredrogs och godkän
des. Av dessa framgick att för
eningens utgifter och inkomster 
balanserade på kr. 11.072: 84 
med en behållning av 9.468:-. 
Medlemsantalet utgjorde 513. 
Till styrelseledamöter valdes hrr 
Olof Gutling, Kville, John Gus
tavsson, Solberg, Arne Fred
lund, Fjällbacka, och fru Märta 
Hedström, Branneby. Kvarstå
ende ledamöter äro fru Hanna 
Johansson, Allestorp, hrr Knut 
Christiansson, Rörvik, och Arne 
Weisäth, Edsten. Till revisorer 
valdes hrr Filip Arvidsson och 
Gustav Holmark, Hamburgsund. 
Till hembygdsnämnder valdes: 
för Fjällbacka Algot Tornewi, 
sammankallande, fru S'onja Bro
ling, rote ombud, samt hrr Olof 

Olsson, Torsten Hakeröd, Viktor 
Johansson, Bror Jansson och 
Nils Eriksson, för Hamburg
sund: hr Filip Arvidsson, sam
mankallande, fru Astrid Gus
tavsson och Filip Arvidsson, ro
te ombud, samt Sven Hakeröd, 
Karl Åke Hansson och Lennart 
Hakeröd, för Branneby: hr Thu
re Johansson, sammankallande, 
fruarna Allie Larsson, Rut 
Svensson och hr Thure Johans
son, roteombud, samt hr Artur 
Hansson, Ture Oskarsson och fru 
Märta Hedström, för Kville: 
fru Hanna Johansson, samman
kallande, fröken Ingegerd Lars
son, fru Hanna Johansson och 
hr Bertil Alfredsson, roteombud, 
samt hrr Nils Nilsson och Karl 
Hansson, fö r Rabbalshede: hrr 
John Gustavsson, sammankal
lande, Lars Olofsson, John Gus
tavsson och Harry Karlsson, ro
teombud, samt hr Karl Ung och 
fru Inger Aronsson. Att repre
sentera vid Bohusläns Hem
bygdsförbunds årsmöte utsågs 
hr Olof Gutling. Beslöts att års
avgiften skall vara oförändrad 
2: - k r . Årsmötet beslöt att 
framföra ett tack till roteom-

forts. sid. 10 
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Kville Hembygds och Fornminnesförening 

forts . från sid. 9 

Deltagare i hembygdsföreningens årsmöte. Från vänster.: Filip Arvidsson, 

Hildi ng Edesten, Arne Fredlund . Osten Hedenfjell , fru Nora Holmark 

och Algot T orewi 

buden för deras stora insats i 
arbetet för föreningen. 

Beslöts att anskaffa medlems
nålar samt förtjänsttecken att 
tilldelas personer för förtjänst
fullt arbete. 

Att utföra 1968 års beslut om 
inventering av ödetorpens be
lägenhet samt dess inneh avare 
valdes: Knut Christiansson, 
Hamburgsund, Sverker Stube
lius, Fjällbacka, Sven Olof Jo
hansson, Rabbalshede, Hanna o. 
Karl Johansson, Allestorp, och 
Ture Karlsson, Grind. Skriften 
Kvillebygden skall även i år ut
ges i en duplicerad upplaga av 
600 ex. Vidare skall inköpas 200 
ex. av Bohusläns Hembygdsför
bunds årsskrift för 1968. Lik
som förut skall även i år en ut
färd företagas. Resan skall vara 
en dagstur och anordnas av 
styrelsen. 

Fjällbacka Hembygdsnämnd 
hemställde om medel för fort 
satt renovering av fastigheten 
på "Nestors"-gården för iord
ningställande av museum. Be
gäran bifölls och c:a 1.000 kr. 
ställdes till förfogande. 

Förslag om införskaffande av 
bilder och text över häradets 
fartygsbestånd genom tiderna 
bifölls och anförtroddes detta 
arbete åt skepparen Gustav Jo
hansson i Grönli, som innehar 
stor vetskap om bl. a. vår skär
gårds fartygshistoria. Man an
såg, att denna epok snart ' går 
till historien och är ett värde-

fullt projekt inom hembygds
vården. C:a 1.000 kr. ställdes till 
förfogande för arbetets påbör
jande. Beslöts att hos Gustav 
Tordens Stiftelse samt Kville 
Sparbank söka om bidrag för 
ändamålet. 

Enär Qville Gille i Göteborg 
nedlagt sin verksamhet därstä
des överlämnades nu dess hand
lingar och material till Hem
bygdsföreningen. Arsmötet be
slöt att tacksamt mottaga såväl 
handlingar som penningar, kr. 
58: 56, samt framförde sitt tack 
till de vilka i Göteborg hållit 
minnet från sin hembygd levan
de genom sitt arbete inom den 
nu avvecklade organisationen. 
Handlingarna skall förvaras i 
Hembygdsarkivet. 

Munkedal- Svarteborgs Lions 
Club hade i anledning av sin 
10-åriga tillvaro beslutat att till 
bl. a . Kville Hembygd'S- och 
Fornminnesförening skänka en 
jubileumsgåva av kr. 200 för 
nedlagt arbete att bevara gam
mal kultur inom hembygden. 
Gåvan mottogs med stor tack
samhet. 

Filmen Bronsåldersbild, en 
bandinspelning om livet i gamla 
tider, samt färgbilder från Pa
lestina m . fl. länder i främre 
Orienten, de senare tagna av hr 
Karl Ung, Klev under hans re
sa där ingick i underhållningen. 
Dessutom serverades kaffe av 
platsens damer fruarna Arvids
son och Hansson. 

T-wi. 

Gynna 

annonsörerna! 

Goda resultat väntas av hummermärkning 
På grund av att landningarna 
av sill i Sverige från Nordsjön 
kraftigt minskat under 1968 har 
det nrit praktiskt taget omöj
ligt att få prover ur de kommer
siella fångsterna. skriver avdel
ningsföreståndaren för havsfis
kelaboratoriet i Lysekil, fil. dr 
Artnin Lindquist. i sin årsbe
rättelse. ~\nalys har gjorts på 
ett pro,' från ~ -ordsjön, tio från 
Kattegan och fyra från Skage
rak. Ett prov omfattar 200 sillar . 
Vidare framgår av berättelsen 
att två större arbeten med upp
gifter om bl a. skarpsillens lek 
områden publicerats under 1968. 
Undersökningarna omfattar 27 
prov på til'sarnmön" 3.900 skarp
sillar. 

Det kan redan nu rörutses åt
skilliga goda re:,-ultat av de 
märkningsförsök av hummer 
som gjorts i 1!oUörullds- och 
Fjällbackaområdena. ~kning
en pågår under en fema.TSperiod. 
För Mollösundsomcidet åte!"står 
et t år och rör Fjä!.:.ha~områ
det två år. På gruI!d a, brist på 
lämpliga båtar har dykning.."Ull
dersökningar av hu:mr:::erns be
teende och biologi mre kunnat 

genomföras annat än i begrän
sad skala och välbehövliga un
dersökningar vid hallandskusten 
har måst inställas helt. 

Undersökningarna av krabban 
har dock kunnat intensifierats 
genom att licentianden vid zoo
logiska institutionen i Göteborg, 
Hans Hallbäck, åtagit sig upp
giften. Cirka 1.000 krabbor har 
märkts med en engelsk metod 
som innebär att märkningen 
sitter kvar efter skalbytet. 

Den våldsamma anhopningen av 
blåmanet under hösten och för
vintern i fjol har varit till för
fång för bl. a. räkfisket. Havs
fiskelaboratoriet skriver att blå
manetförekomsten . tycks stå i 
samband med att vattnet i Ska
geraks djupare skikt under året 
blivit något kallare än normalt 
och med att ihållande ostliga 
vindar fört ut ytvattnet från 
kusten varvid djupare vatten 
trängt upp medförande stora 
m assor blåman et. Även kust
fisk et h ar på grund av detta 
förhållande drabbats av manet
massorna. 

Bestämmelserna fOr oljetankar har skärpts 
Låt oss rengöra och besiktiga Eder lank för und j 

vikande av läckage och driHstörning 

Ni får proioko ll på lankens kondition. 

RING 

MATTSSONS OLJETANKSERVICE 
TELEFON 0525 / 3 1024 0524 / 11237 

Kville Sparbank 

Sparbanken kan nu ge alla banktjänster, åt alla . 

Bättre service för alla kunder, gamla som nya. 

Sparbanken bygger vidare för kundens bästa. 

Spar- och låneformer för hela familjen. 

Utökad bankservice även för företagare. 

Förmånliga banktjänsrer åt alla . 

V ÄLK-OMMEN TILL SPARBANKEN 

Telefon 0525/31018 - 31080 
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INNESBILDER J ag minns att mormor hade vävt 
mattor av säv och en soffa var 
stoppad med tång - det säger 
något om hennes förmåga att ta 
vara på allt. Men när mormor 
hade kokat köttsoppa någon 
gång, blev det alltid mycket 
över åt någon som behövde det. 

;gen är vi samlade i båten 
:::::00 badkläder och matkorg och 
..ä.,. er ut från en brygga i Fjäll
backa. yi går förbi Valö, som 
:kanske fått namn av att ön lik
=r en grå jätteval. På toppen 
.::~ er forn tidsröset, där den dö-

e hövdingen kunde skåda långt 
över havets vidder, men nere vid 
strandkanten grönskar en lum
mig idyll med bryggor och som
marhus i lä för stormarna. Fjäll
backas gytter av lj usa husgavlar 
hukar sig och kryper tätt intill 
varandra nedanfö,r Vettebergets 
branter, medan granitkyrkan en
sam trotsar alla väder överst i 
backen. Ju längre ut vi kommer 
ju mer smälter det hela ihop till 
en skimrande ädelsten, infattad 
l det grå. Raden av röda sjöbo
dar finns där nästan som den 
var i min barndom. Men en är 
borta, min morfars. Andra är 
kvar mera som dekoration. Mor
fars liv och arbete finns i dag 
bara som ett dekorativt minne, 
där jag inte vet så mycket om 
den verkliga vardagen. 

Morfar med sitt vita skägg såg 
ut precis som turistromantikens 
fiskare på vykorten, som säljs i 
affärerna nu. Tre av hans brö
der for till Amerika, och när de 
kom på besök efter några år
tionden var de amerikaner som 
aldrig ' mer passade i Fjällbacka. 
Men morfar stannade. Han 

byggde sig sitt gedigna, rymli
ga, vita hus i backen och levde 
sitt liv där med hustru och 
barn. 

Det känns underligt och på nå
got sätt förmätet att bo som 
sommarfolk i de rum, där mor
far och mormor levat sitt enkla 
vardagsliv. Det är mer än tju
gofem år sedan de dog, och jag 
tycker nog att jag kan se dem 
i minnet, men för mina egna 
barn kan jag inte förklara, hu
rudana de var - för dem är de 
bara namn i det förgångna , 
namn och liv som snart är helt 
glömda. J ag har några minnes
bilder från min barndom, då jag 
hälsade på i Fjällbacka. Det var 
som att uppleva ett heligt mys
terium, när jag fick gå till mor
fars sjöboq, lyfta på haspen till 
den lustiga dörren med en fj ä 
der upptill, som stängde dörren 
med en smäll. Man njöt av de 
främmande dofterna där inne, 
de mystiska föremålen i de 
skumma vrårna. Plötsligt var 
man ute i det bländande sol
glittret på bryggan, där morfar 
ofta satt på bryggbänken och 
myste. Men under bryggan var 
också en lockande värld, där 
krabborna kalasade på grinande 
vita torskhuvuden. Det kom 
också en dag när mormors kista 
stod i sjöboden och golvet 
ströddes med granris. 

e •• 

När jag var sex år fick jag en 
simdyna som mormor gjort av 
korkar, som hon samlat på 
stränderna och sytt in i segel
duk. Den dugde bra. Sparsam 
och givmild - det var hennes 
konst. Jag minns mormors svar
ta sidenschalett runt det krusi
ga håret och morfars goda 
kluckande skratt och plirande 
ögon under vegamössan. Han 
fiskade så länge han kunde gå 
i båt och dog lika trygg och 
stark som han levat. Det är en 
idealbild kanske, men barnet såg 
dem så. Goda människor, nöjda 
människor, vuxna med havet 
och bergen, hela och harmoni
ska i sin värld med fisket de 
branta kullarlagda gatorna: en 
liten trädgård med ett äpple
träd bakom huset och t. o. m. 
en berså, något som var ena
stående i fiskeläget. Barnet såg 
dem som oändligt trygga och 
goda. D e är borta och vi blir 
aldrig som de. Vår värld blir 
aldrig sådan som deras. 
I dag ligger öarna svepta i ett 
soldis och kommer dem att svä
va på vattnet, skära och lätta. 
Vi går i land och vandrar över 
ön. Ängarna mellan bergen är 

l ar 
•• 
or 

som vill ha personlig service i Era bankärenden 
och som vill ha tillgång 

till den moderna affärsbankens stora 
resurser. 

gröna och saftiga efter en veckas 
regn. Marken ångar i solhettan. 
Vi klättrar över en stenmal, där 
en gracil ljuslila vickerart snor 
sig som ett flor runt stenarna . 
En stenmal är en fantastisk 
komposition av grått i alla ny
anser, där inte en sten är lik 
den andra till formen. Mitt i 
den flammar ett stånd mjölke 
och ingenting kan vara mer raf
finerat än just den rödlila fär
gen mot grått. Nedanför sten
malen sluttar en äng mot viken 
och hela ängen är full av vajan
de stora blåklockor. Över oss 
kretsar skränande måsar och 
strandskator, bevakande sina 
ungar. Vi går på jungfrulig 
mark och tänker, att så här har 
klockorna blommat i tusentals 
somrar före oss. 
Just detta är Bohusläns egen
art - kärvhet och ljuvlighet så 
nära varandra att man alltid 
förundras. Var det inte också 
något som präglade mormor och 
morfar. Stränghet, ordning, ar
bete, sparsamhet tillsammans 
med godmodig humor, givmild
het, slöseri med hjälpsamhet och 
vänlighet. 
Så går en sommardag på ön. Vi 
packar in oss i båten och styr 
mot Fjällbacka. Samma väg har 
morfar kommit med dagens 
fångst i tidiga morgnar under 
mer än sextio år och mormor 
har spejat från gavelfönstret om 
båten syntes innanför Valöo 

Regni. 

~GÖTEBORGSBANK 
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Till gamla tider återgå 

Lantborna anländer ner till torget där num era bi lparkering är ordnad. 

I bakgrunden synes Stora Hotellet. 

Som vanligt när det var "torg
dagar" i Fjällbacka, vilket in
träffade på onsdag och lördag, 
fylldes gatorna med folk . Då. 
anlände folk från land och 
strand för att göra sina inköp . 

Runt om i samhället hördes 
buller från lantbrukarnas järn
skodda vagnar och hästarnas 
tramp mot den kullerstensbelag
da gatan "Långbacken" till slut
målet vid de W enanderssonska 
magasinen nere vid torget. Tor
get var köpenskapens centrum. 

Här samlades man för att prata 
om vad som hänt sedan sist, 
och här lämnades spannmål och 
fisk samt u tlastades djur vilka 
med ångbåtarna, framförallt då 
Bohus, fraktades till Kristiania. 

(() iii rniftt 

FJÄLLBACKA 

Djuruppköparna hade dagarna 
innan kammat igenom bygderna 
och gjort sina uppköp och nu 
gällde det att avsluta dessa ge
nom utskeppningen. De genom 
handpenning stadfästa köpen 
avslutades nu med full valuta 
och en sup bakom en skrinda, 
eller en kaffegök på kafeet el
ler i bästa fall med en krog
sväng på Stora Hotellet strax 
intill. Medan fåren bräkande ser 
på omgivningen från sin int e 
avundsvärda plats i en spjäl
skrinda varifrån en åtrådd J·ö
volm fallit ner på gatan, och en 
ko ger sitt missnöje tillkänna 
genom uppgivande av ett rå
mande som ger eko under ber
get, skils köpare och säljare med 
ett handslag och ömsesidigt 

II~:::::::"" 
BOK· & PAPPERSHANDEL ::) TEL. 0525/31019 

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

Sommartid DANS tisdag, torsdag. 16rdag. 

Sillbord varje söndag 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Telelon 0525/31003 

hopp om framtida affärer. Sna,t 
ljuder ångvisslan från Bohus ut", 
på fjorden och fo lket hastar ut 
genom "Valvet" till bryggan för 
att ta emot. Medan de samlas 
här, läggs landgången ut, Gch 
d juren transporteras ombord. 

Snart låter kaptenen genom 
några klämtningar i skeppE
klockan fö:-kunna båtens av
gång. I u börjar affärslivet att 
komma igång och medan k vin
norna gör s:.na uppköp i sam
hällets butiker styr männen sina 
steg till ölkrogen -i hotellets käl
larvåning mi. emot "glada" 
hörnet. Så =gom stiger 
stämningen här inne. o::h r ök
ridån från pipor och "älluktan
de cigarrer. lägra sig tätt Ö\'er 
borden där besökarna sitter med 

sina sejdlar av skummande öl. 

Man bjuder även på en väl
smakande pris snus. Snart är 
torgdagen slut och sorlet från 
krogen mattas av, allt medan 
man gör sig redo för hemfärden. 

Nere vid magasinen står hästar
na slöa och likgiltiga medan 
gummorna väntar vid de packa
de skrindorna som äro fyllda 
med brissling, salt och kolja, 
träskor, sockertoppar och andra 
varor för hus och hem. Så snart 
körsvennerna anlänt bär färden 
hemåt. Ute vid bryggan ligger 
fortfarande någon fiskebåt som 
bereder sig för hemfärden och 
snart höres det monotona dun
ket från en pyttagoras under 
färden ut i skärgården. 

-wi 

Tel. 0525 / 3137 1 

FJÄLLBACKA 

\!\- -\~ 
JJlmlLL{.ak f ta 

1-\ '-'U FAKTUR
YBEHO RSA FFAR 

Tobak - Cigareller - T idningar - Konfektyrer - Frukt 

Läskedrycker - Trollhä/tef!Iass - Suvenyrer m m. 

KORVKIO KEl ' CENTRUN~ 
Sibyllakorv ~ H amburgare - Köttbullar 

GB-Glass - Mjukglass 

{;oa och j3el1g1 Ricl10rdsooy! 

Telefon 0525/313 27 
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Gatuförteckning 
Eöneckning över gator och vä
Ed" jämte öppna platser i Fjäll
nacka samt deras namn och 
upphovet till dessa och i sam
band därmed berättelser om 
platser, personer och händelser 
irån gamla tider. Med början i 
norra delen av samhället och 
fortsätter söderut. 

Lägenheten Mörhult var en s. k. 
"Skattestrand" som under 1600-
talet var bebyggt med 2 bostads
hus. Under 170G-talet blev den
na "Strand" tillförd båtsmans
roten Nr: 235 Hök, och de där 
boende ålagda att deltaga i av
löningen till denne rotebåtsman. 
Vid storskifte mellan gårdar i 
Kville socken i slutet på 1700-
talet tillskiftades "Stranden 
Mörhult" hemmanen Bräcke 
Nedre, Råröd, Asleröd, Backa 
Norr, Nordby och Kärill, med 
var sin utmärkta andel. D2tta 
framgår klart av lantmätare 
Gillerstedts karta över Mörhult 
från år 1806. Under 18GO- talet 
var "Stranden Mörhult" roterat 
för 3/32 dels mantal. Ar 1818 
avstodo ägarna av hemmanen 
Råröd, Asleröd, Backa Norr, 
Nordby och Kärill från sina an
delar i Mörhult till förmån för 
ägarna av Bräcke Nedre, men 
förbehöllo sig fortfarande ett 
område vid stranden av 10 al 
nars bredd, ,räknat från strand
kanten. Skyldigheten att betala 
båtsmansskatt åvilade fortfa
rande de på "Stranden Mörhult" 
boende. Den upphörde först i 
och med indelningsverkets av
skaffande 1901. Men skatt för 
tomterna måste betalas till ägar
na av Bräcke Nedre. År 1914 
avstodo ägarna av gårdarna Rå
röd, Asleröd, Backa Norr, Nord
by och Kärill även från sin rätt 
till 10 alnars bredd vid stranden, 
till förmån för ägarna av Bräcke 
Nedre. Samma år, 1914, försål
de så ägarna av Bräcke Nedre 
lägenheten Mörhult till Fjäll
backa municipalsamhälle för 
5.000 kronor. Att Fjällbacka mu
nicipalsamhälle köpte denna lä
genhet berodde mest därpå att 
de därmed skulle få rättighet att 
uppbära hamnpengar av de bå
tar som lastade sten vid Kull
grens brygga vid "Varvet" (Mör_ 
hult). Så småningom började 
Fjällbacka samhälle att för 
självkostnadspris försälja tom
terna till de å Mörhult varande 
husägarna samt tomter i övrigt 
till köpare av obebyggd mark. 

Nu är så gott som hela området 
med något undantag när fri
köpt. Namnet Mörhult torde 
som det mest sannolika komma 
av "mör", myro'r, samt hult, små 
lövskog. 

1. Långsjövägen: Den kommer 
från Tanums socken och går 
över bron vid Anråsälven. Denna 
älv utgör i sitt nedre lopp gräns 
mellan Tanum och Kville sock
nar. När vägen kommer in i 
Kville socken ansluter den sig 

helt till Mörhultsvägen. Denna 
var byggd och färdig några år 
före Långsjövägen. Samtliga vä
gar jämte bron byggdes, under 
arbetslösheten på 1930- och 40-
talen. Vägen kallas nu i hela sin 
längd för "Långsjövägen", och 
sträcker sig genom hela Mörhult 
upp till vägkrysset i närheten 
av Ivan Bergs bilverkstad. Nam
net kommer av att inbyggarna 
å Långsjö i Tanums socken vo
ro ivriga till att "driva på" så 
att vägen kom till stånd. 

2. Älvgatan: Denna gata ligger 
på g,amla "Stranden Mörhult" 
och sträcker sig från Långsjö
vägen längs stranden vid den in
tillflytande Anråsälven. Vägen 
är ännu ej fullt färdig. Det var 
meningen att den skulle fort
sätta söderut vid stranden och 
komma på Långsjövägen vid 
Nymans hus i "Halla". Namnet 
kommer ifrån att gatan ligger 
vid älvstranden. 

3. Fyrmästal'egatan: Denna gata 
sträcker sig från Älvgatan till 
Långsjövägen, i gränsen mellan 
lägenheten Mörhult och Ödsmål 
Innergård på Mörhult. Namnet 
kommer sig av att då denna ga
ta började anläggas omkring år 
1916, bodde tätt invid denna ga
ta förre fyrmästaren Hans 
Alexandersson, f. 184S, och hans 
hustru Hedda Pettersson, f. 
1845. Makarna hade under 
många år bott på Väderöbod 
där Alexandersson varit fyrmäs~ 
tare i ett 3D- tal år. 

4. Vägen till Mörhults moar: 
Denna väg sträcker sig från 

Långsjövägen mitt för lägenhe
ten Mörhult österut till ett gam
malt gravfält som i Holmbergs 
historia kallas "Mör hults moar" 
samt sedan till ägor på Bräcke 
Nedre och Ödsmål. Något sär
skilt namn torde vägen ej ha. 

S. Verkstadsgatan. Denna gata 
sträcker sig från Långsjövägen 
vid Carl Ekströms hus i Käll
vik längs sjön förbi Richters 
konservfabrik till Planarna. 
Namnet kommer från att det 
häl' under 1700-talet kokades 
salt av sjövatten i en "käle" 
(kittel). Verkstaden härför tor
de ha stått ungefär där som 
Strömbergs hus nu står. 

6. Vägen till Källvikshöjden: 
Denna väg sträcker sig från den 
stora järnåldersgravhögen i 
Källvik till husen å Källvikshöj
den. Något särskilt namn torde 
denna väg ännu ej ha fått. 

7. Norra Hamngatan: Denna ga
ta sträcker sig ifrån "Planarna" 
längs sjön till gamla torget vid 
Wenanders magasin och el-affä
ren. Här var på 1700-talet och 
intill 1879 endast en gångstig, 
som bättrades på från Pålsgatan 
till torget sistnämnda år, då 
även denna sträcka stensattes 

med kullersten. År 1906 anlades 
och rätades gatusträckan från 
Planarna till Pålsgatan, då den 
stora förstöttningsmuren lades 
på nersidan av gatan mot sjön 
och en hel del berg sprängdes 
bort. Under 1930- och 40-talet 
sattes hela gatusträckan med 
gatsten och för några år sedan 
blev den asfalterad. Gatans 
namn ~~mmer därav att den går 
langs sJokanten i norra delen av 
gamla Fjällbacka. 

8. Dinglevägen: Denna väg 
sträcker sig från "Planarna" vid 
krysset mot Utsiktsgatan och 
Verkstadsgatan, uppför stigning
~rt vi~, bergsskärningen vid 
Norden samt hll norra hö:rnet 

av kyrkogården där den förenas 
med Långsjövägen. Vägen kal
las för Bilvägen enär den bör
jade anläggas 1917 som arbete 
för de arbetslösa under första 
världskriget. Denna del utgjor
de en del av bilvägen som då 
anlades från Fjällbacka till 
Dingle. Någon tid var bussta
tionen även förlagd till Planar
na, där en stor trätrappa var 
uppställd för placering av gods 
på busstaket, som då var van
ligt. 

9. Utsiktsgatan: Denna gata 
sträcker sig från Verkstadsga
tan vid krysset mot ansjovis
fabriken förbi den stora restau
rangen och till krysset vid Fred
lunds verkstad. Den började an
läggas 1916. Namnet kommer av 
att på krönet av denna gata är 
en vacker utsikt ö'ver Fjäll
backafjorden och trakten där
omkring. 

10. Trappgatan: Denna gata 
sträcker sig från Norra Hamn
gatan vid "Planarna" till Ut
siktsgatan, och består endast av 
stentrappor. Den anlades vid 
arbetslösheten på 1'930- och 40-
talen. Den har fått sitt namn av 
alla stentrapporna. 

11. Skepparegatan: Denna smala 
gata slingrar sig från Norra 
Hamngatan mellan f. d. Alma 
Svenssons hus och Bergmans 
hus till Utsiktsgatan vid Fred
lunds verkstad. Namnet kom
mer tillbaka från att vid denna 
gata bodde under ISOO-talets 
första hälft en jaktskeppare An
ders Engelbrektsson, f. 1794, och 
hans hustru Gunilla Guld
brandsdotter, f. 180,2. 

12. Bergmansgatan: Denna gata 
sträcker sig från Norra Hamn
gatan mellan Bergmans och f. d. 
Kvicklunds hus till Skolgatan. 
Namnet kommer därav att i 
början av 18GO-talet bodde här 
en skeppare J onas Bergman, f. 
1786, och hans hustru Olena As
kengren, f. 1791. Vid kartans 
upprättande över Fjällbacka år 
1900 gavs gatan detta namn. 

13. Pålsgatan: Denna gata 
sträcker sig från Norra Hamn
gatan mellan f. d. Lundströms 
och Svenssons hus till Skolga
tan, mitt för gamla skolhuset. 

Namnet kommer ifrån att under 
mitten av 1800-talet bodde här 
vid denna gatas gräns mot Nor
ra Hamngatan en fiskare Olof 
Pålsson, f. 1806. Hans hustru 
Fredrika Vahlgren, f . 180,9. Enär 
deras hus var beläget mitt i den 
blivande gatan, revs huset när 
gatan anlades omkring 1909'. 

14. Majorbacken: Denna backe 
slingrar sig från Norra Hamn
gatan, mitt emot Setterlinds ba
geriaffär, till Fjällgatan. Nam
net kommer sig av att vid den
na backe, där David Setterlinds 
hus nu står, bodde under mit
ten av 1800-talet en skeppare 
Anders Hasselqvist, f. 180'8. Hans 
hustru var född 1813. Hasselqvist 
var född eller härstammade från 
ett ställe i närheten av Udde
valla som hette Majoreberg el
ler något liknande. Han kalla
des därför aldrig för något an
nat än "Majoren" och hans 
hustru för "Major-a". Dessa 
bedrevo kafferörelse i bostads
huset, vilket senare övertogs av 
Sofia Jonsson, f. 1843. Även hon 
sålde kaffe och bröd i samma 
hus. 

15. Galejbacken: Denna backe 
sträcker sig från gamla Torget 
upp till Allegatan vid "Gröna 
Lid". Den kallades länge för 
Långbacken, enär den var lång 
och brant och besvärlig att tra
fikera för både människor och 
djur. Omkring 1914 förbättrades 
dock backen på så sätt att den 
värsta branten mitt för Hotell
gatan sänktes omkring 1 meter 
samtidigt som backen bredda
des omkring 1 meter in i hotel
lets trädgård, varvid de stora 
träden som stod vid gränsen till 
backen måste fällas. 

På samma gång blev backen på
fylld omkring 1 meter vid sin 
nedre del vid Torget och av
tagsvägen till Norra Hamngatan. 
Detta syns fortfarande vid el
affären där gatan går uppefter 
väggen. Nu har det gamla nam
net från 1700-talet kommit till
baka. Nu kallas backen för "Ga
lej backen", beroende på att vid 
krigstillfällen under 1700- talet 
lågo krigsfartyg, "galej er", här 
förtöjda vid stranden av denna 
backe. 

16. Hotellgatan: Denna smala 
gata sträcker sig från Galej
backen till Majorbacken och går 
mellan Sto'ra Hotellets trädgård 
och det hus som under många 
år kallades för Nya Hotellet. 
Därav namnet. 

17. Fjällgatan: Denna gata 
sträcker sig från Galejbacken, 
mitt för skoaffären till Pålsga
tan. Namnet kommer tillbaka 
till mitten på 1800-talet och fram 
efter bodde vid denna gata en 
fiskare Benjamin Fjällström, f. 
1802, och hans hustru Catarina 
Glansberg, f . 1800. Deras hus är 
rivet för mer än SO, år sedan . 

forts . sid. /6 
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Gatuförteckning 
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18. Skolgatan: Denna gata 
sträcker sig från Galejbacken 
vid nuvarande Busstationen till 
vägkrysset vid Fredlunds verk
stad. Den är delvis en gammal 
gångstig. Gatan började anläg
gas i sin nuvarande sträckning 
omkring 1908. Den går förbi 
Fjällbackas första skolhus, 
byggt 1876, för pengar som 
skänktes av handlanden Johan 
Len§n, f. 1827. 

19. Kyrkogål'dsgatan: En del av 
denna gata sträcker sig fråh 
krysset vid Fredlunds verkstad 
till kyrkogården, där den anslu
ter sig till en gammal väg som 
går från brandstationen mellan 
Kyrkberget och kyrkogården 
och vidare nordväst ut och an
sluter sig till Dinglevägen vid 
kyrkogårdens norra hörn. Den 
har fått sitt namn efter kyrko
gården vars första del anlades 
1907. 

21. Falckvägen: Denna väg ut
gör en del av den gamla Falck
vägen och sträcker sig från väg
krysset vid Bergs bilverkstad, 
förbi nuvarande poststationen 
till Allegatan vid "Gröna Lid". 
Namnet kommer av att marken 
varå den ligger i bortåt 200 år 
ägts av släkten Falck. 

22. Allegatan. Denna gata eller 
väg var under 16-, 17- och 1800-
talen samt början av 1900-talet 
den stora infarten till Fjäll
backa från landsbygden. Den 
börjar där Galejbacken slutar, 
mitt för "Gröna Lid", och 
sträcker sig till vägkrysset vid 
Ernst Christenssons fastighet i 
Lersten. Under 16- och 1700-
talen var vägen mest en rid
och gångstig. Omkring 1817 för
bättrades vägen mellan Kville 
och Fjällbacka. Namnet kommer 
sig av att på 1850-talet lät då
varande ägaren av Ödsmål In
negård, sjökapten Carl Aron 
Hansson, f. 1822, och hans hust
ru Valborg Deijenberg, f. 1830, 
på båda sidor om denna väg el
ler gata plo:ntera en alle av träd 
till nuvarande Carlsgatan. Des
sa växte upp rätt fort och allen 
såg rätt pampig ut. Nu återstår 
av denna alle blott en ringa del. 

23. Landsvägsgatan: Denna gata 
sträcker sig från Allegatan mel
lan Olofssons trädgård och Fi
ladelfias hus till Trädgårdsga
tan. Namnet kommer däl"för att 
den kommer från förutvarande 
stora landsvägen (nu Allegatan). 

24. Trädgårdsgatan: Denna gata 
sträcker sig från Falckvägen 
mellan Olofssons och Valdners 
affärshus till Carlsgatan. Nam
net kommer för att på båda si
dor om denna gata är det ny
anlagda trädgårdar. 

25. Carlsgatan: Denna gata 
sträcker sig från Allegatan mitt 

för K ville sparbank till väg
krysset vid Ivan Bergs bilverk
stad och Kvillevägen. Namnet 
kommer därav att 3 av de se
naste ägarna av den mark varå 
denna gata ligger, hette Carl. 
Dessa voro sjökapten Carl Aron 
Hansson, f. 1822, sjökapten Carl 
Johan Carlsson, f. 1852, samt 
bankkamrer Carl Larsson, f. 
1868. 

26. Kvillevägen: Denna väg 
sträcker sig från vägkrysset vid 
Ivan Bergs bilverkstad till Fjäll
backas f. d. gräns vid Flig. Nam
net kommer genom att vägen 
går uppigenom Kville socken. 

27. Tanumsvägen: Denna väg 
sträcker sig från vägkrysset vid 
Ivan Bergs bilverkstad, Tanums 
socken, till Fjällbackas f. d. 
gräns vid Råröd och Kärill. 
Namnet kommer för att vägen 
går mot Tanums socken och an
sluter sig vid Skistad till den 
väg som går in i Tanums socken 
vid Anrås. 

28. Södra Hamngatan: Denna 
gata sträcker sig från gamla 
Torget vid Wenanders magasin 
(el-affären) till Kvarnbergs
gatan vid Lotsplatsen eller nya 
fiskhamnen. Enligt 1900 års kar
ta över Fjällbacka sträckte sig 
denna från Torget över "Hälles
porten" och följde sjökanten på 
"Framstranden". 1959 började 
trafiken på den nya sträck
ningen väster om "Hällespor
ten". Namnet kommet· därav att 
den utgör gata vid sjökanten i 
södra delen av det gamla Fjäll
backa. 

29. Brandgatan: Denna gata ny
o:nlades efter den stora branden 
1928 och sträcker sig från Södra 
Hamngatan slingrande sig upp
för branta Håkebackarna till 
Kungsklyftan. Den går över 
mark där det förut var bostads
hus. Därav namnet. 

30. Håkegatan: Denna gata 
slingrade sIg före branden 1928 
från Södra Harrmgatan mellan 
Anna Ahlsens hus och A. 
Johanssons skrädderiverkstad, 
uppför en trätrappa som stod 
mot en stenmur. Sedan i en 
brant backe med stentrappor 
vid Mortana Åsbergs tomt. Se
dan gick gatan fö·rbi Mortana 
Åsbergs hus och söderut mellan 
Carl Åsbergs och Mina Olssons 
hus, bort till Kasernprången, 
senare till Föreningsgatan. I det 
sydligaste huset vid denna gata 
bodde på 1850-talet och fram 
över skräddaren Carl Börjesson
Rev, f. 1821, och hans hustru 
Arma Lisa Dahlholm, f . 1823. 
Deras hus är rivet för omkring 
50 år sedan. Gatans namn torde 
komma av de "houwe", "håge", 
höga backarna varå denna gata 
låg. Det första hus som bygg
des på dessa backar var omkring 
1812, då en skomakare vid namn 
Bens Kjellberg, f. 1786 (hans 
hustru född samma år) byggde 
sig ett mindre hus härstädes. 
Att döma av hans namn var han 

icke från dessa trakter. Han 
kallades aldrig för annat än 
"Hågen" och hans hustru för 
"Håg- a". En deras dotter, f. 1811, 
blev gift med fiskaren Gabriel 
Pettersson, Mörhult, f. 1813. Ef
ter branden 1928 blev denna ga
ta helt omreglerad i sin norra 
hälft och narrmet har nu upp
hört. 

31. Kaserngatan: Denna gata 
sträcker sig från Södra Hamn
gatan till Håldens väg. Den an
lades i sitt nuvarande skick till 
att börja med delvis 1907. Nam
net kommer därav att ungefär 
mitt på denna gata där Reichen
bergs hus nu ligger låg under 
16- och 1700- talen en liten ka
sern, vari de soldater som ej 
hade vakt logerade när de vid 
ofredstider växelvis höllo utkik 
vid vårdkasen i Bomans grotta 
i Vette berget. Vid den tiden 
sträckte sig "Kasernprången", 
som vägen då kallades och en
dast var omkring 2 meter bred, 
från sjön ,id "Antons gränd", 
mellan Reichnbergs och Algot 
Holmbergs hus samt längre upp 
mellan ils Erikssons och skräd
dare Johanssons hus samt sö
derut på "H amne,'ägen", nu 
Föreningsgatan. En gren av K a
sernprången gick till kvarnen i 
berget samt till traktens kött
handlare, Johan Lud,ig Anders
son, f. 1847, och hans hustru 
Amanda Johansson, f. 1850. An
dersson hade sin slakteri i det 
röda magasin som nu ägs av 
Viktor Johansson, f. 1890. P å 
södra sidan av Vik--ror Johans
sons hus gick det en "dålig" väg 
till Sälvik, där bebyggelsen bör
jade på 1860- tale. 

32. Holkens ,äg: Denna väg 
sträcker sig från Brandgatan 
vid Tage Bergs hus till För
eningsgatan, på vilken sträcka 
den så gott som helt samman
faller med f. d. Håkegatan. _ 'am
net kommer sig a, a vid den
na väg bodde på 1920- talet och 
även tidigare en skräddare Au
gust Carlson-Holk. Han "ar från 
ett ställe som hette ·"Holken". 
soldattorp på gården Solberg i 
Kville socken, och troligen a" 
soldatsläkt. 

33. Antons Gränd: Denna gat el
ler gränd sträcker sig från Söd
ra Hamngatan i närheten av 
Kaserngatan och ner till sjön. 
Före branden 1928 nyttjades 
denna gränd mest till båtupp
tagningsplats. Namnet kommer 
sig av att vid denna gata eller 
gränd bodde från 1840- talet och 
fram över en sjöman Anton Jo
hannisson, f. 1810, och hans 
hustru Maria Bräck, f. 1811. In
nan den till deras hus hörande 
kammaren , som stod med gaveln 
mot husets långvägg, blev sam
manbyggd med huset, kunde 
man gå runt detta utan något 
hinder eller staket, varför det 
sades att huset stod "på gatan". 
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Föreningsgatan: Denna gata 
-:::jade anläggas 19C2 och 
~ckte sig från Södra Hamn
"a= .id gamla telegrafhuset 
..:.. skolhustomten på Håke
--ekarna. Nu har samma namn 
- :TIt givet även den nya vägen 
son:: går runt Vetteberget l ill 
-:iigrkysset vid Ernst Christens-
5OD.S fastighet i Lersten. Namnet 
'ommer där av att den med en 

bred gata för enade Framst: an
den med Håkebackarna. 

25. Skolgårdsgatan: D2nna g 3.hl 
sträcker sig från F öreningsgatan 
;ill K varnbergsgatan. Namnet 
kommer därav, att gatan ligger 
helt på skolhustomtens mark. 

36. Bergsgaian: Denna gata 
sträcker sig från För eningsgatan 
mitt för skolhuset på Håke
backarna upp till Kungsklyftan 
där den förenas med Brandga
tan. Namnet kommer sig av ge
nom att den sträcker sig upp till 
de båda Vettebergen. 

37. Idrottsvägen: Denna väg 
sträcker sig från Föreningsgatan 
i vinkel med skolhustomten sö
derut och följer i stort sett den 
gamla stigen till Kvarnbergsga
tan och Sälviksvägen. Namnet 
kommer därifrån att vägen till 
stor del gick förbi den dåvaran
de Idrottsplatsen på Håke
backarna. Den är nu bebyggd 
med bostadshus sedan idrotts
platsen flyttats längre söderut. 

38. K varnbergsgatan: Denna ga
ta sträcker sig från Södra Hamn
gatan vid Lotsplanen till Idrotts
vägen vid Viktor JohanssonS! 
hus. Den är till stor del ännu 
ej färdig. Namnet kommer av 
att gatan går längs uppmed 
Kvarnberget, som fått sitt namn 
av att under tiden 1850 till 1902 
stod här två vädel·kvarnar. 

39. Sälviksvägen: Denna väg 
sträcker sig från Södra Hamn
gatan vid Lotsplanen och K varn
bergsgatan. Den går delvis över 
Oxnäs till den gamla stigen till 
Säl vik , med vilken den helt 
sammanfaller från krysset vid 
Idrottsplatsvägen och sedan till 
vändplatsen i Sälvik. Vägen 
kallades Sälviksvägen enär den 
anlades under arbetslösheten på 
1930- och 40-talen. Nu kallas 
även denna vägsträcka för Södra 
Hamngatan. 

40. Kejsargatan: Denna gata ut
gör en · avtagsväg från Sälviks
vägen eller Södra Hamngatan. 
Den sträcker sig från Alida 
Backmans tomt i en båge till 
Varvet på Oxnäs. Gatan kallas 
så enär det vid denna gata un
der 1800-talets senare del och 
i början på 1900-talet bodde en 
fiskare Carl Bohlin, f. 1836, och 
l::tans hustru Maja Christina Jo
hansdotter, f. 1844. Bohlin hade 
under sin ungdom varit med ett 
pojklag som vid nyår stiden 
"gick med stjärnan", varvid han 

fö r eställde kejsaren. Namnet 
fick han behålla och när kartan 
över Fjällbacka upprättades år 
1900 fick gatan namnet Kejsar
gatan. 

41. Oxnäsgatan: Denna gata 
skall gå runt Oxnäset, från Var
vet till Badhusgatan. Den är 
ännu ej påbörjad. Namnet Ox
näs kommer av att innan det 
här och var på Näset val' några 
utfyllningar, så hade Näset stO<' 
likhet med ett oxhuvud. Dett~ 
synes klart på 1691 års k ar ta 
över Fjällbacka. 

42. Badhusgatan: D enna gata 
sträcker sig från Södra H amn
gatan vid Lotsplanen till Bad 
husbron vid Oxnäs. Na:nn et 
kommer sig av att den leder t ill 
badhuset och Badholmen. 

43. Badbergsgatan: Denna gata 
sträcker sig i krökar från sjön 
vid Badberget, 6ver Sälviksvä
gen (Södra Hamngatan) och 
kommer fram till Föreningsga
tan vid Ture Johanssons fastig
het. Den är endast delvis färdig. 
Nanmet komme'r av att dEn h~', 
iunan det här val' någ()!l bebyg
gelse, vid Badeber gen val' an
män badplats. 

44. Smedgatan: Denna gata 
sträcker sig från SälviksvägEn 
(Södra Hamngatan) i vinkel till 
Föreningsgatan vid Ture Jo
hanssons fastighet. Gatans namn 
kommer därav att den med hela 
sin längd på sin sydöstra sida 
gränsar till den s. k. "Smedha
gen", som fått sitt namn därav 
att ägarna till denna mark un
der 1800-talet voro smeder. 

45. Tallgatan: Det är en nyan
lagd gata vid den nya bebyg
gelsen i södra delen av samhäl
let. Den sträcker sig från För
eningsgatan, som går runt Vet
teberget, till den nyanlagda ga
tan som kallas Nygatan i gamla 
"Smedhagen". Namnet komm er 
därav att gatan delvis går ge 
nom tallskog som planterats för 
en del år sedan. 

46. Nygatan: Det är en nyanlagd 
gata vid den nya bebyggelsen i 
södra delen av samhället. Den 
går från Tallgatan till Nygatans 
vändplats i gamla "Smedhagen". 
Namnet k ommer av att gatan 
är nyanlagd under senare år. 

47. Breviksvägen: Denna sling
rande väg sträck er sig fr ån 
vändplatsen i Sälvik förbi tält
platsen till Breviksområdet. 
Den anlades omkring 1900 till 
stenhuggeriet i Brevik och kal
las därför Breviksvägen. 

ÖPPNA PLATSER 

48. Parkeringsplatsen: Det är 
den öppna plats som är belägen 
öster om Fjällbacka kyrka och 
in till brandstationen vid infar
ten till Fjällbacka. Namnet 
kommer därav att området in
köptes av Kville hushållnings
gille till parkeringsplats för 
hästfordon och bilar. Samtidigt 

_________________________ 17 

byggdes stallplatser och senare 
även garage. Området inköptes 
omkring 1930 från Falckegår den 
och köpesumman skänktes av 
Kville sparbank. 

49. Bussplatsen: Det är den plats 
där busstationen är belägen, 
mellan Galejbacken och Skol
hustomten. Den är delvis belä
gen på mark som tillhör skol
hustomten. 

50. Samhällets Planar : Det ii ,' 
området mellan konservfabriken 
och Norra Hamngatan, och lig
ger innanför den stora betong
bryggan. Namnet kommer där
av att Fjällbacka municipalsam
hälle år 1906 anlade desca pla
n ar i sjöstranden där förut To
bisons magasiner stått. Samti
digt uppsattes två stora träbryg
gor för mottagning och isning 
av storsill som det då fanns gott 
om på Väderö,fjorden. Sedan 
dess har såväl planarna som 
bryggan ombyggts och förbätt 
r ats fler a gånger, nu senast med 
en stor betongbrygga. 

51. Styrmansp latsen: Det ä r en 
del av den nuvarande öppna 
platsen som är belägEn sydväst 
om nuvarande fiskaffären. Nam
net k ommer därav att denna de: 
ägdes i slutet av 1800-talet och 
början på 1900- talet av stYlman 
Leonard Svensson, f. 1852, och 
hans hustru Helena Bräck, f, 
1850. 

52. Gamla Torget: Det är det 
nuvarande torget mellan Ven an 
ders magasin (el-affären) och 
det s. k . Fisktorget, intill Han
na AndeTssons bostadshus. Des
sa två områden utgöra numera 
ett torg där bilar parkeras och 
jordbruksprodukter försäljas. 
Namnet kommer därav att från 
början av 1800-talet till in på 
1930-talet var här torg med till
hörande stor träbrygga som var 
tilläggsplats för fiskare med sina 
båtar samt för trä- och ångbå
tar v ilka uppehöllo trafiken i 
skärgården och på kusten. Sam
tidigt förekom här affärer med 
sill, fisk och jordbruksproduk
ter av olika slag. Hästa!' oc:t 
kreatur samlades här för att 
sändas med ångLåtar till Göte
borg eller Kristiania. Tre stora 
magasin, vari förvarades spann
mål m . m. voro belägna intill 
eller mellan torget och ångbåts
bryggan. Södra Hamngatan gick 
då närmare berget än nu, samt 
över "Hällesporten". De tre ma
gasinen revos ner 1950-1960. 
Under flera år från början av 
1900-talet och fram över ägdes 
såväl gamla torget som de rivna 
magasinen och ångbåtsbryggan 
av handlanden Axel Wenander, 
f . 1866, och hans hustru J ose
fina Noriandel', f. 1871. 

53. Fisktorget: Så kallades en 
tid sydvästra delen av nuvaran
de gamla torget, den s. k. "To
bisonska" planen. Den var be
lägen sydväst om Wenanders 
södra magasin vilket revs 1959. 
Namnet kommer därav att un
der första världskriget stodo 

vid tillfällen fiskare på denna 
plats och sålde fisk direkt till 
konsumenter, men det varade 
endast i några få år. 

54. BrUllsparken: Det är områ
det med trädplanteringen m itt 
för pumphuset och den stor a 
nya bryggan där Porsholmsbå
ten lägger till. Namnet kommer 
därav att den är belägen mitt 
för de vattenbrunnar som gräv
des efter branden 1928. Parken 
är belägen på mark dår förr stått 
ett stort magasin, ett bostadshus, 
en källare och en vattenpump. 
Efter branden planterades här 
träd, och någon bebyggelse få 
här ej ske. 

55. Lotsplanen: Det är planen 
vid södra fiskhamnen där 
Kvarnbergsgatan och Badhusga
tan börjar. Intill 1800- talets s:u t 
var här en stor bukt som bö_ 
jade utfyllas då Albert Tobison, 
f. 1867, omkring år 1900 började 
bedriva stenhuggeri i Kvarn
berget. Efter branden 1928 ut
fylldes bukten med rester efte;' 
nedbrunna hus och underrnu
rar, vilka tömdes här. Under ar
betslösheten på 1930- och 40-
talen utfylldes bukten ytterli
gare till plan och den nuvaran
de betongbryggan anlades i bör
jan på 1940- talet. Namnet "Lots
planen" kommer därav att den 
gamla bukten kallades "Lose
bukten". Mitt för denna bukt 
bodde på 1840-talet och fram till 
1800-talets slut en styrman ATon 
Bruce, f. 1818, och hans hustru 
Josefina Falck, f. 1818. Bruce 
brukade vid svåra stormar un
der 1860- och 70- talen tjänstgö
ra som "känt man" (reservlots) , 
då fartyg sökte nödhamn i Fjäll
backafjorden. Därav namnet. 

Fjällbacka den 21 sept. 1968. 

Johan Mjölner. 

~~G) 

@röna Idd 
Stället med den god o 

moten och hembakat 

kaffebröd. 

PUB och Barservering 
i trivsam miljö. 

Bio: måndag, tisdag och 

torsdag. 

Dans varje fredag till kl. 1 

jröna Idds 
F'en sionat ",ch ~iograf 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31041 

Välkommen! 

Siwan o. Bernl Hansson 
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IDROTT 

Inför golfsäsongen 
Trots den uteblivna våren kun
de Fjällbackas egna golfentu
siaster såväl som uppresta "som
margäster" med nöje begå golf
premiären under påskveckan på 
en bitvis blöt men för övrigt 
fin bana. Nyheten på banan är 
att utslagen har justerats så att 
längden på varje hål nu över
ensstämmer med scorekortet. 

Dessutom har vi glädjen med
dela att klubben genom Svenska 
Golfförbundets försorg kommer 
att få en ung tränarkraft an
ställd under sommarmånaderna. 
I och med att tränarfrågan löser 
sig blir det således möjligt att 
under pedagogisk och sakkunnig 
ledning pröva på golf. Ni som 
länge tänkt börja spela men 
som aldrig riktigt har haft tid 
att träna rationellt har nu ett 
verkligt fint tillfälle att på kort 
tid lära Er de väsentliga grun
derna. 

Tävlingssäsongen kommer i år 
att vara späckad av många in
tressanta tävlingar. Bland annat 
har Eva och Kaj Pineus satt 
upp ett vandringspris - Anrås
pokalen - att tävlas om i herr
klassen. Klubb Yaki da har va
rit generös nog att skänka ett 

vönd Eder till 

pris - till damklassen. Natur
ligtvis. Dessutom kommer 
Fjällbacka Golfklubb (FjGK) 
att vara värd för första stormö
tet mellan golfklubbarna på 
Golfkusten (Bohuslän) , där 
många elitspelare kommer att 
deltaga. Utöver dessa tävlinga r 
kommer det att kämpas -;;m 
Pingstpokalen, klubbrnäste rska
pet och andra lördags- och sön
dagstävlingar. Sen har vi som 
förra året tisdags- och onsdags
träffarna, då man spelar med 
valfri partner och starttid. 

På juniorsidan har utlovats 
många n yheter av junioransva
riga L .-E. Granquist och Olle 
J ärund. Bland annat kommer 
ungdomarna att ha sin speciella 
dag - måndag - då instruk
tion, regelsnack och tävlingar 
kommer att avlösa varandra. Ja, 
kanske till och med det blir nå
gon liten fest. 

Och till slut, Ni som funderar 
på att börja spela, fundera inte 
för länge ty snart är sommaren 
över. 

Och goHbanan den ligger 2 km 
norr om Fjällbacka invid riks
väg 163, tel. 0525/311 50. 

Mique. 

Golf tränare 
Till glädje för alla golfentusias
ter kan nu meddelas att vi få r 
en golf tränare till Fjällbacka 
under juli månad . 

Golfklubben har för denna tid 
avtalat med den för golfare 
välkände Lars Flyning, som för 
övrigt har 2 Hep. Han har an
nars sin verksamhet förlagd till 
Billingen och Törebodas golf
klubbar. 

Träningstid kan erhållas alla 
dagar under juli mellan kl. 9-
17 och tid beställes genom golf
shopen, som har tel. 0525/31150. 
Med tanke på den begränsade 
tiden råder vi Er att redan nu 
försäkra Er om träningstid. 

FJÄLLBACKA 

Clotessot'tS 
Telefoner: 
(0525) 
Bostaden 

31021 
31012, 

Postgiro 295599 

Bankgiro 43-3627 LIVSMEDEL 

KIOSK 
(INTILL GULF TAPPSTATION) 

Kora .(j/CI SS fl äskedrycker 

Fjällbackaba deltog 
Vasaloppet 

Vi kan åter vara stolta över att 
ha varit representerade i det in
ternationella Vasaloppet. I år 
var det förste polisassistent Karl 
Erik Aspång som begav sig i 
väg till Sälen för att deltaga. 
Visst visste vi att Karl Erik 
hyste stor kär lek till skidspor
ten och att träningen inte för
summades. Men att han um
gicks med planer att deltaga i 
Vasaloppet var nog för de flesta 
obekant. Vi låter honom här 
lämna en överblick över delta
gandet. 

Till årets Vasalopp, som gick av 
stapeln den 2 mars, var 8.300 
skidåkare anmälda. I startlistan 
fanns förutom från Sverige del
tagare anmälda från Norge, Fin
land, Danmark, Frankrike, 
Tjeckoslovakien, Tyskland, Ös
terrike, Italien, Schweiz och 
Spanien. Starten gick i tät dim
ma med ca 10 köldgrader. Föret 
var hela dagen ganska bra, men 
kärvt p. g. a. kylan. 

För min del hade jag i ungefär 
två års tid tränat med sikte på 
detta lopp. Jag tog det hela ti
den mycket lugnt och hade hela 
tiden för ögonen att bara söka 

fullfölja loppet. Jag hade alltså 
ingen tanke på att placera mig 
så långt fram i fältet som möj
ligt. Jag hade inga problem un
der loppet, utan kände mig i 
god form då jag efter 8 timmar 
och 50 minuters åkning stakade 
i mål i Mora. Min placering vet 
jag inte riktigt, men jag skulle 
tro, att jag hade omkring 3.000 
åkare efter mig, så jag vet att 
jag inte var sämst. 

Jag tyckte det var en fantastisk 
upplevelse att deltaga i detta 
gigantiska lopp, och den känsla 
av tillfredsställelse, som fanns, 
då jag stakade i mål, uppväger 
många gånger om alla de mödo
samma träningstimmar, som jag 
lagt ned på förberedelser. 

Får jag behålla hälsan är det 
möjligt att jag åter någon gång 
åker till Sälen och ställer upp 
mig på startfältet vid Berga 
igen. Det skulle vara trevligt om 
flera fjällbackabor ställde upp 
som mål att starta i ett Vasa
lopp, dels skulle det vara trev
ligt att få sällskap och dels 
skulle det säkerligen främja 
dessa personers kondition och 
hälsa till det bättre. 
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Fotboll 
_"--; det är en avsevärd skillnad 
::::Gel1an vänskapsmatcher och se
riefotboll besannades verkligen 
:. våras. Fjällbacka med en rad 
nya kuggar i maskineriet spe
:ade mer eller mindre ut allt 
::::r:olStånd man hade kontakt 
::ned. Allt gick strålande bra. De 
:testa matcherna vanns och det 
mot betydligt mera kända mot
ståndare. De nya killarna flöt 
mycket bra in i spelet och de 
-gamla" såg ut att bara bli bätt
re och bättre. Bland segrarna i 
de s. k. träningsmatcherna kan 
nämnas vinsten över Lane BK 
nedflyttat från div. III). 

Allt såg således ganska ljust ut 
inför seriestarten mot Hunnebo
strand hemma. Tyvärr gick det 
inte som beräknat. Fjällbacka 
hade 75-80 proc. av spelet men 
förmådde ändå inte klara det 
relativt bleka hunnebolaget som 
till slut vann med 4-2, sedan 
Fjällbacka hjälpt till med en rik
tigt grann nick i egen bur. Näs
ta match gick inte stort bättre 
den . Tanum hette motståndet 
och matchen spelades i Tanums
hede. Sedan Fjällbacka haft led
ningen med 3-2 när 12 minuter 
återstod av matchen kunde TIF 
ro hem segern med 4----3. Onö
digt även denna förlust tycker 
man. Men d'et skulle trots allt 

ljusna. Lyse BK kom på besök 
och då visade FIK något av den 
heta vilja och det kunnande la
get otvivelaktigt besitter. 3-0 
blev det och äntligen hade den 
värsta nervpressen släppt. Två 
poäng och 8-8 i målskillnad. 
Tanum ledde serien på 6 poäng. 

En ny 3-0-seger blev det lör
dagen därpå. Rabbalshede stod 
för motståndet på sin egen plan 
och fick finna sig i att bliva re
gelrätt slagna. Fyra poäng och 
kontakt med toppen. Nästa mot
ståndare hette Över by IF och är 
mycket svårflirtade. Kraftiga 
starka spelartyper som inte gär
na viker undan utmärker laget 
i sin helhet. Seger för "di våra" 
blev det, men den satt långt in
ne, 2-1 efter det att Överby 
haft ledningen i halvtid med 
1-0. 

När detta skrives ligger alltså 
Fjällbacka trots två förluster i 
inledningen på en hedrande 3:e 
plats i tabellen, samma poäng 
som Munkedal men hela fyra 
efter ledande Tanum. Kontakt 
således med topplagen. Vem vet 
hur det kommer att gå men det 
verkar som om geisten och 
fighterandan kommit för att 
stanna. 

-Jin-

Sportlovet februari 

Pojkarna undervisas i Ishockeyspelets grunder 

Sportlov är en härlig känsla, sa 
en liten knatte som med sina 
skridskor kom knallande lång
backen upp till den nyspolade 
fina is banan vid infarten till 
Fjällbacka. Han var på väg till 
en instruktion i ishockey av in
struktör S. O. Strandberg. En 

"genomkörare" som var mycket 
populär bland grabbarna. Herr 
Strandberg gick igenom de ele
mentära grunderna i ishockey 
och att grabbarna lärde sig en 
rad nyheter och finesser stod 
inte att ta miste på. 

På isbanan vid Fjällbacka undervisas flickan Kerstin Karlsson I konståkning 

av lärare Monica Arsenius 

Ute vid Säl viks campingplats 
hade en skidlärare sina "bopå
lar". Det var den av Skolför
bundet och Tanums fritids
nämnd anställde Bengt Karls
son som lärde ut sina kunska
per till en rad elever i olika åld
rar, flickor och pojkar. De fick 
lära sig hur man går rätt på ski
dor (vanlig längdåkning) , hur 
man tar sig ner för en backe 
och lite slalom. En mycket upp
skattad undervisning. 

Tennisbanan 
omhänderhas i år av Bertil An
dreasson vilken även sköter 
golfbanan vid samma ställe. 

Föreningen Fjällbacka Havsbad 
har utarrenderat dessa banor till 
Fjällbacka Tennisklubb och det 
är så beslutat att tennisklubben 
svarar som vanligt för tennis
turneringen i sommar. Avslut
ning och prisutdelning sker som 
tidigare år på FFF:s fest på 
restaurant Fjällbacka Havsbad 
den 25 juli. Såsom en liten pa
rentes till detta kan här med
delas att de som önskar med
verka på festen skall i år anmä
la sig DIREKT TILL RESTAU
RANTEN och ej som tidigare i 
skoaffären. Årsmöte publiceras 
på annan plats i detta nummer. 
Föreningen Fjällbacka Havsbad 
u . p. a. äger marken på och vid 
tennisbanan. Den har som ovan 
nämnts utarrenderats till tennis
klubben ett flertal år i följd . 

Många och stora investeringar 
har under åren gjorts av Bad
ortsföreningen (= Föreningen 

Flickorna hade sin speciella lä
rarinna. Det var fröken Monika 
Arsenius som svarade för konst
åkning och vad detta innebär. 
Ett tjugotal flickor var mer än 
intresserade och försökte efter 
bästa förmåga göra de "konster" 
fröken Arsenius lärde ut. Många 
goda skratt noterades under den 
undervisningen. 
I sin helhet kan sägas att sport
lovet 1969 var alltigenom lyckat. 

-Jin-

Källvik 
Fjällbacka Havsbad) och mer 
kommer att göras. Det största 
målet för de båda föreningarna 
är att få ett nytt omklädnings
rum och redskapsbod med till
hörande dusch och wc. Men det
ta kostar stora slantar och då 
inga finns kan var och en räkna 
ut hur svårt det hela är att 
kunna ro i land. Trots allt är 
föreningarna optimistiska. An
slag från olika berörda myndig
heter och organisationer kan 
utvinnas och tillsammans med 
eget arbete och kanske en slant 
från exempelvis kommunen bor
de ett nytt komplett omkläd
ningsrum kunna bli uppfört re
dan till nästa sommar. Vi får 
hoppas på det bästa och att den 
kommitte som troligtvis kommer 
att bli utsedd gör allt för att 
få detta projekt förverkligat. 

Som det nu är fyller det inte 
något som helst krav på varken 
sanitär eller personlig trevnad . 

-Jin-
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Fjällbacka B överraskar 

FIK:s bilaga som i många år 
kämpat starkt och även ett fler 
tal gånger vunnit sin serie (N. 
reservlagsserien) överraskar iirl:
nu mer i år genom att toppa dl'n 
nya serien de hamnat i, näm
ligen Skärgårdsserien. Denna 
serie är betydligt starkare än 
Norra reserv av lagen att döma. 
Där finns många verkligt fina 
lag, hör bara: Lane, Grundsund, 
Stångenäs, Hunnebo, Grebbestad 
L ysekil och Dingle. 
När FIK-ledningen fick reda på 
att de skulle återfinnas i denna 
starka serie kom med ens pes
simistiska tongångar fram. Vi 
kommer inte att vinna en enda 
match, sades det. Sådana lag 
som återfinnes där kan bara 
vårt A-lag ta upp kampen med. 
Kontakt togs med Rolf Eriksson 
i Fotbollsförbundet men inget 
hjälpte. D en gode Rolf menade 
att Fjällbacka är goda nog att 
återfinnas i denna serie. Inget 
att göra åt således utan det var 
bara för B-laget att få vidkän
nas förlust efter förlust - trod
de man. 
Men hör här. Fjällbacka började 
med att göra 9-1 på Dingle 
hemma, fortsatte med att slå 
mycket starka Hunnebo med 5 
-l borta. Grebbestad var värre 
att rå på men seger blev det i 
alla fall, 4---3 på Grebbestads 
idrottsplats. Hemmamatch nästa 
gång och hittills obesegrade 
Stångenäs på besök. Inget snack 
om saken. Fjällbacka vann sin 
fjärde match i rad och siffrorna 
7-3 säger en hel del på detta 
goda lag. 
När fyra matcher är spelade le
der Fjällbacka serien helt sen
sationellt med full poäng och 
den fina målkvoten 24-8. Bra 
grabbar, så skall det se ut. Hop
pas på lika god fortsättning. 

-Jin.-

Fjällbackaspelare ryggrad 

i Bohusläns domarelag 
Bohus!. fotbollsdomareförb. har 
gått vidare i rikscupen för fot
bollsdomareklubbar genom att 
på bortaplan besegra Kungs
backa med klara 4---0. Fred Ny
man (FIK:s eminente inner) vi 
sade som vanligt sin målfarlig
het genom att k lämma in hela 
3 "sylar". Allsvenske domaren 
Nemon Lindström svarade för 
det fjärde. Peder Svensson 
(FIK:s klippa) var lika omutlig 
och släppte "ingen över bron". 
Bra reklam för FIK:s grabbar. 

-Jin-

Nya spelare i FIK 

Inte mindre än fyra nyförvärv 
har Fjällbacka IK införlivat i la
get fr. o. m. i vår. Roger Olsson 
från V. Frölunda (se art. på an
nan plats i denna tidning) är 
väl den mest kände, men från 
div. III kommer en annan god 
förstärkning nämligen Qvidings 
lille bollelegant Hans Welander. 
En mycket slitstark och säker 
herre som inte gärna släpper nå
gon förbi i onödan. Den "tredje 
mannen" är Stellan Danielsson 
som bl. a. lirat fotboll i Mexico. 
Han h ar en underbar spänst och 
är mycket farlig framför mål. En 
stor t illgång. Sist i raden av ny
förvärv är "gamle" Fjällbacka
grabben Bertil Engberg. Han 
kommer närmast från Falken
berg. Bertil var när han lämna
de moderklubben FIK en slit
stark och brytningssäker spela
re. Nu är han nästan ännu bätt
re. En härlig förstärkning "där 
bak" hos Peder Svensson och 
de andra tuffa försvararna. D et 
är glädjande att få dessa för
stärkningar, de behövs och det 
är bara att hoppas på god u t
delning i serien. 

- Jin.-

FIK på träningsläger 

Sedan ett par år tillbaka har 
FIK förlagt ett träningsläger till 
Backa skola i Bullaren. Träna
ren Stig Tore Berg tycker detta 
ställe är förträffligt som trä
ningsläger och han får livligt in
stämmande av de övriga spelar
na. En underbar terräng runt 
om och nytt modernt skolhus 
innehållande alla de redskap och 
lokaler nutidens träning kräver. 
I år samlades man första helgen 
i mars och körde då ett ganska 
hårt program. P å kvällen roade 
man sig med en rad tävlingar 
som Stig Berg hade hittat på och 
som blev livligt uppskattade. 
Det verkar som om klubben 
även nästkommande år hade 
tänkt sig detta ställe som ett 
träningsläger. Bättre kan de 
knappast tänka sig. 

-Jin-

FJÄllBACKA MEK. 
VERKSTAD 
Telefon 0525 /3 11 87 

Tillverkar : 

o LJ E C I STERNER 
BYGGNADS SMIDE 
M. M. 

Gynna 

annonsörerna! 

Roger "Wiking" 
till Fjällbacka 

Olsson 

Hur är detta möj ligt, sa en känd 
fjällbackabo, när nyheten kom 
till samhället att ishockeylands
lagets tunga center Roger Ols
son, V. Frölunda, f. d. landslags
spelare i fotbollens ungdoms
landslag och div. II-spelare i 
Västerås IK skrivit på över
gångspapper för Fjällbacka IK? 
Jaa, hur var detta möjligt. Ro 
ger har vid ett flertal tillfällen 
varit i Fjällbacka och spelat fot
boll, då som anfallsspelare i V. 
Frölundas ishockeylag och fun
nit sig mycket väl tillrätta både 
med samhället som sådant och 
med grabbarna i FIK. Då några 
spelare i FIK visste att Roger 
var spelklar direkt tog dessa 
kontakt med honom och kom 
överens med honom på de vill 
kor som båda parter kunde ac
ceptera. 

Ni minns väl Roger Olsson? 
Killen som höll på att ordna så 
att de förut naggade relationer
na mellan Sovjet och Tjeckoslo
vakien skulle komma i ett än
nu sämre läge. Roger slog näm
ligen in det enda målet i mat
chen Tre Kronor-Tjeckoslova
kien och förpassade därmed 
tjeck erna t ill tredje platsen i ta
bellen efter Sovjet (som nu fick 

FIK:s Damsektion 
Fjällbacka IK:s damer arbetar 

säkert vidare. Flickorna har en 
underbar känsla för olika akti
viteter året om. I december i 
fjol genomförde sektionen en 
stor och mycket uppskattad Lu
ciafest på restaurant Fjällbacka 
Havsbad i samband med jul
skyltningen i samhället. Att det 
var överfullt med barn och vux 
na är onödigt att tillägga. Folk 
formligen stod på varandra. Alla 
ville se Lucian Else- Marie Ar
vidsson med tärnor göra entre 
på restauranten allt medan de 
levande ljusen fladdrade och 
stämningen var mycket god. Lu
cian kröntes sedermera av disp. 
Erland Järund som fäste ett 
smycke på henne skänkt av AB 
Inventing. 

Tombolan var mycket åtråvärd 
och den slutsåldes ganska fort. 

Den innehöll nämligen av dam
sektionen egna tillverkade ar
beten. I stora drag en mycket 
lyckad fest genomförd av Fjäll
backa IK:s damsektion. Får vi 

guld) och Sverige som knep 
silvret. Detta tog natur
ligtvis tjeckerna mycket hårt. 

De hade ju så gott som guldet 
i sin hand. De behövde bara 
spela oavgjort mot Tre Kronor 
för att bärga VM-titeln. Ett öde 
för de stackars förut hårt prö
vade tjeckerna. Så vi kan näs
tan garantera att om Ni inte 
känner till Roger Olsson så gör 
99 procent av det tjeckiska fol
ket det. Hans mål som gav 
svensk seger är för all framtid 
inpräntat i var mans minne. Vad 
de kanske inte vet är det att 
Roger Olsson är en lugn, sävlig 
och allt igenom trevlig kille 
som gör vad på honom ankom
mer. Det spelar mindre roll om 
det är landskamp mellan Tre 
Kronor och Sovjet eller div. 6-
fotboll mellan Fjällbacka IK och 
Hunnebostrand. Vi som har sett 
honom på båda ställena vet det. 

Det är bara att räcka fram han
den och gratulera Fjällbacka till 
en prima förstärkning och hop
pas det kan hjälpa så att laget 
i varje fall kan kämpa om top
pen i tabellen i höst. 

-Jin-

ständigt arbete 
be om liknande nästkommande 
jul? 

Före kröningen på restauranten 
hade lucian med tärnor genom
fört en kortege genom samhäl
let. En mycket uppskattad så
dan. Veckan därpå var lucian 
med tärnor på pensionärshem
met Aldersw o. gladde de gam
la där. Även där rönte flickorna 
stor uppskattning. 

Föreningen för Fjällbacka tyc
ker damsektionen har all heder 
av att hålla denna tradition vid 
liv och önskar att de kunde 
hålla på med detta att sprida 
glädje för både gammal och ung 
samtidigt som de även känner 
en stor tillfredsställelse själva. 

I vår har sektionen arbetat vi
dare med sommarens tombola 
som verkar bli lika fin som den 
föregående. Vi vill rekomman
dera denna tombola på det var
maste då den enbart innehåller 
egna tillverkningar. Vackra sti
liga saker som flickorna tillver
kar själva. -Jin-

mält oiitt till :Xii-tktJ-tle1 
HELLBERGS TRAFIKSKOLA 
Fjällbacka Tel. 0525/31059 
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SSN ansöker om medlemskap SSF 
Vid SSN:s årsmöte, som avhölls 
på påskdagen, stod framför allt 
styrelsevalet och SSN:s even
tuella medlemskap i Svenska 
Seglarförbundet (SSF) på dag
ordningen. 

Till , styrelse<;>rdförande under 
1969 valdes Stu ~ e Kahlman samt 
i övrigt Bengt Kahlman (vice 
ordf.), Anders Järund (sekr.), 
Kjell Jonasson (kassör), Alf Jo-
nasson (materialförv.) , Olle 
Pauls on (PR- man), Stefan 
Strömberg (v. sekr.) och Gösta 
Järund (övr. led.). Således en 
styrelse till stor del bestående 
av aktiva seglare. 

Beträffande SSF -frågan har 
denna redan tidigare diskuterats 
och man beslutade därför att, 
efter en stadgerevision, före 1 
november lämna in en ansökan 
om medlemskap i SSF. Motiven 
för detta beslut är att kappseg
lingsreglerna föreskriver, att 
man, för att äga rätt att ställa 
upp i en kappsegling, skall vara 
medlem i ett till SSF anslutet 
segelsällskap. Det är därför 
önskvärt, att de som kappsegla .: 
kan göra det som representan
ter för SSN istället för något 
annat segelsällskap, som man 
har mindre kontakt med. Dess
utom innebär medlemskap i SSF 
bidrag, såväl materiellt som 
ekonomiskt, till ungdomsverk
samhet inom segelsällskapet, 
något som blir aktuellt inom 
SSN under det kommande året . 
Hur denna ungdomsverksamhet 

skall läggas upp är ännu lite 
oklart. Under den kommande 
sommaren är tanken närmast att 
anordna juniorseglingar och i 
samband med dessa lite för- och 
eftersnack tillsammans med de 
äldre seglarna om kappseglings
regler och kappseglingsteknik. 
J ag skulle i detta sammanhang 
även vilja vända mig till för
äldrarna till våra seglarjuniorer. 

För att kunna genomföra den 
planerade verksamheten krävs 
folk som ställer upp i såväl seg
lingsnämnd som i följebåtar , och 
det är här som vi hoppas att 
Ni skall göra en insats, Många 
av Er följer ändå kappsegling
arna från egna båtar och vad 
är då enklare än att meddela 
seglingsnämnden vilken klass 
Ni ämnar följa . Ni skulle på 
detta sätt mycket enkelt hjälpa 
till att garantera säkerheten. 

Slutligen bestämde årsmötet da
tum för årets seglingar, vilka 
blir den 20.7 och den 9.8. Even
tuellt kommer man även att 
segla den 19.7 och sedan räkna 
den sammanlagda placeringen 
efter två seglingar (19.7+20.7). 
Tisdagsseglingarna kommer som 
vanligt att ske med start från 
Mörhult, men som arrangör 
kommer i fortsättningen SSN 
att stå i stället för D - dubben. 
Slutligen kan nämnas att seg
lingen den 9.8 traditionsenligt 
kommer att följas aven seglar
fest . 

O. P. 

Seglarskolan Fjällbacka 

Kurser för sommaren 1969' i seg
ling, skärgårdsnavigering, sjö
manskap och båtvett. Minimi
ålder 9 år, simk. 100 m. 

Kurs 1 23 juni-28 juni nybör
jarkurs. 

Kurs 2 30 juni-5 juli nybörjar
kurs. 

Kurs 3 7 juli- 12 juli nybörjar
kurs. 

Kurs 4 14 juli-19 juli nybörjar
kurs. 

Kurs 5 21 juli-26 juli fortsätt 
ningskurs. 

Kurs 6 28 juli-2 aug. "Ladies 
week ". 

Kurs 7 4 aug.-9 aug. nybörjar 
kurs. 
Kursavgift 90:-. 
Lektionerna startar dagligen kl. 
9.00 samt avslutas kl. 16.00, m ed 
avslutning lördag kl. 11.00. Bå
tar och materiel tillhandahållEs 
på seglarskolan. 

Anmälan jämte anmälningsav
gift sändes till Seglarskolan 
Sälvik, Fjällbacka, Box 28. 

Gynna 
annonsörerna.' 

Ny giv pa seglarskolan 

Seglarskolan har en .tor uppgift att fylla . 

Här synes de unga sa mlade till sin egen eskader. 

En ny giv kommer under som
maren att prövas vid seglarsko
lan Sälvik. 

Det är en barnbåtskola för de 
yngre, de som är för små för att 
låtas släppas ensamma i båt, 
men stora nog för :att lära sig 
en hel del som kan vara till 
nytta för umgänget med båta, 
och bryggor. 

Det är då närmast åldersgrup
pen 5- 8 år som åsyftas. 

Stenungsunds simskolas tidigare 
simlärarinna Annika Andersson 
skall tillsammans med Mari 
Reichenberg leda dessa kurser 
vilka kommer att pågå i stort 
sett hela sommaren. 

Kurserna äro upplagda så, att 
barnen går antingen förmidda 
gen 9~12 eller Eftermiddagen 
13-16 allt eftersom det passar 
föräldrarna. 

En vecka håller kurserna på, 
vilket inte hindrar att barnen 
går flera kurser. Målsättningen 
är att försöka lära barnen 
bryggvett, lite om hur man 
uppträder i båt, strandlekar och 
lite båt i största allmänhet. 

Varje lördag förmiddag blir det 
sedan examen med diplomutdel
ning, precis som vid den van
liga seglarskolan. 

Den vanliga seglarskolan ja. 

Uppläggningen är i år densam
ma som förra året, det vill säga 
veckokurser för nybörjare och 
de som vill friska upp lite gamla 
kunskaper. I juli kommer så en 
fortsättningskurs för mer erfar
na flickor och pojkar med sed 
vanlig långsegling. 

Så kommer också något vi har 
kallat "Ladies Week". 

Varför ser man så få fruar här 
i Fjällbacka som själva tar ut 
båten när deras män är borta, 
låt oss säga på för- eller efter
sommaren? 

Det måste bero på att våra da
mer inte känner sig säkra nog 
att själva kasta loss från bryg
gan och ta barnen eller vänner 
ut till öarna. 

På "Ladies W eek" kommer vi 
att ta emot alla damer över 18 
år för att lära dem att själva 
bli skeppare på den egna båten. 

Vi kommer som förra året att 
hålla till i Sälvik, där närmare 
informationer kan erhållas, så 
välkommen ut om det så faller 
sig. 

Med hopp om en härlig sommar 
med "mycket båt" ser jag fram 
emot att få träffa nya och gam
la elever, så väl mött. 

Lasse Lundberg 

f:A IROGEIRS EK~fEIR~NG 
f . D. EINAR CARLSSONS EnR. 

nya lokaler nya l'aror 

Kläder rör alla väder 

FJÄLLBACKA TEL. 05 25/ )1007 
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För Fjällbacka - Bladets yngsta läsare. 

Sommarkatten Sirikit 

Förra sommaren var Sirikit 
världens lyckligaste lilla svart
vita kattunge. Hon föddes en 
bit upp åt landet i en ladugård, 
och då hon var så gammal, att 
hon kunde tas från sin mamma, 
kom hon till Fjällbacka, dä, 
hon hamnade hos' en badgäst
familj . Genast blev hon allas 
kelgris, och då hon skulle dö
pas, enades man om, att man 
måste ge henne ett alldeles spe
ciellt originellt namn. Helst nå
got som aldrig förr någon katt 
i Fjällbacka hetat. Och så fick 
hon det exotiska namnet Siri
kit, trots att det ju inte alls 
gällde någon siamesisk raskatt 
utan en helt vanlig svensk kisse. 
Barnen lekte med henne, lät 
henne springa efter papperstus
sar, som de bundit i ändan av 
ett snöre. De fångade småkrab
bor vid bryggan åt henne att 
jaga tillbaka ner i vattnet. Ja, 
hela dagarna var en enda lång 
lek. På natten rullade lilla Siri
kit ihop sig i fotändan aven 
säng och vilade ut efter dagens 
stim. För mat behövde hon hel
ler inte sörja. Hon fick allt vad 
hon behövde. Ja, som jag redan 
sagt, hon var världens lyckli
gaste lilla kattunge, som det ke
lades med och lektes med från 
morgon till kväll. Hon spann 
ofta av välbehag, och då lät det, 
som om hon hade en liten 
dammsugare någonstans inom
bords. Graciöst hoppade hon 
hon upp på bord och skåp men 
rev aldrig ner den minsta lilla 
sak, där hon smidigt spatserade 
omkring bland blomkrukor och 
prydnadssaker. 
A tt hon i sina små silkesmjuka 
tassar dolde små nålvassa klor, 
var det just ingen som tänkte 
på. Det fanns ju liksom ingen 
anledning för henne att använ
da dem. Det var bara vid något 
tillfälle då en hund kom i när
heten, som de blixtsnabbt kom 
fram och pälsen reste sig på 
ändå, så Sirikit b lev dubbelt så 
stor som vanligt, och instinktivt 
väsande spottade hon fram sin 
rädsla och avsky för hundsläk': 
tet, men snart var hon åter en 
liten kelen, silkesmjuk och lek
lysten kamrat åt barnen. 
Så gick den ena sommardagen 
efter den andra, men fram i au
gusti blev dagarna kortare och 
familjen började tänka på att 
flytta tillbaka till stan. Barnen 
måste ju börja skolan igen, och 
nu uppstod det stora problemet. 
Vad skulle det bli av deras 
sommarvän Sirikit? Inte kunde 
hon få flytta med in till stan, 
och inte skulle hon heller tri
vas där, trodde mamma och 

pappa. Barnen grät naturligtvis 
och bad för sin kära Sirikit, och 
då dagen för avres,m kom, var 
det med sorg i sina hjärtan fa 
miljen lämnade en liten svart
vit katt ensam kvar på sommar
stugans trappa, i den förhopp
ningen att någon snäll bofast 
granne skulle förbarma sig över 
den. 

Där satt nu Sirikit och kunde 
inte fatta att hon inte mera 
skulle få se sin kära familj. 
Bredvid henne stod fat med 
mjölk och fisk, men då det var 
slut, vad skulle hon då få att 
äta och var skulle hon sova i 
natt? Stugans alla fönster var 
väl stängda och dörren låst. 
Slackars lilla Siriki tl I flera da
gar spatserade hon jamande 
omkring stugan. Maten tog allt 
för snart slut, och natten till
bringade hon hopkrupen på den 
hårda trappan, så olik den mju
ka bädd hon var van att sova i. 

Mage~ började skrika av hunger. 
Vatten hittade hon som väl var, 
eftersom det regnade då och då, 
men livet hade verkligen plöts
ligt blivit dystert och hopplöst 
för den bortklemade sommar
katten, och den lilla inbyggda 
dammsugaren ville inte längre 
fungera . 

Men livet skulle åter ljusna fö r 
Sirikit. En dag kom en liten 
flicka förbi stugan och hittade 
den magra och olyckliga katten 
som ynkligt jamande strök sig 
mot hennes ben. "Stackars kis
se" sa den lilla flickan, "har du 
bli~it kvarlämnad alldeles en
sam här?" Och så tog hon Siri
kit med sig hem till sin mamma 
som gav den mjölk och fisk. 

Så hade den lilla sommarkatten 
åter fått ett varmt och ombonat 
hem och undkommit det bittra 
ödet att från att ha varit allas 
kelgris bli en hatad och avskydd 
strykarkatt som för att överleva 
må~te jaga småfåglar och stjäla 
sin föda, var den kunde komma 
över sådan. 

Mim nu är det så, att lilla Si
rikit just fått sin första kull 
ungar. Sex lena, charmiga sil
kesnystan, och säkert förstår ni, 
att den nyblivna mamman är 
förfärligt orolig för vad öde de 
små skall möta. Därför tycker 
jag, att vi alla skall komn;a 
överens om att inte skaffa na
gon sommarkatt; om vi inte ock
så kan behålla den vintertid el
ler ordna ett nytt hem åt den, 
då hösten kommer och vi måste 
flytta tillbaka till stan igen. 

Maj Gustafson. 

Gynna 
annonsörerna! 

Navigationskurs FjälLbacka 

Sittande från vänster: Jens Hilmersson, Per Larsson, Ernst Gullman, Stli:j 

Andersson. Bakre ledet från vänste r: Ingolf Blanche, Ingemar Dahlqvist, 

Roger Carlsson, Lennart Wideli us och Hans Karlsson . 

En navigationskurs, vilken s tar
tades under oktober, avslutades 
i januari månad i Håkebackens 
skola. Ledare var kustuppsy 
ningsman Ernst Gullman och 
avslutningen hölls av sjökapten 
Per Larsson, Smögen. Samtliga 
aspiranter blev godkända och 
fick sina förarintyg för segel
och motorbåtar. Eleverna var 
från Strömstad, Grebbestad, 

K ville och Fjällbacka. Avslut
ningen hölls på Stora Hotellet, 
där kapten Larssen tackade 
kursledaren Ernst Gullman för 
hans nedlagda arbete. Eleverna 
överlämnade till kursledaren 
blommor som bevis för deras 
uppskattning. Kursbdare Gull 
man framförde till sist sist tack 
till eleverna för d ~ras intres
serade deltagande. 

BAGERH = CHARKUIElRJ = SlPECERK 
GLAS och PORSLIN m. m. 

Välkomna ! EV A:s 
Tel. 0525/31014, 312 52 

~"' tLaclte~ ~ 
i Ito.~d.taa~tv.ult eller 4emd.tÖ-fd 
köper Ni i 

PRESENTBODEN 
I NGA HANSSON TEL. 0525/31026 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER. REPARATIONER. VÄRME OCH SANITET 

TEL. 0525/31063, 31267, 31296 
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yaSkoda 
U med vagnskadegaranti 

och rostskyddsgaranti. 
Under 10 000 på gatan. 
Tänk på att en stor dyr bil i allmänhet på ett år 
minskar lika mycket i värde som en ny Skoda kostar i inköp! 

Nytt. 3-årig vagnskade
garanti. Lägre försäkrings
prem ie. 

Nytt. Säkerhetskaross. 
Stabi lare takkonstruktion. 

Nytt. Högre bakruta. 
Betyd ligt bättre sikt. 

o 

Nytt. Tygklädsel. 
Behagligt mjuk. 
Varm på vintern . 
Luftig på sommaren. 

Nytt. 3-årig rostskydds
garanti. Högre andrahands
värde. 

Nytt. Krängningshämmare. 
Stabilare gång. 
Mindre risk för sladd . 

Nytt. Effektivare broms
system. Bättre förde lning av 
bromsverkan. 

Dessutom är Skoda en 
halvkombi, den är bäddbar 
och har barnsäkra bak
dörrar. 

Aterförsäljare över hela landet 
STOCKHOLM, Svecia i Centrum AB. Försäljning av nya och beg. bilar: Intimagaraget, Döbelnsg. 73, tel. 347000. 
GOTEBORG, AB A ll- Bi l, Vqrholmsg. 1-3, tel. 127939, 126916. MALMO, Motorlani AB, Upplandsgat. 5, tel. 
191740,191727. BACKARYD, tel. 0457/50094. BORAS, tel. 033/115567. DALBY, tel. 046/50403. ESKILSTUNA, 
te l. 016/133053. FLEN, tel. 0157/10266. GULLABOBY, tel. 0486/33061. HANASKOG, tel. 044/63205. HAPA
RANDA, tel. 0922/10039, 10794. JONKOPING, tel. 036/1114 82. KALMAR, tel. 0480/71158. KARLSHAMN, tel. 
0454/14330. KARLSKOGA, tel. 0586/271 20. LULEA, tel. 092011 40 84. MOTALA, tel. 0141/18878. ROSLAGS-NAS
BY, tel. 08/7563624. SOLLERON, te l. 0250/22480. SVARDSJO, tel. 0426/102 10. SAFFLE, tel . 0533/60066. TROLL
HATTAN, tel. 0520/13336. UMEA, tel. 0901121540. VINGAKER, tel. 0151 /10055. VAXJO, tel. 0470119580. YSTAD 
tel . 0411 /1 051 5. ANGELSBERG, tel. 0223/300 31 . OREBRO, tel. 01 9/132288. OSTERSUN D, tel. 063/211 07. 
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GerLesborgsskoLa n FyLLer 25 o 

ar 

Gerlesborgsskolon 

Inom Kville kommun ligger, 
vilket inte alla vet, landets stör
sta fria konstskola. I Gerlesborg 
vid Bottnafjorden, Kvilles gräns 
söderut, har målarskolan sitt sä
te och ursprung. Här har under 
årens lopp utvecklats ett rikt 
och varierande kulturliv, där 
sommarkonserterna och konst
utställningarna blivit mest kän
da för en större publik. Så har 
också många av landets allra 
främsta artister spelat i Gerles
borg, Endre Wolf, Guido Vecchi, 
Thure J ansson och Sanfrid 
Schön för att nämna några. Av 
utländska ensembler återfinnes 
Koppelkvartetten från Köpen
hamn och Den norske kammar
trio. 

Hur började det hela och var
för just i det lilla Gerlesborg? 
Ja, Bohuslän är ju ett märkligt 
landskap och har länge lockat 
konstnärer. När Arne Isacsson, 
som varit skolans rektor sedan 
starten, sökte en plats för en 
tilltänkt landskaps skola ägnade 
han lång tid åt att noga leta 
igenom landskapet. Kville och 
Tossene kommuner blev snart 
nog de koncentrerade områdena 
för "finalen". Förutom rikedom 
och växlingar rent motiviskt, 
borde platsen vara lättåtkomlig 
och samtidigt isolerad, åtminsto
ne så pass vid sidan av de stora 
trafikstråken att konsteleverna 
skulle kunna arbeta ostörda i 
landskapet. Så behövdes ett ho
tell eller pensionat, som helt 
kunde utnyttjas för skolan. Allt 
detta fanns i Gerlesborg. Idag 
äger skolan tre fastigheter och 
har nybyggnadsplaner för tre 
ateljeer och rum för 48, elever. 

Under många år höll man till 
i de stora spannmålsmagasinen, 
enligt traditionen förebild till 
Flygare-Carlens roman "Ett 
köpmanshus i skärgården". 

När Gerlesborgsskolan benäm
nes den största fria konstskolan 
i landet, inräknas dess "filialer", 
skolorna i Stockholm och kur
serna i utlandet. 

När verksamheten nu firar ju
bileum, sker det med ett stort 
kulturutbud 6-21 september. 
En konstutställning kommer att 
anordnas, där ett stort antal le
dande konstnärer deltager, och 
praktiskt taget varje kväll un
der utställningen hålles offent
liga föredrag om konst, konstnä
rer och miljö. Man får också en 
inblick i den pedagogiska verk
samheten. Konserter planeras 
till varje lördag. 
För Gerlesborgsskolan verkar 
en livaktig konstförening. För
eningen Gerlesborgare ombilda
des vid årsmötet den 2 aug. för
ra året från att vara en intres
seförening för skolan till att 
även fungera som konstförening. 
Avgiften för medlemskap är 15 
kr. per år. Hälften går till in
köp av konst för utlottning 
bland medlemmarna, i övrigt 
vill föreningen på olika sätt sör
ja för elevernas trivsel på sko
lans internat och eventuellt stäl
la stipendie~ till förfogande. 
Medlemskap Gerles~?rgs 
Konstförening berättigar aven 
till fri entre i mån av plats till 
Gerlesborgsskolans föreläsningar 
vid ungdomskurser på somma
ren och under septemberakade
rnien. 

Marga Wrenerlund 

Jorefjorden naturreservat 

Nr A. Beslut om förklarande av 
inre delen av Jorefjorden som 
naturreservat samt förordnande 
om förbud mot jakt inom visst 
reservatet angränsande vatten
område i K ville kommun. 

Länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län har 17.4.1969 jämlikt 
7 § naturvårdslagen förklarat de 
delar av fastigheterna Edsten 3:4 
och 4:3, Träsvall 1:11, 1:12, 1:14 
och 1:26, Jore 1:1, 1:2, 2:2 och 
Jore 7:1, som är belägna inom 
ett med röd gränslinje å en till 
beslutet hörande karta angivet 
område såsom naturreservat. 

Länsstyrelsen har samtidigt 
meddelat följande reservatföre
skrifter för Jorefjordens natur
reservat, gällande den besökande 
allmänheten: 

Det är förbjudet för annan än 
markinnehavare, jordbruksar
rendator eller deras folk att utan 
särskilt tillstånd av länsstyrelsen 
under tiden 1 april-30 juni fär
das eller uppehålla sig inom den 
del av reservatet, som avgrän
sas med rödprickad linje å den 
till beslutet hörande kartan. 

Med stöd av 1 § Kungl. Maj :ts 
kungörelse 26.3.1965 om lokala 
bestämmelser till skydd för 
djurlivet har länsstyrelsen sam
tidigt meddelat förbud mot jakt 
inom det med blå färg skraffe
rade vattenområde, som angivits 
på samma karta. 

Kartan finnes tillgänglig hos 
länsstyrelsen samt å kommunal
kontoret i Kville . 

Länsstyrelsen. 

~~ JANSSON 
BATVARV 

FJÄL.L.BACKA TEL. 0525/31057 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 341 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525 /3 1141 

MODERNT SNABBKÖP TILL 

EDER TJÄNST 

Ring 

0524/10017 eller112 92 

När Ni behöver 
någon trycksak 

Gynna Fjällbackabladets SCH EWEN lUS' 
TRYCKERI 

annonsörer! MUN KEDAL 
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Ny Lian-klubb bildad Tanum 

Frön vänster: president Mats Hel lsten, landshövding Per Nyström och 
dlstriktsguvenör Hans Wedin 

Vad är Röda fjädern? Förmod
ligen förknippar de flesta sven
skar detta begrepp med rätta 
med Lions. Det är ju Sveriges 
Radio och svenska Lions som vid 
två tillfällen ställt sig bakom och 
i spetsen för de rekordinsam
lingar som fått namnet Röda 
fjädern. 

Det liknade mycket en tanke att 
mitt under vårens Röda fjädern 
aktion föddes i våra trakter en 
ny Lions-klubb. Klubben som 
kommer att verka inom hela 
Tanumsblocket, d . v. s. kom
munerna Kville, Tanum och 
Bullaren, fick namnet Lions 
Club Tanum. Klubben invigdes 
under högtidliga former den 17 
maj i år på Fjällbacka Havsbad . 

Bland de c:a 90 gästerna märk
tes landshövding Per Nyström, 
Lions distriktsguvernör Hans 
We din, Hindås, Lions zonordfö
r ande Nils Klippe, Munkedal, 
för att bara nämna några pro
minenta personer. 

Vad gör då en Lions- klubb? 
För det första skall sägas, att 
Lions är en stor världsorganisa
tion med sin nära 1 miljon med
lemmar i 145 länder. Det är 
världens utan jämförelse största 
service-organisation. Lions bru
kar lägga ned sina största be
mödanden på syn- och blind
vård, samhällsförbättringar, häl
sa och välfärd samt ungdoms
verksamhet. Allt detta kostar 
givetvis stora summor. De 
pengar man behöver för olika 
allmännyttiga ändamål samlar 
man in genom diverse aktivite
ter. Det är väl framförallt i 
dessa sammanhang som den sto
ra allmänheten brukar märka av 
Lions. 

L ions arbetar helt opolitiskt och 
icke-sekteristiskt. Vartenda öre 
som samlas in går oavkortat till 
den hjälpverksamhet klubben 
beslutar om. 

Lions Club Tanum har ett 
stort område att arbeta inom; 
ett område inom vilket vi är 

övertygade om att ett stort 
hjälpbehov förefinns. Vi måste 
förlita oss helt till att blockets 
innevånare solidariskt slu ter 
upp kring klubben och under
lättar dess arbete genom att 
hörsamma våra kommande ap
peller och vara frikostiga vid 
våra framtida aktiviteter. 

Aktiviteter, ja. Vad har Tanum
klubben för planer för framti
den? Man måste komma ihåg, 
att klubben är alldeles nybildad 
och naturligtvis inte kan för
väntas arbeta som en väl inar
betad klubb med det samma. 

Klubben fick en "rivstart" ge
nom deltagande i Röda fjädern
aktionen. Resultatet blev gott. 
Inom Tanums- blocket samlades 
in nära 30.000 kr. I kommun
tävlingen placerade sig Kville 
kommun som nummer två i Bo
huslän. 

Under senare hälften av juli 
kommer att anordnas en lopp
marknad i Grebbestad eller 
Fjällbacka. Här kommer allmän
heten att få hjälpa till. Vi är 
övertygade om att det runt om
kring i bygderna finns åtskilligt 
av värde för en loppmarknad. 
Klubbens medlemmar kommer 
att på olika sätt söka samla in 
sådant som kan säljas eller 
auktioneras bort vid denna 
marknad. 

Vid Rabbalshede höstmarknad 
skall vi försöka oss på någon 
slags aktivitet. Vad det blir är 
ännu inte klart. 

Många förslag på kommande 
aktiviteter finns, planerna för 
framtiden är stora. Vi måste 
dock inse vår begränsning och 
skynda långsamt. Vi vågar i alla 
fall lova, att vi kommer att 
märkas i olika sammanhang. 

Kanske något skall sägas om, 
vad för slags människor som 
bildar Tanumsklubben. Vid 
starten är vi 28 stycken med
lemmar från snart sagt alla de
lar av vårt block. Medlemmar
na är helt vanliga, och som vi 

själva tycker hederliga, perso
ner. Det vilar således ingenting 
exklusivt och märkvärdigt över 
en Lions-klubb. Detta tror jag 
är vik tigt a tt få sagt. 

Samtliga medlemmar besjälas 
aven och samma tanke: att med 
egen arbetsinsats och utan per
sonlig vinning söka ge hjälp där 
hjälp behövs och där samhället 
av olika anledningar inte förmår 
träda in. 

Kan Lions Club Tanum ge
nom sitt arbete utföra något po
sitivt för de människor, som har 
sitt liv och sin gärning inom 
Tanumsblocket och kan vi, ge-

nom våra aktiviteter sprida li
tet glädje och förströelse för 
folk i allmänhet, ja, då anser vi 
att vi har en stor uppgift att 
fylla. Då har vi kanske kommit 
en bit på väg att förverkliga 
Lions tre främsta syften: 
"Att skapa och upprätthålla en 
anda av samförstånd mellan 
jordens folk" 
"Att befrämja god samhällsan
da hos alla medborgare" 
"Att genom aktiva insatser på 
olika områden bidraga till sam
hällets välfärd". 

Mats-A. Hellsten 
president i Lions Club Tanum. 

Panncentralen brann ned 

Bilden visar hur pan ncentralen jämnats till marken 

Eld utbröt av okänd anledning 
den 22 april på kvällen vid 
trädgårdsmästare Olof Olssons 
växthusanläggning v id Bräcke. 
När elden uppmärksammades 
måste Olsson besöka en granne 
för att larma brandkåren då 
den egna telefonen blivit obruk 
bar genom eldsutbrottet. På 
grund av att larmet ej nådde 
fram till brandkåren snabbt nog 

&Jör ett besöl'? i 

anlände ej denna förrän efter 
tjugo minuter och då var det 
för sent att rädda panncentra
len utan den brann ned. Då 
växthusen låg i anslutni:ng till 
denna sprängdes glasrutorna av 
värmen och stora skador upp
stod såväl på växthu sen som på 
odlingarna. Branden förorsaka
de driftsstopp under innevaran
de säsong. 

51 U V B O D E N) FJALUACKA 

det lönar sig 

CRIMPLENE- FROTTE OCH BOMULLSTYGER 
I STÖRSTA SORTERING 

CRIMPLENE: KLÄNNINGAR 37:- DRÄKTER 67:-

51UVBODEN 
V ÄGEN MOT SÄLVIK Tel. 0525/31495 
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Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem 
hade årsmöte den 10 april. Ett 
25-tal personer var närvarande 
vilka hälsades välkomna av hr 
Arne Fredlund. Hr Fredlund 
valdes att leda årsmötets för
handlingar. Styrelsens förvalt
ningsberättelse och revisorernas 
berättelse godkändes och an
svarsfrihet beviljades styrelsen. 

Ur berättelsen framgick att sty
relsen bestått av fruarna: Sys
ter Kahlman, Ing-Britt Eng
berg och Inga Strömberg, frö
ken Göta Stubelius, hrr Torsten 
Hakeröd, Arne Fredlund och 
Wicke Widelius. I tur att avgå 
ur styrelsen voro: fru Ing-Britt 
Engberg och hrr Arne Fredlund, 
Torsten Hakeröd och Wicke Wi
delius. Samtliga återvaldes. Vi
dare återvaldes revisorerna hrr 
Johan Olofsson och Evert Wald
ner. 

Verksamheten hade under året 
inte bedrivits i full utsträckning 
då hemmet endast varit fullbe
lagt under en månad. En ge
nomsnittsbeläggning för den öv
riga tiden hade varit nio per 
månad. I sin översikt över verk
samheten såg styrelsen mera po
sitivt på det ekonomiska för
hållandet för det kommande 

året. Det hade inte alltid varit 
så lätt att få debet och kredit 
att gå ihop, då beräkningarna 
för finansplanen inte uppfyll
des. Ett tillskott för finansie
ringen av driften blev nu den ' 
erhållna budgetavräkningen av
seende kommunens driftsbidrag. 

Denna visade en eftersläpning 
av det kommunala driftsbidraget 
för åren 1965, 1966 och 19&7 med 
omkring 50.000 kr. Under året 
hade influtit i form av: gåvor 
850: 10, s , k. blomsterpengar vid 
begravningar 2.145, donationer 
20.0{)0, auktionsmedel 3,.158, lot
terier 2.554, kaffepengar 361: 06 
och försålda pepparkakor 101. 

Medlemsavgifterna uppgick till 
920 kr. och antalet medlemmar 
utgjorde 262 st. och hade min
skat med 24. 

Styrelsen framför sitt hjärtliga 
tack till alla vilka på olika sätt 
bidragit till att stiftelsens arbete 
kunnat fortsätta i form av åld
ringsvård. Samtidigt ställer stif
telsen den förhoppningen att 
nya medlemmar anmäler sig 
samt att ytterligare gåvor gör 
det möjligt att bedriva verk
samheten i framtiden. 

Från vänster : Två av stiftelsens äldsta medlemmar 80-åriga fru Blenda 

Richardsson och 82 åriga fröken Helga Johannesson, kassör Ing-Britt 

Engberg, sekr. fru Inga Strömberg och ordf. herr Arne Fredlund I ett 

glatt samtal med årsmötets deltagare. 

Gäller det rörarbeten 

pannbyte, oljeinstallation, reparationer 

KONTAKTA 

FJÄLLBACKA RÖRSERVICE 
TEL. 0525/31024 

K NVE NTli NG 
AKTHEBOlAG 

FJALlBACKA 

Telefon 0525/3 102 2 

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

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

Klipp ur nedanstående kupong och rekvirera nålen nu! 

Till 

Föreningen för Fjällbacka 
c/o F:a Johns Skor 
FJÄLLBACKA 

V. g. sänd per postförskott omgående 

Namn 

Adress , 

st. FFF-nålen il 3: 75. 
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Legala notiser 

85 år 

Fru Anna Karlsson, Öds
mål, Fjällbacka 

80 år 

:5 ., F r öken Gerda Augustsson, 
Mörhult, Fjällbacka 

9 Fru Elin Isaksson, Fjäll
backa 

9 II f. d. Trädgårdsmästare 
Knut Alfredsson, Liden, 
Fjällbacka 

12/ 11 Fru Ellen Pålsson, Kalvö, 
Fjällbacka 

75 år 

6/ 12 Fru Lilly Karlsson, Ler
sten, Fjällbacka 

70 år 

16/ 9 Fru Rossie Arvidsson, 
Källvik, Fjällbacka 

65 år 

9/ 8 Fru Hillevi Karlsson, 
Fjällbacka 

31/ 8 Fröken Dagny Hansson, 
Fjällbacka 

1/ 9 Snickaren Karl Oskar An
dersson, Lersten, Fjäll
backa 

28/ 9 Fabriksarbetare Lennart 
Bräck, Källvik, Fjällbacka 

29/ 9 Hemmansäg. Axel Carls
son, Bräcke, Fjällbacka 

60 år 

16/ 8 Snickare Ivar Olsson, Ek
liden, Fjällbacka 

16/ 9 Handelsföreståndare Arndt 
Berggren, Fjällbacka 

3/ 10 Fiskaren Evert Eliasson, 
Kalvö, Fjällbacka 

18/ 10 Verkmästare Gustav Bark
stedt, Ödsmål, Fjällbacka 

15/ ll Fiskaren Bertil Arvidsson, 
Kalvö, Fjällbacka 

16/ 12 Fru Lina Bräck, Fjäll
backa 

50 år 

22/ 9 Fiskaren Folke Olsson, 
Korsö, Fjällbacka 

8/ ll Lotsförman Ebbe Karlden, 
Fjällbacka 

5/ 12 Pälsdjursuppfödare Sten 
Carlqvist, Fjällbacka 

t 
Döda 

10/ 12 Ida Konstantia Holmberg 
f. 1890 från Dyngön 1:1 

22/ 2 Carl Lambert Gustafsson 
f. 1893 från Lersten Up
peg. 2:86 

23/ 2 Karin Olivia Karlqvist f. 
1895 från Lersten Uppe
gård 2:87 

29/ 3 Oskar Mauritz Karlsson f. 
1883 från Hajen 3 

23/ 4 Karl Gustaf Reinhold 
Karlsson f. 1895 från Ler
sten Uppegård 2:47. 

Födda 

8/ 2 Lotta Anette, dotter till 
rörmontör Ake Lennart 
Hugosson o. h. h. Karin 
Birgitta f. Johansson från 
Ödsmål Innergård 1:133, 
döpt den 16/ 3. 

12/ 3 Maria Helena, dotter till 
manufakturhandl. Sture 
Roger Karlsson o. h. h. 
Birgit Lena f. Olsson från 
Granliden 1:1, döpt 4/5. 

16/ 4 Yvonne Elisabeth, dotter 
till fiskaren Olof Leif Erik 
Ekström o. h. h. Birgit 
Linnea f. Andersson från 
Längan ll, döpt den 25/ 5. 

Minneslista 1969 
Friluftsbad 

Campingplats 

Badkontor 

Badholmen 

Säl vik och Mörhult. 

Sälvik. Föreståndare Henning 
östberg, tel. 312 19. 

Vardagar kl. 9.05-11.00, 17.30-
19.00. Söndagar 17.30~19.00. Tel. 
31060. 
Varmbadhuset öppet vardagar 
utom lördagar 8.00-12.00, 13.00 
-18.00, lördagar 8.0~13.00. 
Bastu måndag damer 13.00-
16.00, herrar 16.0~18.00, onsdag 
herrar 13.00--16.00, damer 16.00 
-18.00, fredag damer 13.00-
16.00, herrar 16.0~19.00. Tel. 
31047. 
Kallbadhuset öppet alla dagar 
kl. 8.00--18.00. 

Biblioteket 

Postexpeditionen 

Apotek 

Fjällbacka kyrka 

Läkare 

Bryggdans 
Bio 

Porsholmsbadet 

Banker 

Telestation 

Busstider 

Bussexpeditionen 

Dans 

Miniatyrgolfbanan 

Lokal Församlingshemmet (käl
larvåningen) öppet fr . o. m. 15 
juni t. o. m. 23 augusti måndag 
och fredag kl. 18.00-19.30. Efter 
den 23 augusti öppet varje mån
dag kl. 18.30-20.30. 

Öppen vardagar måndag-fredag 
9.0~ll,30, 14.00-16 .. 30, lördag 
9.00-13.00. 

Vardag före sön- och helgdag 
september-maj 9-14, juni
augusti 9-13. Övriga vardagar 
9-13, 14-18. 

Gudstjänsttider _ se sommar
programmet. 
Pastorsexpeditionen hålles öppen 
för folkbokföringsärenden lördag 
1~13. 

Kyrkoadjunkt Högberg är an
träffbar utan tidsbegränsning i 
personliga angelägenheter. Tel. 
31034. 

Mottagning 9.0H-12.00 utom lör
dag. Tel. 31025. 

Onsdag och söndag 21.0~23.00. 
Gröna Lid måndag, tisdag och 
torsdag. Tel. 31041. 

Båt avgår midsommardagen 21 
juni och söndagen den 22 juni 
kl. 10, ll, 12 samt åter kl. 15, 
16, 17. 
Från den 5 juli dagligen tills vi
dare avgår båten kl. 10 II 12 
samt åter kl. 15, 16, 17.' , 
Fiske: måndagar, tisdagar, tors
dagar och fredagar avgång kl. 
18.00 med återkomst kl. 21.00. 
Kvällsturer-rundturer: söndagar 
och onsdagar avgång kl. 18.30, 
återkommer c:a kl. 19.45. 
Se vidare annons eller affische
ring. 
Bengt Richardssons Båttrafik. 
Tel. 0525/31077. 

Kville Sparbank. Tel. 0525/ 31018. 
Öppen vardagar utom lördagar 
9.30-15.00. 
Fredagsöppet även 17.00~18.00. 
Göteborgs Bank. Tel. kamrer 
och utlåning 0525 / 31027, kassa 
och inlåning 31427. E:Xp.tid var
dagar utom lördagar 9.30-15.00. 

Vardagar fr. o. m. 16/ 6-15 /8 
kl. 9.00-21. Söndagar 17.00-
20.00. 
16/ 8-15/ 6 vardagar kl. 9.00-
13.00, 16.3~20.00 . 
Sön- och helgdagar stängt. 

Fr. o. m. den 1S/ 6 t. o. m. 24/8 
från Dingle 10.05 ank. Fjällbacka 
10.50. 
Avgår från Fjällbacka 12.25, ank. 
Dingle 13.10. 

hålles öppen 9-12 och 16-18. 
Lördagar 9-14. Sönd. stängt. 

Stora Hotellet: tisdag, torsdag 
och lördag. Tel. 0525/ 31003. 
Strandrestaurangen Fjällbacka 
Havsbad: onsdag, fredag, lördag. 
Tel. 0525/ 31208. 

Källvik 17.00-21.00. 

För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 
kontakta STIQ LlNDft 

FJÄLLBACKA - Tel. 0525/31270 



21 / 6 Midsommardagen 

22/ 6 3 sönd. e. Tref. 
29/ 6 Missionsdagen 

5/ 7 Lördag 
6/7 5 sönd. e. Tref. 

12./7 Lördag 
13/7 6 sönd. e. Tref. 
19/7 Lördag 
20/7 Kr. förk larings dag 
26/7 Lördag 
27/7 8 sönd. e. Tref. 
2/ 8 Lördag 
3/8 9 sönd. e. Tref. 

9/ 8 Lördag 
10/ 8 10 sönd. e. Tref. 
16/ 8 Lördag 
17/ 8 11 sönd. e. Tref. 
24j 8 12 sönd. e. Tref. 
31/ 8 13 sönd. e. Tref. 

Därefter högmässa varje sön- o 
ch helgdag. Nattvardsgång första 
söndagen i varje månad. 

Konfirmandundervisning varje 
vardag kl. 8---10 den 23/6-1 / 8. 

Högmässa kl. 11 
Samling av årets konfirmander 
Högmässa kl. 9.30. Obs tiden! 
Högmässa med missionsoffer 
kl. 9.30 
Helgmålsbön kl. 19 
Högmässa med skriftermål och 
nattvardsgång 
Helgmålsbön kl. 19 
Högmässa kl. 9.30 
Helgmålsbön kl. 19 
Högmässa kl. 9.30 
Helgmålsbön kl. 19 
Högmässa kl. 9.30 
Konfirmaiton kl. 16 
Högmässa med skriftermål och 
nattvardsgång kl. 11. Obs tiden! 
Helgmålsbön kl. 19 
Högmässa kl. 9.30 
Helgmålsbön kl. 19 
Högmässa k l. 9.30 
Högmässa kl. 9.30 
Högmässa k l. 11. Obs tiden! 

K yrkan hå lles under sommarmå 
naderna öppen för enskild an
dakt alla vardagar kl. 9-17. Å 
andra tider kan nyckel hämtas 

i prästgården, söder om kyrkan. 

SCHEWENIUS' TR. MUNKEDAL 1969 


