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Vi hoppas! 

Då KviIle dåvarande kommun 
1970 beslutade om utförande av 
reningsverk och bergtunnel med 
tillhörande ledningar och pump
sta tioner, trodde man därmed ha 
lös t problem en för exploatering 
av ma rk för bostadsbebyggelse 
i Fjä ll back a. Alla i kommunal 
a nsva rig s tällning' var innerligt 
glada då besluten i alla instan
ser fö re låg. Ma n skall dock ej 
ta ut glädj en i förskott . Det 
skulle v i ej gjort i delta falle t 
heller . Det kom hä r liksom i 
många andra sammanhang saker 
emellan som gjorde att arbe te t 
m ed berg tunneln fick avskrivas 
från utförande, just då. Emel
lertid s tod de t helt klart, aU. en
da ve ttiga lösningen på dagva t
tenavledningen var just utföran
d e av tunnel genom Vetteberge l. 

Den försiktiga sprängning som 
sedermera hade föreskrivits 
gjorde a lt kostnaderna steg oro
väckande och för att nedbringa 
dessa söktes dä rför bidrag ge
nom AMS. Då kommunen i vå
l'as fick kla l'besked på att bi
drag ej kan utgå, beslöt kom
munsty relsen dels uta nnonsera 
tunne lbygget på n y tt, för att se 
om intresse för a rbetet förelåg 
och om prise t kunde vara in
tressant. Samtidig t beslöts att 
man under an budstiden skulle 
utreda tvenne andra alternativ 
nämligen dels fördjupning av 
Älebäcken och dels ett alterna
tiv som avsåg pumpning samt 
d els uppfylInad av mark. 

10Th.•id. " 

FFF:s årsmöte 
hålles i Församlingshemmet torsdagen den 18 juli kl. 19.30. 
Medlemma rna hä lsas välkomna. 

FFF: S årsfest ,med prisutdelning från tennistävlingen 
hå ll es som föru t på Restaurant Fjällbacka Havsbad, lör
dagen den 10 augus ti kl. 19.30. 

Vi vädja l' till fes tdeItagarna att bes tälla bord i god tid , 
Delta ä r nume ra viktigt sedan festen hå lles på lördag, 
då må nga fler ges tillfä lle a lt deltaga. Som vanlig t ringer 
Ni in Eder bordsbestä llning tiII restau ranten på te l. 0525/ 
312 08. Ta la gärna med hovmästaren om bordsplacering 
och dy likt så slipper man dessa prob lem samma dag som 
festen äger rum. 
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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. 

Små, små ord av kärlek 

Livsfadigt Mörhult? 
Sedan flera år tillbaka har för
eningen i olika instanser käm
pat för ett införande av has tig
hetsbegränsning till 30 km / tim. 
på lä nsväg 163 genom Mörhult
Fjällbacka. 
I skrivande stund har ännu inte 
länsstyrelsen fattat sitt beslut. 
Det finns alltså fortfarande 
hopp om att länsstyrelsen skall 
godkänna föreningens hemstäl
lan. Som regel är polisens ytt
rande avgörande. Och vad säger 
man då från Strömstads polis
distrikt? 

Jo, anlägg trottoarer. Hastig
hetsbegränsning hjälpe r inte. 
Man ve t att laglösheten är stor 
när det gäller att hålla påbjud
na hastighetsgränser. Men den
na laglöshet kan dock stävjas 
genom en intensiv övervakning 
just under de mest aktuella 
sommarmånaderna. Påståendet 
om att anlägga trottoarer är så 
dumt, att man nästan tror alt 
det är en myndighet t. ex. i 
Stockholm som hittat på det. 
Vårt eget polisdish'ikt borde väl 
ändå besitta sådan lokalkänne
dom att anläggandet av trottoa
rer på de mest utsatta ställena 
är en orimlighet. Eller menar 
polisen att man skall flytta på 
hus, trädgårdar m. m. 

Näj' man sedan i polisens ytt
rande påstår att hastighetsbe
gränsning till 30 km/tim. är 
onödigt, gör man sig skyldig till 
ytterligare ett påtagligt misstag. 
lVIan säger t. ex. "att det i det 
närmaste är omöjligt att hålla 
högre hastighe t än 30 km / tim. 
genom en svår kurva i Mörhult. 
En analys av trafikhastigheten 
vid nämnda kurva gjordes av 
polisen i mars månad detta år. 
Men långt innan dess hade po
lisdistriktet gjort sitt yttrande 
till länsstyrelsen om hUj' omöj
ligt det var alt passera med hög
re hastighet än dessa 30 km. 

Vad gav analysatorn för besked? 
Jo under denna "lågsäsong" 
passerade 571 bilar under ett 

dygn. Under "högsäsong" kan 
man räkna med lika många bi
lar på en timma. Av dessa 571 
bilar mätte man hastigheten på 
146 st. till 50, 29 st. till 60 och 
2 st. till 70 km / tim. Polisens på
stående om att det är "omöj
ligt" att köra över 30 km. är 
alltså felaktigt och bevisat i ka l
la siffror. Kalla siffror lär vi få 
uppleva på dödade och skadade 
vuxna som barn. Behöver vi 
verkligen tolerera detta') 

Rubriken till detta inlägg " livs 
farligt i Mörhult" s tämmer ty
vän fortfarande in även om vi 
skulle få en hastighetsbegräns
ning till 30 km / tim. Den bästa 
lösningen för alla i Fjällbacka 
är fortfarande att länsväg 163 
får annan sträckning, som för
eningen även har hemställt om. 
I avvaktan på det ta är en 30 
km.-begränsning m ed en effek
tiv övervakning ett rimligt 
krav, ett krav som stöds av oss 
alla. Säkerligen få l' vi anled
ning att återkomma i nästa 
nummer av tidningen eller på 
annat sätt om ovanstående frå
gor. 

Och så från land till sJoss. De 
sista årens ökade antal fritids
båtar ställer stora krav på båt
hamnen. Kan Fjä llbacka tillgo
dogöra sig denna PR för samhäl
let? I sommar kommer vi att ha 
c:a 600.000 fritidsbåtar alla ka
tegorier här i landet. Vi har en 
årlig ökning på c:a 30.000-40.000 
per år. Bå tlivet är en mycket 
viktig sak och det finns många 
skäl fÖl' samhället att främja 
detta. Det är rekreerande och 
sammanhållande för familjen. 

Man kommer ut i andra miljöer. 
Behöver inte trängas på vägar
na. I och med nya strandlagar 
m. m . blir det svårare att få bo
stad vid strand. Det kompen
serar må nga sig genom att bo 
på båten. Det ställer i sin tur 
krav på båtplatser. Detta är nå
got att beakta och satsa på. 

Alf Edvardsson. 

Meddelande till medlemmar 
Antalet försändelser av Fjäll
backa-Bladet som inte utlöses 
under föreskriven tid i decem
ber stiger .för varje år. Orsaker
na är ju skiftande. Delvis beror 
det på att en medlem avlidit 
och anmälan om medlemskapets 
upphörande inte inkommit. En 
annan orsak, vilken är mest fö
rekommande, är att vid flyttning 
den nya adressen ej uppgivits. 

En tråkig historia i samband 
med adressförändring är ju att 
posten ej eftersänder numera. 
Beträffande de försändelser på 
vilka posten antecknat "ej utlöst 
inom föreskriven t.id" , alltså ef
ter den legat på posten i 15 da
gar behandlas åte l' av oss_ Vi 

sänder dylika försändelser föl' 
andra gången efter en vecka i 
hopp om a tt adressaten då är an
träffbar. I de flesta fall blir för
sände�serna utlösta - men de l. 
blir dock extra arbete och kost
nad. Skulle det inte vara möj
ligt att de medlemmar vilka vet 
att de vid denna tid är förhind
rade att lösa försändelsen, un
der november månad satte in 
beloppet 20: - kr. på postgiro 
410318-0 och vi sänder tid
ningen i korsband till adressa
ten. Men då får man inte glöm
ma att sätta ut sin adress. Utan 
denna kan vi ej skicka försän
delsen. 

Med hälsning 
redaktionen 

Kring årsskiftet 
kunde man nöjsamt konstatera 
i avisorna "det anmärkningsvär
da att invånarantalet i Fjäll
backa under 1973 ökat med 24 
personer". Så glädjande för alla 
oss med Fjälibacka i våra hjär
ta n att befolkningstrenden vänt. 
Är det den målmedvetna sats
ningen av Järund och andra vad 
gäller industrietablering och lo
kalisering? 

Visst är det framtiden som har 
betydelse och som kanske åter 
kan föra Fjällbacka till en plals 
i solen i flera bemärkelser. 

Men vi får inte glömma arvel 
från det förgångna. 

Tillåt mig någ(a fö(slag till a(tikla( 
i detta fömämliga blad : 

Åtskilliga fjällback abor har sä
kerligen lämnat samhället och 
sökt lyckan i Amerika . Skiftan_ 
de och ibland okända öden har 
de gått till mötes men alla tror 
jag de haft och har ett gemen
samt: känslan för Fjällbacka. 

(Till min morbror Sven Rodin, 
Clearfield Pa. sänder jag alla 
nummer av denna tidning och 
jag vet hur uppska tt8t det är. 
Han har inte varit häl' på över 
femtio år.) 

Hrr redaktörer, s läpp loss de 
gamle i spalterna: StubcUus, 
Mjölner, Fredlund m . fl. och låt 
dem skriva regelbundet om emi
granter och annan Fjällbackia
na. Glöm inte heller Åke Falck 
som verkligen i TV agerat föl' 
Fjällbacka. 

Och låt det värdefulla hem
bygdsarkivet vara tillgängligt 
några gånger på sommaren öns
kar 

"Perkelns barnbarnsbarn". 

Ny adress 
Vid ändring av adress är redak
tionen tacksam för meddelande 
om den nya i god tid före dis
tributionen av Fjällbacka-Bla
det. Genom denna åtgärd und
vikes tidningens retur till av
sändaren på grund av obeställ
barhet. Vi är även tacksamma 
för ett meddelande om tidningen 
skulle utebli . Meddelande kan 
sändas under adress: Fjällbacka
Bladets redaktion, 45071 Fjä il
backa. Tel. 0525/ 31071, 31250, 

Vi 
L!örsäljer

I installerar 
I reparerar 

A L L T ELE K T R I S K T 

FJÄLLBACKA 

ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 
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FjäUbackas utveckling diskuterad Hur skötes naturvården i 

Fjällbackabornas kritik över de 
rådande förhållandena när det 
gä ller den allmänna utveck
lingen av samhället kom till 
stark t u ttryck vid Samhällsför
eningEns våi'möte den 22 april 
vilket va!' välbesökt. Ordföran 
den Ever t Waldner häLsade del
tagarna välkomna. Dagordningen 
upptog et t flertal ärenden vilka 
är aktuella för s3mhällets fort 
satta utveckling. Sty;'eben och 
revis'l:ernas berättelser före
drogs och ansvarsfrihet bevilja
d es styrelsen . Den första frågan 
sem togs upp var den om läkar
s tationen i Fjällbacka. Olika 
försl::g hade ju framförts av 
myndigheterna dels en till- och 
utbyggnad av den befintliga lii
kannottagnin g:en och det sena 
s te en nybyggnad på en a nna n 
tomt. Man ställde nu frågan: 
Varför kan inte en ny byggnad 
uppföras på den tomt som nu
varande läkarmottagningen är 
belägen på då man här förfogar 
över två tomter. Någon lom t för 
en byggn::ld på annan plats tor
de ej finnas för nutida bruk. Det 
beslöts att ingå till landstingets 
förvaltningsutskott för informa
tion. 

Den andra brännande frågan 
var skollokalerna inom samhä l
le t. Efter endast några år är den 
ombyggda Håkebackens skola 
redan för trång, och den gam la 
kyrkskolan från år 1876, vilken 
utrymdes vid den nya skolans 
tillkomst, torde nu åter få tagas 
i bruk. Detta är resultatet av 
det motstånd som den kommu
nala skolmyndigheten mölte 
från högre instans när kommu
nen ville bygga en ny skola en 
ligt beräkningar baserade på 

den industriella utvecklingen 
av bygden. Att de kommunala 
myndigheterna ej räknade fel 
understrykes av att under fön a 
år et inskr evs 10 elever samt i år 
18 eleve r till skolgång . Inför 
detta ka tas tl'ofläge med en gliid
j :i l1lie nativitetsökning beslöts 
att hos skolstyrelsen begäru en 
omedelbar p1:ll1ering för skol
toml. 

Utvee:ding : n inom egnahems 
byg"andet står sedan flera år 
till l:. aka stilla. Det kan ej få 
fo . tgå på deLa sätt hur lä nge 
som helst var d n allmänna m e 
ningLn . N~ir Sumpan-omrädet 
med et t 30-tal tomter ej får nå 
got av lopp på grund av tunnel
projektets avslutande måste det
ta lösas p,ovisoriskt för något 
an ta l tomter så att bebyggelsen 
k:om börja ansågs det. 

Det för slogs att lägga en led 
ning från pumps tationen i Sum
pan och sammanföra denna till 
den befintliga avloppsledningen. 
För övrigt har inte planen god 
känts av länsstyre lsen ~innu. 

Beträffande trafiken på Norra 
Hamngatan under sommartid 
amågs denna helt förs töra 
miinniskornas samfärdsel. Något 
måste göras för a ll ge det skydd 
som gående och ÖVI iga kan gö 
ra anspråk på. Man diskuterade 
problemet och fann att en en
kelriktning av gatan borde ske. 
Styt elsen fick i uppdrag a tt ut 
forma ett förslag till lösning av 
detla trafikproblem. Förutom 
dessa fl'ågor behandlades smälTe 
ärenden vilka kunde medvet'ka 
till innebyggarnas gemensamma 
trevnad. 

Tandläkare till Fjällbacka 
Fjällbacka, som i en rad av år nis!. Detta är en vidare utbildad 
varit hell utan tandläkare, kom tandsköterska som instruerar 
mer nu att få en ultramodern och motiverar patienten att för
praktik i ett av de nybyggda bättra sin munhygien samt 
hyreshusen, närmare bestämt skrapa tandsten och rengöra 
hyreshus E. tänderna. Praktiken i Tanums

hede kommer alt drivas som ti 
Det är tandläkare Stig von digare och har så ledes tngen in
Elern från Tanumshede som verkan på den nyetablerade
öppnar denna prakti.k och som praktiken i FjäUbacka.
även har anställt tandläkare Jan 

Den nya praktiken innebär såAlmqvist från Borås. 
ledes en rad nya arbetstillfä l 

Praktiken är som i ingressen len. Under juli månad kommer 
nämnts mycket modern och har praktikerna i Tamunshede och 
förutom 3 behandlingsrum även Fjällbacka att drivas i skift från 
plats för tandtekniker. L abora  07.00 till 19.00 dagligen, vilket 
torierum finnes nybyggt. Stig innebär en utmärkt service för 
von Elern söker f. n. tandhygi- alla. 

FJÄLLBACKA MEK. VERKSTAD 
LENNART ANDERSSON Tel. 0525-31187 

TILLVERKAR: 

OLJECISTERNER FARMAGGREGAT 


SPANNMÄLSCONTAINER BYGGNADSSMIDE M. M. 


Fjällbackaskärgården? 


Inge n prydnad för den vackra badviken. 

Denna fråga ställer sig varje 
människa som befinner sig ute 
bland holmar och skär under 
vackra sommardagar och får se 
det gam la bå tvraket vid Lilla 
Kötlö strax utanför Mörhult vid 
Fjällbacka. Denna båt har under 
många år varit till förargelse 
och inte minst sedan en orkan 
förde den bort för s trandning vid 
nämnda Ö. Här har den legat un
der ett flertal år. Baten har haft 
ägare vilken enligt uppgift ålagts 
att föra bort skrovet - men 
inget har åtgärda Is. Under ti 

den båten har legat där har n1l
gan försökt att bränna den vil 
ket till största delen har miss
lyckats och det sotiga vraket är 
mer missprydande än förut. Den 
v,u under TV-inspelningen av 
"Stora skälvan" för några år se 
dan ett kärt tillhåll för ak tö
rema i deras arbete. Då det sy 
nes som en eventuell ägare är 
obefintlig måste vbil Naturvårds
ve:'ket föranstalta om a lt något 
ytterligare kunde hä nda denna 
but - nämligen dess bortfö
rande. 

Stiftelsen Fjällbacka Ipensionärshem 
höll sitt årsmöte i hemmets lo he t och uppgick till 210 kr. vil 
kale r den 27 mat·s under goel ke t me.d tacksamhet mottogs.. I 
tillslutning. Stiftelsens ordfö berättelsen framförde styrelsen 
rande hr Torsten Hakeröd val sitt tack till alla vilka på oli.ka 
des aU leda årsmötets förhand sätt bidragit till a ll verksamhe 
lingar. I tur att avgå ur styrel ten vid Äldersro kunnat pågå 
sen voro huar na Marita Gran enligt allas önskan under det 
qvist och Ester Järund samt hrr gångna aret, samt önskade s tif 
Torsten Hakeröd och Wicke Wi telsens medlemma r, vårdtagare 
delis, vilka återvaldes. Övriga och personal en god fortsättning 
ledamöter i styrelsen iiro: frö pa ~l" 1974. Antal m ed lemmar är 
ken Göta Stubelius och fl'uarna 225. 
Inga Strömberg och Syster 
Kahlman. Till revisorer å terval 

Bland inkomsterna kan nämnas:des hrr Evert Walelner och Ös 
kommunalt ans lag 150.260: 62, ten Hedenfj e ll. 
vårclavgifter 52.171, genom a uk
tioner 4.109: 60, lotterier 2.163,

Ur verksamhetsberättelsen fram gåvor och donationer' 2.330, rän
gick alt ell tiotal personer un tor å bankmedel 2.421: 86, ut der åre t varit boende på hem  delning å ak tier 2.000: 60. Bland
met. Genom del goda sama rbete utglfterna är lönerna den tyng 
som numera iir rådande mellan sta posten på 156.901: 75.
stiftelsen och kommunen beträf

fande de ekonomiska förhållan

dena, kunde styrelsen nu av Efter förhandlingarna samlades 

giva en preliminär redovisning deltagarna vid kaHebordet d.är 

om d n ekonomiska ställningen. dE't servel'acles kaffe med för


plägnad samt utsökt goda tår
Under året hade stiftelsen för tor. Liksom förut förekom sed
sålt den Wahlbergska fastigheten vanliga lotterier. Vid avslut
för ett pris av 80.000 kr. Liksom ningen framförde ordföramlen 
fÖl'eguende år hade kollekt upp Torsten Hakeröd styrelsens tack 
tagits i Fjällbacka kyrka till för visat intresse och delta 
förmån för stiftelsens verksam- gande. 

http:Labora�07.00
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Skeppstads sommarstugeområde 


Så här idylliskt ligger villorna i små grupr;er inne i talldungarna 
omväxlande med de för stormar skyddade be.rgkullarna. Om man 
så vill kan man välja en plats med utsikt över Joredsfjorden. 

Detta är östra delen av Skeppstads tomtområde i nära anslut
ning till länsväg 163. Expansionen här går med lavinfart och 
villorna växer upp i takt med svamparna i skogen. Ett flertal 
betongplattor står färdiga och det gäller bara att sätta villorna 

. på plats. 

Skeppstads sommarstugeomräde 
ligger omed€lbart söder om 
Fjällbacka och omfattar 87 fri
tidstomter varav ett 50-tal är 
bebyggda. Området har hög 
standard med bl. a. vintervat
tenledning. Det ligger utefter en 
havsvik tillhörande Jorefjorden 
och utanför ligger den härli
ga Fjällbackaskärgården. Kust
sträckan Fjällbacka-Hamburg
sund är berömd för sin under
bara skärgård och sitt kristall
klara vatten. Många anser att 
just denna bit av Bohuslän har 
Sveriges vackraste skärgård. Vill 
ni inte ge er ut på havet kan 
ni ändå erhålla nära kontakt 

Det är i år 21 år sedan mid
sommarhelgen blev en rörlig så
dan. Det var således år 1953 vi 
började fira två lediga dagar 
just vid den tid som sommaren 
står i sitt ljuvaste flor. 

Liksom julen var midsommaren 
från början en hednisk offerfest 
i Sverige. Och liksom midvin
terblotet så småningom kristna
des och blev kyrkoårets för
nämsta högtid, så kristnades 
även sommarens stora hedniska 
solfest och Johannes Döparens 
dag förlades till midsommarda
gen. Därmed förlorade midsom
marfesten visserligen sin rang
plats som en av årets största 
religiösa folkfester, men den bi
behöll dock mycket av sin gamla 
karaktär. Och runt om i bygder
na håller man alltjämt. fast vid 
en hel del av de gamla sed vän
JOI"na, ehuru deras ursprung och 
mening för länge sen fallit i 
glömska. 

med sj'ön, då klippor och strand
ängar sträcker sig ända ner till 
vattnet. 

Skeppstad ligger i centrum för 
alla de välkända badorterna ut
efter Bohuskusten såsom FjäU
backa, Strömstad, Grebbestad, 
Havstenssund, Smögen, Kungs
hamn och Lysekil. Alla dessa 
når man inom en halvtimmas 
bilavstånd om man önskar gå ut 
och roa sig en kväll. Man kan 
naturligtvis också utnyttja den 
möjlighet Fjällbacka bryggdans 
bjuder och titta på alla vackra 
båtar och uppleva folklivet. 

Inom området finns en tomt

ägarförening som ser till att allt 
fungerar, såsom att vägarna hålls 
i ett riktigt skick samt att vat
tendistributionen ut till de en
skilda tomterna fungerar. Tomt
ägarföreningen ordnal' också 
med festligheter i samband med 
de större helgerna. således ord
nas bl. a. påsk brasa och mid
sommarfirande. Från området 
kan man på stigar promenera in 
till Fjällbacka och dessa stigar 
äl' också sins emellan förbund
na och utgör då en lämplig mo
tionsslinga. 

Skeppstad finns också en 
hamnförening som ser till att 
båtägarna får en lämplig båt
plats inom ett hamnområde all
deles i anslutning till området 

Midsommar 

Det förnämsta av dessa gamla 
bruk är seden att resa maj
stång, vilken länge ansetts som 
den gamla fruktbarhetsbefräm
jaren. Den ansågs ha sitt ur
sprung i den hos många folk 
förekommande trädkulten. Det 
fanns träd som ansågs vara he
liga därför att fädrens andar el
ler andra mäktiga väsen tagit 
sin boning i dem. Genom att 
hugga av gren föl' gren från ro
ten och uppåt trodde man att 
trädets ande flyttade sig all t 
högre upp mot toppen, tills den 
slutligen stannade i den lilla 
gröna kvist som man alltid var 
angelägen att lämna kvar i maj
stångens topp. Högg man av 
även av denna kvist så for trä
dets ande i stället in i något 
djur och kvisten fick då ersät
tas med en tupp av trä eller 
något annat som kunde upp
fånga den hemlösa anden. 

Den moderna folkli vsforsk

ningen har dock klätt av maj
stången en god del av den ma
gik, med vilken tidigare forska
re velat omge den, och bl. a. re_ 
ducerat tuppen i dess topp till 
en ren dekorationsdetalj. 

Enligt gammal folktro var en 
massa mer eller mindre farliga 
och ondsinta makter i verksam
het under midsommarnatten. 

Vid hälsokällorna, som under 
midsommartiden ansågs besitta 
en särskilt helbrägdagörande 
kraft, låg bl. a. näcken och 
Bäckahästen på lur för att rö
va bort dem som kom för att 
dricka av det helande vattnet. 

Det gällde således att förjaga 
de onda makterna och söka be
främja de godas verksamhet. 
Ett verksamt medel härför var 
elden. Än i dag firas därför på 

och vid detta hamnområde finns 
också sjöbodar som utgör sam
lingsplats för de boende inom 
Skeppstad. 

Som framgår av dagspressen 
kommer det i framtiden att bli 
omöjligt att kunna bygga sig ett 
fritidshus så nära vattnet som 
man kan i Skeppstad. Det finns 
emellertid fortfarande några en
staka tomter kval" på området 
och även färdiga fritidshus med 
hög standard har byggts upp för 
försäljning. Byggnationen i öv
rigt inom området är för när
varande intensiv och det troliga 
är således att området i sin hel
het är färdigbyggt inom de när
maste åren. 

många ställen i Europa, bl. a. i 
Finland, Norge och Danmark 
midsommaren genom antändan
det av s. k. "Hanseeldar". 

Midsommarnatten val' enligt 
folktron en undrens tid. Det var 
inte bara träden och källorna 
som då begåvades med överna
turliga krafter, utan strängt ta
get allt som hörde naturen till. 
Ja, själva luften var då fylld 
med ljuv oeh farlig mystik. Då 
skulle man samla in blomster 
och örter till läkedom åt både 
djur och människor. Till och 
med Johannesnattens dagg an
sågs besitt·a helande krafter. 

Därför tillvaratogs den noga, 
bakades in i brödet och samla
des upp i klädesplagg och som 
sedan sveptes om sjuka och lyt
ta föl' att dessa skulle återfå 
hälsa och krafter. 

Fritz-Georg. 
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5:e hyreshuset färdigt Tanums bostadsplaner höjs 
Småhussatsning glesbygd 

84 nya lägenheter om året i ge Även lägenhe tsreserven påver
nomsnitt kräver bostadsbygg kar byggbehov et. För att en ac
nad~p_ ogramme t för Tanum un ceptabe l rörlighe t. på bostads 
der nä rm as te femårsperioden. marknaden sk all nås brukar re 
Sa tsningen på småhusandelen serven beräknas till två procent 
fortsä tter , 60 procent av den av beståndet. För Tanum skulle 
p lanerad e byggnationen blir det betyda 91 lägenhe ter 1985, 
småhus. I tidigare program var vilket innebär en ökning m ed 
and elen fyra procent mindre. 16 lägenhe ter mot 1970. Totala 
Fördelningen mellan tätorterna behovet blir alltså 435 + 700+ 16 
vad gäller småhus innebär en = 1.151 lägenheter ytterliga re 
m " rkant ökning för Grebbestad. till 1985. 
F jällbacka och Hamburgsund 
samt m er än en fördubbling för Under 1971-1973 fä rdigs tä llda 
glesbygden . L3genhetsproduk lägenheter 	 samt under u ppfö 
tion en i fl erfamiljshus (172 lä rande uppgick till 266 läge nhe 
genheter ) har i sin helhet måst ter. Det ytterligare behovet ut 
läggas i Tanumshede beroende gör därmed 	925 lägenheter, va r_ 
på tillgänglig exploateringsbar av 422 lägenhete r fa lle r på p,'o
tomtmark för delta . Planering gramperioden 1974-1978. 
pågår dock för övriga samhäl
len, vilket kommer a tt på ve rka 

Tanumshede skulle få 172 lägenoch förändra bilden i komma nde 
heter i flerfamiljshus och 49ä!'s program . 	 I{(;pman Elon Engberg, hede, Bullaren, Hamburgsund 
småhus, Grebbestad 46 sm å hus, Fjä llbacka, 	 och Fjällbacka och inrymman

Behovet a v 	bostadsbyggande för Fjällbacka 43 små hus, Ha mburg  ä r sed an nyåret ordfö,'ande i de 379 lägenheter därav 62 lä
period en 1971- 1985 beräknas till sund 42 småhus, Ös tad 10 små  Stif telsen Ta nums Bostäd er . Han genheter i 5 hyreshus i Fjäll 
1.151 lägenheter. Grundförut hus och 60 för kommunen i öv efterträ d er kanslichef Alla n backa. Det femte huset var in
sä ttningen för progra mme t är en rigt. Genom den planerade Hagberg, Tanumshede, som a v flyttningsklart under våren, och 
befolkningsr am på 11.200 invå  ökade byggnationen ha r behov et sagt sig ordförandeskapet vilke t dä rmed är det för hyreshus av
na re i T anum 1980 och 11.450 av flera planområden i framför han innehaft sed an stiftelsens sa tta omradet fullbyggt utan att 
invå nare 1985. Anta le t hushåll allt Tanumshede ökat. Det gäl s ta rt. Övriga ledamöter i sty förstöra miljön för de inneboen
be räknas 1985 till 4.537, vilket ler Hede, där flerfamiljshusen relsen är : P er-Erik Lundin, de och vidare bebyggelse i om
skulle betyd a en ökning med 4:35 skall byggas och 39 av småhu Skärbo, vice ordförande och givningen. Det första hyreshu
hushå ll jäm fört med 1970. sen. Befolkningsu tvecklingen i sekre terare, verk stä llande leda se t uppfördes år 1965 varefter 

Tanumshede väntas accelerera mot Thorvald Joelsson, Käm de övriga har kommit med oli En a nnan viktig faktor för kraftigt. 1970 bodde 962 perso persvik, Ester Larsson, Vinbäck , ka intervaller. Under sommarenframtida byggnadsbehovet är ner i centralorten. 1985 beräk He!my Augustin , Vassbotten, kommer gårdsområdena för de avgån gen av bostäder. Totalt nas Tanumshede ha 2.350 invå Karl And ersson , Sannäs, och två sist uppförda husen att iordför fe mårsperioden beräkn as av nare. Wilgot Hansson, Rabbalshede . ningställas. Här kommer att angången till 	 700 lägenheter, vil 
Stiftelsen Tanums Bos täder kan läggas gräsmattor, planteringar,ket gör 47 	 lägenheter om å re t. Sa tsningen i fle : familjshus en i a r fira sin 20- å riga verksam lekpla tse r m. m . Även kommerBeräkningen ä r base rad på över kommer att Ugga på tvårum he t. Det är e tt a nsenligt antal vägar och gångar att asfaltbe gång från helårs- till fritidshus m arna. 98 lägenheter av de 172 lägenheter som u 'lde r clenna tid läggas och dä rmed är bygginom samhällen och öar samt för kommer att få 2 rum och kök, u ppförts inom de t Ilu varande nadsområdet färdigt. Ett vackertglesbygden 	 en avgång beroende 40 lägenhete:, blir trerummare kommunområde t. Inom hela bostadscentrum i omedelbarpå jordbruk ets ra tionalisering. och 34 lägenheter blir på 1 rum kommun en finn es de t 36 hy res  närhet till där befintliga indu

Den faktiska avgången 1965 till och kök. Alla småhuslägenheter hus fördelad e m ellan Ta nums- st r ie r . 
1970 uppgick till 76 lägenheter terna kommer att bli fyrarum

Stifte lsen T anums Bostäd ers nya ordförande Elon Engberg, 
i a rbe te på bostadskontoret. 

per å r. 	 m are eller större. 

1/,ÖJI, 1/,i ~ en TAXI 


Fjällbacka - Kville - Hamburgsund - Kämpersvik 

Taxistationer 


hor gemensam dygnet runt bevakad telefon 

Tel. 0525 - 331 02, 12161 


NY SJUKBIL MED SYRGAS 


BUSS FOR SÄLLSKAPSRESOR 


Innehavare: 	 ERNST JOHANSSON, EILERT PALMHAGEN 
och MALTE JOELSSON 

Till höger synes de t femte och sis t uppfö rda hy r eshuse t varmed 
det härför avsedda om råde t är fullb yggt. 

Folkmängden inom Tanums kommun 
var vid årsskifte t 10.872 vilket + 4, och Mo 408 - 7. Av denna 
utgjorde en ökning m ed 46 per sta tis tik framgår a tt Fjällbacka 
soner. Antalet fördela t på de ökad e sin folkmängd med 24 
olika fÖl samlingarna blev föl personer av hela kommunens ök
jande: Tanum 2.520 + 69, Greb ning m ed 46 personer. För Fjäll 
bestad 1.630 - 40, Lur 851 - 28, backa blev d et för födda och 
Kville 2.397 + 36, Fjällbacka 829 död a - 3 och för in- och ut
+ 24, Bottna 22] + l, Svenne  flyttad e + 27. 
by 671 - 13, Naverstad 1.345 
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Trädfällning Fjällbacka 


Så är då sommaren över oss 
igen, den efterlängtade härliga 
årstid, då lilla Fjällbacka blir 
något aven storstad. Alla går 
vi väl och har våra förvänt
ningar inför den sommal" som 
ligger framföt" oss: Badgästerna 
hoppas på soliga dagar' och 
många salta bad, Fjällbackabor
na hoppas att sommargästerna i 
år skall vara lika glada och 
trevliga som förr, affärsmännen 
hoppas på ökad omsättning, ja 
t. o. m. prästen går och har sina 
förhoppningar. Han hoppas att 
semesterfirarna inte tar semes
tel" från Gud, utan att de mö
ter upp i sommarortens kyrka 
när klockorna manar till guds
tjänst och att Guds Ord får ver
ka till omvändelse och tro i åt
minstone någon av de ströbesö
kare som kommer för att bese 
vår kyrka. 

En annan önskan jag har är, att 
det kommande midsommarfiran
det in te skall bli det omå ttliga 
hedniska "firande", som tyvärr 
har blivit betecknande för den
na helg, utan istället tillgå på 
ett värdigt, kultiverat (kalla det 
gärna kristet) sätt. Skratta gär
na. Man kan ju få hoppas och 
önska i alla fall. Man kan ju få 
bedja. 

Hur vill då prästen att mid
sommarhelgen skall vara? Jo, en 
Johannesmässa. Låt mig för
klara! Midsommardagen kallas i 
kyrkan [ör Johannes Döparens 
Dag, och midsommarhelgen se
dan gammalt för Johannesmäss. 
Flera av midsommardagens tex
ter handlar också om honom, 
botpredikanten, Herrens vägrö
jare, som gick framför Frälsa
ren och beredde vägen för ho
nom. 

Många människor undrar över 
dett.a och tycker att det är kons
tigt och omotiverat att fira den 
stränge Johannes Döparen, nu 
när naturen är som allra vack
rast, nu när vi sjunger om den 
blomstertid som kommer "med 
lust och fägring stor". 

Man må undra och förvåna sig, 
men Johannes' närvaro denna 
dag är fullt motiverad. Johan
nes Döparen var enligt Bibeln 
sex månader äldre än Jesus. 

Och då vi firar Frälsarens fö
delse i slutet av december är det 
helt logiskt att vi firar Johan
nes Döparens dag sex månadet' 
tidigare, alltså sammanfallande 
med det svenska sommarsolstån
det. Men Johannes' närvaro i 
midsommartid har också en an
nan, djupare motivering: Just 
när naturen är som vackrast 
kommer väckelsepredikanten Jo
hannes och pekar på alltings för
gänglighet, i det att han gör 
profeten J esajas ord till sina eg
na: "Allt kött är gräs, och all 
dess härlighet såsom ett bloms

ter på marken. Gräset torkar 
bort, blomstret förvissnar, när 
Herrens andedräkt blåser där
på. Ja, folket är gräs! Gräset 
torkar bort. blomstret förviss
nat·, men vå;' Guds ord förbliver 
evinnerligen." 

Liksom blommorna på marken 
och all t annat skapat vissnar 
och dör, så måste också vi män
niskor dö. Ingen slipper undan. 
Det är lika säkert som att som
marens blomprakt vissnar och 
försvinner. Det enda som består 
är Guds Ord och löfte. Det är 
det enda som står fast, det en
da vi har att hålla oss till när 
alla andra tröstegrunder för
svinner, ja när vi själva skall 
dö en gång. Har vi då hållit oss 
till Gud och brukat hans Ord, 
då blir inte döden så svår att 
möta. [ör då har vi en Frälsare 
att hålla oss till. Det är på den
ne Frälsare som Johannes Dö
paren hela tiden pekar: "Se, 
Guds Lamm, som borttager 
världens synder!" Se honom i 
Ordet! Se honom såsom korsfäst 
för din skull! Se på honom i tro! 
Då behöver du inte frukta dö
den och evigheten. 

Johannes Döparen manar till 
omvändelse och tro. Han förma
nar de sorglösa midsommarfi
rarna som med ett omåttligt 
leverne lörstör sina och andra 
människors liv. Han manar dem 
till bättring ur den syndiga sorg
lösheten. Han manar de egen
rättfärdiga till bättring och om
vändelse, de som anser sig ingen 
bättring behöva. Men framför 
allt manar han till tro på Fräl
S3ren och pekar på honom: "Se 
Guds Lamm som borttager värl
dens synder! 

J ohannes kommer både med lag 
och evangelium. Han manar till 
bättring och han manar till tro. 
Och hela tiden hänvisar han till 
Guds Ord som förbliver evinner
ligen. Att fira en kristen mid
sommar är att lyssna till Jo
hannes' förkunnelse. 

Låt oss bedja om att en gång 
få uppleva ett sådant midsom
marfirande i vårt land, en riktig 
Johannesmäss. 

Anders Wenehult. 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 	6741 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525/31141 

MODERNT SNABBKÖP Till 


EDER TJÄNST 


Under senare tid har röjnings
och trädfällningsarbete utfÖt"ts 
inom samhället. Anledningen till 
detta arbete har varit skiftande. 

Inom ett vackert byggnadsom
råde har markägaren avverkat 
där befintligt skogsbestånd för 
avsedd bebyggelse. Vidare fö
retogs avverkning av ett skogs
bestånd på norra sidan av Vet
teberget vilket under många år 
varit till förfång för den där
städes befintliga bostadsbebyg
gelsen, genom att träden skug
gade området. Efter avverk
ningen blev det ljust och 
vackert till allmänhetens trev 
nad. Det var kommunen som 
svarade för detta arbete som 
utfördes av Äke Andersson. 

Under våren har Andersson 
fo r tsa tt uppsnyggningsarbe le t 
vilket nu har omfattat fällning 
samt tuktning av träden, vilka 
omger kyrkogården. Utförandet 
av detta arbete saknar inte ris
ker då det utföres i omedelbar 
närhet till kyrkogårdsområdet. 
På gl und därav konstruerade 
A. en lyftkran med korg i vilken 
han befinner sig under arbetet 
att såga bort delar av träden. 

Denna tekniska järnkonstruktion 
apteras på en grävmaskin från 
vilken den manövreras i olika 
höjdlägen under arbetets utfö
rande. Dylika arbeten medförde 
alltid risker vilka nu elimine
rats då man nu står säkert un
der motorsågens användande. 

Konfirmation Fjällbacka kyrka 


Konfirmation ägde rum i Fjäll
backa kyrka lördagen den 25 
maj med de vilka deltagit i vin
terns konfirmationsundervis

ning. Det var 17 elever därav 
ö flickor och 11 pojkar vilka 
undervisats av kyrkoadjunkt 
Anders Wenehult. 

Ake Andersson demonstrerar sina hjälpmedel på marknivå under 
samtal med sin hjälpare Arne Svennberg. 
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Bryggdansen Fjällbacka 


En gr upp aktiva inom Föreningen Fjällbacka Havsbad samlade 
till rådslag. 

Bt'yggdansen i Fjällbacka 
är den största aktiviteten som 
föreningen Fjällbacka Havsbad 
har a tt ägna sig å t, och som 
omfattas aven stor allmänhet. 
Vidare har de t varit tennis och 
minigolfsporten vilkas drift man 
nu till viss del överlämnat. Des
sa s" ke r gav färg åt verksam
hetsberä ttelsen vilken föredrogs 
vid föreningens vårmöte vilket 
hölls i IK:s lok a l under Torsten 
H akeröds ordförandeskap. För 

övri6 t framgick det a U man fick 
ta hå rda tag för att ro det he la 
i land. Det konsta te rades att 
något s törre intresse fanns inte 
bland befolkningen då samman 
trädena va r dåligt besök ta. Men 
tU lsamt nog så styres verksam
h ten aven "hjärntrust " som 
inte viker unda n från sina före
satser att. hålla det hela i topp 
trim. 
Om tennis och minigolfspor
tens verksamhet redogöres på 

Föreninge n Fjällbacka Havsbad har till badkamrer antage t 
fru Kerstin Kroona, Fjällbacka . 

annan plats i Fjällbacka-Bladet . 
Till revisore l' valdes Elon Eng
berg och Evert Waldnel'. Sty 
I e lsen består av : Torsten Ha
ke röd. Bengt Olofsson, John I. 
Johansson, Bengt Axelsson, Inga 
Lind och Algot Torewi. Till 
badkamrer har anställts K ers tin 
Kroona. 
Sommarens arrangemang vid 

dansbryggan börjar med mid
somma rd ansen samt fortsätter 
sedan onsdag och söndag. Den 
sedvanliga badorlsfesten hålles 
den 13 och 14 juli och säsongen 
avslutas de n 18 augusti. Dans 
musiken blir omväxlande . Bla nd 
de musicerande befinner sig den 
välkända "Björnligan" ur Ta
numsskolans musikskola. 

FjäUbacko Röda Korskrets 
å tervalde fru Sonja Broling till Arbe tsprogrammet för inneva 
ordförande vilket uppdrag hon rande år kommer att gå i det 
innehaft sedan 1956. Hon har förutvarandes spår, med bl. a. 
dessutom tillhört styrelsen S2- husmoderssem estrar på Oskars
dan 1935. hem, bekosta fotvård vid ÄI

dersro sam t till pensionärer in
Kre tsen hade sitt varsamman om kretsen, resa för pensionä
träde den 8 mars i klubblokalen. rer, samkväm för handikappade, 
Av å rsbe rättelsen framgick att ka ffesam kväm på Äldersro, 
kretsen bedrivit ett aktivt arbe  Kalk ås liden och Solgården . En 
te inom sitt område. Utgiite r och kurs i olycksfallsvål'd skall an
inkoms ter balanserade på kronor ordnas. Kre tsen beslöt att an
:32.6:<3 med en behållning av kr. slå 2.000 kr . till Övers tyrelsens 
1.209. Medlemsantalet hade ökat ka tastroffond. Vidare beslöts att 

cch utgjorde nu 486 st. vilket en person skall få deltaga i en 

torde betyda, att varje hushåll resa med Röda Korsets special

medverkar. Bland inkomsterna buss för handikappade till 

märktes tombolor och lotteriers Frostvallen , Höör. 

andel med kronor 10.454. Val

kollekten inbringade 738 kr. och 

riksinsamlingen 3.894: -. Av Att representera vid distrikts

denna summa fick k retsen be konfe rensen utsågs ordf. Sonja 

hå lla 1.168. P ensionärerna inom Broling och Anna Björkemar

kretsen hade bjudits på utfärder ken. Kommitte för sommar10m

till Smögen, Svenneby gamla boIan blev Sonja Broling, AI

kyrka samt Ge rlesborgsskolan. vilde Holmberg och Astrid Ols

Bohusavdelningen av De Han son, lotte rikommitte Iren e Lean

dikappades Riksförbund med der, K arin Kristensson, Agnes 

deltagare från långtidsvården i Ca rlsson och Sonja Broling. 

Tanum hade varit kretsens gäs

ter i Fjällbacka. Ett 100- tal per

soner deltog. Kretsen hade varit 
 Med lemsavgiften blev 7 kr. Till 
arrangör för storkommunens ge revisorer valdes Arne Fredlund 
mensamma handikappresa var och John 1. Johansson. Övriga
under deltagarna bjöds på för ledamöter i styrelsen är: Nils 
pliignad på Ätorps pensionat. Carlsson , vise ordförande, Kers

tin Karlsson, sekreterare, Kees 
Fotvård hade ordnats för pen Zwetsloot, kassör, Ester Ägren, 
sionärerna på Äldersro och för Margot Johansson, Anna Björ
övriga inom kretsen. Två perso kemarke n, Alvilda Holmberg, 
ner hade fått bevista Oskars  Inga L arsson och Nils Chris 
h em . tensson. 

Bryggdansens vanner 
Föreningen Fjällbacka Havsbad Gävle, Anna-Greta Krook, 
som är arrangör för sommarens Djursholm, Gunvor Ekebe rgh, 
bryggdans, vill härmed framfö Stockholm, okänd givare, Roy 
ra sitt sedvanliga tack till samt Ka~' lsson , Mölnlyck e, Bengt Jo
liga givare, för det stöd dessa hansson, Parti Ile, Fam. Pelle 
ge l' till bryggdansen, genom si Lundberg, Göteborg, Fam. San
na penningbidrag. Redovisningen de, Kva rnberge t, Fjällbacka, 
omfattar tiden första november Harry Wa llin, Fa lköping, Sol
till första juni och uppgår till ve ig och Äke Sundeqvist, Sköv
1.300 kr. de, Fam. L . Svensson, Fjäll 
Familjen Olle Wallen , Falkö backa , Bertil Uden, Tranås, 
ping, Karl-Erik Ka rlsson , Gä l Lindmarker, H almstad, Gwmar 
laryd, Sixten Mobe~'g, Västra Fred riksson , Göteborg, Vanja 
Frölunda, Astri MOI'ales, Stock och Ernst K arlsson, Skene, Fam. 
holm, Berta och Stig, Fjä llbacka , Staffan Ca rlbäck, Öre bro, Mi
Thor~ten Grill , Stockholm, Frits kael Fors te r , Frölunda, B. Re i
Johansson. Rabbalshed e, L en vall, Ska ra , Stora Hotellet , 
nart Berg, Täby , Sten Nilsson , Fjä llbacka , Claes Öberg, Troll 
Lund, Bengt-Ture Franzen , hättan, Ella och Lars Nord
Ludvika, K a rl-Erik Johansson , ström, Fjä llbacka, Fam. Björ
Örebro, Sten Rönnblom, Smö vi ng, Göteborg, Kerstin och 
gen, G. Emil Haeger, Stocksund, Herman Nydqvist, Trollhiittan, 
Marianne och Börje Jansson, Fam. Hy lin, Dande ryd . 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 

VINTERUPPLAGGNING OCH REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER MATERIAL 
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Barndomsminnen från Västsverige 

Fast mina morföräldrars stuga 
var liten och låg, rymde d en 
ändå två olika världar. 

Och tänk - det var bara en 
helt vanlig dörr, som skilde dem 
å t. Dörren var inte ens lås t. Det 
behövdes inte. Vi barn skulle 
ändå aldrig komma på den tan
ken, att utan lov stiga över 
tröskeln till mormors finrum el
lel' ens glänta på dörren föl' att 
kika in. 

En gång om dagen steg mormor 
ur sina trätofflor och tassade i 
strumplästen dit in på de fä rg
glada trasma ttorna för att vatt
na blomkrukorna i fönstret och 
den stora bloddroppen på den 
höga piedes talen. 

Det verkade näs tan, som om hon 
utövade en helig rit, så hög tid 
ligt skred hon fram med den 
kantstötta porslinstillbringaren, 
som tjänade som vattenkanna. 
Hon nöp bor t ett gulnat blad 
här och där och städade undan 
en vissen blomma eller en död 
fluga, innan hon vände tillbaka 
och åter stängde dörren mellan 
de två världarna. 

På val'dagssidan låg köket, där 
vi barn mest höll till , då vi vis
tades inomhus. 

En träsoffa stod utefter ena 
väggen och framför denna e tt 
slagbord med rödblommig vax
duk. Soffan var repad och nött 
av många barns fotbeklädnad 
och i hörnena var bordets vax
duk sliten, så bara undel'väven 
fanns kvar. 

På väggen bakom soffan kunde 
man på en av mormor broderad 
bonad läsa : "Prisa Ej Dag Innan 
Sol Är Bärgad". Under ordsprå
ket gick två skrattande barn 
hand i hand och från bonadens 
ena hörn lyste en väldig sol. 

I e tt av kökets hörn stod e tt 
skevt, gammalt skänkskåp med 
tomma trådrullar som dörrknop
par. 

Det. skåpet innehöll vardags
världens förråd av glas och 
porslin. De t m esta var kantstött 
och sprucket och härstammade 
från mins t tio olika serviser. 
Många av kOPP3rna var grep
lösa och passade inte alls ihop 
m ed faten, men mormor var en 
sparsam gammal kvinna och 
tyckte, att de golt kunde duga 
till vardags. 

Diskbänk fanns ingen, men al
drig hörde jag mormor beklaga 
sig över en sådan bagatell. Hon 
diskade i en järngryta på spi
sen och välvde disken på en 
bucklig nickelbricka. 

Vatte11 hämtades både sommar 
och vinter från en brunn, som 
låg ett hundratal m eter frå n 
stugan. Den brunnen var känd 
vida omkring i trakten föl' sitt 
friska, goda vatten. Mo l'fa l' sa, 
att det var för att han alltid 

hade e tt par "hundgäddor" i den 
- de höll vattnet rent, påstod 
han. 

Jag såg aldrig mormor bära va t
ten. I min mammas föräldrahem 
ansågs det vara karlgöra, så det 
skötte morfar om. 

Det var också han , som drog den 
fascinerande separatorn, som 
stod på en bänk i köke t. 

Mina morföräldrar hade bara en 
ko . Hon hette Rosa och gick pa 
skogen och betade under som
marhalvåret. På kvällen s tod 
morfar vid grinden och ropade: 
- Kossa -Rosa! Kossa-Rosa! 

Snart hördes ping landet av hen
nes skä lla svara inifrån skogen. 
Att mjölka val' kvinnogöra 
det var mormors arbete. 

Hon satt på en pa ll medan hon 
mjölkade och pratade hela ti
den vänlig t till Rosa, som för
nöjt tuggade och idisslade me
dan hon med svansen slog efter 
efterhängsna flugfän. 

Mjölken strilade skummande 
ner i en spann, och bakom mor
mor satt a lltid minst tre, fyra 
kalter och väntade tå lig t pa a ll 
få en slick av den spenvarma 
härligheten. 

Vi barn stod sedan ungefär pa 
samma sätt runt morfar och se
paratorn för att få smaka på 
skummet, som bildades då mjöl
ken sprutade ut genom den ena 
pipQJ1. Grädden rann tjockt och 
sävligt. genom den andra och 
togs väl tillvara, föl' att sedan 
stötas till smör mormors stav
kärna. 

Ett par gånge r om året bakade 
mOl mor ett s lags tunnbröd med 
hål i mitten av de runda ka
korna. 

Hon bakade det i en stor ugn, 
som fanns i murverket bakom 
den lilla järnspisen. Sådana da
gal' doftade det undel'ba rt i stu
gan , både av det nygräddade 
brödet och av de s tora ved
styckena, som brann under häl
len. 

Kakorna förvarades på långa 
stänger under taket uppe på den 
låga vinden. I början var de 
mjuka och lätta att ä ta, men 
m ed tiden hårdnade de och blev 
besvärliga at! få bukt m ed 
men mormor viss te råd för allt. 
Hon gav oss var sin mugg m ed 
mjölk och i den ställde vi i rad 
efter varandra bitar av det hår
da bröde t. Efter en stund hade 
deblölts upp i ned rkanten. Vi 
tog då d en främsta biten och 
sög i oss den uppmjukade delen 
och satte sedan ner den längs t 
bak i muggen . På så sät t fort
satte vi med a lla hitarna tills 
allt va l' slut. 

Till och med mormor och mor
far, som knappas t hade några 
tänder kvar i munnen, klarade 

på d etta sä tt av de gamla bröd
kakorna och vi barn tyckte, a tt 
de var näs tan lika goda, som 
då de var färska och vi åt dem 
med nykärnat smör på. 

Hos mormor och morfar använ
de vi i vardagslag kaksocker 
kaffet. 

Vi tyckte det var väldigt spän
nande, alt få hjälpa mormor att 
klippa det i små bita r med en 
sockersax . Kaksocker val' ock
så godare ä n både strö- och bit
sock er. Ja, det var så uppskat
tat, att mormor måste gömma 
undan det, långt uppe på en 
hylla under take t bakom de t 
s tora murverket till bakugnen. 
Då vi var alldel es särskilt snäl
la, kunde det hända, a tt vi fick 
val' sitt lilla stycke med Rosens 
Bröstdroppa r på. Gissa, om vi 
tyckte det var gott! 

Bitsocker hade mormor också 
alltid hemma, men det hörde 
till världEn bakom den näs tan 
a lltid stängda dörren. Det togs 
bara fram då det kom främman
de, då mormor dukade med 1'0

senkoppar och silverfat på det 
runda kaffebordet i finrummet. 
Då krusade och trugade mor
mor och sa: 

~ Doppa nu utav a lla sju sor
terna, är ni snälla! 

Vi sa tt där och räknade och räk
nade, men aldrig fick vi det till 
sju sorter, inte - ibland va l' det 
kanske bara fem och en annan 
gång nio e ller tio sorter. 

Mormor kom med påtår och tre
tål' och gummorna drack kaffe 
på bit från fatet, som de för
nämt balanserade på tre finger
toppar. 

Gubbarna drack kaffehalv och 
smackade belåtet medan de 
dryftade livets såväl rät- som 
avigsidor. 

Vi barn sa tt storögda och hög
tidliga allra ytterst på de högt 
s toppade stolarna och tittade be
undrande på a ll härlighe t i mor
mors hm um. 

Över kaffebordet hängde ner 
från taket i glän~ande mässing
kedjor en stor fotogenlampa. 
FotogEnbehållaren var av grönt 
pors lin med skära rosor på. 

Oh, vad vi tyckte den var 
vacker! 

På den poslga, gröna plyschsof
fan låg gammaldags broderade 
och virkade kuddar. Över sof
fan hängde en väggklocka med 
svarvade spiror och knoppar. 
Den slog melodiskt varje halv 
och hel timma, Även då vi be
fann oss på vardagssidan om 
dörren, som skilde s tugans två 
världar å t, kunde vi höra klang
en och glädja oss åt dess vä l
ljud . 

jor'•.•id. 9 
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JÄRN HAN DEL 


FJÄLLBACKA TEL. 0 525-31040 

Gasol Sport 
Husgeråd Fiske 

Båtfillbehör Flytvästar 

If1 l'aIiJHli"1 gal' av 

tavlor uLlÖ"liCS! 

MATERIAL I LAGER 

AL(fOT TOREWI 
fjÄLLBACKA 

TELEFON 0525/31071 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 , 

NISSE CARLSSONS 

f/)atnI-1LterilillJ 

Årets nva permanent 

Allt i modern hårvård 

Tel. 0525/31125 

FJÄLLBACKJ\ 
Tel, 0525/31250 

SKOR 
- för alla åldrar 

Egen tillverkning av 

BAGERl och 
KONDITORI VAROR 

TEL 0525 - 3 10 29 
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I finrummet stod också en dub
belsäng av något polerat trä
slag, och även den hade svar
vade finesser till prydnad. Den 
var så fylld av bolstrar och 
täcken, att den nådde nästan 
upp till taket, och över det hela 
låg ett vackert, virkat, vitt säng
överkast. 

Vi barn var helt ense om, att 
det måste ha varit just en så
dan säng, som sagans prinsessa 
på ärten sov i. 

Vid denna underbal"a sängs fot
ända stod en komod med mar
morskiva ovanpå och pottskåp 
under. På marmorskivan trona
d e handfat, vattenkanna och 
två lkopp i blåblornrnigt porslin 
och i pottskåpet förvarades ett 
nattkärl i samma dekor - na
turligtvis alldeles för fint att 
användas. 

Framföl' de två små fönstren 
hängde bländvita, stärkta tråd
gardiner och på fönsterbl'ädena 
prunkade pelargonier, Flitiga 
Lisor och isblommor, medan 
från piedestalens bloddroppe 
blommorna hängde som under
bara örhängen från grenarna. 

Men det allra, allra vackraste i 
rummet var nog ändå en gam
mal chiffonje. 

Den var blankpolerad och in
nanför den nerslagna klaffen 
fanns en massa små, små lådor 
med var sin lilla, vita knapp att 
dra i. Uppe på chiffonjen stod 
två urnor med någonting i, som 
vi barn tyckte var vackrare än 
all jordens blomsterprakt. 

De var nämligen fyllda med de 
mest underbara, färgskimrande 
påIågelfjädrar. Vi tyckte, att de
ras stora teckningar av blå och 
gröna ögon tittade fram liksom 
från en sagovärld. Vi anade 
gröna slottsparker, undersköna 
prinsessor, ädla prinsar och 
drottningar och kungar i guld
kronor och purpurmantlar. 

På klaffen stod en massa foto
grafier av syskon till mamma. 
De hade emigrerat till Amerika, 
hade morrnol' berättat en gång 
och med tårar i ögonen tillagt: 
- Dorn fål' jag väl aldrig se 
mer i detta livet. 

I mormors finrum fanns också 
flera vackra dockor uppställda. 
De salt ännu fästade i sina kar
tonger, som de en gång hade 
blivit köpta i. Fast de av givar_ 
na naturligtvis var ämnade som 
leksaker åt barnen, hade aldrig 
varken mamma eller hennes 
syskon fått leka med dem. 

De dockorna, med äkta hår, 
porslinsansikten och eleganta 
kläder, kunde obönhörligen ba
ra höra till världen på den ena 
sidan av den magiska dörren. 

Till vardagsvärlden hörde för
utom köket också två kamrar. 

I lillkammaren sov mormor och 
morf:ll', och den gjorde verkli 
gen skäl för sitt namn - den 
var pytteliten. 

Den andra kallade~ slorkammaren 
och gjorde d,l rakt inre sbl för 
sitt namn. 

Där fick i varje fall plats en 
utd'agssoffa och en säng, I des
sa sov vi ba :11 huller om buller 
på doftande halmbolstrar, 
Under sängen stod ett emalje
rat, vitt nattkärl med blå kant. 
Simpelt - men i motsats till det 
i finrummet, användes det fli 
ti~t för sitt rätta ändamål. 
Nu har cirka femtio år gått. 
Mormor och morfar är borta se
dan många år tillbaka och stu
gan ä,' jämnad med marken och 
d~ss två skilda världar är ett 
bleknande minne blott. 

Maj Gustafson. 

Tjuvfiskande dykare 
nekade till tjuvfiske 

Fyra sportdykare, två svenskar 
och två finnar, begav sig ut på 
skärgårdsäventyr utanför Fjäll 
backa under påskafton. I en 
gummibåt med motor, dykarut
rustning samt gummikläder till 
ett värde av tjugotusen kronor 
gav de sig iväg från en brygga 
vid Långsjö norr om Fjällbacka. 

Ortsbefolkningen j Långsjö som 
bevittnade utflykten rapporte
rade händelsen till polisen. Efter 
midnatt ankom de åter till ut 
gångsläget och gick i land vid 
en brygga i Långsjö, bärande 
på fem humr ar i en kasse var
av några var undermåliga. Här 
överraskades de av polisen som 
utgjorde moUagningskommitte 
och såväl fångst som redskap 
välsignades enligt lag om be
slagtagande av förverkade red
skap. Själva fick de agerande 
följa med till polisens högkvar
ter i Strömstad, där de gavs tid 
tid till eftertanke av sitt helgfi 
rande. Trots att de medfört 
hummer i en kasse, följde ett 
envist nekande till den försyn
delse som lagens väktare ~ille 
åberopa under förhöret. De fann 
dock till slut för gott att erkän
na. Påföljande morgon släpptes 
två av de fyra, samtidigt som 
beslaget av samtliga delar i de
ras fiskeutrustning upphävdes. 

Förhören med de övriga fort 
satte under påskdagen varefter 
de släpptes. Under förhöret för
klarade sportfiskarna alt de gett 
sig ut i den bohuslänska skär
gården för att träna nattdyk
ning. Då det numera är förbju
det för sportdykare att fånga 
hummer framkallade det inträf
fade en stark reaktion inom fis
karkåren som även anser att 
upphävandet av beslaget. av ut
rustningen ej borde skett. 

Nya skeppare utbildade ,II Fjällbacka 


Den nya skeppargruppen samt framför dem från vänster: lektor 

Stanley Sernhag och lots Sylve Bräck. 


I början av april hölls avslut
ning på den kurs vilken pågått 
i Fjäll backa vari ett tiotal per
soner deltagit. Kursledare har 
varit lotsen Sylve Bräck, FjälJ
backa. Vid avslutningen fick tio 
deltagare sina examensprov 
godkända av lektor Stanley 
Sel'l1hag, Sjöbefälsskolan i Gii

teborg, sam t tilldelades veder-~ 
börliga bevis härför. Deltagarna 
är Olof Helmbro, Per-Erik 
Bladh, Enar Arvidsson, Kurt 
Börjesson, Leif Blomqvist, Kent 
K arlsson, Sture Andersson, 
Lars-Erik Jönsson, Sven-Olof 
Johansson och Tommy Chris
tensson. 

Hyr ett bankfack! 

Det kostar 


ntindre än ni tror. 

I bankfacket har ni alla era värdefulla 
papper i säkert förvar. Antingen ni har 
aktier, betyg eller några andra viktiga 
papper som ni :ir rädd om. Ni behöver 
aldrig leta i onödan, om ni tar för vana 
att alltid lägga era v:irdehandlingar 
bankfacket. 

Vilkommen ll1 till oss och bankfacket. 

~ GÖTABANKEN 

i 
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Lunnefågeln 


Han sitter på min bokhylla och 
sel' så högt.idlig ut, en herre i 
frack, Men det är något som 
bryter stilen. Det äl' näbben, 
som lånat några av regnbågens 
färger, mest rött, för sin utstyr
sel och väl det att danskarna 
kallar den sjöpapegoja. Han 
verkar så levande, men han är 
uppstoppad förstås, så som jag 
en gång förde hem honom från 
Färöarna, Som jag inte har nå
got porträtt av min lunne till 
hands just nu, så får jag visa en 
bild eftel' naturen. Denne islän
ning har just kommit i land 
från en givande fisketur. Bilden 
visar tydligt, att näbben är 
lämpad också för fiske och så, 
att han kan under dykning sam
la ett större antal småfiskar på 
en gång. Han lever av yngel och 
småfisk såsom sill och tobis, 

Man har även sett att han ötit 
grönsakel' såsom den köttiga 
skörbjuggsörten Cochlearia, som 
ju finns också i Fjällbacka yttre 
skärgård, På bokhyllan under 
honom står en bok "Puffins, by 
R. M, Lockley", Puffin är det 
engelska namnet på lunnefågeln. 

Författaren har långa tider levt 
bland lunnar på öar vid Stor
britanniens kuster. Boken rym
mer "allt vetande" om lunnen 
och rekommenderas. Som barn 
fick jag ofta höra talas om den
na besynnerliga fågel, som höll 
till och häckade på Stora Knap
pen där norrut i Väderöarna. 

Det var familjens vänner där
utifrån med de kända namnen 
som Hvalström, Nordberg, Nord
blom, Waldner m. fl. "Nu. hal' 
lunnen kommit", hette det, "och 
nu har lunnen gett sig iväg ut
åt havet föl' denna gången". Och 
så fick jag en gång i pojkåren 
- i seklets början alltså - till 
fälle att besöka den Stora Knap
pen och se de så omtalade fåg
larna, där de helt orädda pro

mEnerade omkring på den rym
liga avsatsen - stor som ett U
tet kammargolv - tog sig en 
smtur och vände åter. Intresset 
för den säregna fågeln var väckt 
och har följt mig genom åren. 

Gärna har jag gripit tillfället att 
förnya bekantskapen med "min 
fågel" även på andra håll än 
hemma på Väderöarna. Men 
några uppgifter om lunnaIna här 
hemma. I juli 1837 upptäcktes 
de på St. Knappen och på So
teskär utanför Hunnebostrand. 
Sannolikt hade de sedan länge 
häckat här. De följande hundra 
å : en föreligger helt få uppgifter. 

Ar 1E87 hade man räknat 40
50 pöl' på Soteskäl' och i sam
ma koloni 25-30 par. På Stora 
Knappen I'äknade Sten Norden
sköld, när han 1935 filmade, elva 
fåglar. Mr Lockley uppger i sin 
bok Puffins att Stora Knappen 
år 1944 hyste sex häckande par 
men 1951 inga. "Och på Sote
skär var kolonien år 1951 re
ducerad till omkring sex par". 
Aren 1972 och 1973 val' det inte 
några att iakttaga på dessa skäl'. 

Skall vi nu nödgas strykö lun
nefågeln från listan över i vårl 
land häckande fågelarter? Hop
pas vi slipper. För nu rappor
teras det, att man i april iakt
tagit några lunnar vid Sateskär. 

Och kanske länkel' dc stanna 
och slå sig ner där. Också i när
heten av Stora Knappen har en
staka lunnar setts även sedan 
de upphört att landa och höcka 
där. Så sa lotsen Alf Aronsson 
- en av de mera skarpsynta 
meddelarna därutifrån att 
han 1952 sett två lunnar i vatt 
net vid Håskär och 1965 ett par' 
vid Storryggen, alltså mitt på 
Väderöfjorden. Men kan vi inte 
v11nta att de kringstrykande 
fåglarna kan ta sina gamla bo
platser besittning? Svaret 

lror jag kan Res här. G enom alt 
berätta följande. - En gång n~ir 
jag passerade St. Knappen 
jag tror det var på 50-talet 
vad fick jag se'? Jo, ut ur lun
narnas gamla boskreva prome
nera:' en jättelik trut åtföljd av 
sin unge, ett riktigt jät tebarn. 

Och ovanför dem på berget stod 
ett par dussin trutar på parad. 

D~ gamb hyresgästerna - lun
narna _ var uppsagda föl' av
flyttning och de nya - Lrutar
na - tydligen redan flyttat in. 
Eller lättare sagt ägarna var 

Så här vill lunnarna helst ha 
det, om de skall trivas som allra 
bäst. Hyllor i bergväggen och 
en präktig gräsmatta som en 
grön mössa på toppen. Föl' lun
narna är också grävare och vill 
gärna ha något alt gräva i. Och 
de är utrustade med goda gräv
redskap: skarpa klor och fram
föl' allt har de den starka näb
ben som tjänst.gör som den slags 
hacka som vi kallar korp. Med 
dessa redskap kan de ge sig på 
den hårdaste grästorv och gräva 
ut gångar, som de här och där 
vidgar ut till I'eden. Här inne 
kan familjen lunne ha det lugnt. 

Och får ett säkel't skydd för äg-

Foto: Sverker Stubelius, Färöarna 1934. 

bortkörda och bostaden annek

terad. 

De här som söker bostad får viii 

ge sig av vidare norröver . Den 

r. änna~:e häckplatSEn hal' varit 
Söstel öyene i Oslcfiordens myn
nine:. Men min engelska källa 
uppgei' nu: "att denna koloni, 
om'o in g "-O par 1944, nu är ut
rotad". ::3å vi får la ett skutt 
~inda bort lill öarna utanför 
Stavanger och Haugesund för 
att finna de svenska lunnarnas 
närmaste grannar. Ön Utsira 
t. ex. hys~e 55 par år 1952. Och 
fOl'tsätter vi upp efter Norges 
västkust komme!' vi så småning
om i ett lunnarnas himmelrike. 

get - honan lägger bara ett ägg 
- och ungen "puiflingen", som 
en engelsman kallade honom. 

Men t.idigare var inte ens delta 
ställe säkert för den jagande 
människan som hittade på aU 
stick in i boet en med krok för
sedd stång och dra ut det arma 
oHret. Numera förbjudet liksom 
sättet att fånga fåglar på en un
cler fågelberget utlagd flotte med 
snaror anordnade. 

Fotot, jag tog, berättar inte om 
hur det såg ut en stund tidigare, 
då stora svännar lyfte för att 
hålla sig undan. 

Sverker Stubelius. 
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Vi hoppas lagfarter inom Ny vindflöjel UPIP
for/s. fran sid. I 

Fjällbackaområdet satt på Vetteherget 
Vid tingsrätten i Ströms~ad har 
följande lagfarter beviljats: 

Ingrid Myrin, Kullavik, på öds
målInnergården 1:153 i Kville, 
som hon för 27.500 kr. köpt av 
Östen Hedenfj e:l och dödsboet 
eHer Sylve Larsson. 

Olof Myrin, Studiegången, Gö
teborg, på Ödsmål Innergarden 
1:152 i Kville, som han för h. 
27 .000 köpt av Östen Hedenfjell 
och dödsboet d :er Sylve Lars 
son. 

Olof Bengtsson, Götebof,l, svägen 
34, Trollhättan, på Ödsmål In
nergål'den 1:113 i Kville, som 
han för 130.000 kr. köpt av Al
bin Högvall. Från toppen av Vettebergets norra 

sida synes Vindflö jeln vida omkring 
Alf Pedersen, Vårbackevägen 
13 H, Torslanda, på Edsten Ne  Redan på 1800-talet var Fjäll 
dergål'den 3:52 i Kville, som han backa-borna intresserade av
för 27.000 kr . köpt av Fjiill  vart vinden blåste. Kanske där
backatomter AB. för att denna stapelstad hade 

många köpmän, sjökaptener och 
Monica Hellberg, Sparbankshu övriga vilka voro införlivade 
set, Fjällbacka, på Falcktomte:'  med den dåtida ej föraktliga 
na 1:2 i Kville, som hon för som hemmahandelsflottan var 
80.000 kr. köpt av Stiftel sen hörande här. Kville Sparbank i 
Fjällbacka P ensionärshem. Fjäl1backa var i varje fall ini 

tiativtagare och bekostad den 
Torbjörn Larsson, Edsten, Fjäll  första vindflöjeln vilken upp
backa, på 5/ 8 av Flig. 1:2, Ed sattes år 1894 och nedtogs 1929 
sten Nedergården 3:5, 1/ 2 av Ed sedan den förmedlat vindrikt
sten Nedergården 3:4 samt Ed ningen under 35 år. Den hade 
sten H. Södergården 2:5 i Kvil  tillverkats vid J. L. Fredlunds 
le som han för 75.000 kr. köpt Plåtslageri i Fjällbacka. Sa mma 
<1\; Torsten LClrsson. år den togs ned uppsattes en ny 

vilken bekostades av municipal
Vid en numera gjord granskning månad Dessförinnan skall kom samhället och tjänstgjorde tillInger Magnil, Kullåsgatan 20 B,och jämförelse har kunnat kon munstyrelsen ha en information år 1953. Man var å ter i behovLilla Edet, på Jo re 7:20 i Kville,stateras att saväl tekniskt som med berörda fastighetsägare och aven vildflöjei och Segelsäll som hon för 27.500 kr. köpt avekonomiskt i bade anläggning företrädare föl' samhälls för skapet Norderviken trädde in iFritidsland AB.och drift är tunnelalternativet eningen. bilden och uppdrog åt Fred
odiskutabelt det bästa. Glädjan lunds Plåtslageri att tillverka en
de är också att Fjällbacka sam Diirmed hoppas vi från kom Irene Juntorp, Blidsberg, på Ed

ny vilken saltes upp 1953. Den
hällsiörening till kommunstyrel munstyrelsen att fullmäktige be sten Nedergården 3:87 i Kville, na vindflöjel blev dekorativ, 
sen genom en skrivelse förkla slutCll' i enlighet med förslaget som hon för 26.000 kr. köpt av 

tillverkad i kopparplåt och med 
rat tunnelalternativet som det och att vi därmed för all fram Fjällbackatomter AB. 

Fjällbackas vapen infällt i den
enda realistiska. tid kan utföra ett arbete som samma. Under förra året togs

möjliggör avvattning av aJ! be AB Skand. Elverk, Stockholm, den ned då de hårda vindarnaKommunstyrelsen hal' d~irför byggbar mark i omedelbar an på Ödsmål Sörgården 3:46 i förstört densamma. Kville Spar
beslutat föreslå kommunfull  slutning till samhället och att Kville, som det. för 25.000 kr. bank firar i år 80-årsjubileul1lmäktige utföra tunnelbygget byggnation för våra egnahems köpt av Gunnar Carlsson. sedan banken bekostade den
med början 15 aug. i år. Full  bygga re skall bli en realitet. första flöjeln med att bekostamäktige kommel' att besluta i Fjällbackatomter AB, på Edsten den som under våren har uppfrågan den 28 instundande juni Raymond Hansson. Nedergården 3:16 i Kville, som satts. Även denna har tillverkats 

det för 65.000 kr. köpt av Sven på Fredlunds Plåtslageri av för
Sahlström. nämligt materiaL 

Vid Vettebergets fot bakom Torget, blir inkörsporten för den 
eventuella bergtunneln. 

Besök Herrfriseringen i Fjällbacka! 


Allt i modern hårvård 


BENGT AXELSSON 

Telelon 0525 - 315 26 

PÅ SÖDRA HAMNGATAN I FJÄLLBACKA 

FINNER NI 


STUVBODEN 
Där bli Ni göra verk(jga f~lIJ! 

ETT BESÖK LÖNAR SIG 

tEL. 0525 - 313 50 ING-BRITT ENGBERG 
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"M·aJorbacken"har restaurerats 

Vinkel mot Norra Hamngatan reser sig den pittoreska kullet'
stensbelagda gatan upp mellan fastigheterna. 

Den gamla bebyggelsen öster 
om Norra Hamngatan i Fjäll
backa är avdelad av ett antal 
branta gator De flesta har mo
derniserats genom asfaltbelägg
ning, men det var en som räd
dades undan. Genom Hem
bygds- och Fornminnesför
eningens initiativ beslutade 
kommunen att denna kullersten
belagda gata skulle sättas om 
med befintligt material för att 
bevaras som ett kulturföremål. 

Enligt uppgift är gatan från 
1700-talet och fick sedermera 
sitt namn efter en fiskare vil
ken bodde mitt i backen och 
som kallades "majorn". Hans 
hustru "majorskan" innehade 
kaferörelse i den gamla fastig
heten vilken långt in på 1920
talet användes för samma ända
mål. Sista kaffeförsäljerskan var 

då den välkända tanten "Brö
soffi" hos vilken många hade ett 
lugnt och kärt tillhåll under 
bl. a. "torgdagarna" då man 
samlades till en kopp gott kaffe 
och en kaffekask ur medhavd 
plunta. "Majorens" namn var 
Anders Hasselqvist. Samtliga 
boende intill denna gata har 
lämnat sitt medgivande till att 
gatan fick byggas om till sitt 
ursprungliga skick. Stensättaren 
Sven Karlsson. har tilldelats 
uppdraget att bygga om "ma
jorsbacken" vilket han gjort på 
ett fascinerande sätt varigenom 
gatan fått sin urgamla arkitek
tur. Utrymmet för gatan har väl 
utnyttjats och rännstenar har 
anlagts för avledande av vatten. 

På ett trevligt sätt slingrar sig 
gatan fram förbi stugorna vilkas 
arkitektur i många fall minner 
om den gamla tiden. 

Regissör Åke Falck 
gästade under våren Fjällbacka 
dä)' de hade sitt högkvarter på 
Stora Hotellet. Sällskapet bestod 
av bl. a. Allan Edvall i huvud
rollen samt Mona Andersson, 
John Harrysson och Folke 
Hjort. Föl' TV skulle deltagarna 
spela in pjäsen "Nattens ko
nung". Platsen för denna till
dragelse var samhället Hec

höll sitt årsmöte i Hamburgsund 
den 27 maj under stOl' tillslut
ning. Att leda förhandlingarna 
utsågs Filip Arvidsson. Styrel
se- och revisionsberättelserna 
föredrogs och godkändes och 
ansvarsfrihet beviljades styrel
sen. Till ordförande för 1974- 75 
återvaldes Arne Fredlund. Till 
ledamöter i styrelsen återvaldes: 
Hanna Johansson, Arne Weisäth 
och Knut Christiansson. Revi
sare) na Gustav Holmark och Fi
lip Arvidsson återvaldes. Leda
möter i valberedningen blev: 
Östen Hedenfjell, sammankal
lande, samt Filip Arvidsson, 
Hanna Johansson, Erik Gustavs
son och Thure Oskarsson. Till 
ledamöter i Hembygdsrådet val
des Arne Fredlund med Erik 
Gustavsson som ersättare. Erik 
Gustavsson skall även repre
sentera vid Bohusläns Hem

Åke Falck flankeras här av sitt filmsällskap framför f. d. An
derssons Pensionat i Fjällbacka. 

Kville Hembygdsförening 

({)äLunlft.ot lal)f'.t al'-: 
FILM, KAMEROR med och uton utbytbort objektiv 

SYSTEMKAMEROR, PROJEKTORER. FOTORAMAR 

!tfttät: 
FOTOGRAFERING och KOPIERING 
REPRODUKTION oV gomlo foto till gomlo priser 

UTHYRNING AV PROJEKTORER OCH KAMEROR! 

({)ii!.ko-l/Ullen. ! 

SONNYSFOTO 

TANUMSHEOE (I. d. FJAllBACKA) TEl. 0525 - 20815 

bygdsförbunds årsmöte. Med
lemsavgiften beslöts oförändrad 
till tre kronor. Medlemsantalet 
utgör 745. 

Det beslöts att årets utfärd skall 
gå till Värmland. Till hem
bygdsforskaren Gustav Ericsson 
utdelades föreningens heders
jetong i silver för hans stora 
intresse och nedlagda arbete in
om arkivforskningen för byg
den. Det beslöts vidare att till
dela föreningens ordförande, 
Arne Fredlund, föreningens he
dersjetong i guld för hans in
tresserade arbete inom Hem
bygdsföreningen och fornmin
nesvården. 

med FiLmsäUskap 
strand, söder om Fjällbacka, och 
pjäsen var skriven av författa
ren Arne Lundgren, Hovenäset, 
redigerad av Åke Falck med 
sta)'ka släktdrag från Fjällbacka, 
samt för filmupptagningen sva
rade TV-fotografen Bo Tak, 
bördig från Hamburgsund. Allt 
i bohuslänsk anda. 

Val av hembygdsnämnder före
togs och blev följande: Fjäll
backa: Algot Torewi, samman
kallande, samt Sonja Broling, 
Bror Jansson, Nils Ericsson, Ar
ne Svennberg, Artur Johansson, 
Linnea Isaksson samt Lennart 
Karlsson. Hamburgsund: Filip 
Arvidsson, sammank., samt 
Astrid Gustavsson, Märta Ber
geby, Karl-Åke Hansson och 
Bengt Widengård. Kville : Han
na Johansson, sammankallande, 
samt Inger Johansson, Nils 
Nilsson och Bengt Erlandsson. 
Bl'anneby: Thure Oskarsson, 
s3.mmankallande, samt Artur 
Hansson, Allie Larsson och Rut 
Svensson. Rabbalshede: Eric 
Gustavsson, sammank., samt 
John Gustavsson, Harry Karls
son, Folke Olsson och Inger 
Aronsson. Frågan väcktes om 
bl. a. iordningställande aven 
mindre väg på Hamnerö samt 
reparation av "Stavas" stuga 
Hamburgsund. Utredning av 
förslagen skall vid tagas. 

I samband med årsmötet följde 
underhållning där sångare från 
Rabbalshede sjöng gamla visor 
till dragspelsmusik, Hanna Jo
hansson, Kville, medverkade 
med vacker solosång. Förning
ens ordf. Arne Fredlund fram
förde föreningens tack till a II a 
vilka arbetat inom föreningen 
på olika sätt. Han tackade även 
kvällens dame)' föl' förplägna
den under kvällen. 

i 

http:�Lunlft.ot
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Kville Sparbank 
 Toppmodern golfbana en vacker 

friti d sa ktivitet 

Med sitt vackra läge har den nya golfbanan blivit en attraktion. 

Bakom ligger tennisbanan. 


Det är FAAB Fritidsaktiviteter 
AB, Borås, som i år och fram
deles kommer att bjuda på den 
moderna golfbanan. Föreningen 
Fjällbacka Havsbad har till 
nämnda AB utarrenderat mar
ken med den gamla golfbanan. 
Enligt överenskommelse har ar
rendatorn åtagit sig att bygga 
om golfbanan vilket nu skett 
enligt modern arkitektur och 
hela anläggningen inbjuder till 
trevlig fritidssysselsättning. Vi
dare har upförts en kiosk där 

spelarna löser avgifter och häm
tar klubbor. Föreningen Fjäll 
backa Havsbad har bekostat 
uppförandet aven byggnad vil 
ken skall betjäna såväl golfba
nan som den intilliggande ten
nisbanan. Denna byggnad in
rymmer förrådsrum, 2 dusch
rum, 2 ve-anläggningar, 2 om
klädningsruum, varmvattenbe
redare samt telefon. Förestånda
re för golfbanan är hr Lars Sjö
lund. 

Här synes sportens allround-hus, där man ges tillfälle till 
omklädsel, dusch eller allt som behövs. 

bilI kIAM(,~en1aS Ijänsl! 


EACERI = C : A~~KUTERE = SIPECERI 

GLAS och PORSLIN m. ffi. 

Völkomna! EVA:s 
Tel. 0525/31014, 31252 

höll sitt o; dinarie årssamman
träde i sparbankens lokaler i 
Fjällbacka den 9 maj. Ordfö
randen Raymond Hansson häl
sade huvudmännen, tjänstemän 
och övriga deltagare välkomna. 
Därefter lämnade han en redo
görelse över bankens verksam
het under det gångna året. I an
ledning av verksamhetens goda 
resultat framförde hr Hansson 
styrelsens tack till samtliga 
tjänstemän vid bankkontoren 
samt till bankens kundkrets. 
Han höll till sist parentation 
över framlidne huvudmannen 
Gottfrid Johansson, Kville, och 
hans minne ägnades en tyst 
minut. 

Styrelse- och revisionsberättel 
serna godkändes och balansräk
ningen fastställdes enligt revi
sorernas förslag. Till revisorer 
valdes hrr Gerhard Rosander, 
Hamburgsund, och Bertil An
dersson, Rabbalshede. Styrelse
ledamöterna hrr Raymond 
Hansson, Fjällbacka, och Anders 
Johansson, Hamburgsund, åter
valdes. Till huvudmän återval
des hrr K. J. Bjering, St. Vrem, 
Gustav Svensson, Fågelkärr, 
Kjell Johannesson, Löska, och 
Bror ödbrant, Hamburgsund , 
samt nyvaldes Bengt Johansson, 
Kville. Ledamöter i berednings
utskottet blev hrr Arne Fred
lund, Valfrid Olsson, Einar 
Kristiansson, Bror ödbrant, 
Sven Kristensson och Bertil 
Norderby. 

Ur verksamhetsberättelsen fram
går bl. a. att sparbankens vinst 
utgjorde 42.231: 10 vilken förde 
lades enligt styrelsens förslag: 
2.000: - till allmännyttiga än
damål och 40.231: 10 avsattes till 
reservfonden som därefter upp

går till 1.029.735 : 05. översik
ten över sparbankens utveckling 
och tillväxt visar följande: ln
sätt'ningar under året (föregå
ende års siffror inom parentes) 
34.367.151 : 45 (27.376.927: 46), ut 
tagningar 32.103 .. 506: 70 (förra 
året 26.307.120: 40). Insättarnas 
behållning 38.087.506: 97 (förra 
året 34.137.536: 97) . 

Inlåningen från allmänheten, 
d. v. s. från alla andra kund
grupper än kl'editinstitut och 
fö rsäkringsbolag, ökade under 
året med 2.934 tkr eller 8,6 % 
och upp gick däl'med vid årsskif
tEt till 37.072 tkr. 

Sparbankens totala utlåning till 
allmänheten uppgick vid 1973 
års utgång till 31.824 tkr mot 
30.167 tkr vid 1972 års slut och 
ö!{ade därigenom med 5,5 %. 
Antalet utestående krediter 
uppgick vid motsvarande tid
punkter till 1.539 respektive 
1.568. 

Sp3rbanken innehar fastigheten 
Banken 1:1 i Fjällbacka. Fastig
heten som har ett taxeringsvär
de av 150 tkr har i bokslutet 
upptagits till 170 tkr. Brandför
säkringsvärde 700 tkr. 

Medelantalet anställda uppgick 
1973 till 10, varav i sparbanks
tjänst 9. Motsvarande siffra för 
1972 var 9 respektive 8. 

Löner och ersättningar till sty
relse och andra personer i le
dande ställning uppgick till 56 
tkr och till övriga befattnings
h~vare till 290 tkr. 

Vid årets slut omfattade filial 
nätet fYl'a filialer, nämligen i 
Hambmgsund, Gerlesborg, Rab
balshede och Kville. 

Industrier vill ha dräne
ring i Fjällbacka 

- En fortsaa utbyggnad av vår 
verksamhet hänger intimt sam
man med att Fjällbacka får ett 
barndaghem och att skolan ut
bygges för ett större antal skol
barn, säger ingenjör Erik Jär
und Inventing. Han anser att 
det' mest aktuella just nu är 
framdragande av vatten från 
Bolsjöarna till samhällena vid 
kusten. Skulle de företag som 
nu etablerat sig i Fjällbacka ut
vidga blir även tomtfrågan 
brännande, En torrläggning av 
det vattensjuka markområdet i 
östra delen av samhället blir allt 
mer nödvändig. 

Företrädare för 18 olika fön~tag 
deltog i ett sammanträde som 
Tanums kommunstyrelse inbju
dit till. Samtliga hade planer på 
att utvidga och göra nyinveste
ringar. Från kommunen deltog 
bl. a. kommunstyrelsens ol'dfö

rade Raymond Hansson, ordf. i 
cent;'ala byggn3dskommitten H. 
Bernbro, socialnämndens ordL E. 
Ande~ sson och byggnadsnämn
dens ordf. Erling AndeTsson. 

Signalraket tände gräset 

vid Fjällbacka 
En signalraket antände den 8 
maj gräset på södra delen av 
Fläskö utanför Fjällbacka. Det 
hade dagen före pågått militära 
övningal' i området, varvid bl. el. 

signalraketer kommit till an
vändning. På onsdagen upptäck
tes att det brann i gräset på 
öns sydligaste del, som inte är 
bebodd, och man kallade då på 
hjälp från Fjällbacka brandkår 
som skickade ut några mannar 
som också snart hade slagit ned 
tillbudet. 
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En sann historia om räven Micke 


FRITIDSHUS I SKEPPSTAD VID FJÄLL
O 

BACKAS UNDERBARA SKÄRGARD 

Naturskönt läge vid havet. Husen har 'hög standard 

med bl'. a. vintervattenledning och wc. Goda låne

villkor. Visning efter telefonöverenskommelse. 

Vägbeskrivning : Tag av fr. E6 vid Dingle mot Fjäll

backa. Kör väg 163 fr. Fjällbacka mot Hamburg

sund. Skyltar märkta: "Skeppstad" anvisar. 

FJÄLLBACKATOMTER AB 


Som liten fångades Micke ur ett 
rävgryt och skildes från sina -,.,. föräldrar och eventuella syskon. , Hans frihet att vid lämplig ål
der jaga och fånga andra djur 
fick han inte vara med om, utan 
han fördes in L den mänskliga 
civilisationen där han fick sin 
uppväxt bland fyraåriga Patrik 
och tvååriga Cia vilka blev väl
digt goda lekkamrater. 

Men ingen skall tro alt han in
te har kontakt med yttervärl
den. Micke har egen bostad 
utanför husse Lennarts och mat
te Evas bostad där man kan 
hälsa på honom om man tar en 
promenad förbi. Han är mycket 
intelligent och vaken och in
spekterar med stal' vaksamhet 
den som kommer och är nyfiken 
på hur han bor. Mic.ke tillåter 
dock inte att man vidrör hans 
bostad genom att peka på den 
nätbeklädda våningen. Han ru
sar dit och med ett gäHt skrik 
biter han i nätmaskorna varef
ter han hoppar upp i sängalko-

Micke är mer intresserad av Cias leksak än. den boll som Patrik 
vill låna bort. 

ven i andra våningen. Micke 
blir mycket nöjd när husse tar 
honom med in i familjens bo
stad. Här träffar han Patrik och 
Cia som börjar leka med ho
nom. Leksakerna består huvud
sakligen av bollar vilka skiftas 
mellan dem. Micke är även ny
fiken på vad matte sysslar med 
i köket, och tittar upp på ar
betsbänken om det möjligen 
kunde vankas lite godis. Han 
synes ej gilla när husse lar ha
nom upp i knät utan befriar sig 
ur denna fångenskap. Till sist 
låter han sig väl smaka mjöl
ken som matte serverar på ett 
fat. Micke är en vacker räv och 
har nu uppnått en ålder av ett 
och ett halvt år. Men inget 
skulle nog uppskattas högl'e än 
friheten även av Micke trots att 
ett sådant äventyr kunde kosta 
livet. Att få leka med de fyra 
unghararna vilka själva leker på 
angränsande åker eller de fa
sankulIar borta i buskagen tor
de varit toppen. 

Vårfrugatan 1, 541 00 SKOVDE 


TELEFON 0500-85200, 15/6-15/8 0525-31597 
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Stor ökning av anta'let 
nybörja re Fjä LLbacka 

... 

Tre ny börjare fram för gamla kyrkskolan i Fjä llbacka som kansk e 
å ter kommer i bruk : Claes Jämnd, Camilla Andersson och 

Stefan Börjesson . 

Fjällbacka var d en plats som 
kunde r edovisa den största ök 
ningen nya sk ole leve r jämfört 
med förra å rets inskri vningal'. 

Anta le t n ybörjare som skrevs in 
förra å ret var tio stycken , e tt 
anta l som i år nästan fö rdubb 
la ts. Vid den inskrivning som nu 
skedde, uppgick anta let till J8 
stycken. 

D et stigande anta le t skolbarn i 
Fj ä llbacka har även m edfört a t t 
m an börjat planer a för en r eno

ver ing av gamla k y rkskolan, 
d e tta sedan Håkeback ens skola 
har blivit för trång. 

H ela anta le t nybörjare inom 
Tanum utgjorde 137 stycken, en 
ökning med 14 jämfört med 1973. 

Tanumshede hade öka t m ed 5 
och va r 37 stycken. Grebbes ta d 
h ade 19, lika m ed 1973, Ba cka 
skola i Bullaren 21 , e tt plus m ed 
5, R abbalshede 12, H am burg 
sund 22, Hogens skola , Lur, 8 
styckcn n ybör ja re. 

1j1J@dend e·~n 8.an1t 

Kville Sparbank 

...3)2:
~ 

I a((a bankärenden vänj Eder 

ti(( Sparbanken 

FJÄLLBACKA Tel. 0525 - 31018, 31380 
Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 


Rabbalshede och Kvil/e. 

Oppningstlderna är lör Gerlesborg Ir.o m. 1973: 


måndag 10.00-13.00 

Iredag 14.00-18.00 


Tanumsprolesl Simskolan vid 
mol skolbeslul Sölviksbadet 

Skolsty re lsen i Tanum har vänt 
sig till regeringen för att få börj a r den 24 juni och s luta r den 
länsskolnämndens beslut om att 20 juli . Till lärare har nya n
inrätta en B-klass i å rskurserna 

ställts Agne ta Svensson, Möln1 och 2 i Fj ä llbacka ändrat. 

Kommunen vill i s tä lle t ha två dal , och Tia Kren~lel', Malmö. 

A-klasse r - d . v. s . a tt å rskur

se rna läser åtskilda . 


Kommunen visa r med siffrol' 
fr ån länss!y e lsens barnbidrags  ~ 
statistik aU e levantalet i de bå 
da å , s 'w rserna ända fram till @röna Idd
1981 in te någon gång kommer 
a tt underskrida 26 e lever för Stället med den godo 
båda k lasse rna. 1975-76 räknar maten och hembakat
kommunen dessutom m ed 32 

kaffebröd .eleve r och en sådan stor klas~ 
k an in te accepteras. 

Matsal 
PUB och Barservering 

i trivsam miljö. Fiskeri,slyrelsen förde
HARlIGT FATOl 

lar bensinskatiemedel 
Bio: söndag, måndag, 

Ef te r förslag från la ntbr uks  tisdag, onsdag och torsdag 
nämnden har Fiskeris ty re lsen 
förd ela t sammanlagt 632.300 kr. Dans: Iredag och lördag 
för innevarande budge tår. Av mellan kl. 21 .00-01.00 
dessa m ede l h a r Väs tkustfiskar_ 
nas avd. 34 i Fjä llbacka e.rhå llit 
500 kr. för ombyggna d av bryg  jröna Ilids 
ga. Utöve r de 25.000 kr . som i 
fj ol r eser verades för å tgärder ~"nsiClna! och ~iografinom Fjä llbackaområdet ha r nu 
yttel'ligare 10.000 reserv e ra ts fö r FJÄLL8ACKA TEL. 0525/31041 
uh'edning av å tgärde l' i norra 
länsdelen i syfte a tt bilda en 'Välkommen! 
s~örre ekonomisk organisation. 

SiwQn o. Bernt HanssonFiske ristyrelsen fö rklar a r s ig 
positivt inställd till en samman
s lagning av de ekonomisk a för 
eningarna. 

BRYGGDANSARE 

Vi har mgen entreavgift 

Vi har mgen dans-avgift 

men vi har stora utgifter, så 

GLOM INTE LÄGGA EN,SLANT I TUNNAN 
Fjäl/backa Havsbad u.p.a. 

A NNA=/v\AJAS 
Tel. 0525/31371 JllanLLtaktlil 
FJAllBACI\A 

VALSORTERA D MANUFAKTUR
MO DE- OCH SYBEHORSAFFAR 

http:14.00-18.00
http:10.00-13.00
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Seglingssommaren 1974 
När detta läses stå r vi på trös ta på olympiska banor utanför 
keln till en ny och, som vi hop Dannholmen eller på Musöfjor
pas, framgångsrik seglingssom den, beroende på vädret. Dagen 
mar. En del av oss hade kanske därpå, tiöndagen den. 14 juli går 
lite kämpigare än vanligt med SSN:s traditionsenliga Högsom
att få våra flytetyg täta efter marregatta av stapeln med start 
denna rekordtorra vår men nu utanför Badholmen. 
har segel- och båttrimningen 
kommit i gång på allvaI' och Denna komprimerade seglings
några av oss har redan varit ute helg tror vi kommer att inne
på årets första kappseglingar. bära att fler seglare, hemma

hörande på andra ställen än 
Innan jag närmare går in på F jällbackas omedelbara närhet, 
sommarens aktiviteter vill jag l{Qmmer finna mödan värt att 
först passa på alt göra en slut besöka oss. Della har även del
summering av förra som.marens vis besannats sedan Västkustens 
stora seglingshändelse, nämligen Folkbåtsklubb (VFK) beslutat 
Soling-SM. Att detta an'ange att förlägga sin familjevecka till 
mang blev en stor succe för så, Fjällbacka-skärgården lagom till 
väl SS Norderviken som för d essa seglingar. Den 17 juli
Fjällbacka står i dag helt klart. kommer dessutom speciella folk

båtsseglingar att anordnas på
Det positiva intryck som våra samma banor som Soling-SM
seglande vänner fick under SM gick förra året. Dessa seglingar
veckan har de glädjande nog kommer att anordnas gemensamt
fört vidare till andra klassför av SSN, VFK och BJK i Greb
bund och SSN kommer numera bestad. De folkbåtsseglare i 
mycket snart upp i diskussio SSN som önskar deltaga i den
nerna då det gäller att placera na till synes trevliga familje
större seglingsarrangemang. J ag vecka, som avslutas med folk
vill i samband med detta även båtsegling i Grebbestad d n 21 
passa på att tacka alla som juli kan kontakta undertecknad. 
hjälpt till att göra detta alTan
gemang så lyckat, och jag tän SSN:s klubbmästerskap, som 
ker då inte enbart på de som kommer aU bestå av fem del
var engagerade i själva täv seglingar går av stapeln den 27 
lingarna utan även på dem som -28 juli och lördagen därefter 
hjälpt till i bakgrunden på ett är det dags för augustil'egatta
eller annat sätt såsom exempel med efterföljande seglarfesl.
vis att ställa rum till förfo Den speciella OK-seglingen Sa
gande. ga Cup avslutar slutligen seg

landet här i Fjällbacka.
Vad kommer då att hända un
der denna sommar. Ja, något Förutom dessa "stora" arrange
SM blir det inte i år även om mang anordnas träningssegIingar 
en del rykten har velat göra varje måndagskväll och d ess 
delta gällande. J ag tror dock utom kommer juniorsektionen
att vi även i år har möjlighet att anordna tre juniorseglingar
att erbjuda arrangemang värda under juli månad. 
att minnas. Speciellt tror jag att 
våra folkbåtsseglare får anled Att fullständigt presentera
ning att trimma sina "folk er" SSN:s program för den kom
lite extra och likaså finns det mande säsongen ställer sig av 
anledning för den s tora grupp naturliga skäl svårt i dessa be
seglare, som har båta r utanför gränsade spalter. En del arran
de etablerade klasserna, att ta gemang är, när detta skrives,
sig en extra duvning i kappscg dessutom endast på planerings
lingsreglerna. stadiet. Jag vill därför rekom

mendera alla seglingsintresseraDititanskappseglingen Väderöar
de att noggrant följa vad somna runt, som vi tidigare vaTit 
sätts upp på SSN:s anslagstavla,vana att segla i augusti, kom
där finnes plats för överraskmer i år redan lördagen den 13 
ningar.juli . Samma dag kommer SSN 


även att anordna en julle-regat- Olle Paulson, SSN-ordf. 


Seglingsprogram 

1:3 	 juli Väderöarna runt, kölbå 27-28 juli Klubbrnästerskap, 
tar. alla klasser. 

13 j.uli Jolleregatta, jollar. 
11 juli Högsommarrega tta, alla 3 aug. Augustiregatta, alla kbs

klasser. ser. 
17 	 juli Folkbåtssegling, Nordiska 

folkbåtar. 17-18 aug. Saga Cup, OK. 

Fjä llbacka seg la rskola 
Kurser sommaren 1974 

Segling, navigation, båtvett. Vecka 5 15/7-20/7 Nybörjare + 
fons.kurs 

Samtliga kurser börjar månda
gar' kl. 09.00 och pågår dagligen Vecka G. 22/7- 27/7 Nybörjare + 
till kl. 15.00. På lördagarna hålls forts.kurs 
avslutning för resp. veekokurs. Vecka 7 29 / 7-3/8 Nybörjare + 

forts.kurs!<' ör nybörjarkurserna och "La

dies week", krävs inga som helst Eleverna bör varje dag till seg

förkunskaper. Varje elev skall larskolan medbringa fullt om

dock vara simkunnig samt inne byte kläder och vid l'egn nödiga 

ha fly tväst. ") regnkläder. 


Kurtiavgiften är 240: -, vilket 
avslutas fred. 21 / 6. 
'J Kurs 1 börjar sönd. 16/6 och 

ink l. kursmaterial. Vid anmälan 
skall anmälningsavgift 90: - kr. 

"l Flytvästar uthyres genom oss. insändas medan restavgiften 150 
kr. betalas vid kursstarten.Vecka 1 16/ 6-21 / 6 Nybörja rkurs 
Fjällbacka SeglarskolaVecka 2 24 /6-29/6 Nybörjarkurs Box L8, 45071 Fjällbacka 

Vecka 3 1/7- 6/7 Nybörjare+ Tel. 0525/31.560. 
fortsättningskurs Bank: Götabanken, bankgiro 

Vecka 4 8/7-13 / 7 Nybörjare+ 181-9499 

forts.kurs + Ladies week Postgiro 872760-4. 


Fjällbacka Seglarskola 

THEFON 0525 - 31560 

Nybörjarkurser "ladies Week" 


Fortsättningskurser Båtshop 


Båtuthyrning 


~oft"( 
om 

SPORT 

V!II 6e6~6.6~6.6 • 

B-laget har kommit igång även 
i år och sp elat en rad tränings
matcher. Allt tyder på även häl' 
att det kommer att gå hyfsat i 
serien. En plump i det s. k. pro
tokollet gjordes dock när lage l 
var på besök i Strömstad och 
fick "på moppen" av IFK:s B
lag med hela 9--1. Vi får hop
pas att dett.a var en engångsfö
reteelse. I serien har när detta 
skrives laget spelat 2 matcher. 
Första matchen gick i Hamburg

sund och där vann FIK med 4 
- O. Samma siffror blev det i 
mötet med HäUevadsholm, men 
till HSK:s fördel. 

Vi återkommer även här med 
ett utförligare reportage till näs
ta nummer. 

Juniorlaget 
Fjällbackas juniorer sonl två år 
i rad varit uppe i finalen i Bo
husläns Juniol'-DM är i år av
sevärt försvagat. Det har skett 
en generationsväxling (sådant 
som alla lag råkar ut för förr 
eller senare) och detta har gi
vetvis satt sina spår. L aget spe
lar en trevlig och nätt fotboll 
men effektiviteten är kanske in
te vad den borde vara eller rät 

fort,. ,id. 17 
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for/s. (Tån .. id. /6 Fj611backa IK började bra 
Juniorlaget 

tare sagt sådan som den var för 
ett pJr år sedan. I JDM för i år 
lottades laget hemma första 
matchen mot Stångenäs. Fjäll 
backa vann med säkra 3-0. 

Söndagen därpå var det tyvä rr 
helt stopp. Hällevadsholms SK, 
som för övrigt alltid har mycket 
fina pojklagsspelare och junio
rer, vann den snabba och trev 
liga matchen med hela 4-0. 
Fjällbackas juniore r är således 
borta för i år i JDM, men vi får 
hoppas att laget kommer till 
baka nästa år. Då ä r en del av 
de nu alltför unga grabba1'l1a e tt 
år äldre och med detta betydIigt 
stabilare. Ett år betyder mycket 
i 16-17-årsåldern. 

Fjällbacka IK slogs ut 
ur DM 

Fjällbackas representationslag i 
fotboll ställde i år upp i stora 
DM och fick äran att på borta
plan möta Kungshamns IF. 
Kungshamn som för ett par sä 
songer sedan spelade i div. U. 

Det gick dåligt för de våra. För
lust med 3-0 får ändock be
tecknas som hedersam. Ur tid
ningsreferatet framgår att FIK 
kämpade väl och hade faktiskt 
flera chanser till att "näta" men 
KIF:s rutin och styrka avvärj
de alla tendenser till bak
längesmå l. Fjällbackaspela1'l1a 
Lars Engberg, Dan Karlsson och 
Jan Gröning får mycket beröm 
för ordnat spel. 

Ny ordförande Fjäll

backa IK 

Fjällbacka IK valde vid sitt års
möte Stig Berg till ny ordf. ef
ter Karl Erik Uttgren som av
sagt sig uppdraget. I övrigt be
slår styrelsen av Lars Engberg, 
Stig Samre, Sven Uno Berggren, 
Ulf Carlqvist och Bertil Hell· 
berg . Lagledare för A-laget Stig 
Berg och för B-laget Ulf Carl
qvist. 

Valberedning: Bengt Olofsson, 
sammankallande, Karl Erik 
K arlsson och John Johansson . 
Gymnastiksektionen: Adele Berg 
och John Johansson. 

Klubben. som innevarande å .. 
spelar i Bohusserien, har 250 
m edlemmar. I ungdomsfotbollen 
har F IK 80 a ktiva pojk-, knatte
och junior spelare som under fö
regående sommal· spelat 89 mat
cher. 

Efter förhandlinga1'l1a överläm
nades blommor till Karl Erik 
Uttgren som avtackades för silt 
arbe te i klubben. Såväl Uttgren 
som leda ren för ungdomsfotbol
len Berti l H ellberg fick även 
klubbens märke i brons som be
vis fö r mycket gott arbete för 
FjiHlbacka IK. 

Som vi redan i decembernum
ret av Fjällbacka-Bladet nämn
de, vann FIK sin serie Norra 
Bohusserien och tog steget upp 
i Bohusserien, den serie de utan 
tvekan hör hemma i. 

Av vårens träningsmatcher att 
döma skuile FIK klara sig bra 
i den högre serien. Laget gjorde 
en bra match mot IFK Ström
stad och förlorade knappt efter 
mycket bra spel från båda sidor. 
2-1 blev resultatet till Ström
stads fördel och detta är inte 
mycket alt säga om. IFK spelar 
i en högre serie och har bätt re 
spelarmaterial. Grebbestad gäs 
tade Fjällbacka och vann med 
2- 0. Även här gavs prov på 
fin fotboll. Färgelanda kom till 
Fjällbacka den 1/4 och fiek se 
sig slagna med 3-0 efter e tt 
överlygande spel av hemmala 
get. Fjällbacka slog även ÖV€I'

by med 3-1 och Uddevalla IS 
med 5-2 innan det var dags för 
den första matchen i Bohusse
den. 

Fjällbacka började hemma mot 
Hunnebostrand och vann pre
miären med 3-2 efter 1-1 i 
halvtid. Result.atet far anses 
rättvist då Fjällbacka hade det 
mesta av spelet på plan oeh även 
hade d e avgjort farligare anfal
len. Med litet tur kunde dock 
gäs terna klarat ena poängen då 
de tiLldömdes en straff när en
dast några minuter av matchen 
återstod. Den brändes dock och 
slutresultatet blev a tt Fjällback~ 
hade bärgat sina första två po
bing i Bohusserien. 

Den 27 april hade laget en svår 
uppgift i Lane borta. Det visa
de sig också alt IFK Lane blev 
för svåra att talas vid. De vann 
"dl abbningen" med 4- 2, ett re
sultat som enlig t pressen får be
tecknas som rättvist men kan
ske något mål för stort. En bra 
match således av Fjällbacka och 
förväntningarna steg bland de 
100 åskådarna söndagen därpå 
när Stångenäs kom på besök. 
FjäUbacka tog initiativet om
gående och hade ledningen i 
palls m 2d 2-0. Båda målen in
sp elade av cf Gunnar OLsson. 
Ett missöde inträffade dock i 
denna match. När endast 6 a 7 
minuter återstod av den första 
halvleken sprang oturligt nog 
Fjällbackas målvakt Kurt Len
nart Hermansson och ch Karl 
Axel Granqvist ihop så illa att 
Hermansson fick lämna planen 
och via transport till Strömstads 
sj ukhus sy en illa skadad hand. 
Han hade fått ett djupt sår vid 
tummen och blir borta i flera 
matcher. Mycket oturligt. I må
let uppträdde seder mera under 
samma match Jan Gröning, och 
hade stor framgång. Han släpp
te in endast en boll, men efter
som Fjällbacka genom Gunnar 
O~sson ännu en gång slog in ett 
mål blev slutresultatet 3-1 till 
Fjällbacka. Bra gjort med tan
ke på de missgynnande yttre 
förutsättningarna. En målvakt 
betyder så oerhört mycket för 
laget. Hela försvaret kan lä t t 
komma i otakt och ödesdigra 
brister uppstå. 

Den 12 maj hade FIK aU ta 
sig an serieJedande Myckleby på 

Oslodamer åkte 18 'mi,l För att 


Det är som på sommaren ansåg Anita Grevstad och Hedda 

Giertsen när de följer Solveig Bilow-Olsens slutputt på 


Anråsbanan. 


Vi har rest 18 mil för att få torsdagen den 16 maj åkt. bil till 

spela på riktigt grönt griis, om Fjällbacka golfbana. Våren ha

talade de oslodamer som på de inte kommit lika lång t i 05

bortaplan. I målet hade man 
placerat Bertil "Pajor" Johans
son, för övrigt var laget iden
tiskt med tidigare. Bertil gjorde 
en alltigenom bra match, men 
tyvär r hjälpte detta föga efter
som hemm alage t vann m ed 2-0. 
Båda må len tillkom i första 
halvlekens 5 första minuter. En
ligt lagledaren Stig Berg var 
d essa båda må l rena schabbel
mål. De återstående 85 minuter
na hölls aavgjort O-O. Myckleby 
äl" bra, det vet vi, men vi hade 
en boll inne som blev av oför
klarliga skäl bortdömd och ha
de även chanser till ytterligare 
målkänning, sade Berg. Men till 
lade han, vi tar d em i returen 
på hemmap lan. Vi får hoppas 
detta. 

När detta präntas ner har så
lunda Fjällbacka spelat 4 m at
cher och har 4 poäng. Två vun
na och lvå förlorade. Det skall 
bli intressant att följa den vi
dare utvecklingen för laget och 
vår t tips är att FIK blir 6:a i 
serien, när det är dags i höst 
a tt summera. Vi s kall se hur rätt 
vi får! I varje fall tror vi att 
Fjällbacka "hängel· kvar" i Bo
husseri €n. Spelet som hitintills 
v isats tyder på delta. Det skall 
även bli intressant att se hur 
det går med vårt gamla påstå
ende att "Det är lättare att 
klamra sig kvar i Bohusser ien 
än att vinna Norra Bohusse 
. " flen. 

Vi hör av oss igen till hösten, 
och vi önskar det nykorade bo
husserielaget all framgång. 

-Jin-

Få spela goLF 
lo-trakten som här i norra Bo
huslän, och då körde H edda 
Giertsen, Anita Grevstad och 
Solveig Bilov-Olsen till FjäJl
backa. 

Förutom de tre k vinnliga nor
ska spelarna från Bogstads 
Golfklubb i Oslo, har under 
veckan Anråsbanan besökts av 
ett mycket stort anta l spelare 
(rån andra orter. Banan ä r även 
mycket grön och vä lskö tt på e tt 
sä tt som påminner om somma:· 
kondition vilket även gästerna 
frå n grannlandet framhöll. 

Söndagens Greensome - poäng
bogey _ vanns av B . Hugosson 
-R. Hugosson med 39 poäng; 2. 
Källander-Sandelin 32; 3. Åke 
Hugosson-Karin Hugosson 32; 
4. Carlqvist-Carlqvist 30 och 
Grunditz-Birgersson 29 poäng. 
Tävlingsledare var Lars Erik 
Grankvist. 
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Klubblokalen besågs 


Från vänster: Arne Fredlund och Arne Svennberg vilka till
hörde fotbollselvan på 1920-talet samt från höger FIK:s mång
årige kassör Wicke Widelius och Erland Järund vilken troligC'n 

v :lrit den yngste ledamoten i FIK:s styrelse. 

Fjällbacka IK:s nya klubblokal att beskåda klubblokalen vur' 
vid Norra Hamngatan besågs av mycket belåtna med vad de fick 
ett 25- tal personer från Fjäll se. Kaffe med dopp bjöd FIK 
backa med omnejd som varit på och de t småpratades och be
med och skänkt bidrag eller på rättades om gamla tider och de 
annat sätt hjälpt till med att yngre medlemmarna hade idel 
restaurera upp den gamla loka Öla föl' detta. Arne Fredlund 
len som tidigare ägts av cen berättade om när klubben bil
tralföreningen men som nu är dades och hur det gick till förr 
i kommunens ägo. FIK hyl' av när man spelade fotboll eller id
kommunen och hal' i denna kade allmän idrott. Hugo An
byggnad fått en allt igenom för dreasson hade också många 
träfflig samlingsplats föl' många minnen som verkligen val' trev 
av klubbens aktiviteter. Där liga att höra på. Arne Svenn
återfinns förutom Fjällbacka berg b rättade och skänkte f. Ö. 

IK:s alla lag från A-lag till en mycket fin båt till klubben 
knattelag (inalles ett IOO-tal som numera pryder styrelse 
spelare) även damsektionen rummet på den övre våningen. 
med alla dess aktiviteter. SSN Vicke Widelius som i en rad av 
hal' haft lokalen vid seglingar ål' varit kassör för klubben 
och senast vid SM för Soling fann sig väl till rätta och del
klassen var den i centrum föl' tog livligt i när "de gamle" 
händelserna. Den tjänstgjorde tittade på äldre kort från gång
då som sekretariat. na dramatiska fotbollsmatcher. 
De Ijällbackabor som inbjudits Ivan Berg, Erland Järund och 

Man lyssnade gärna på de gamla historier som passade väl i den 
rådande miljön. Från vänster: Carl Clementzon, Helmy Bohlin, 
Anna-Maja Johansson och Yngve Hugosson, finner det; trivsamt. 

Från vänster: Stig-Tore Berg, Bror Jansson, Ake Hugosson 
samt Arne Svennberg som berättade om den båt han överläm

nade till lokalens prydande. 

Lennart Svensson hade även dc 
mycket att säga och syntes tri
vas väl i den nya lokalen. Käl
larmästare C. O. Clemenzon och 
bröderna Åke och Yngve Hu
gosson har skänkt värdefulla 
saker till lokalen och tyckte d et 
var roligt att få titta på skapel
sen nu när den ändock stod så 
gott som klar. Evert Waldner 
hade även han minnen att be 
rätta som livligt uppskattades. 
Nils Christensson och Bror 
Jansson, Anne-Maja Johansson 
och Helmy Bohlin hade hjärtans 
roligt åt alla minnen som berät

tades. John Johansson och Stig 
Berg berättade om hur det hela 
hade börjat, hur klubblokalen 
sakta men säkert tog form, hur 
Thordenstiftelsen hade anslagit 
10.000 kr. till lokalen, hur alla 
välvilligt hade skänkt (ör att 
hjälpa FIK att finasiera denna 
lokal och hur hjälpsamma våra 
damer både i och utanför dam
sektionen varit. 

En trevlig och mycket lärorik 
afton där blandningen gammalt 
och ungt FIK och supporters 
stod för underhållningen. 

När det skall dukas upp till fest för så
väl små som stora sällskop (upp till 200 
göster) tala med hovmästaren för nyreno

verade och moderna 
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Fragment ur en sommar 

Visst var det väl Monicas sommar. 


Ur seglingens fröjder och magonda föddes den 

Sommaren, Sommaren. 


Den första bindan, den första chokladasken -

Noblesse och Han, han hette Stan. 


Men också den första kärJekstaggen (dansar han med Kajsa än'?) 


I ena stunden partyslor - i andra tomfJaskplockande 

med pojkarna tre. 


Så trevligt föl' mamma och Inger därnere 

med gemenskap och kaffeträffar tills karlarna kom. 


Och vänskapen, trivseln meIlan oss. 

Kom den med solen som gjorde oss vackra 

eller kom den genom pappa som slapp oro och ångest'? 


Glöm inte morgnarna. Då brödlukten från Evas var 

signal om grötfrukost och matsäckspackning. 


Iväg, iväg - varthän i dag? 

Sälvik, Hamburgö eller rödmålad eka? 


Och Dan han dök med fötter och utan 

och klarade Borgarn och bronset med glans. 

Och spelade boccia och hängde på dans. 


Kom också ihåg alla de barn. Lyckliga 

Alltid på språng. 


Samtalen hem. Allt väl och med Er? 

Tack mamma. Allt tack vare Dig. 


Vemodet kommer. Allt har ett slut. 

Verandaavslutning med räkor och vin. 

En kvällspromenad med finalkaraktär. 


Nog tål detta att leva för och tänkas på. 

Till nästa sommar. 

Men oro och ängslan jag känner. 


HUl' länge får lycka bestå? 
RK 

FFF- INålen 
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 tiJJ stånd! Det är en 
mycket snygg nål enligt nedanstående kliche i silver och blått i 
storlek 14x 9 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! 

Bliv medlem i FFF 

Till 

Föreningen för Fjällbacka 
c/o F:a Johns Skor 
F'JÄLLBACKA 

_-~!'::"''''''r''1 

V. g. sänd per postförskott omgående st. FFF-nålen il 3: 75. 

Namll 

Adress 

Dö/koHll1a lill 

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


Sommartid D A N S fem kvällar i veckan 


Ny festvåning. Nytt konferensrum för 50 personer 


Modern Barservering i nygammal stil. 

Telefon 0525/31003 

SNITTBLOMMOR KRUKVÄXTER BORDS

DEKORATIONER BLOMSTERARRANGEMANG 


KRANSBINDERI UTFÖRES 


KARRABY ANDELSII~ADGARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523 - 5 3155 

f:A 


Bad och Fritidskläder i stor sortering. 


FJÄLLBACKA TEL. 0525 - 31007 


För Värme-, Olja- och Sanitetsinstallationer 

kontakta S T I G II N D ft 

Billighetspris å elektroniskt överfyllningsskydd 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 


FJ;t\llBACKA - Tel. 0525 - 312 70 


1Um i", o.c4 ~ 
efter våra priser på kameror, film och 

färgkort 

åo.m tie att ftim~ 

PERCY'S FOTO 
TEL. 0525-31690 
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90 år 

15/ 8 Fru Anna Kadsson, Öds
mål, Fjä'llbacka. 

85 år 

8/9 	 Fru Elin Isaksson, Fjäll 
backa. 

9/ 11 	 F. trädgårdsmästaren Knut 
A Ifredsson, Liden, Fjäll 
backa. 

12 / 11 	 Fru Ellen Pålsson, Kalvö, 
Fjällbacka. 

80 år 

28/ 9 	 F. hemmansägaren Knut 
Rudolf Knutsson, Fjäll 
backa. 

22/10 	F. fiskeritillsyningsman 
Johan Mjölner, Fjällbacka. 

75 år 

16/9 	 Fru Rossia Arvidsson, 
Källvik, Fjällbacka. 

70 år 

23/7 	 Herr Ernst Martinsson, 
Fjällbacka. 

22/9 	 F. verkmästare Gunnar 
Brattefeldt, Bräcke, Fjäll 
backa. 

28/ 9 	 F. konservarbetare Len
nart Bräck, Källvik, Fjäll 
backa. 

65 år 

16/8 	 Snickaren Ival' Ohlsson, 
Ekliden, Fjällbacka. 

16/ 9 	 F. handelsförest. Arndt 
Berggren, Fjällbacka. 

3/10 	Fiskaren Johan Eliasson, 
Gåsö, Fjällbacka. 

18/ 10 	Verkmäst. Gustav Bark
stedt, Fjällbacka 

15/11 	Fiskaren Bertil Arvidsson, 
Kalvö, Fjällbacka. 

]6/12 	Fru Lina Bräck , Fjäll 
backa. 

legala notiser 


60 år 

18/ 8 	 Fru Inga Aronsson, Fjäll 
backa. 

11/9 	 Chaufför Karl Johansson, 
Fjällbacka. 

24 / 8 	 Fiskaren Mårten Mellgård, 
Dyngö, Fjällbacka. 

6/10 	Fru Eva Johansson, Fjäll 
backa. 

25/ 11 	 Fiskaren Vilhelm Jonas
son, Fjällbacka. 

2/12 	Fru Ingrid Widelius, Fjäll 
backa. 

50 år 

20/ 8 	 Fiskaren Tore Johnsson. 
Hästvam, Fjällbacka. ' 

21/8 	 Fru Greta Bohlin, Fjäll 
backa. 

3/ 10 	Fru Karin Granqvist, 
Fjällbacka. 

14/12 	Astrid Lilja, Bräcke, Fjäll 
backa. 

22 / 12 	Herr Göran Lilja, Bräcke, 
Fjällbacka. 

23/1 2 Elektriker Rune Hem'iks
son, Fjällbacka. 

26/12 	Fiskaren Ivan Holmberg, 
Dyngö, Fjällbacka. 

Födda 

4/12 	Anna Ida Karin d. t. Karl
Olof Clemens Klemensson 
o. h. h. Britt Carmen Stu
resd: r f. Alkhed 

29/1 	 Torsten Gunnar Joakim s. 
t. Leif Rune Torstensson 
o. h. 	 h. Kerstin Elisabet 
f. Benettsson 

30/1 	 John Allan s. t. Courne
lius Wouterius Zwetsloot 
o. h . 	h. Kerstin Marianne 
f. Kristensson 

23/ 2 	 Rune-Mikael s. t. Rune 
Herner Lindgren och An
na Sylvia Andreasson f. 
Auvoja 

3/ :3 	 Cad Marcus s. t. Alf Bel' 
til Wiik o. h. h. Lena Mar
gareta f. Ekeberg 

9/ 5 	 Ej namngiven gosse s. t. 
Göran Uno Landen o. h. h. 
Ingrid Elisabeth f. An
dersson 

Döda 

8/12 	Johan Artur Holmberg, 
Dyngön 1:28 f. 10/ 6 1891 

6/ 3 	 Axel Emanuel Hellberg, 
Ödsmål Innerg. 1:118 f . 
15/ 10 1910 

12 / 3 	 Ester Maria Ingeborg 
Agren Svalborg, Barkas
sen 4 f. 29/7 1902 

12/3 	 Hildur Evelina Andersson 
f. Pålsson, Ödsmål Sörg. 
3:38 	 f. 5/,5 1897 

14 / 3 	 Helena Gustava Benet s· 
son f. Johansson, Ödsmål 
9:1 f. 	 4/ 6 1887 

1/ 4 	 Axel Gustav Herman 
Svensson, Ödsmål Innerg. 
1 :148 f. 24 / 1 ]895 

17 / 4 	 John Gustaf Axelsson, 
Ödsmål Innerg. 1 :90 f. 15/ 8 
1903 

Kamrer Ragnar Olsson död 
Den 13 maj i år kom medde
landet att en gammal fjäll backa
bo, kamrer Ragnar Olsson, 
Skäpplandagatan 6, Göteborg, 
gått ur tiden. 

Ragnar Olsson var född i Fjäll 
backa den 24 maj 1892. Efter 
studier i Göteborg blev han 
kamrer vid ett av Göteborgs
bankens kontor i staden. Sina 
somrar tillbringade Ragnar Ols
son i Fjällbacka ända tills den 
stora branden 1928 ödelade hans 
föräldrahem. 

På senare år har familjen om 
somrarna bott på Gullholmen. 
Kärleken till hemorten har gjort 
att Ragnar Olsson dels skänkte 
en oljemålning till Kville Hem
bygdsarkiv varå farfaderns se
gelfartyg slupen Elmine är av
bildad, dels upprättat en släkt
tavla vari föräldrarnas förfäder 
upptecknats samt övedämnadE
denna till Hembygdsarkivet. 

Släkttavlan börjal' med Ragnar 
Olssons farfars far, Olaus An
dreasson på Nordgård. Farfa
dern Olle Olausson, skeppare på 
Elmine, var född på Nordgård 
1824, liksom fadern sjökapten 
Johan Olsson , född den 24/12 
1857. Olle Olausson flyttade på 
1860-talet till Träsvall med hela 
sin familj. Sjökapten Johan 
Olsson inköpte på 1890-talet ett 
hus i Fjällbacka däl' familjen 
sedan bodde. Kapten Johan Ols
son förde segelfartyget Trifo
nium av Göte borg. Detta stran
dade i en svår storm vid Lands
end på engelska kusten den 15/ 3 
1914 varvid såväl fartyget som 
befä lhavare och besättning gick 
förlorade . 

Ragnar Olsson efterlämnar 
hustru och två döttrar. 

WALDNERS 

FÄRGHANDEL EHR. 
MONA·lISA HEDSTROM 

(jätfj.et "ua{lP[Pr 

:x.(J.lJl1 etik.a 
11'1.. IN .. 

Tel. 0525/31085 

BYGGMÄSTA'RE 


JOHN GRANQVIST 

FJ){LLBACKA 

Allt arbete inom bygg
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

FROKT och 
GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJALLBACKA TEL. 0525-31074 

Ring 
0524/10077 eller112 92 

När Ni behöver 
någon trycksak 

sC H E W E N I U S' 
TRYCKERI AB 


MUN KEDAL 

Bär 
FFF-Nålen 
Kan rekvireras 

från kassören 

http:j�tfj.et
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~/f{uLnet Iråll Gfjallhneka 
KOMPLETTERAS MED EN VACKER SAK I 

'dvewul(J.rjd elLet 'XlJfLJJha nl/Je..tk 

FR ÄN 

PRESENTBODEN 
INGA HANSSON TEL. 0525 - 31026 

Cislernrengöring 

Just nu är rätta tiden att rengöra och besiktiga 
Eder oljecistern, Vi utför cistern rengöring och be
siktning, elektroniska Overfyllnadsskydd, provtryck

ning samt brännarservice, 

RING MATTSSONS TANKS'ERVICE 
UlEFON 0525-31024 45071 FJÄLLBACKA 

AUKTORISERADE FOR CISTERNBESIKTNINGAR 

BERG BIL VERKSTADS 
EFTR. 


Vi utför alla slag av reparationer, samt 

försäljer oljor och tillbehör. 


Telefon 0525-31096 


HUGO ANDREASON AKTI'EBOLAG 
FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER· REPARATIONER. VÄRME OCH SANITET 
TEL. 0525/31063, 31267, 31296 

Tobak - Cigaretler - Tianingar - Konfek/yrer - Fruk.t 


Läsk.edrycker - GB-glass - Mjukglass - Varm korv 


Souvenirer m. m. 


{;oa Ocl1 J3eHgI {::{ic!,arcI550H 
Telefon 0525 - 3 1327 

När ()et retJna.r När solen skiner 
BÖCKER SJÖKORT 

TIDNINGAR SJÖKORTSFODRAL 

SPEL LOGGBÖCKER 

KORTLEKAR GLASS 

GRAMMOFONSKIVOR DRICKA 

Samt m~cket annat i 

FfÄLLBACKA PAPPERSHANDEL 
TEL. ° 5 2. 5-31544

välkommen in! 

AKTIEBOLAG 

FJALLBA CK A 

Telefon 0525/ 31 0 22 
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Tennisbanan 	 Hå lles öppen alla dagar kl. 7.00 
-21.00. Speltid kan inbokas vidMinneslista 1974 Golfkicsken. Tel. 0525;:31713. 

Friluftsbad 

Campingplats 

Badholmen 

Badkontor 

Bibliotek 

Postexpedition 

Apotek 

Fjällbacka kyrka 

Läkare 

Bryggdans 

Bio 

Porsholmsbadet 

Fotoatelje 

Telest."ltion 

Dans 

Sälvik och Mörhult. 

Sälvik . Gillis Sahlberg, te l. 0525/ 
31490. 

Varmbadhuset öppe t måndag 
t. o. m. torsdag 9.00-18.00. 
Fredag 9.00-19.00, lördag 9.00
13.00. 

Bastu måndag t. o. m. torsdag, 
damer 13.00-15.00, herrar 15.00 
-18.00. Fredag damer 13.00
16.00, herrar 16.00-19.00. 
TeL 0525 /31047. 

K :lilbad öppet alla dagal' 8.00
18.00. 

Badmästare Sven-Uno Berggren. 


Badkontoret hålles öppet kL 

9.00-11.00, 17.00-19.00. 


Söndag stängt. Tel. 0525/ 31060. 


Loka l Församlingshemm et (käl
larvån.), måndag och fredag kl. 

18.00-19.30. Öppet hela året. 


Öppen vardagar må ndag_ fredag 

9.00-11.30, 14.30-17.00, lördag 

9.00-13.00. 


Vardagar 9-13, 14-18. Lördag 

9-13. 


Gudstjänsttider - se sommar

programmet. 


P astorsexpeditionen hålles öppen 

för folkbokföringsärenden tors

dag 10-12. 


Kyrkoadjunkt Wenehult är an

träffbal' utan tidsbegräsning i 

personliga angelägenheter. Tel. 

0525/ 31034. 


Fr. o . m . d en 4 juni är läka re 

mottagningen öpp en varje dag. 

Tidsbeställning. 


Onsdag och söndag 21.00- 23.00. 


Matine söndag kl. 17.00. 

Reservation för eventuella ä nd

ringa l'. 


Beträ ffande båtturer till Pors

holmsbadet, fisketurer, kvälls

turer, rundturer m. fl. hänvisas 

till kommand e annonser och an

slag eller affisch ering. 


P e rcy 's Foto. TeL 0525/ 31690. 


Sommartid måndag-lördag 09.00 

- 12.30, 14.30-19.00. 


Söndag stängt. 


Gröna Lid, fred ag och lördag kl. 

21.00-01.00. 

Tel. 0525/31041. 

Stora Hote llet; F em kvällar i 


veckan. Tel. 0525 / 3100:3. 


Stnmdrestaurangen Fjällbacka 

Havsbad: Tisdag, torsdag, fredag, 

lördag. Tel. 0525 / 312 08. 


Tandvård 


Minigolf 


Banke" 

Tandläkare Stifte lsehus E. TeL 
317 00. Mottagning dagligen . 

Lördagar och söndagar före 8/ 6 
och efter 18/ 8 13.00- 21.00. Alla 
daga" 8/6-18/ 8 kL 11.00-22.00 
(spel till kl. 23.00) . 

Kville Sparbank. Tel. 0525/ 310 18. 
Öppen vardagar utom lördagar 
9.30-- 15.00. Fredag kvä llsöppet 
17.00-18.00. 

Götabanken. Tel. k amrer och 
utlå ning 0525/ 31027, kassa och 
inlåning 31427. Exp.tid vardagar 
utom lördagar 9.30-15.00. 
Sommartid: 17 / 6 to. m. 30/ 8 
09.30- 14.00. 

Kommunal m,inneslista 

Kommunstyrelsens ordf. 

Raymond Hansson vx 20460 

Kanslichef Allan Hag 
berg vx 204 60 

Kommunalingenjör Bo 
Mossberg 
träffas säkrast 8.00-9.30 

Hälsovå rdsnämndens ordf. 
Erik Hakeröd 11.00-13.00 

Hälsovårdsinspektör 
Bengt Samselius 11.00-1:3.00 

Fritidskonsulent 
Sten Larsson tel. 20527, 20460 

Fritidsa ktiviteter 
Upplysningar Fritidsnämnden, 
ter. 0525/ 20527, 20460. 

Simskola i Fjällbacka 
Badhus te l. 0525/ 31047. 

Seglarskola te l. 0525/ 31560. 

Golfbana, Anrås, tel. 0525 / 311 50. 


Fotbollsplaner. 


Sommarmolion i Fj ällbacka 

gymnastiksal. 


Minigolfbana . 


Tennisbana. 


Byggnadsingenjör 
Torsten AJ1de.rsson, tel. 204 60 

Byggnadsnämndens 
ordf. Claes Hultman 
telefon, tisdag 10.00-13.00 
besök, torsdag 10.00-13.00 

Socialnämndens ordf. 
Erling Andersson 
bostadstel. 221 56 

Socialchef L eif Svegås vx 20460 

Hemhjälpsledare 
Barbro Ohlson 9.00-11.00 

Expeditionstid 
Kommunalkontore t 

10.00-14.00 
Måndag även 10.00-18.00. 

Naturreservat 

Väddö, en halvö norr om Fjäll 

backa. 


Goda bad och fisk emöjlighe te r . 

Intressant kalkflora. 


Fiske 


Upplysningar om fisketurer läm

nas av Ba dkontore t, Fjällbacka, 

t el. 0525 / 31060. 


Allt i fiskredskap finns i Olofs
sons Järnhand el. Tel. 0525 / 31040. 
Fjällbacka Fiskaffär tillhanda
håller agn, råräka. Tel. 0525 / 
31222. 

http:10.00-18.00
http:10.00-14.00
http:9.00-11.00
http:10.00-13.00
http:10.00-13.00
http:11.00-1:3.00
http:11.00-13.00
http:8.00-9.30
http:09.30-14.00
http:9.30-15.00
http:17.00-18.00
http:9.30--15.00
http:11.00-22.00
http:13.00-21.00
http:21.00-01.00
http:14.30-19.00
http:21.00-23.00
http:9.00-13.00
http:14.30-17.00
http:9.00-11.30
http:18.00-19.30
http:17.00-19.00
http:9.00-11.00
http:16.00-19.00
http:13.00-15.00
http:9.00-19.00
http:9.00-18.00
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22/6 Midsommardagen 

23 / 6 2 e. Tref. 

29 / 6 Lördag 

30/6 Missionsdagen 

6/7 Lördag 

7/7 4 e. Tl'ef. 

13/7 Lördag 

14/7 5 e. Tref. 

20/7 Lördag 

21/7 6 e. Tref. 

27/7 Lön!ag 

28/7 Kristi Förkl. Dag 

3/ 8 Lördag 


4/ 8 8 e. Tref. 


10/ 8 Lördag 

11/8 9 e. Tref. 

17/8 Lördag 

18/8 10 e. Tref. 

25 /8 11 e. Tref. 

1/ 9 12 e. Tref. 

Högmässa kL 9.30. Samling av 
sommarkonfirmanderna 

Högmässa m. nattv. kL 9.30 


Helgmålsbön kL 19 


Högmäss:l kl. 9.30. Missionsoffer 


He lgmålsbön kl. 19 


Högmässa kl. 9.30 

Helgmålsbön kl. 19 


Hö;;:m:issa kl. 9.30 

H elgmålsbön kl. 19 


Högmässa kl. 9.30 


Helgmålsbön kl. 19 


Högmässa kl. 9.30 


Konfirmation kl. 15 


Högmässa med nativ. kl. 11 

OBS tiden! 


Helgmålsbön kl. 19 


Högmässa kl. 9.30 


Helgmålsbön kl. 19 


Högmässa kl. 9.30 

Högmässa kl. 11 


Högmässa kl. 11 




I 
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