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Större delen av det nya tomtområdet. Ej synligt ligger till vänster parkeringsplatsen. 

Sumpan byggklart 
Framdragning av ledningar och 
anläggning av gator och parke
ringsplats är slutfört och den 1 
juni var det klart att taga de 
nya tomterna i besittning av de 
som redan bestämt sig för att 
bygga. Området upptog till en 
början 33 tomter men har se
dermera krympt samman till 29 
st. då 4 tomter, vilka gränsade 
in till vägen 163, utklassades på 
grund av för hög bullerstörning. 
Tomternas storlek växlar från 

cirka 7 till 800 kvm. Det är 
vackra tomter, och n är området 
blir fullbyggt, blir det en liten 
"puttestad" med parkering och 
lekplats i centrum. Kostnaderna 
för byggnadsrätt blir 8.000 kr., 
anslutningsavgift 6.000 och 
markavgift 8: - per kvm. Till
sammans kommer en tomt att 
kosta cirka 20.000 kr. Förut 
finns det ett tiotal villor inom 
samma område. 

Lerstens kvarn skall byggas ut 
Lantbrukardagen i mars månad 
vid Lerstens kvarn blev säkert 
den samling som arrangören, dir. 
Rolf Silvstrand, som ny ägare 
av kvarnen hade hoppats på. 
Lantbrukare från när och fjär
ran hade sökt sig till kvarnen 
vid Fjällbacka och hälsades väl
komna av den nye ägaren som 
forst bjöd på en rundtur i den 
stora kvarnbyggnaden. Enligt 
dir. Rolf Silvstrand kommer 

kvarnen att bli föremål för om
fattande investeringar. Bl. a. får 
den ytterligare en sil samt ut
ökade magasinsutrymmen. Se
dan varje besökare fått ett gå
vopaket samt en minnesgåva in
bjöds alla till Stora Hotellet i 
Fjällbacka, där Rolf Silvstrand 
bjöd på lunch. På hotellet fick 
deltagarna även höra högaktuel
la föredrag av experter inom 
lantbruket. 

FFF:s årsmöte 
hålles i Församlingshemmet torsdagen den 10 juli kl. 
19.30. Medlemmarna hälsas välkomna. 

FFF-festen 
Föreningen för Fjällbacka och Tennisklubben anordnar 
sin obligatoriska sommarfest, den s. k . Tennisfesten, på 
restaurant Fjällbacka Havsbad lördagen den 19 juli med 
början kl. 19.30. 
Det verkar som om många både medlemmar och inte 
medlemmar vill gå på denna fest i år så försök snälla 
Ni att i god tid beställa bord. Detta gör Ni direkt till 
hovmästaren på restauranten, tel. 312 08. Men som sagt 
gör det i mycket god tid. Det är bättre en månad för 
tidigt än en dag för sent. 
Lotterierna på denna fest kommer i år Tennisklubben 
att helt ansvara för . De har stora utgifter och vi vill 
här framhålla vikten av att Ni hjälper till att köpa lotter. 
Tennistävlingar anordnas även i år. 
Vi ses på restaurant Fjällbacka Havsbad lördagen den 
19 juli kl. 19.30. Tag med Er bekanta och ha en trevlig 
kväll med trevliga människor. 

F . F . F. 
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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, o 
sma ord 

Det hastigt växande antalet fri
tidsbåtar har gjort att båtplat
ser och småbåtshamnar ofta in
te ens täcker det lokala behovet. 
Fjällbacka är även i den situa
tionen att man har ett skriande 
behov av båtplatser. Att bygga 
nya hamnar tar tid och kostar 
pengar. Därför måste dagens 
båtbesättningar i stor utsträck
ning repliera på det ä ldre hamn
beståndet, där platser får ord
nas i mån av plats tillgång och 
god vilja. 

Inom Föreningen för Fjällbacka 
har ovanstående uppmärksam
mats liksom önskemål om ökad 
gästhamnsservice. Förbättringar, 
t. ex. flera toaletter, duschrum 
och tvättmöj ligheter, har ingå
ende diskuterats. Men allt det
ta tarvar dock alltid ekonomiska 
insatser. Bohuslän har bekym
mer med 'att klara av båtinva
sionen . r Smögen t. ex. kan båt
beståndet uppgå till 300 båtar 
vilket inte lär vara en ovanlig
het. 

Vad kan vår förening och vi 
sommargäster göra för samhäl
let? Jag ber att få citera vår 
förste ordförande. "Tendensen i 
många av Bohusläns kustsam
hällen är, att ungdomen flyttar 
till städerna. För Fjällbackas del 
är denna flykt sällan frivillig. 
Ungdomen vill mer än gärna 
stanna kvar på platsen, men 
tvingas bort i brist på arbets
tillfällen. Nu har inom parentes 
denna trend brutits vad det gäl
ler Fjällbacka genom att nya 
industrier etablerats, men fort
sättningen på citatet är beak
tansvärt. 

Som det nu är, kommer vi varje 
sommar till Fjällbacka, där vi 
raskt inrangeras i samhällsru
tinen. Vi tar sällan någon större 
del i de bekymmer, som åvilar 
samhället. Vi tycker det är na
turligt, att vatten- och avlopps
frågor är ordnade, att bryggor 
och hamnanläggningar är i bäs
ta skick. Vi betalar visserligen 
de kostnader som ålägges oss, 
och gör det gärna. 

Om vi tänker oss ett framtida 
Fjällbacka, som på grund av 
bristande arbetstillgång, avfol
kats, vem kommer då att sköta 
samhället: I många sommar-

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 6741 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525/31141 

MODERNT SNABBKÖP Till 
EDER TJÄNST 

samhällen måste sommargäster
na själva påtaga sig ovan nämn
da bekymmer. 

Bortsett från dessa praktiska 
detaljer, kan man fråga sig, om 
vi skulle tycka om, att komma 
till ett dött samhälle. Ligger in
te en stor del av tjusningen med 
Fjällbacka däri, att vi kommer 
till ett samhälle, som i sig själv 
lever? 

Vad kan då sommargästerna gö
ra? Har vi någon möjlighet att 
inverka härpå? Många av som
margästerna äger eller har stort 
inflytande över industrier runt 
om i landet. Andra har goda 
förbindelser med industrifolk, 
som kan ha intresse av Fjäll
backa för sin tillverkning. Vårt 
syfte inom föreningen är ju att 
verka för Fjällbackas utveck
ling på näringslivets område. 
Den som anser sig ha något po
sitivt att komma med i detta 
sammanhang behöver endast 
vända sig till någon i styrelsen. 
Det viktigaste är, att impulser 
lämnas, förslagen kan senare ut
redas. 

Vi har inom Bladet förs ökt att 
få igång insändaresidan med på
pekanden och inlägg liksom om 
små historier eller liknande som 
har någon anknytning till Fjäll
backa eller dess skärgård. Ty
värr har vår vädjan ej blivit 
bönhörd. Det verkar som det 
vore mycket trögt i portgången, 
varför vi inom redaktionen än
nu en gång vädjar om stoff. Till 
slut saxar jag en liten historia. 
En skärgårdsbo som var inne 
på K. K. med sin hustru satt i 
korridoren och vred händerna. 
Efter en stund kom syster ut 
med en skrikande krabat och 
mannen log, satte sig ner och 
pustade ut. Han hade inte hun
ni t slå sig riktigt till ro förrän 
syster än en gång kom ut med 
en ny unge. Mannen slog sig för 
hjärtat och tänkte "två på en 
gång", satte sig ånyo och skulle 
vänta på signal att allt var OK, 
då syster än en gång kom ut och 
visade upp den tredje ungen i 
ordningen. Mannen rusade upp, 
sprang rakt in till sin hustru 
och ropade: "Emma, Emma, slu
ta, du har komme in i ett stim". 

Alf Edvardsson. 

Fjällbacka-Bladet 

Medlemskap i För
eningen för 
Fjällbacka 
Det gläder oss mycket inom re
daktionen för tidskriften Fjäll
backa-Bladet att intresset för 
denna skrift växer för varje år. 
Innevarande år har gett oss stor 
medlemsäkning och vi hoppas att 
fortsättning följer. Målet är att 
vi skall kunna notera 500 med
lemmar inom den närmaste ti
den. Och vi bygger vidare. Dag
ligen är det någon som genom 
anförvanter fått höra om denna 
lilla förbindelselänk som Fjäll
backa-Bladet är och "Bladet" 
får på så sätt kontakt med nya 
Fjällbackavänner. Ni behöver 
endast sända några rader under 
adress Före'ningen för Fjäll
backa, med anvisning på ev. nya 
medlemmar. 

hjärtligt tack Ett 
ti II våra 

medarbetare 
Ater vill vi framföra vår tack
samhet till Er alla som nu har 
medverkat till Fjällbacka-Bla
dets nr 38. Bland vårt inkomna 
material har vi måst välja ut de 
artiklar vilka har ansetts som 
mest aktuella, övriga får stå 
över till nästa nummer på grund 
av bristande utrymme. 

Redaktionen. 

WALDNERS 
FÄRGHANDEL EFTR. 
MONA-LISA HEDSTROM 

(f..ätfJl'.t 'Uar-ete.t 

MJ1!/lLetika 
m.m. 

Tel. 0525/31085 

Besök Herrfriseringen i Fjällbacka! 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 315 26 
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Fjällbacka har fått • sin avloppstunnel 

Här syns de män som betvingade Vettebergsmassivet. 
Fr. vänster : platschefen för sprängningsprogrammet verkmästare Ingvar Lundmark, Göteborg, bergarb. 
Kalevi Väisänen, Göteborg, reparatör Bert Bertlin, Göteborg, bergarb. Raino Koskinen, Mölnlycke, 
bergarb. Esko Joki-Tokala, Hällevadsholm, bergarb. Sune Söderlund, Göteborg, och platschefen för rör-

läggningen m. m . ingenj ör Göran Andersson, Uddevalla. 

Den efterlängtade tunneln ge
nom Vetteberget är nu fullbor
dad. Det blev Svenska Industri
byggnads AB förunnat att för
verkliga detta arbete, och alla 
är glada för detta. Arbetet på
börjades i mitten av augusti må
nad och avslutades under april 
vilket betydde att det blev fär
digt en månad före den beräk
nade tiden. Om detta säger 
platschef Ingvar Lundmark att 
bergets kvalitet har varit en bi
dragande orsak. Inför detta fö
retags förverkligande fanns det 
ju bland samhällsinnevånarna 
en viss oro för bergras. Man 
hade ju blivit påmind om detta 
förut, och nu var det kanske 
mer överhängande, menade man. 

Men redan från början lämna
de arbetsledningen det betryg
gande beskedet att det inte 

skulle hända något då alla för
siktighetsåtgärder skulle sättas 
in om det visade sig behövligt. 
Trasiga bergspartier betong
sprutades och stenblock förank
rades fast där så ansågs nöd
vändigt. När 100 meter återstod 
av tunneln kom man ju när
mare rasriskzonen och vibra
tionsmätare sattes upp på de 
platser där man beräknade ut
slag. I samband därmed anpas
sades sprängningen. Om detta 
säger ingenjör Göran Anders
son, att instrumentens uppgift 
var att varna då skakningarna 
kom upp till ett värde som 
bergmästaren beslutat om. Detta 
värde hade en 10-faldig säker
het · mot vad som föreskrives. 

Arbetsstyrkan under ortdriv
ningen var 2 borrarlag om 2 man 
samt en reparatör. Det var inte 

småsmulor av berg som spräng
des bort. Det rörde sig om cirka 
4.000 kbm berg i fast mått, vil
ket transporterades ut ur berget 
med hjälp av s. k. dumpers. 

TRANSPORTTUNNEL 

9 m
2 

Antal hål: l st 76 nun 

35 - 38 st ~ 27 mm 

3 

Detta material har kommit väl 
till pass då det använts till att 
anlägga gator, vägar och parke
ringsplats inom det nya bygg
nadsområdet "Sumpan"'. Man 
har även lagrat bergskrot för 
kommande behov. Utskjutningen 
av den 2 meter långa bergsprop
pen i tunnelns västra ända sked
de den 12 januari 19,75, varefter 
kommunen bjöd på "genom
slagsfest" på Stora Hotellet. Ett 
historiskt ögonblick för samhäl
let då man kunde vandra under 
Vetteberget på 60 meters djup 
från Liden till gamla Torget. 

Alla som tagit del av och vand
rat genom bergtunneln, har nog 
ansett den vara en imponerande 
utvecklingsmöjlighet för Fjäll
backas bostadsbyggnation, att nu 
få torrlagt marken inom omgiv
ningen. 

Dagvattenstunneln har en längd 
av 490 meter, höjd 2,7 m., bredd 
2,6 m. Transporttunneln, vilken 
utgör inkörsporten till dagvat
tenstunneln, har en längd av 40 
meter, höjd 3,0 m. och bredden 
3,0 meter. 

Antalet borrhål har varit 20.000 
klena och 600 grova borrhål. 
Mängden sprängämnen 7.500 kg. 
fördelade i 248 skottsalvor. För 
att leda vattnet från tunneln 
ner till sj ön har nedlagts 17 me
ter stålrör med en sammanlagt 
vikt av 6 ton. Invändigt mått 
1,20 meter. 

forts . sid. 4 

DAGVATTENTUNNEL 

6.5 m
2 

Antal hål: l st ~ 76 mm 

32-35 st ~ 27 mm 

c~ + C~I= 0.8 m 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

Bilden är hämtad från tunnelns mitt och i bakgrunden synes 
utslagshålet mot Torget. 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310157 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 
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Fjällbacka har fått sin avloppstunnel 
forts från .id. 3 

Platschef under förstärknings
och sprängningsarbetena har va
rit verkmästare Ingvar Lund
mark, Göteborg. Platschef för 
rörläggning, golvläggning och 
övriga arbeten sedan spräng
ningen upphört har varit ingen
jör Göran Andersson, Uddevalla. 
Spillvattnet går i separat led
ning i tunneln. Ledningen består 
av betongrör med diametern 400 
och 500, varje rör är 2 meter 

långt med en vikt av 500 kg. 
Rören ligger på betongstöd och 
är förankrade för uppflyttning. 
Till sist företogs igengjutning 
av den västra tunnelporten och 
anbringande aven nedstig
ningslucka på densamma. I östra 
ändan insattes ett dörrparti 
i transporttunnelns mynning, 
prydligt och snyggt markerande 
"nedgången till urberget". 

T-wi. 

Här synes det sista skottet vid det definitiva genombrottet av 
tunnelns västra ända. Exakt på den plats man bestämt. 

BadortsFöreningen håLLer I tråd

arna För bryggdansen ännu ett ar 
Alla Ni som älskar vår nu 51-
arlga, traditionsrika och kort 
sagt uppseendeväckande Brygg
dans kan ännu en gång andas 
ut. Det blir bryggdans även i år. 
Men det satt ganska långt inne 
innan föreningen kunde besluta 
om att aktiviteten skall hållas 
vid liv ytterligare ett år. Stora 
ekonomiska problem uppstår, 
lite mer och lite större för varje 
år, och som Ni förstår är det 
mycket svårt att driva en lik
nande dans med endast inkoms
ter från fester och tombolor. 
Midsommarfesten (som arrange
ras av Fjällbacka IK med stöd 
av Badortsföreningen) ger ett 
gott tillskott till kassan och Bad
ortsfesten vilken i år hålls den 
19 och 20 juli gör att vi kan 
leva vidare om än knappt. Till-

läggas kan att alla Ni som skän
ker bidrag till bryggdansen ge
nom detta blad är s. a. s. tungan 
på vågen. Utan Ert stöd tror jag 
mig kunna påstå att någon 
bryggdans inte kunde arrange
ras. Här tar vi oss ännu en gång 
friheten att påminna om den 
lilla talong som ligger inuti det
ta blad och som Ni kan sätta 
in ett belopp litet som stort på 
till "STÖD FöR BRYGGDAN -
SEN". Vi tackar på förhand för 
detta och återkommer till några 
rader ovanför "utan Ert stöd kan 
vi inte arrangera bryggdansen". 
Föreningen Fjällbacka Havsbad 
(Badortsföreningen) håller varje 
år två möten. Ett på hösten med 
val av ordf. och styrelse, an
ställande av badkamrer m. m. 
och ett på våren där styrelse-

berättelse och revisionsberättel
se uppläses och godkännes samt 
beviljande av ansvarsfrihet. Val 
av revisorer m. m. 

Tyvärr är det mycket dåligt 
ställt med intresset för denna 
förening. Den "hankar" sig fram 
år efter år, många gånger endast 
med styrelsen och ett fåtal in
tresserade samlade till möten. 
Inga ungdomar syns till. Ingen 
som kan ta vid när vi lite äldre 
lägger av. Vad skall det bli av 
föreningen? Hur skall frarnti-den 
och Fjällbacka se ut utan bad
ortsföreningen? Vad händer med 
bryggdansen, med uthyrningen, 
med tennis- och golfbanan, med 
parksofforna, med badortsfesten, 
med servicen och reklamen, fis
keturerna och badkontoret. Frå
gor som varj e samhällsbo borde 
ställa sig och även sommargäs
ter, speciellt de som har sina 
stugor här och de som genom 
badkontorets försorg får lägen
heter i samhället. Vi inom sty
relsen är mycket negativa till 
den utvecklingen och ser mörkt 
på framtiden. Det skulle inte 
förvåna oss om denna gamla fi
na förening om ett eller annat år 
måste lägga ner sin rörelse på 
grund av bristande intresse. 
Ingen vill komma med i styrel
sen. Det är för mycket jobb. 
Otacksamt jobb. Egna fritidsin
tressen går före. Det ideella i"!.l
tresset är som bortblåst. Inte 
bara i Fjällbacka utan även på 
många andra platser. Alla jobb 
skall betalas. Den ideella sam
varon, de trevliga sammankoms
terna som präglade detta arbete 
för bara ett decenium sedan är 
som bortblåsta. Tyvärr och åter 
tyvärr. Vi inom styrelsen förstår 
detta och kan inget göra. Abso
lut ingenting. Det är bara att 
se saken som den är och hop
pas att kommunen i framtiden 
kan inrätta en organisation som 
tar vid där vi slutade och som 
kan bevara gamla traditioner så 
långt detta är möjligt. 

Nog om dessa negativa aspekter. 
Nu skall vi trots allt se fram 
mot sommarens fröjder och vi 
börjar som vanligt med MID
SOMMAR. Då dansar vi (lik
som tidigare år) med barnen 

F jällbacka-Bladet 

runt midsommarstången kl. 17 
-18 både på midsommarafton 
och midsommardagen. På mid
sommaraftons och midsommar
dagens kväll har som nämnts 
Fjällbacka IK sin fest. Se an
nons på annan plats i detta blad. 
Bryggdansen börjar så smått på 
söndag den 20 juni. Visserligen 
är det FIK som håller i trådar
na då också, men då är det i 
varje fall gratis entre och gra
tis dans. Kvar står emellertid 
alla basaranordningarna med 
bl. a. barnkaruseller o. dyl. Den 
så att säga riktiga bryggdansen 
med mindre aktiviteter runt om 
börjar onsdagen den 25 juni och 
håller på till söndagen den 10 
augusti. Alla gånger är det fri 
entre och fri dans, men vi har 
tvenne tunnor utplacerade inom 
området där det står "Stöd den 
avgiftsfria bryggdansen" - lägg 
Ert bidrag här ... Kan vi inte 
komma överens om att Ni gör 
det. En liten slant. Låt oss säga 
en krona. Tänk om alla som be
söker dansen lade 1 krona i 
tunnan. Då hade alla våra eko
nomiska bekymmer varit borta. 
Om inte alla lägger slantar i 
tunnorna så kan väl Du lägga 
i alla fall . .. 

Alla Ni som läser detta. Känn 
Er varmt välkomna till Fjäll
backa i sommar. Ha det skönt 
och koppla av med sol, bad och 
fiske. Dansa och ät god mat på 
hotell och restauranger och be
sök den nu riksomskrivna 
bryggdansen. Stöd våra affärer 
så mycket Ni kan. Hjälp oss att 
hålla rent och snyggt i samhäl
let och på öarna. Då trivs vi 
alla bättre och det är ju me
ningen eller hur? 

-Jin-

PS. Ni som läser denna artikel 
och som har barn som vill hjaI
pa till med midsommarstången 
och dess klädsel. Kom ner till 
dansbryggan kl. 15.00 på mid
sommarafton. Låt barnen plocka 
blommor och komma ner till oss 
och hjälpa till med att klä och 
resa stången. Barnen tycker det 
är roligt och det blir ett minne 
för dem. 

DS. 

Oälkomna iii! 

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 
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Gammalt Fjällbackaförefag byter ägare 

Lerstens kvarn i sitt nuvarande skick. Till höger om den senaste 
tillbyggnaden ses den gamla kvarnen med dess vackra kupol -

men dock utan vingar. 

Sedan årsskiftet har Lerstens 
Kvarnföretag varit i nya händer. 
Företagets ägare efter framlidne 
kvarnägaren Vilhelm Larsson, 
har varit hans familj med fru 
Anna Larsson som huvudman. 
Kvarnrörelsens nya ägare är di
rektör Rolf Silvstrand, Lidkö
ping. 

Från börj an var denna kvarn 
en stilfull väderkvarn vars 
vingar var den drivande kraf
ten. Allt gick väl bra så länge 
den hårda vinden satte in, men 
så blev det ju vindstilla och 
därmed malningsstopp. Man an
vände därför motorkraft under 
många år för att år 1!}32 låta 
elektrifiera hela rörelsen. Efter 
denna tekniska framgång förlo
rade den forna väderkvarnen 
något väsentligt av sitt utseen
de. Vingarna togs bort och där
med helhetssynen av den pam
piga kvarnbyggnaden vilken 
sågs vida omkring i bygden. 

Byggnadsåret var 1!}07 då några 
lantbrukare samlades för att 
dryfta situationen med de gamla 
små kvarnarna vilka reste sig 
här och var ute på bergkullar
na, bl. a på Fjällbacka, Backa, 
Edsten m. fl. platser och vilka 
visade sig inte ha den nödvän
diga kapaciteten. Vid sekelskif
tet utökades odlingen och man 

fick då även spannmål för av
salu. Ett konsortium bildades 
av lantbrukarna Oscar Larsson, 
Anders Johansson, Lersten, och 
Ha:ns Johansson, Edsten, vilka 
därefter lät uppföra kvarnen 
vilken efter dåtida konstruktion 
och storlek med valsstol och tre 
par stenar var något som löste 
bygdens kvarnproblem. 

Efter några år övertog Oscar 
Larsson kvarnen, vilken han se
dermera överlämnade till sonen, 
framlidne Wilhelm Larsson. Med 
denna ägare gick kvarnen mot 
sin storhetstid. En genomgri
pande renovering av kvarnen 
utfördes år 1!}36 då bl. a. mo
derna valsstolar inmonterades. 
Men utvecklingen gick oavbru
tet framåt och tio år senare stod 
man inför en ny uppgift. Det 
gällde att ta tillvara vad mo
dern kvarn teknik hade att bju
da, och kvarnen byggdes därför 
om igen för att motsvara tidens 
krav på en konkurrenskraftig 
kvarnindustri. 

Enligt uppgifter torde den nye 
ägaren direktör Rolf Silvstrand 
låta kvarndriften fortgå som 
förut. Troligt är dock att rörel
sen kommer att utvidgas med 
tiden och det hälsas ju alltid 
med glädje i bygden när någon 
industriell expansion är på gång. 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

HYBYGGHADER . REPARATIOHER • VÄRME OCH SAHITET 
TEL. 0525/31063, 31267, 31296 
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Räddningskryssaren lion 
vilken är stationerad i Fjäll
backa sedan några år har blivit 
en god tillgång för skärgården 
när det uppstår svårigheter för 
befolkningen. Under isvintrarna 
är det särskilt värdefullt då man 
kan hålla trafiken igång genom 
företagen isbrytning. Det kan 
gälla sjukdomsfall vilket är det 
viktigaste och genom assistans 
av båten kommer man alltid 
fram till land. Så gäller det ju 
den mindre sj öfarten vid bl. a . 
grundstötningar m . m. Olyckor 
av detta. slag har förekommit 
under vinterhalvåret. Senast var 

det en norsk segelbåt som hade 
felnavigerat i skärgården på väg 
från Orust och hem till Oslo. 
Norrmännen hade hämtat den 
stora plastbåten på Orust och 
tappat bort sig på sjökortet. 
Dessutom överraskades de av 
hårt väder och när man revade 
seglen fick man motorhaveri. 
Såväl TV 248 av Grebbestad som 
Lion gick ut sedan besättningen 
ombord på segelbåten sänt upp 
nödraketer. Lion påträffade seg
laren på Hj ärteröleden och 
hjälpte den till hamn i Fjäll
backa. 

Fjällbacka Folkets Hus ett 
. 

mmne blott 
Där stenindustrin etablerade sig 
ute i de bohuslänska samhälle
na växte Folkets husen upp som 
en produkt av tiden under 1900-
talets början. Så även i Fjäll
backa. Behovet av en samlings
lokal gjorde sig starkt påträng
ande när de olika organisatio
nerna växte fram. Industrialise
ringen medförde att folk ström
made in från olika delar av lan
det till skärgårdssamhällena och 
intresset växte fram för bildan
de av facklig, politisk, kulturell 
och ekonomisk verksamhet. 
Fjällbacka Folkets hus byggdes 
på en bergshöjd med utsikt över 
hela samhället. Ingen vill väl 
påstå att det var en vacker 
byggnad, men enligt dåtida ar-

kitektur. Intresset för fastighe
ten försvann och därmed börja
de den förfalla. På 1940-talet 
såldes den till innehavaren av 
Stora Hotellet, vilken senare 
sålde fastigheten till sommar
boende som i sin tur sålde den 
till en utvandrad fjällbackabo. 
Den senaste ägaren lät nu un
der försommaren riva fastighe
ten och har nu låtit uppföra en 
vacker bostadsbyggnad på sam
ma stengrund som det gamla 
bålverket stod. Under många år 
gjorde Folkets hus en skräm
mande anblick där dess fallfär
diga exteriör syntes från alla 
håll, ej minst från sjösidan. Nu 
är allt ett minne blott - om än 
ett skröpligt sådant. 

ANNA=MAJAS 
Tel. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 
JIlanulaklllL 

Vl\LSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFl\R 

Slrandreslaurangen Jiällbacka HaDsbad 

När det skall dukas upp till fest för så

väl små sam stara sällskap (upp till 200 

gäster) tala m"ed hovmästaren för nyreno

verade och moderna 

Sira I1dresla u ra I1gel1 

Jjällbacka HaDSbad 
TELEFON 0525/10008 

och Grebbestads Gästgivaregård 

DANS 
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"Herrens härlighet skall varda 
uppenbarad, och allt kött skall 
tillsammans se den". Jes. 40 : 5. 

Detta bibelord, hämtat ur epis
teltexten på Midsommardagen, 
ger oss anledning att tänka på 
Herrens härlighet samt hur den 
uppenbaras. 

Herrens härlighet uppenbaras 
i skapelsen. 

När vi tänker på skapelsen, 
tänker vi kanske allra främst 
på naturen. Ja, tänk bara på 
naturens härlighet just nu: den 
värmande solen, det blåa havet 
och den blåa himlen, den friska 
grönskan och den fulla blom
ningen. Tänk på varje liten 
blomma, hur underbart fint den 
är gjord. Mänskliga försök till 
efterhärmningar såsom t. ex. 
plastblommor, kan bara bli vad 
de är : mer eller mindre dåliga 
imitationer. Men Herrens här
lighet i naturen uppenbaras in
te bara på sommaren. Varje års
tid pekar på Skaparen och hans 
stora härlighet: Hösten, skörde
tiden, då Herren ger oss allt 
vad vi behöver för att kunna 
leva. Vintern med dess maje
stätiska vita renhet. Våren, som 
är knoppningens och förhopp
ningarnas tid, då allt i naturen 
andas liv och återfödelse. "Guds 
härlighet i naturen" är dock in
te bara växtligheten utan ock
sa djurlivet. Varje djurart med 
dess speciella liv är ett under 
sa stort, att det är en dumhet 
a tro, att allt liv på jorden 
endast blivit till av sig själv 
eller aven slump. 

Det allra största undret av allt 
skapat är dock människan, som 
inte ä r någon slags förädlad apa 
utan skapad till Guds avbild, 
skapad till att råda över den 
örnga skapelsen, skapad till 
evigt liv. 

Yarje skapat ting och varje ska
pad varelse uppenbarar alltså 
Herrens härlighet och är ett 
stort under. Och - det bästa 
av allt: Denna Herrens härlighet 
i skapelsen är uppenbar för alla 
och envar. Alla kan se den. Det 
finns alltså möjlighet att kom
ma till tro på Gud enbart · på 
grund av det som man ser om
kring sig. Få människor är det 
TI-"5erligen som tar vara på den 
möjligheten. Men det finns trots 
all människor, som kommer till 
tro på Gud enbart på grund av 
skapelsens härlighet. Det kan 
vara genom en oförglömlig 
skönhetsupplevelse i naturen, 
där de får möta Gud. Det kan 
vara genom ett förståndets re
sonemang: att allt detta inte kan 
ha blivit till av sig själv. Det 
kan vara genom ett vad vi i 
dagligt tal kallar under, ett 
tecken, en händelse utöver det 
naturliga skeendet. 

All denna härlighet i skapelsen 
kan föra människan till tro på 
att det finns en Gud som står 
bakom allt detta. 

Men: en sådan tro kan inte göra 
någon enda människa salig. Den 
enda saliggörande tron är tron 
på Frälsaren, Jesus Kristus. Och 
den tron kan man inte få genom 
att betrakta skapelsens härlig
het. Den får man endast genom 
att betrakta den härlighet, som 
har uppenbarats för oss i Bi
beln: Evangelium om Jesus 
Kristus och frälsningen genom 
honom. 

Ja, Herrens härlighet uppenba
ras framför allt i frälsningen. 
Denna Herrens frälsningshärlig
het var förutsagd av de gamla 
profeterna" Profeten Jesaja sä
ger ju bl. a. att "det folk som 
vandrar i mörkret skall se ett 
stort ljus, ja över dem som bo 
i dödsskuggans land skall ett 
ljus skina klart." Det ljuset är 
Jesus Kristus, som genom sin 
ankomst till jorden uppenbarade 
Guds härlighet. 

Hade inte Jesus kommit, ja då 
sutte människorna alltjämt kvar 
i sina synder, visserligen i en 
övermåttan härlig skapelse, men 
ändå hopplöst utlämnade åt sina 
synder och i saknad av härlig
heten från Gud. 

Men så kom han då, Guds Son, 
som det sanna Ljuset in i män
niskornas mörker. Genom sin 
död och uppståndelse uppenba
rade han en Herrens härlighet, 
som inte bara är att betrakta 
och beundra utan framför allt en 
härlighet att tillägna sig. En 
härlighet att ta emot som en gå
va från Gud. En härlighet att 
göra till sin egen. En härlighet 
som innebär frälsning. Frälsning 
från vad? Jo, från människornas 
"arvfiender": synden, döden och 
djävulen, d. v. s. de onda mak
ter som skilj er människan från 
Gud. Jesus har besegrat dessa 
fiender genom sin död och upp
ståndelse. 

Synden är besegrad. Dess makt 
att slavbinda människan och 
driva henne till en evig fördö
melse har Jesus, den ende synd
frie, en gång föl' alla brutit. Det 
gj orde han när han tog på sig 
all världens synder och sonade 
dem inför Gud. Döden är be
segrad. Den eviga döden har 
Jesus besegrat genom att själv 
uppstå ur sin grav. Döden kun
de inte behålla honom. Och när 
Frälsaren en gång kallar på den 
yttersta dagen måste döden 
släppa ifrån sig också oss. Djä
vulen är besegrad. Hans främsta 
vapen, d. v. s. synden och döden, 
är ju oskadliggjorda. Visserligen 
försöker djävulen alltjämt dra
ga människor till sig, genom att 

locka dem till synd och skräm
ma dem för döden. Men hans 
makt är dock bruten för alltid. 
Han kan inte skada de män
niskor som håller sig till Jesu. 

Detta var något om från vad 
människan är frälst. Vi skall 
också nämna något om till vad. 
Jo, till syndernas förlåtelse. 
Herrens frälsningshärlighet in
nebär syndernas förlåtelse. Det 
är nämligen den härlighet, som 
Jesus har förvärvat åt oss ge
nom sin död och uppståndelse. 
Att leva i tron på syndernas 
förlåtelse är en stor förmån som 
erbjudes åt alla, men som sorg
ligt nog alla inte tar emot. De 
flesta föredrar att stanna kvar 
i sina synder. Ja, så är det: de 
flesta föredrar fångenskap fram
för frihet. Ty att leva i tron på 
syndernas förlåtelse är att leva 
i frihet. Men inte i frihet att 
uppsåtligen synda. Nej, synder
nas förlåtelse är att veta, att 
frälsningen beror inte på vad jag 
har gjort eller inte har gjort. 
Den beror istället endast på vad 
Jesus har gj ort, när han sonade 
mina synder, genom sin död på 
korset. 

Ja, i Jesus Kristus får vi män
niskor se Herrens härlighet re
dan här på j orden. För Jesu 
skull skall vi en gång få se hans 
himmelska h ärlighet, om vi tror 
på honom. 

Därför, käre läsare, skall du 
visserligen bedja Gud om öpp
nade ögon, så att Du kan se 
hans härlighet i skapelsen. Men 
framför allt skall du bedj a om 
en sådan tro, att du kan se 
Guds härlighet i Frälsaren Jesus 
Kristus, både nu och i evighet. 
Sv. Ps. 476 : 3-5. 

Anders Wenehult. 

F jällbacka-Bladet 

Kyrkoadjunkt 
Anders Wenehult 
lämnar Fjällbacka i höst och till
träder kyrkoherdetjänsten i Tu
na församling, Linköpings stift, 
Kalmar län. Kyrkoadjunkt We
nehult kom till Fjällbacka för 
två år sedan och hade dessför
innan innehaft komminister
tjänst i Skärholmen. Redan från 
början efter familjens ankomst 
hit till Fjällbacka hade redak
tionen för Fjällbacka-Bladet 
förmånen att få räkna kyrko
adjunkt Wenehult till medarbe
tarna för tidningen. Hans upp
gift har varit, förutom att skri
va den traditionella artikeln 
"Från kyrktrappan", att bidra
ga med legala notiser. För all 
välvilja som alltid bevisats oss 
under denna tid vill vi härmed 
framföra vår stora tacksamhet. 
Vi önskar även kyrkoadjunkt 
Anders Wenehult med familj 
lycka till inom den nya tj änst
göringsorten. 

Redaktionen. 

FjälLbacka kyrkliga SyFörening 
Torsdagen den 13 mars 1975 ha
de Fjällbacka kyrkliga syför
ening sin sedvanliga auktion i 
församlingshemmet. Alla de 
vackra handarbetade dukarna 
och övriga skänkta föremål 
övergick snabbt i glada köpares 
händer. Lotterier hade anord
nats på en del skänkta saker och 
dragning förrättades efter auk
tionen. Auktionsförrättare var 
Olle Olsson. Kaffeservering ha
de anordnats och allt dopp var 
bakat av medlemmarna. Auktio
nen inbringade 4.200 kr. för vil
ket vi till alla som bidragit till 
detta fina resultat frambär ett 
hjärtligt tack. 

Till hösten blir det 25 år sedan 
denna syförening bildades på 
initiativ av vår dåvarande kom
minister Lennart Mjöberg och 
hans fru Anna. Den blev från 

början välbesökt och vi kan 
fortfarande glädja oss åt att 
många möter upp på våra symö
ten. Symöten hålles varannan 
torsdag under höst, vinter och 
vår, sommartid göres uppehåll. 
Under den tid som syföreningen 
fungerat har en ganska stor 
summa pengar samlats in och 
många kanske undrar hur des
sa pengar använts. De första 
åren av vår verksamhet arbe
tade vi på att försköna vår 
kyrka, vi anskaffade antepen
dium och predikstolskläden i 
samtliga liturgiska färger samt 
en kormatta i röllakan. 

Vi brukade samlas antingen i 
prästgården eller i någon av 
medlemmarnas hem, vi saknade 
lokal dels för våra symöten och 
auktioner men även för sön-
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U ppskattat teaterstycke 

uppFördes pa Aldersro 

Eleverna tillhör två skolklasser ur Håkebackens skola med 
Jim Bohman som lärare. 

Elever från Håkebackens skola 
uppförde under våren för pen
sionärerna på hemmet i Fjäll
backa ett teaterstycke ur Tom 
Sawyers äventyr av Mark 
Twain. Ledare och regissör var 
folkskollärare Jim Bohman. Hu
vudrollen som Tom Sawyer spe
lades av flickan Eva Johansson, 
Hucks roll utfördes av både 
Agneta Palm och Pernilla Jär
und. Becky spelades av Lotta 
Clementzon och Indian Joe av 
Anders. 

Såväl pensionärer som anställda 
uppskattade livligt skolungdo
mens teaterframträdande och 
aktörerna skördade livliga app
låder. Hemmets tack framfördes 
av föreståndarinnan, Syster 
Kahlman och dessutom bjöds på 
glass. 
Eleverna tillhörde skolans tredj e 
och fj ärde klass. Dessa besök 
börjar att få traditionell karak
tär då eleverna numera uppträ
der varje år efter att de tränat 
in en pjäs för pensionärerna på 
Aldersro. 

Bryggdansens arrangör 
Föreningen Fjällbacka Havsbad, 
frambär åter ett hjärtligt 'tack 
till Er alla för uppskattningen 
av den arrangerade bryggdan
sen genom att helhjärtat skänka 
Edra bidrag. Dessa återkom
mande bidrag har blivit något 
som vi alltid räknar med i våra 
kalkyler. Ater tack. Redovis
ningen omfattar tiden 1/ 11 1974 
-1/ 6 1975. Kronor 1.390:-. 

Harry Wallin, Falköping, Karl 
Wallin, Katrineholm, Sten Nils
son, Lund, K . G. Holmberg, 
Järnforsen, familjen Pelle Lund
berg, Göteborg, familjen Olle A. 
H. Wallin, Falköping, familjen 
Arne Övergaard, Höganäs, Len
nart Berg, Täby, Folke Blom
gren, Stockholm, Roy Karlsson, 
Mölnlycke, familjen Sten Hell
gren, Brämhult, Emil Haeger m. 
familj, Mörhult, Margit och 
Ragnar Wallin, Västra Frölunda, 
K. E. Johansson, Örebro, Gun
nar Andersson, Anrås, Fjäll
backa, Karl-Emil Bohlin, Fjäll
backa, familejn G. Thomas, Röd-

hammar, Fjällbacka, Roland 
Karlsson, Bor, Eva Pineus, Gö
teborg, Göte Lundblad, örebro, 
Thorsten Grill, Stockholm, A. 
Johansson, Fj ällbacka, Lago 
Lindmarker, Hadmstad, Greta 
Andren, Ljungby, Vanja och 
Ernst Karlsson, Skene, familjen 
Sande, Fjällbacka, B. Borg, Gö
teborg, Anna-Stina Ottosson, 
Göteborg, familjen G. Edlund, 
Tranås, Gunnar Fredriksson, 
Göteborg, Gunvor Ekebergh, 
Stockholm, familjen Wingren, 
Skövde, Birgitta och Jean Ren
ner, Täby, familjen Ragnar 
Kroona, Bålsta, Inger Andreas
son, Uddevalla, familj en Bj örn 
Berg, Drottningholm, Bengt Jo
hansson, Partille, familjen Staf
fan Carlbäck, Örebro, Lars 
Schmidt, Dannholmen, Fjäll
backa, Carl Forsell, Hörby, 
Claes öberg, Rödhammar, Fjäll
backa, Göran Gudmunsson, Li
dingö, Laida och Fritz Dahlgren, 
Lerum. 

Styrelsen. 
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Vägkurvan har rätats ut 

Bilden visar hur den gamla kurvan var sett norrifrån. De be
rörda fastigheterna till vänster. Vägen till höger går till hamnen. 

Den ur trafiksynpunkt mycket 
farliga vägkurvan förbi Mini
golfbanan har nu rätats ut. Ut
rätningen börjar vid kyrkogår
den där man har breddat väg
banan intill kyrkogårdsmuren. 
Dessutom har den andra sidan 
av vägen breddats genom att 
mark tagits i anspråk intill den 
Svenssonska och Ake Hugossons 
fastighet. Ännu bättre hade sik
ten blivit om några meter av 
Fornminneshögen på västra si
dan hade tagits i anspråk. Nå
gon har sagt att ju rakare vä
gen är ju fortare kör de vilka 

ej tar hänsyn i trafiken. Ingen 
kan väl bestrida detta - men 
när hastigheten uppgår till 100'
tal km. utan att kurvorna har 
rätats måste ju olycksriskerna 
vara större. T'illbud till olyckor 
har ej saknats. Med tanke på 
att den intilliggande minigolf
banan ligger i riskzonen har ju 
något bort göras. Ur denna 
synpunkt torde högertrafiken 
vara den största hjälparen då 
den söderifrån kommande tra
fiken befinner sig på andra si
dan av vägen mot förut under 
vänstertrafikens tid. 

Fjällbacka kyrkliga syförening 
for/s. från sid. 6 

dagsskola och konfirmandunder
visning. Då väcktes hos oss den 
djärva tanken att bygga ett för
samlingshem. En stiftelse bilda
des med komm. Mjöberg i spet
sen, tomt köptes för en symbo
lisk summa av Fjä llbacka mu
nicipalsamhälle, ritningar upp
gjordes av stadsarkitet Gerhard 
Paulsson och så småningom fick 
byggmästare Hugo Andreasson 
i uppdrag att uppföra försam
lingshemmet. Syföreningen ställ
de sig som garant och har till 
stor del bidragit till byggnads
och driftskostnaderna. Sedan 
församlingshemmet betalts har 
vi kunnat bidraga till att lindra 
nöden i världen. Vi skänker år
ligen pengar till Lutherhjälpen, 
fasteinsamlingen och Göteborgs 

stadsmission, Ah stiftsgård samt 
till vår egen söndagsskola. Vid 
jul brukar vi glädja våra gamla 
på ålderdomshemmen med blom
mor, vi brukar även en gång 
årligen bjuda patienterna på 
Solgården på bussresa till för
samlingshemmet där kaffebordet 
stått dukat för dem och där de 
även fått se någon liten film. 
Detta var något om kyrkliga sy
föreningens verksamhet, vilket 
alla inom föreningen tycker det 
är värt att arbeta för. Dessutom 
har vi mycket trevligt på våra 
symöten. 
Vi hälsar gamla och nya med
lemmar h j ärtligt välkomna när 
det nya arbetsåret börjar till 
hösten. 

Ebba Polwn. 

E;/II~uMdeY11as IjäMsl! 

EAGEIRI = CHAIRKUTEIRI = SIPECElRli 
GLAS och PORSLIN m. m. 

Välkomna! EVA:s 
Tel.. 0525/31014, 31252 
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Chalmerister gjorde 
historia om Fjällbacka 

Från vänster: Arkitektstuderande Susanne Eriksson, Anders Falk, 
Ann Dalberg, Ija Larsson, Christer Persson, Hans Johansson och 

sittande lektor Lars-Erik Lilja. 

Under höstens kulturvecka, vil
ken arrangerades av kultur
nämnden, gästades Fjällbacka 
av 19 studerande från Chalmers 
Tekniska Högskola vilka bl. a. 
tog del av Hembygdsarkivets 
olika samlingar. De visade ett 
stort intresse för samhällets till
blivelse och utveckling fram till 
nutiden. Genom studier av gam
la kartor, protokoll och övriga 
handlingar upprättade de sedan 
ett historiskt översiktsmaterial 
av vilket man kunde utläsa 
Fj ällbackas historia från sekel
skiftet fram till våra dagar. Ma
terialet var även baserat på de 
uppgifter de kunnat inhämta 
från personers berättelser. Vad 
man fäster sig särskilt inför är 
samhällets folkmängd från se
kelskiftet och fram till 1974. 
Folkmängden var störst vid se
kelskiftet för att sedan sjunka 
under många år. Kurvan stiger 
sedan märkbart några år för att 
åter sjunka men går upp igen 
till samma nivå. Så följer en tid 
från 30-talet då katastrofraset 
pågår under många år. Därefter 
går kurvan åter upp, samhället 
har börjat få industrier. Ung
domen stannar kvar, och de som 
förut utflyttat, kommer åter. 
Med industrialiseringen följer 
även att nya människor kom
mer till platsen. Folkmängden 
har under de senare åren ökat 
med 24 under 1973 och 17 förra 
året. Nuvarande folkmängd ut
gör 849 st. 

Samarbetet mellan chalmerister
na, hembygdsföreningen och 
hembygdsarkivets medlemmar i 
Fjällbacka gav till resultat att 
en utställning anordnades av 
dem den 2 februari i Kyrksko
lan där det vackra och informe
rande materialet om Fjällbackas 
historia under detta sekel visa-

des för allmänheten. Den ma
teriella texten berörde bl. a. 
stenindustri - en utdöd nä
ringsgren, fastigheten Folkets 
Hus, även denna ett minne blott 
från stenindustrins första tid. 
Fastigheten har under våren ri
vits ned och får ge plats för en 
annan byggnad. Skolväsendets 
dilemma berörs även där den 
för blott några år sedan nyre
noverade Håkebackens skola 
redan är för liten. Den rymmer 
60 elever och antalet uppgår till 
85. Länsskolenämnden trodde 
inte på en framtid för skolan 
- men det gjorde kommunens 
fäder, och planerade en ny 
skolbyggnad. Utställningsmate
rialet upptager dessutom fisket, 
jordbruk, skogsbruk, bostäder, 
de olika industrierna, båtvarv, 
västsvenska lantmäns rörelse, 
golfbanan m. m. 

Varje industri i Fjällbacka ha
de berörts på ett realistiskt sätt, 
så även rörelser i det gamla 
samhälle,t. Den studerande ung
domen såg även in i framtiden 
och ställde frågor om samhäl
lets utveckling. När det gällde 
byggnads- och bostadsfrågor 
ställdes frågan om vem som i 
framtiden kommer att äga hu
sen, och om det blir sommar
boende som kommer att domi
nera. En annan fråga: Kommer 
Fjällbacka att bli en sovstad till 
Tanumshede? 

Utställningen besöktes under 
dagen av hundratalet personer. 
Utställningsmaterialet skänktes 
av chalmeristerna till Hem
bygdsarkivet. Till såväl lärare 
som elever vid Chalmers Hög
skola, vilka gemensamt fram
ställt detta historiska material, 
vill vi framföra Hembygdsarki
vets tack. 

T-wi. 
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Fjällbacka byter ansikte 
När vi var uppe i Fjällbacka 
den 2/ 2 1975 och överlämnade 
vår utställning om samhället 
(som vi arbetat med under hös
ten - 74) bad redaktör Torewi 
oss att skriva en artikel i den
na tidning där vi skulle ge vår 
syn på Fjällbacka. Den artikel 
som nu presenteras är en sam
manställning av seminarier vi 
i gruppen har haft kring temat 
Fjällbacka. 
I en tid då de traditionella nä
ringarna som t. ex. fisket håller 
på att dö ut och industrin tar 
vid står ett samhälle som fjäll 
backa i ett dilemma. Ett dilem
ma därför att Fjällbacka och 

Fjällbacka förändras 

Bofast fis'ke
befolkning 

'ftc.,.\ . 

Fjällbacka uppstod på 1600-talet 
då männ,iskor lockades dit av 
en mindre sillperiod. På mitten 
av 1700-talet kom en ny sill
period och i samband med den 
trankokerierna. Detta innebar 
ytterligare befolkningstillväxt. I 
slutet av 1800-talet kom även 
stenindustrin. 

1898 blev Fjällbacka municipal-

Kyrka , skola 
m ffi 

1(,.7.. . 

Tanum överhuvudtaget ur na
turvårdssynpunkt bör skyddas 
från miljöförstörande industrier 
samtidigt som nya arbetstillfäl
len måste komma till stånd för 
att säkra samhällets fortlevnad. 

Turismen är en stor inkomst
källa och ger vissa arbetstillfäl
len i form av service och bi
drar till att Fjällbacka kan ha 
den väl utbyggda serviceverk
samhet som nu finns. 

Vi vill här utgående från två 
temata belysa den situation 
Fjällbacka står i. Det är histo
rien om ett samhälle som byter 
ansikte. 

samhälle vilket innebar att man 
fick större inflytande i kommu
nala frågor. Offentliga byggna
der som kyrka, skola och apo
tek uppfördes. I slutet av 1800-
talet blev fisket i viss mån me
kaniserat. På 1930-talet kom tu
rismen. Först efter 1950 kom till
verkningsindustrin och alla des
sa faktorer har naturligtvis bi
dragit till att bebyggelsstruktu
ren i Fjällbacka förändrats. 
Från att ha varit ett fiskeläge 
med det naturliga förhållandet 
båt-brygga-bod-bostadshus i be
bygge;1sen, skedde den första 
förändringen då offentliga bygg
nader tillkom (se fig. l och 2). 
Sedan kom industrin till och 
man var inte längre bunden till 
havet. Detta gjorde att bebyg
gelsen spred sig inåt landet istäl
let för som tidigare utmed 
strandkanten (se fig. 3). 

~., • # ~ 
'..>I<: ". 
-.-. ~ .. " I •• .. .. . \. . -... • •• .. 

•• :" I. Industri och 
•• flerfamilj shus 

Levnadsvillkoren Fjällbacka 
Fisket har under flera hundra 
år satt sin prägel på Fjällbackas 
samhällsstruktur. Fisket har va
rit den dominerande näringen 
och de andra yrkeskategorier 
som fanns i samhället hade på 
ett eller annat sätt stått i ett 
nära förhållande till fisket. 

Fjällbacka är ett litet samhälle 
där service, arbetsplatser och 
den kulturella verksamhet som 
förekommer finns inom gångav
stånd. I dag kan man dock skön
ja en förändring i Fjällbacka. 
Fisket har mist sin ställning och 
nu är det istället industrin som 
drar åt sig den största delen av 

arbetskraften. Fjällbacka har 
övergått från att vara ett fiske
läge till att alltmer likna ett 
vanligt svenskt industrisam
hälle. 

Förr fanns ofta variationer i 
husens utseende från ort till ort. 
I Bohusläns fiskelägen hade 
varje familj sitt eget hus, oftast 
byggt av ortens snickare, vilket 
gav varje hus kännetecknande 
detaljer, t. ex. utformningen av 
gavlarna. Typiskt är sjöbodarna 
som byggts på samma sätt sedan 
generationer tillbaka. 

for" . $id. 9 
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Gröna Lid SO o ar 

Den nya matsalen. I bakgrunden bardisken. 

Femtio år har försvunnit sedan 
några platsbor startade Gröna 
Lids Kafe, vilket gav nöjeslivet 
ett stort uppsving genom att det 
blev ett av norra Bohusläns 
största danshak under flera år. 
Under ett flertal olika inneha
vare har rörelsen utvidgats och 
lokalerna förbättrats för att bli 
ett näringsställe vilket under 
åren rönt stor uppskattning av 
allmänheten. Här har även plat
sens biograf sin plats. 

Sedan år 1967 har Gröna Lids 
pensionat innehafts av makarna 
Siv och Berndt Hansson, vilka 
nu genom en genomgripande 
'om- och tillbyggnad av såväl 
exteriören som interiören pas
sar på att fira rörelsens femtio
åriga tillvaro med att döpa om 
lokalerna till Gröna Lids resJau
rang och Bar. Undervåningens 
kafelokaler har fått lämna ut
rymme för en större matsal med 
bar och bardisk. Här har även 
getts utrymme för nytt kök. Allt 
återger ett vackert helhetsin
tryck. 

Andra våningen har nu blivit en 
vacker festvåning vilket tidigare 
saknats. Här kommer 120 per
soner att ges plats vid borden. 

Under sommaren kommer det att 
bli en allkost-matsal öppen mel
lan kl. 16.0O-Dl.00. Barserve
ringen blir självservering från 
kl. ,09.00-18.00, därefter manuell 
betjäning till kl. 01.00. Även käl
larvåningen har fått en grundlig 
översyn. Här inrymmes grovkök, 
lagerutrymmen, tvättstuga, per
sonalrum m. m. Hela fastigheten 
blir som ny då biograflokalerna 
nyligen genomgått renovering 
och blivit en av de modernaste 
med sina 200 sittplatser. Men. 
Tyvärr försvinner denna under
hållning, säger Berndt Hansson, 
på grund av ovilja mot densam
ma, och sista föreställningen 
gick den 25 maj. Under som
maren arrangeras dans vilken 
troligen börjar till midsommar. 
Musik och underhållning kom
mer att utföras av bl. a. Lasse 
Lundberg, Ardy Striiwer, Lasse 
Åberg och Claes Mullberg. 

SNITTBLOMMOR 
DEKORATIONER 

KRUKVÄXTER BORDS-
BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

KARRABY HANDELSIRADGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523 - 53155 

f:A ROGEIRS IEKEJPERMNG 
Hen- (Dam och 1Barn 

Bad och Fritidskläder i stor sortering. 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 

Levnadsvillkoren 
foris, från sid. 8 

_'d det gäller de hus som 
byggs i Fjällbacka idag så har 
dessa skillnader suddats ut. 
Fjällbackas nya bostadsområde 
med hyreshus liknar alla övriga 
i landet. Det enda som skiljer 
det från ett bostadsområde i 
exempelvis Göteborg är storle
ken. I Fjällbacka bygger man 
för ett hundratal människor me
dan man i en storstad kan pro
jektera områden för 25·.000 per
soner. 

I Göteborg kan man tydligt se 
hur staden är uppdelad i zoner. 
Arbetsplatserna ligger i en del 
av staden och bostäderna i en 
annan. Som tidigare nämnts 
fanns det i det "gamla" Fjäll
backa ett nära samband mellan 
bostads- och industriområden. 
Man kan dock inte jämföra av
stånden i Fjällbacka med de i 
Göteborg. I Göteborg kan man 
dagligen färdas ett par mil till 

Slutord 
Den kunskap vi fått om Fjäll
backa är till största delen ett 
resultat av den välvilja och öp
penhet som mötte oss under en 
vecka i september -74 när vi 
på ort och ställe studerade för
hållandena i detta fiskeläge. 
Vi vill tacka Er för att Ni hjälpt 
oss att få en fin start i vår ar
kitektutbildning! 
Till hösten får Fjällbacka troli-

~~ 

@röna Idds 
Restaurang och bar 

Barservering öppnas 
kl. 9.00 - 18.00 

Matsalen öppnas 
kl. 16.00 - 01.00 

Dans 
onsdog, fredag och lördag 

Fullständiga rättigheter 

Nytt modernt kök. 

'Välkomna! 

Sivan o. Berndt 
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och från jobbet. I Fjällbacka 
finns arbetsplatsen på gångav
stånd. 

En annan sak som på senare år 
påverkat orten är turismen. Tu
risterna köper upp de gamla hu
sen nere vid strandkanten (se 
fig. 4) och samhället blommar 
upp på sommaren för att på 
hösten när dagarna blir kortare, 
som bj örnen gå tillbaka till sin 
sömn i idet. 

t/ Fritidshus rlC:1,'i, 

gen besök aven ny grupp ar
kitektstuderande som just på
börjat sin utbildning och det 
vore ju underbart om de får 
samma stöd som vi fick när de 
fortsätter studierna av det in
tressanta samhället Fjällbacka! 

Arkitektsektionen 
Årskurs 1 grp 4. 

genom Anders och Hans. 

Fjällbacka-fiskarna har an
slutit sig till Grebbestad 

Sedan Fjällbackafiskarnas an
delsförening vid årsstämman i 
april månad beslutat att träda 
i likvidation har ett samgående 
med Grebbestad och Havstens
sund ägt rum. Grebbestads fisk 
kommer att fortsätta att emot 
fisk från Fjällbacka och har hyrt 
undervåningen i den av Fjäll
backafiskarna förut ägda fastig
heten, och i vilken kommunen 
ingick som ägare den 15 april. 

Föreståndare är Carl-Gustav 
Juliusson vilken tidigare var 
verksam hos Corneliusson i 
Havstenssund. Hela verksamhe
tens kontor blir i Grebbestad. 

Den nya organisationen kommer 
att få en omsättning på cirka 
4,5 miljoner kronor. Av denna 
bidrager Fjällbacka med cirka 
en miljon och Grebbestad med 
3,5. I Grebbestads omsättning 
beräknas ingå cirka 1 miljon 
från Havstenssunds fiskare. Den 
nya föreningen får 10 anställda, 
däri inräknas två och en halv 
tj änst i Fj ällbacka. Fiskförsälj -
ningsbutiken i Fjällbacka kom
mer att hållas öppen dagligen. 
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Barndomsminnen från Västsverige 
När jag sitter här och i minnet 
återkallar min barndoms lyck
liga somrar hos mormor och 
morfar, slår det mig, hur många 
dofter som tränger sig på. 

Är det möjligt, att man kan 
minnas även med näsan? Det 
verkar i varje fall så. 

Den dock jag starkast känner är 
vedbackens friska, litet söta. Och 
genast stiger morfar fram för 
min inre blick. Står där i bara 
skj ortärmarna och kapar och 
klyver grenar och kubbar, som 
han sedan staplar i prydliga 
vedtravar för den kommande 
vinterns behov. 

Doften av mormors skära tvålar 
förnimmer j ag också tydligt och 
minns, hur vi barn gjorde vår 
toalett, utanför stugknuten, i ett 
emaljerat handfat. 

Jag tyckte tvålen doftade him
melskt, men mina tuffa bröder 
frynte på näsan åt den äckliga 
pigdoften, som de uttryckte sig. 
Dessa tvålar inköptes av om
kringvandrande gårdfarihandla
re, ganska ofta små krumma, 
gråa gubbar. Hela varulagret 
bestående av band, knappar, 
nålbrev, tryckknäppen, hakar 
och hyskor m. m. bar de med sig 
i en sliten unikaväska. 

Mormor, som alltid var snäll mot 
alla, som hade det sämre ställt 
än hon själv i samhället, bjöd 
dessa ensamma, vinddrivna 
människor på kaffe och smör
gås, som tacksamt inmundiga
des, innan de drog vidare på sin 
vandring. 

Ibland kom en skärslipare. Det 
såg hemskt och olycksbådande 
ut, då han slipade mormors 
stora förskärare och saxar. E,tt 
genomträngande, skärande ljud 
sönderslet sommardagen, då han 
tryckte eggen mot brynstenen. 
Det var inte utan, att vi barn 
kände oss litet kusliga till mods. 
Men ingen skall tro, att mormor 

"". var rädd, inte. Nej, även då ha
de hon några vänliga ord till 
hands, kaffekvarnen kom fram, 
grädde hämtades från jordkälla- · 
ren och snart stod bordet du
kat. 

Runt stugan stod syrener och 
knotiga fruktträd och i mormors 
rabatter prunkade blommor av 
många slag. Luktärtor spred där 
sin ljuvliga doft, ringblommor 
frodades tillsammans med rese
dor, lupiner, löjtnantbjärtan, 
toffelblommor och abbrod. En 
kvist av den senare hade mor
mor alltid i handen, då hon gick 
i kyrkan på söndagarna. På var 
sida av verandatrappan glödde 
en bondpion med stora, blod
röda blommor. 

Brokiga fjärilar fladdrade över 
idyllen. Småfåglar kvittrade. 
Över åkrar och ängar drillade 
lärkor, och svalor, flugsnappare 

och skimrande trollsländor pila
de blixtsnabbt fram och åter. Då 
gökens ko-ko hördes i fjärran, 
ropade vi barn: "Hur många 
barn får jag, då jag blir stor?':. 
Sedan lyssnade vi allvarliga och 
dödstysta till hans svar. 

I skymningen kunde vi i skogs
brynet få se älgar och rådjur, 
och ibland en grävling. Den 
fruktade vi näst huggormen 
mest av alla vilda djur. 

Vi hade hört berättas, att den 
bet tills den hörde benen krasa 
i sitt offer. Därför brukade jä
garen stoppa koks i stövelskaf
ten för att lura grävlingen vid 
eventuellt anfall. 

Harar och ekorrar var mindre 
skygga och det hände, att rä
ven då och då knep en av mor
mors hön0I'. E'n gång jagade han 
en höna, som i förskräckelsen 
värpte ett skinnägg - skalet 
hann aldrig bli färdigbildat. 

På den tiden fanns d'et också 
gott om igelkottar, som bjöds på 
mjölk utanför stugknuten. Det 
kom ensamma, muttriga gamla 
hanar och det kom honor med 
rader av små taggiga ungar ef
ter sig - de var alls inte rädda, 
vi fick till och med klappa dem. 

Katter hörde också till vårt dag
liga umgänge. Minst ett par 
fanns det alltid i stugan förutom 
några små söta kattungar, som 
daltades med både bittida och 
sent. 

Jag minns ännu deras namn. Det 
var N osi, Sara, Siri, Silketass, 
Pärla och Moppe I och Mop
pe II. 

Då någon av dem försvann blev 
det stor sorg hos oss barn. Kan
ske tog räven dem eller för
olyckades de på ett eller annat 
sätt, inte vet jag. Men Moppe II, 
han reste till Amerika, sa mor
mor, och vi måste nog tro hen
ne - hon brukade ju aldrig nar
ras för oss. Men nog var det väl 
konstigt, att han inte tog farväl 
innan han for, tyckte vi. 

J a, somrarna hos mormor och 
morfar var sannerligen en enda 
räcka av lyckliga dagar. Vi kän
de oss lössläppta som kalvar på 
grönbete. Vi sprang barfota och 
lättklädda i alla väder. Stans 
vardags- och söndagskläder var 
glömda. På den tiden hade man 
sådana - vardagskläderna var 
oftast korta och urvuxna och 
söndagskläderna väl tilltagna 
med stora upplägg, för att ha 
något att växa i. Allra skönast 
var det att slippa det förhatliga, 
bakknäppta underlivet med vid
hängande strumpeband, som hön 
uppe de ännu mera förhatliga, 
ribbstickade, mörka och stickiga 
strumporna. 

Förutom en gunga, kommer jag 
inte ihåg att vi någonsin hade 
några leksaker på landet, och 
inte heller saknade vi sådana. 
Vi hade ju hela naturen till vårt 
förfogande. 

Vi byggde små ladugårdar av 
stenar och plockade kottar till 
husdjur. Vi badade i en liten 
skogs bäck och lärde oss simma 
med hjälp av hemmagjorda sim
dynor fyllda med kork. Ib·land 
roade sig pojkarna med att 
hänga i svansen på kossan Gull
ros, som då gjorde de mest lus
tiga språng. 

skogen plockade vi stora 
säckar fulla av kottar, som mor
mor använde som bränsle och 
varje lördag skar vi friskt gran
ris till trappstenen, på vilken 
sedan de vuxnas trätofflor ra
dades upp. 

Granrisdoften tyckte jag inte 
odelat om. Den påminde mig 
alltför mycket om begravningar 
i stan, då port och trottoar be
ströddes med hackat ris. 

Vi plockade också bär till efter
rätt -och kantareller, som mor
mor stekte. Vår matsedel var 
enkel och sund. Det vankades 
gräddgul filbunke, och kalvdans, 
då någon kossa i närheten kal
vat. Hembakat bröd och nykär
nat smör var vardagsmat och 
fast mormor sålde ägg, blev det 
ändå några över åt oss. I stu
gan fanns också alltid en spicke
skinka och spickekorv och så 
hade ju mormor sina hönor, sitt 
potatisland och sina grönsaks
sängar. 

Vår törst släckte vi med färsk 
mjölk, saft eller källvatten, som 
vi drack ur en skopa, som all
tid hängde på vattenhinken i 
köket. 

Jag minns aldrig att vi allvar
ligt skadade oss. Det värsta som 
h ände var väl något skrubbsår 
eller någon reva på armar eller 
ben. Man slickade då bara rent 
såret och la ett blad av läke
blacka (grodbl~d) på. Det sval
kade gott och ett, tu, tre var 
såret läkt. Mellan tårna hände 
det, att man fick så kallade hals
hugg (torrsprickor). Men inte 
heller dessa vållade några stör
re problem. Mormor gav oss en 
ullgarnståt att linda om tån. Röd 
skulle den vara för att det skul
le hjälpa, och hjälpte gjorde det, 
såvitt jag minns rätt. 

Någon gång på sommaren fick 
var och en av oss följa med 
mormor till handelsboden - och 
det var ett stort äventyr. Tre
kvarts rask promenad var det 
dit. Affären liknade inte på nå
got sätt- våra nutida moderna 
snabbköp, men idyllisk var den 
till tusen. 

Då dörren öppnades pinglade en 
liten klocka och varskodde, att 
kunder var i annalkande. Me
dan mormor sålde ägg och smör, 
som hon burit med sig i en stor 
korg, och gjorde sina inköp, ha
de man god tid att se sig om
kring i boden. 
Handelsmannen, som hade röd
lätta mustascher, var klädd i vit 
bomullsrock och . skärmmössa 
och på hans högra öra vilade en 
penna. 

I taket hängde trätofflor och 
träskor, koskällor, hästpinglor 
och selar, grepar, spadar och 
räfsor, grytor och hinkar m. m. 

Boden doftade av fotogen och 
grönsåpa, sill, kryddor, snus och 
kaffe. I stora glasburkar för
varades bland annat röd- och 
vitrandiga polkagrisar och kräm
färgade ingefärskarameller. Av 
dessa köpte mormor till var och 
en av oss en stor strut, som 
handelsmannen vant snurrade 
till. 

Reklamplanscher hängde på väg
garna. Jag minns särskilt väl 
den av Gummans Tvättpulver, 
Tomtens Skurpulver, Röda 
Björns Putsmedel och Marabou
kakao. 

P å hemvägen fick jag bära kan
nan med fotogen, som mormor 
köpt till lamporna - elektriskt 
ljus fanns naturligtvis inte i stu
gan. Vägen var lång och trött
sam i sommarvärmen, men utan 
att klaga traskade man på, för
nöj t sugande på en karamell ur 
den hårt snurrade struten. 

Vi gick förbi en liten grå stuga, 
där det bodde en gammal kvin
na, som kallades Ida i Tjärt. 
Hon var mycket gammal, sa 
mormor, och barnfödd i stugan. 

Det där ordet, barnfödd, tyckte 
vi lät väldigt lustigt - man 
kunde väl bara bli född som 
barn, eller hur? Det uttrycket 
använder folk i varje fall här 
i trakten, sa mormor, och det 
fick man nöj a sig med. 

Litet längre fram kom vi till en 
större bondgård, där mormors 
bästa väninna, tant Lina, bodde 
och där gjorde vi alltid ett litet 
uppehåll. 

Tant Lina bjöd på kaffe med 
dopp medan hon och mormor 
pratade och skrattade, och innan 
vi gick vidare, gjorde jag alltid 
ett besök på gårdens utedass, 
antingen det var av behovet på
kallat eller ej. 

Tänk, där fanns en rad av fem 
hål i olika storlekar med var 
sitt tillhörande lock. På väg
garna hängde färgrika planscher 
med bibliska motiv, och som 
toalettpapper användes fjolårets 
postorderkatalog från Åhh~n & 
Holm. 

Maj Gustafson. 
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1974 ett bra ar För KvilLe Sparbank 

De fyra avgående huvudmännen. Från vänster: John Carlsson, 
Jored, Valfrid Olsson, Bottna, Arne Fredlund, Fjällbacka, och 
Einar Kristensson, Spånslätt. I mitten bankstyrelsens ordförande, 
Raymond Hansson, som å bankens vägnar tackade de avgående 

huvudmännen. 

Arssammanträde med sparban
kens huvudmän hölls i sparban
kens lokaler den 29 april. Del
tagarna i sammanträdet hälsades 
välkomna av bankstyrelsens 
ordförande, Raymond Hansson. 

I sitt hälsningsanförande berör
de han sparbankens verksamhet 
och konstaterade att år 1974 var 
det bästa året, trots knappheten 
på pengar. Det har varit trevligt 
att arbeta för banken och om
kostnaderna har kunnat hållas 
inom den förutsatta ramen. Ban
kens framgång beror på den 
goda service från de duktiga 
tjänstemännen. Framför allt är 
det glädjande för banken att vi 
fått de unga familjerna till kun
der. Och vi har ej behövt att 
säga nej till egnahemmen. 

Därefter följde årssammanträ
dets förhandlingar och till ord
förande valdes enligt mångårig 
sed hr Valfrid Olsson, Bottna. 

Styrelse- och revisionsberättel
serna föredrogs och balansräk
ningen fastställdes för 1974. Till 
revisorer återvaldes hrr Gerhard 
Rosander, Hamburgsund, och 
Bertil Andersson, Rabbalshede. 
I tur att avgå bland huvudmän
nen var hrr Bengt Johansson, 
Kville, Erik Alfredsson, Branne
by, Evert Gustavsson, Södra 
Torp, och Evert Waldner, Fjäll
backa, vilka återvaldes för tre 
år. Till ledamöter i styrelsen 
återvaldes hrr Karl J. Wikström, 
Hjälpesten, och Sture Olsson, 
Bottna. Ledamöter i berednings
utskottet blev hrr Sven Kris
tensson, Övertun, Bengt Norder
by, Nordby, Bror Ödbrant, Ham
burgsund, Evert Waldner, Fjäll
backa, Nils Karlsson, Solhem, 
och Gustav Karlsson, Grind. 

Ur verksamhetsberättelsen fram
går bl. a. att sparbankens vinst 
utgjorde 44.204: 83 vilken förde
lades enligt styrelsens förslag: 
2.000: - till allmännyttiga eller 
välgörande ändamål och kronor 

42.204: 83 avsattes till reservfon
den, vilken nu uppgår till kr. 
1.071.939: 88. 

Översikten över sparbankens ut
veckling och tillväxt visar föl
jande: Insättningar under året 
(föregående års siffror inom pa
rentes: 

42.176.154: 5,2 (34.367 .151: 45 ) 

uttagningar 
40.141.462: 01 (32.103.506: 70) 

Insättarnas 
42.338.095: 62 (38.087.506: 97) . 

Inlåningen från allmänheten, 
d. v. s. från alla andra kund
grupper än kreditinstitut och 
försäkringsbolag, ökade under 
året med 3.736 tkr, eller 10',1 % 
och uppgick därmed vid årsskif
tet till 40.808 tkr. 

Vid årets slut gottgjordes all
mänheten räntor med 2.214 tkr. 
Insättningsöverskottet under 
året blev sålunda 1,5.22 tkr. 

Som jämförelse kan nämnas, att 
inlåningsökningen under 1973 
uppgick till 8,6 % och under 
den senaste femårsperioden till 
i genomsnitt 8,7 % per år. 

Sparbankens totala utlåning till 
allmänheten uppgick vid 1974 
års utgång till 33.078 tkr mot 
31.824 tkr vid 1973 års slut och 
ökade därigenom med 3,9 %. 
Antalet utestående krediter upp
gick vid motsvarande tidpunk
ter till 1.492 resp. 1.539. 

Sparbanken 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 740 tkr. 

Medeltalet anställda uppgick 
1974 till 10, varav i sparbanks
tjänst 9. Motsvarande siffra för 
1973 var 10 resp. 9. 

Löner och ersättningar till sty
relse och andra personer i le
dande ställning uppgick till 71 
tkr och till övriga befattnings
havare till 286 tkr. 

Bibliotekarie fru Ella Persson kan glädja sig åt att biblioteks
verksamheten går framåt. Här har fru Hilma Karlden just valt 

ut lämplig litteratur för veckans läsning ur det rikliga 
bokbeståndet. 

Biblioteksverksamheten 
l Fjällbacka, 
ökade kraftigt under 1974. Läs
intresset är i starkt stigande och 
1974 blev nytt rekord. Antalet 
lån fördelade på de olika plat
serna var 81.623, ett plus med 
11.207 lån. Kommunen hade ökat 
bokbeståndet med 2'.141 och 
sammanlagt hade kommunen 
33.199 böcker. Främst bland or
terna är Fjällbacka som ökade 
från 14.368 till 17.103 boklån. 

Föregångare till den kommuna
la biblioteksverksamheten vil
ken bedrivits under c:a 20 år, 
var studiecirkelbiblioteken vil
ka sorterade under de olika stu
dieförbunden. Deras verksamhet 
blev ohållbar allt efter som läs
intresset ökade, då medel sak
nades för bokinköp i den stor
leksordning som behövdes. De 
egna bokbestånden komplette
rades genom boklån från cen
tralbiblioteket i Göteborg. 

Biblioteksverksamheten i Fjäll
backa grundades i seklets bör
jan då Fjällbacka Folkbibliotek 
startades. Denna verksamhet 
förde dock en tynande tillvaro 

Vid årets slut omfattade filial
nätet fyra filialer, nämligen 
Hamburgsund, Gerlesborg, Rab
balshede och Kville. 

Vid huvudmannasammanträdets 
slut intogs middag på Stora 
Hotellet och sammankomsten där 
präglades av högtidlig stämning. 
Ordförande Raymond Hansson 
hälsade alla bankens medver
kande, tjänstemän, styrelsemed
lemmar, huvudmän och övriga 
hjärtligt välkomna. Han vände 
sig särskilt till de fyra personer 
vilka nu föll för åldersstrecket, 

under 1920-talet. L slutet av 
1930-talet bildades ABF:s stu
diecirkelbibliotek vars verksam
het pågick och utökades årligen 
till dess uppgång i den kommu
nala biblioteksrörelsen ägde 
rum. Genom sammanslagningen 
av de små biblioteken till en 
kommunal biblioteksrörelse ha
de man nått det önskvärda re
sultatet. 

Det har alltid varit svårt att 
erhålla lämpliga lokaliteter för 
verksamheten och man har fått 
använda vad som stått till buds. 

Även om det varit behjälpligt, 
så har det inte varit vad som 
önskats. Men mycket har under 
senare tid åtgärdats och det hela 
går framåt. Under senare år har 
biblioteket i Fjällbacka varit in
rymt i Församlingshemmets 
undre våning. Här har man ett 
relativt bra utrymme i en 
vacker lokal. Genom anbringan
de av hyllor över hela väggut
rymmet kan man ju nedbringa 
trångheten och detta kommer 
troligen att företas. 

nämligen hrr Arne Fredlund, 
Fjällbacka, Valfrid Olsson, Bott
na, John Carlsson, Jored, samt 
Einar Kristensson, Spånslätt. Hr 
Hansson framförde sparbankens 
tack för deras insatser under 
många år. De avgående fick där
efter mottaga blommor. För de 
avgående huvudmännen talade 
hrr Arne Fredlund och Va1frid 
Olsson och framförde deras tack 
för uppvaktningen och det goda 
samarbete som alltid varit rå
dande. 

A.Torewi. 
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Kville Hembygds- och Fornminnesförening 
höll ett välbesökt årsmöte i 
Fjällbacka församlingshem den 
28 maj. Ordf., Arne Fredlund, 
hälsade deltagarna välkomna och 
uttryckte glädjen över att da
merna visade så stort intresse 
för mötet. Han hälsade även 
kvällens föreläsare, Filip Ar
vidsson, Hamburgsund, välkom
men. Arvidsson föreläste över 
ämnet Mytologi och skördade 
livliga applåder. 

Till ordförande återvaldes Arne 
Fredlund. Vidare återvaldes till 
ledamöter i styrelsen Märta 
Hedström, John Gustavsson och 
Erik Gustavsson. Till revisorer 
återvaldes Gustav Holmark och 
Filip Arvidsson. Ledamöter i 
valberedningen blev Östen He
denfjell, Filip Arvidsson, Hanna 
Johansson, Ture Oskarsson och 
Erik Gustavsson. Till ledamot i 
hembygdsrådet återvaldes Arne 
Fredlund, suppl. Erik Gustavs
son. Ombud till Bohusläns Hem
bygdsförbunds årsmöte blev Fi
lip Arvidsson och Evert Arvids
son. 

Ledamöter i de olika hembygds
nämnderna blev för Fjällbacka 
Sonja Broling, Linnea Isaksson, 
Astrid Olsson, · Inga Strömberg, 
Nils Eriksson, Bror Jansson, 
Artur Johansson och Algot To
rewi. Hamburgsund: Astrid 

Till ett leende 

Gustavsson, Filip Arvidsson, 
Karl-Åke Hansson, Bengt Wi
den gård och Sven Hakeröd. 
K ville: Hanna Johansson, Nils 
Nilsson, John Albinsson och Erik 
Tengberg. Branneby: Thure 
Oskarsson, Johan Johansson och 
Rut Svensson. 

Styrelsens och revisorernas be
rättelser föredrogs vilka visade 
att föreningens verksamhet va
rit givande. Medlemsantalet ha
de ökat starkt och uppgick till 
820 medlemmar, för vilket re
sultat styrelsen framförde för
eningens tack till samtliga med
verkande. Den sedan några år 
pågående torpinventeringen var 
långt framskriden - men fort
farande behövs en aktiv insats 
inom många områden ansågs det. 
Medlemsavgiften beslöts höjas 
till fyra kronor. 

Frågan om årets utfärd disku
terades och beslöts att resan 
skall företagas till Hedared och 
Borås djurpark den 10 eller 24 
aug. Beslöts att låta kostnads
beräkna reparation av "Stavas" 
stuga i Hamburgsund (museet) 
samt iordningställande av väg 
till Solbergs kvarn. 

Ett högtidligt inslag i den trev
liga samvaron blev det när ord
föranden Arne Fredlund å för
eningens vägnar förrättade ut-

har vi väl alla ändå råd, 
om än dagen tycks oss slitsam, 

arbetstung och bråd. 
Ett sådant lyser upp 

i all den grå tristessen 
och kanske kan det hjälpa 

någon som är lessen. 

Slösa rikligt med leenden 
i alla väder! 

Du kan vara viss, 
att de alltid någon gläder. 

Själv blir Du ock rikare 
av detta slöseri, 

där Du givmilt 
släpper all Din varma glädje fri. 

Varför gå och knipa hårt 
läpparna tillsamman? 

Så lösas inga problem 
och ges ingen gamman. 

Visst kan livet vara svårt 
för litet var ibland, 

men gott känns då ett leende 
och en framsträckt hand. 

Därför - le, 
så ofta Du det någonsin förmår! 

Det är världsspråket, 
som alla människor förstår. 

Maj Gustafson. 

Från vänster ordföranden Arne Fredlund som delade ut heders
j etongerna till Algot Torewi, Hanna Johansson 

och Filip Arvidsson. 

delningen av hedersjetongen i 
silver till tre personer vilka un
der en längre tid, omkring tjugo 
år, varit aktivt verksamma inom 
fornminnesvården. Mottagarna 
var: fru Hanna Johansson, Al
lestorp, som bl. a. varit ombud 
samt tillhört styrelsen under 18 
år, hr Filip Arvidsson, Ham
burgsund, verksam inom för
eningen bl. a. som mångårig re
visor samt aktiv inom museet 

som intendent, samt Algot To
rewi, Fjällbacka, som är verk
sam vid museet på "Nestorgår
den" . Samtliga hyllades med ett 
fyrfa ldigt hurra. Därefter sam
lades man vid kaffeborden där 
det bjöds på förplägnad samt 
goda tårtor serverat av damer
na. Och till sist visades bilder 
av Arne Fredlund vilka han ta
git vid olika utfärder som för
eningen företagit. 
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Stort intresse för Fjällbacka Samhällsförening 

Sammanträdet var välbesökt och lokalen i stort sett fullsatt. 

Fjällbacka Samhällsförening ha
de sitt vårmöte i Församlings
hemmet den 28 april och rönte 
stor tillslutning av samhällsbor
na. Ordförande Evert Waldner 
hälsade deltagarna välkomna 
och valdes att leda förhandling
arna. Styrelse- och revisionsbe
rättelserna föredrogs och god
kändes. Verksamhetsberättelsen 
vittnade om den stora aktivitet 
som bedrives inom föreningen 
för att bevaka samhällsbornas 
intresse. 

Tillsammans hade 22 skrivelser 
avsänts till kommunala, läns
och statliga myndigheter. Skri
velserna till kommunstyrelsen 
upptog följande : 1) Den plane
rade tillbyggnaden av läkarsta
tionen i Fjällbacka, 2) beträf
fande industrilokaler, 3) lekplats 
i Sälvik, 4) vissa gränsmarke
ringar vid Sälviksvägen, 5.) städ
ning i Fjällbacka, S) avledning 
av ytvatten i Sumpanområdet, 7) 
gatubelysning i kvarteret Sni
pan. 

Byggnadsnänmden: 1) förslag 
till nya gatunamn på nyanlagda 
gator, 2) förslag till stadsplane
ändring i kvarteren Snipan, 
Skutan, Skonaren, Ekan och 
Kuttern inom Fjällbacka sam
hälle. 

Fritidsnänmden: 1) beträffande 
Kungsklyftan och väg upp till 
Vetteberget, 2) utbyggnad av 
campingen i Sälvik. 

Hanmstyrelsen: 1) om cement
kajen på Badholmen, 2) sjösätt
ning av mindre fritidsbåtar, 3) 
båtplatser för småbåtar. 

Fastighetsnänmden: Städning av 
området runt kyrkskolan. 

Skolstyrelsen: 1) ny skoltomt i 
Fjällbacka, 2) städning omkring 
väntIokalen vid Stallarna. 

Badortsföreningen: beträffande 
bryggdansen. 

Landstingets förvaltningsutskott: 
beträffande läkarstation i Fjäll
backa. 

Länsstyrelsen: 1) om Fjällbacka 
samhälles framtida utveckling, 
2) ansökan om regional trafik 
mellan Heestrand - Hamburg
sund - Fjällbacka - Kville 
Rabbalshede. 

Konununikationsdepartementet: 
beträffande indragning av per
sonal vid järnvägsstationen i 
Rabbalshede. 

Ä ven under innevarande år har 
skrivelser avgivits till Byggnads
nämnden om planändring i kv. 
Snipan, Ekan m . fl. och en till 
kommunstyrelsen betro problem 
med den "vilda campingen" i 
Fjällbacka under midsommar, 
samt slutligen en skrivelse till 
länspolischefen om polisbevak
ning i Fjällbacka samhälle un
der midsommarhelgen. 

I övrigt har vi, säger styrelsen, 
haft kontakt med de olika orga
nen inom kommunen vilket för 
oss har varit mycket positivt. 

Föreningen har varit represen
terad vid uppvaktningar hos 
Järnvägsstyrelsen i Göteborg och 
vid sammanträden i Tanumshe
de, Hamburgsund och Rabbals
hede angående trafikfrågor som 
berört Fjällbacka samhälle. 

Styrelsen har under verksam
hetsåret varit: hrr Evert Wald
ner, ordf., Alf Jonasson, vice 
ordf., Arne Sandelin, sekretera
re, Sture Kahlman, vice sekr., 
och Karl-Erik Uttgren, kassör. 

Bland de frågor vilka behand
lades på sammanträdet och 
väckte den största uppmärksam
heten för diskussion var bl. a. 
den vid Janssons båtvarv upp-

förda båtkranen. Det talades 
både för och emot kranens 
lämplighet. Ur negativ synpunkt 
ansågs den vara för stor och till 
konstruktionen mindre lämplig. 
I synpunkterna för densamma 
framhölls bl. a. att den under
lättade arbetet för transport av 
båtarna till stort gagn för varvs
personalen. Byggnadsnämndens 
ordf. informerade om att det för 
varvsområdet finns stadsplan 
och i den är ett grönområde 
markerat för hela varvsområdet. 

Enär en utredning av ärendet 
pågår ville ordf. ej yttra sig och 
föregripa utredningen. Sedan 
flera talare yttrat sig till varvets 
förmån beslöts enhälligt att till
skriva kommunstyrelsen om att 
tillstånd ges för kranen. 

Enär det inom samhället inte 
finns någon offentlig lokal för 
föreliggande behov ansågs detta 
vara en så viktig samhällsange
lägenhet att den bör lösas. För
slag framfördes om att kyrksko
lan bör iordningställas för dessa 
ändamål. Denna skola är ju en 
hundraårig donation till Fjäll
backa, varför den nu som omo
dern skollokal anses böra kom
ma till användning för samhäl
lets ideella och kulturella verk
samhet. Beslöts att ingå till 
kommunstyrelsen med begäran 
om att få använda del av sko
lan för nämnd verksamhet. 

Byggnadsnämndens ordf. Erik 
Christensson presenterade för
slag till vägsträckning av väg 
163 förbi Fjällbacka samt visade 
kartor över vissa andra nya om
råden i Fjällbacka. Mötet god
kände ett förslag att flytta flagg
stången från Torget där den 
nedtagits och placera den utan
för Eva:s Livsmedelsaffär. 

Till sist serverades kaffe och 
det trevliga mötet avslutades 
med tack av ordföranden Evert 
Waldner. 

Bostadsbyggandet 
Tanum 

Tanums kommun färdigställ
des under fjolåret 73 lägenheter, 
varav 49 i småhus, konstaterar 
statistiska centralbyrån i den nu 
föreliggande publikationen Bo
stadsbyggandet 1974. 

Byggherre för de nyuppförda 
lägenheterna var i 2'4 fall nå
got allmännyttigt bostadsföre
tag och i 49 fall någon byggher
re inom den privata sektorn 
(egnahemsbyggare, privata före
tag, organisationer O. d.). 

A v de nya lägenheterna var 64 
uppförda med statliga lån. 

Konfirmation 
ägde rum i Fjällbacka den 24 
maj för de 11 konfirmander från 
församlingen som undervisats av 
kyrkoadjunkt Anders Wenehult. 
Konfirmandernas första natt
vardsgång hölls vid högmässan 
i Fjällbacka kyrka söndagen den 
25 maj. 

Konfirmations

undervisning under 

sommaren 
har ordnats också l ar för sju 
konfirmander, som inskrivits i 
Advent och under vintern och 
våren deltagit i hemförsamling
ens gudstjänster. Undervisningen 
ledes av kyrkoadjunkt Anders 
Wenhult. Konfirmanderna sam
las i Fjällbacka från midsommar 
alla vardagar. Konfirmation äger 
rum i Fjällbacka lördagen den 
2 augusti kl. 15, och nattvards
gång hålles vid högmässan i 
Fjällbacka kyrka söndagen den 
3 augusti kl. 11. 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 

NISSE CARLSSONS 

(j)am./-tiurilllJ 
Årets nya permanent 

Allt i modern hårvård 

Tel. 0525/31125 
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"Herr Gude Gieddes predikoresa" så som den framställs av 
konstnären Georg v. Rosen. 

Gude Giedde 
var den förste lutherske prästen 
här i vår bygd. Han tillträdde 
sitt ämbete som kyrkoherde i 
Kville år 1534, alltså för fyra
hundrafyrtio år sen. 

Det här återgivna "porträttet" 
fick jag en gång av min hustru 
med åtföljande julklappsvers: 

"Din urfader red genom Ragnille 
skog 

och plockade hasselnötter. 
Han blickarna ka,stade ängsligt 

omkring 
vid ljudet av fiendefötter. 
Huggsvärdet alltid redo han har, 
och hunden spanar, i kopplet 

drar. 
Skymningen faller, och skogen 

blir skum. 
Hästen han längtar till spiltans 

rum. 
Vägen är lång mellan Kville 

och Wrem. 
Måtte nu Gude Giedde nå hem." 

Anm. Denna tiden var Wrem 
en egen socken och Kville-her
den hade att betjäna även den
na socken i pastoratet. Jag har 
dock inte kunnat klarlägga om 
Wrems kyrka var en friliggande 
kyrkobyggnad eller om denna 
,ar sammanbyggd med sin tias 
"stenslottet på Wrem". 

"Din urfader". Min släktutred
ning hade visat, att släkten 
Giedde hade samband med släk
ten Wingård, min mors släkt, 
och funnit att jag själv kunde 
räkna Gude Giedde' som "urfa
der" i tionde led bakåt. 

Glad åt gåvan "diktade" jag 
denna limerick: 

"Den prost Gude Giedde i Kville 
han visste så väl vad han ville 
red kring och predika Guds ord 
med bibel och svärd vid sin 

sadelgj ord. 
Han var allt en underlig kille." 

Slagsvärdet, som kons.tnären ut
rus.tat prästen med, har verkli
gen funnits. Det visades länge 
i Naverstads prästgård, dit det 
kommit med herr Gudes son
son. Svärdet skall sedan ha bli
vit förstört vid en eldsvåda. 

Georg v. Rosen var känd som 
målare av särskilt historiska 
motiv. Här har konstnären an
givit "tiden för reformationen" 
och med det tomma helgonskå
pet velat markera att den katol
ska tiden nu är tillända. Men 
observera hur väl placerad hel
gonbilden varit just vid spången, 
som de ridande färdemännen 
måste passera. Men växte det 
så kraftiga träd där hemma? J o, 
jag minns ännu "den tusenåriga 

eken" i Wrems skog. Inne i den 
kunde vi en flock pojkar göm
ma sig. 

Gude Giedde var från Trond
heim och tillhörde en gammal 
norsk adelsätt. Han fick militär 
utbildning och nådde löjtnants 
grad. Gripen av Luthers refor
matoriska arbete, for han till 
Wittenberg, studerade teologi 
och blev Luthers lärjunge. Han 
lät sig prästvigas och blev 
kyrkoherde i Kville och började 
reformationsverket där. Med sin 
lärofader Luther brevväxlade 
han flitigt. Man känner inte 
Gieddes dödsår , men han nådde 
tydligen hög ålder. Ännu i slu
tet av år 1589 levde han och 
kunde i Kville prästgård mot
taga ett märkligt besök. Det var 
kung Jakob VI av Skottland 
som på sin bröllopsresa mellan 
Oslo och Köpenhamn tog lands
vägen genom Bohuslän. Kungen 
hade fått veta om den "så högt 
bedagade blinde prästmannen" 
och ville träffa honom. Men 
gubben blev sticken över h ans 
tal och för de han vart hållen 
för ett vidunder sägandes "Nu 
har jag levat allt för länge" . 

Herr Gude kom att efterträdas 
i ämbetet av sin son och sonson 

och dessa tre kyrkohe,rdar Gied
de kom att regera Kville pas
torat i hela 128 år! Han, Gude 
Giedde - adelsmannen, officern, 
Luthers egen lärjunge, och 
Kvilles reformator - kom att 
bli stamfader för den rikt för
grenade släkten Gedda, där 
stamfaderns dopnamn Gude än
nu lever bland ättlingarna. 

Gude Giedde var alltså vår för
ste präst under den lutherska 
tiden. Jag har nu roat mig att 
räkna efter hur många som se
dan innehaft ämbetet som 
kyrkoherde här och kommit till 
att den nuvarande kyrkoherden 
Ragnar Block har numret 21. I 
mitt arbete "Boken om Kville 
gamla kyrka återfinnes alla 
namnen och uppgifter om nam
nens ägare. 

Om den katolska tidens präster
skap i Kville föreligger blott 
spridda och ofta osäkra uppgif
ter. Som den siste katolske präst 
omtalas en "sira Gudmund" 
som genom traditionen kommit 
att få sitt namn fästat vid ett 
skär i Fj ällbackafj orden. Sägnen 
om hur skäret Gudmund fått 
sitt namn har tidigare stått att 
läsa i Fjällbacka-Bladet. 

Sverker Stubelius. 

1J'I9deM eg,eh e.a~1t 

Kville Sparbank 

o.A 
I aHa bankären~en vänJ E~er 

ti[[ sparbanken 

FJALLBACKA Tel. 0525-31018, 31380 
Filia ler i Hamburgsund, Gerlesborg, 

Rabbalshede och Kville. 
Oppningstiderna är för Gerlesborg fr.o ,m. 1973: 

måndag 10.00-13.00 
fredag 14.00-18.00 

N är ~et refJnar 
BÖCKER 
TIDNINGAR 
SPEL 
KORTLEKAR 
GRAMMOFONSKIVOR 

När solen skiner 
SJÖKORT 
SJÖKORTSFODRAL 
LOGGBÖCKER 
GLASS 
DRICKA 

Samt m~cket annat i 

FJÄLLBACKA PAPPERSHANDEL 
TEL. 0525-31544 

väCkommen in! 
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Minnen från Väderöarna 

Ar 1916 bodde på Väderöarna 
följande personer: 

Lotsförman Nestor Nordblom 
med hustru och fem barn, 7 per
soner, mästerlots Oskar Berg 
med hustru och ett barn, 3 pers., 
lotsen J ohan Nordberg med 
hustru och fyra barn, 6 pers., 
lotsen Carl Waldner med hustru 
och fyra barn, 6 pers., lotsen 
Axel Nordblom med hustru och 
tre barn, 5 pers. Tre familj er 
hade jungfru, 3 pers. Dessutom 
var varje höst, från 1 okt. till 
omkr. jultid 2 dagkarlar anställ
da för hummerfisket, 2 pers. Då 
7 barn fanns på platsen höll 
Lotsverket lärarinna, 1 pers. 
Summa 33 personer. 

Hummerfisket ingick i lotsarnas 
lön. Varje familj hade höns. 4 
kor fanns på ön samt ungefär 
40 får. 

Vintern och våren 1917. 
Det nya året har börjat med 
stark kyla. Lotsarna på ön är 
rädda för att det skall bli is
vinter, så det beslutas att några 
av dem skall segla till Fjäll
backa och handla vad som går 
att få ut av mjöl, socker, kaffe, 
fläsk och andra ransonerade va
ror. Tidigt en morgon seglade 
de i väg. Olja till motorn fanns 
ej att uppbringa. De kom till 
Trankoket på Korsö och där
ifrån fick de ta kälkarna och gå 
till land. Isen låg över hela fjor
den. Först måste de till livsme
delskommissionen och begära 
tilläggsransoner, och det blev 
beviljat, ingen kunde ju förutse 
hur det skulle bli om havet frös 
till. Och det dröjde inte mer än 
några dagar innan isen låg så 
långt som ögat nådde. Isole
ringen var ett faktum. På 45 
dygn hade vi nu ingen kontakt 
med yttervärlden annat än med 
Väderöbod, som var i samma si
tuation som vi. Telefon och ra
dio fanns inte. (Telefon fick vi 
först 1921.) Ville vi varandra 
något sattes flaggan vid fyren 
på Väderöbod och på Storön ha
lades en "ballong" på flagg
stången vid lotsutkiken som 

tecken att vi iakttagit deras 
signal. 

Och nu var vi klara att ta emot 
meddelanden. Farbror Oscar ha
de lärt semaforering på Dyngön, 
där det var signalstation. Han 
i sin tur lärde ut konsten till 
far och farbror Axel. På Vä
deröbod hade en son till fyrmäs
tare Hult, som var korpral vid 
flottan, varit läromästare. Och 
nu gav man varandra sina med
delanden med flaggor. 

"Ballongen", som vi kallade den, 
var egentligen ingen ballong 
utan en cylinder som far gjort 
av enerband till en silltunna. 

Dessa spände han blå tyg över, 
ett band i mitten och sedan ett 
i var ända och från ändarna 
stroppar. Denna "ballong" an
vändes sedan när lotsarna var 
ute och fiskade runt öarna, och 
de måste fort hem till ön. Kan
ske tjänstefartyget Göteborg, 
med lotskaptenen ombord, var 
i antågande, eller också var det 
något fartyg som kallade på lots. 

Den som då hade lotstörn fick 
skynda sig till hemmet och få 
med sig sin uniform (han kläd
de sig sedan ombord i lotsbå
ten). De andra lotsarna satte se
gel och gjorde klart att kasta 
loss båten. 

Under vår isolering saknades 
inte mat. Vi hade både fisk och 
sjöfågel. Varje höst saltades det 
in en halv tunna med fet fin 
dörjemakrill och en halv tunna 
med berggylta. Makrillen var 
god urvattnad, såväl stekt som 
kokt. Mor brukade emellanåt 
koka bruna bönor, och till dem 
hade vi stekt makrill. J ag skall 
inte förglömma makrill stekt på 
glöd. Det var högtidsstunder när 
far gjorde i ordning glöden ef
ter brasan och "glostekte", som 
vi sade. Då satt vi barn runt 
kakelugnen och tittade på. När 
makrillen var stekt lades den 
först i ett fat med kallt vatten, 
och sedan var de,t färdigt för 
avsmakning av läckerheten. Vid 

jakt av sjöfågel gick far och 
farbror Axel ut till någon holme 
eller skär, som av strömmen 
hade öppet vatten på en sida. 

Där brukade det vara gott om 
fågel, så bytet kunde bli givan
de. Torsk kunde de också få 
på pilk i vakarna. Fågeln flåd
des och vattnades ur. Mor 
styckade sedan fågeln och stek
te den, och det var en riktig de
likatess. Hon brukade också 
mala köttet tillsammans med 
amerikanskt fläsk och så stekte 
hon massor av köttbullar. Des
sa lade hon i krukor och satte 
upp på vinden för att ha till 
middagsmat undan för undan. 
Vinden var vårt frysskåp. 

Nu är vi inne i april månad och 
isen har efter lång väntan gått 
upp och nu kan vi ro mellan 
skären igen. Livet blir normalt 
för oss alla. Allt vrak som flu
tit iland på holmarna samlades 
tillhopa. Eftersom N. Väderöar
na tillhörde lotsverket, hade lot
sarna rätten till detta. Vraket 
lades upp på "Leonardspall" vid 
farbror Oscars sjöbod. (Leonards 
pall kallades så därför att Leo
nard och Ludvik Jonasson från 
Mörhult alltid låg med sin båt 
där när de om vårarna fiskade 
hummer på utgrunden.) Allt 
brännbart lades i fem högar. Se
dan fick något av oss barn gå 
bakom sjöboden när i regel far
bror Nestor frågade: "Vem skall 
ha denna högen", fick vi svara 
något av lotsarnas namn, tills 
var och en fått sin hög. Ädelträ, 
mässingsbeslag m. m. gjordes det 
gemensam auktion på och 
pengarna delades sedan lika. 

Lotsarna hade tidigare lagt ut 
sina hummertinor för vårfisket. 

Omkring 20 april blåste det upp 
en hård sydvästlig storm, och 
det blev omöjligt att komma ut 
och dra tinorna. På middagen 
den 27 gick vinden över till 
nordost och stillnade ut helt, 
men den grova sjön var kvar. 

Det dånade som en avlägsen 
åska runt öarna. Lotsarna be
slöt att ro ut och se efter om 
det fanns några tinor kvar. Far
bror Nestor och farbror Axel 
rodde ut med sin snäcka och far 
och farbror Johan med sin. Far
bror Oscar hade vakten. Dagen 
gick över i skymning, far och 
farbror Johan hade kommit till
baka. Vi satt och åt kvällsmålet 
när det knackade på dörren. Det 
var moster Lovisa som kom, och 
hon sade att Nestor och Axel 
inte kommit tillbaka. Jag minns 
som om det varit i dag, hur far, 
utan att yttra ett ord, reste sig 
från bordet, tog mössa och rock 
och gick ut och fick med sig de 
andra lotsarna. De tog farbror 
Oscars lätta norska snäcka och 
rodde direkt ut till S. Fjädern. 
Där fick de på berget se en man 

springa fram och tillbaka. Det 
var farbror Axel. Han berätta
de att de fått en kraftig brott
sjö och att farbror Nestor fått 
ett slag i huvudet, antagligen av 
båten, och blödde kraftigt. Axel 
fick tag i sin far och höll ho
nom sedan i sina armar, men 
när livet slocknade måste han 
släppa honom, för att försöka 
ta sig själv upp på holmen. Det 
var svårt att i iskallt vatten 
med genomblöta kläder i kraf-

furis. s'd. /6 

Allan Waldner. 

Min barnJoms o 
Grå var din fårade yta 
slipad av vredgad våg. 
Från Ramnö det dånar och 

brusar 
vemod förstämde vår håg. 
Gråvita skumbollar blänka mot 

trasiga stormskyars kam. 
Måsen på krökta vingar 
kämpar mot stormen fram. 

Våren har kommit och alfågel
sången 

klingar bland holmar och skär. 
Ejdrarna samlas i flockar på 

grunden, 
dyka och jaga den de har kär. 
Måsen på spända vingar 
med gräset i 'näbbet till redet 

han bär. 
Strandskatan fiskar en snäcka 

ur tången, kvittrar och 
hälsar 

våren är här. 

Nu sommar'n har kommit du 
ljuvliga tid, 

som skänker oss alla här ute 
din frid. 

Med doft a vblommande spröd 
kaprifol 

och skrevor som prunka av 
styvmorsviol. 

Med doft av blommande spröd 
fjord, 
Då var du det skönaste ställe 

på jord. 
A. W. 
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Ny badkamrer 

Föreningen Fjällbacka Havsbad 
hal' under innevarande år till 
badkamrer anställt fru Christina 
Granqvist, Fjällbacka. Det är 
säsong och fru Granqvist har nu 
att söka fördela de utrymmen 

- Minnen Irön · Väderöarna 
lorls. Irån sid. 15 

tig "ia" (dyning) ta sig iland. 
När lotsarna kom hem och be
rättade om olyckan, blev det 
stor sorg på ön. Tänk Er själva, 
dessa fem familjer, vilka som 
en enda stor familj delande sorg 
och glädjeämnen med varandra, 
när en av dem så tragiskt om
kom, vilken förstämning det 
blev. Jag har sedan, som äldre, 
många gånger tänkt på vilken 
prestation farbror Axel utförde, 
när han höll sin far tills livet 
flydde och sedan räddade sig 
sj älv. En dykare fick några da-

Fjällbacka 

som står till buds. Arbetsområ
det sträcker sig inom angräns
ande skärgårdssamhällena och 
även inåt upplandet. Efterfrågan 
på tomma hus är det stora prob
lemet. 

gar senare upp farbror Nestor. 
Han hade inte långt kvar till 
sin pensionering. Vi på ön hade 
mycket hellre velat stå uppe på 
berget och vinka adjö till ho
nom och moster Lovisa, nä r de 
skulle bosätta sig i Hamburg
sund. Nu stod vi i stället i sorg 
när han seglades iland till sista 
vilan på Fjällbacka kyrkogård. 

Fyr- och lotsplatserna ligger nu 
sedan flera år tillbaka obeman
nade, men barndomsminnena 
glömmer man nog aldrig. 

.Allt i blommor 

. • FJALLBACKA 
•

0 

BLOM5TlERAff AR 
TEL. 0525 - 31049 

BERG BILVERKSTADS 
EFTR. 

Vi utför alla slag av reparationer, samt 
försäljer oljor och tillbehör. 

Telefon 0525-31096 

Belönades med guldur 

Från vänster Hugo Andreason, som överlämnat armbandsuret 
och blommor till Ivar Olsson. 

Efter fyrtio års tjänst hos Hugo 
Andreason AB, Fjällbacka, blev 
byggnadssnickare Ivar Olsson, 
Ekliden, hjärtligt hyllad vid den 
middag som gavs i anslutning 
till hans avgi'mg som pensionär. 
I högtidligheten deltog förutom 
Ivar Olsson och hans fru Astrid, 

Fiskarörsmöte 
Fjällbackafiskarnas avdelning 34 
har haft årsmöte med ombuds
man Rune Jonsson som ordfö
rande. Årsmötet beslö,t att med 
mindre ändringar tillstyr~a det . 
föreliggande förslaget om änd
rade gränser på fredningsområ
den för l].ummer, vilket innebär 
att allt fiske med fasta redskap 
blir förbj udet under den tid när 
hummern är fredad, utom i vis
sa fall när dispens kan sökas. 

Årsmötet beslöt även tillstyrka 
förslaget om fredning av öringen 
vid Jored- och Anråsälvarnas 
utlopp. Ä ven detta förslag inne
bär totalförbud under den tid 
öringen är fredad . 

Till ordfönande i avdelningen 
omvaldes Bengt Karlman, sek
reterare Tore Jonsson, kassör 
Bertil Holmberg, övriga Bertil 
Olsson och Folke Olsson. 

Kollekt till Lutherhjälpen 

Vid den riksomfattande kollek
ten under mars månad till 
Lutherhjälpen blev resultaten 
inom Tanums kommun följande: 
Tanum 2.6,78, Lur 2.3350, Resö 
441, Grebbestad 1.800, Fjällbacka 
5.960, Hamburgsund 1.735, Kvil
le 8.352, Bottna 2.588, Svenneby 
3.288, Mo 1.535, Naverstad 5.000, 
Sannäs kapell 132. Summa kr. 
35.844: -. 

familjebolagets medlemmar. Hr 
Hugo AndJ;eason framförde fa
miljebolagets- tacksamhet till 
Ivar Olsson för hans mångåriga 
och plikttrogna arbete under de 
40 åren samt överlämnade ett 
guldarmbandsur samt blommor. 

I nlramningar av 

ta vlor utföres! 
MATERIAL I LAGER -

ALQOT TOREWI 
FJÄLLBACKA 

TELEFON 0525/310 71 

SKOR 
- för alla åldrar 

FJÄLLBACKA 
Tel. 0525/31250 

SETTE RLINDS 
BAGER ][ EFTR~ 

Egen tillverkning av 

BAGERI och 
KONDITORIVAROR 

TEL. 0525-31029 
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Fem generationer bland 
Fjä Ubacka borna 

I mitten åldersmannen Carl Granqvist med släktens yngste Leif
Ove i knät. Från vänster sonen Erik Granqvist med Leif-Oves 
syster Annica. Till höger sonsonen Leif Granqvist och bakom de 

yngstas fader, Tommy Granqvist. 

Det torde vara mycket länge se
dan, om det förut har inträffat 
i Fjällbacka, att någon familj 
kunnat räkna fram fem gene
rationer. Förre byggmästaren 
Carl Granqvist kunde göra det
ta på sin 93-årsdag i januari vil-

ken högtidsdag även blev dop
dag för den några veckor gamla 
Leif-Ove. Att släkten Granqvist 
är starkt knuten till Fjällbacka 
bevisades av att samtliga fem 
generationer är bosatta inom 
samhället. 

En ny kampanj för Rabbalshede 
Kville LRF samt samhällsför
eningarna i Kville, Rabbalshede, 
Fjällbacka och Hamburgsund 
har på nytt startat en kampanj 
för att hålla Rabbalshede järn
vägsstation vid liv. Anledningen 
är att såväl godsmängden som 
antalet resande har undergått 
en tydlig förbättring. 
Föreningarna har därför haft 
möte i Hamburgsunds brandsta
tion där det beslöts att upprätta 
en skrivelse som skulle sändas 
till de berörda myndigheterna, 
och föreslå dessa att stationen 
inte avbemannades utan får be
hålla sin personal som kan skö
ta godsexpeditionen och samti
digt betjäna de resenärer som 
åker med tåg. När det gäller 

dessa har den av kommunen 
subventionerade busslinjen Hee
strand - Fjällbacka - Rabbals
hede haft en gynnsam utveck
ling och antalet resande har 
mångdubblats. Samtidigt tar 
bussen med sig en viss del ute 
vid kusten. 

Samhällsföreningarna kommer 
även att verka för att allmän
heten sänder sitt gods över Rab
balshede, och på så sätt stödja 
stationen och rädda den från av
bemanning. Den skrivelse som 
kommer att sändas, ansluter till 
det beslut som nyss har fattats 
att Rabbalshede tills vidare 
skulle ha någon som svarar för 
godsets in- och utlämning. 

BRYGGDANSARE 
Vi har ingen entreavgift 

Vi har ingen dans-avgift 

men vi har stora utgifter, så 

GLOM INTE LÄGGA EN SLANT I TUNNAN 
Fjällbacka Havsbad u.p.a. 

Fjä Ubackas ålderspresident 

Mellan måltider och promenader är det skönt att arbeta lite 
tycker Larsson och visar gärna hur arbetet bedrives när han 

väver löpare. 

Den som kan göra anspråk på 
denna titel är förre stenhugga
ren Algot Larsson, Aldersro, 
som nu är 94 år. Han invandra
de till Bohuslän från Odensjö 
vid sekelskiftet och bosatte sig 
i Hamburgsund. När ålderns 
höst nalkades fann han det väl
betänkt att flytta in på ett hem 
för de gamla och valde då Al
dersro i Fjällbacka. Under flera 
år när krafterna räckte bättre 
till var han hemmets "tomte". 
Allt skulle hållas i ordning, och 
på tomten nedlade han ett ener
giskt arbete och var ogräsets 
svurne fiende. Sedan några år 

har han trätt tillbaka och syss
lar med vävnadsarbete växlan
de med dagliga promenader in
om samhället där han med in
tresse tar del av det som för
siggår. Han har under flera år 
ägnat sig åt mattvävning och 
därmed visat sina förnämliga 
kunskaper i detta hantverk. Un
der senare tid har han lämnat 
detta arbete och hänger sig åt 
att väva finväv som bordlöpare 
och dylikt. Denna smäckra väv
stol har Larsson placerat vid ett 
fönster i matsalen från vilket 
han kan se infarten till sam
hället. 

Fjällbacka Värme och Sanitet 

STI'1 LlNDK 

Allt inom VYS branschen 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

Tel. 0525-31270 

~i,.,,~~ 
efter våra priser på kameror, film och 

färgkort 

~ tti~ aJ,t fä",,~ÖJi-ad 

PERCY'S FOTO 
TEL. 0525-31690 
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IDROTT 
Fotboll 
Fjällbacka IK som f. n. spelar 
i Bohusserien div. 5 inledde se
rien i år på ett inte tillfreds
ställande sätt. Laget mötte Greb
bestad i första matchen och fick 
en omgång med hela 6-1 till 
gästerna. Siffrorna är avgjort 
lite för stora. Spelet på plan var 
betydligt jämnare än vad 6-1 
visar. Bl. a. hade FIK ett rung
ande stolpskott och missade en 
straff. Grebbestad fick i det när
maste full utdelning på sina 
chanser. Gästerna var avgjort 
bättre, den saken är helt klar, 
och vann rättvist. Men som sagt 
med lite för stora siffror. 

Mot Munkedal gick det betydligt 
bättre. Efter en relativt bra 
match där det mesta stämde de
lade lagen broderligt på poängen 
1-1. Sin första tvåpoängare 
bärgade Fjällbacka borta mot 
Myckleby. 1-0 slöt matchen, 
målet inspelat av Dan Karlsson 
i andra halvlekens slutskede. 
Lane borta blev även där en 
plump i protokollet. 5-01 i "ba
ken" var enligt sansade bedöma
re fullt rättvist. Inget ville sig 
för de våra och det var bara att 

tacka och ta emot för lektionen. 
Senaste matchen när detta är 
skrivet var mot Stångenäs. Den 
vann gästerna med 2-0 efter 
samma siffror i halvtid. 

Det betyder att Fjällbacka f. n. 
ligger näst sist på 3 poäng och 
en inte allt för "vacker" mål
skillnad. Det behövs avgjort en 
snabb uppryckning om laget 
skall ha någon chans att hänga 
med i denna knallhårda serie. 
Vi får hoppas att när detta lä
ses laget har kommit "igång" på 
allvar och börjat klättringen 
uppåt i tabellen. 

Vi återkommer med B-lagets 
matcher i Norrvikenserien i 
nästa nummer liksom pojk- och 
knattelagens. Det är betydligt 
roligare att både skriva och lä
sa om matcher som spelats och 
som givit resultat. Det vi kan 
syssla med nu är i det närmaste 
hypotetiska funderingar och det 
är inte lika roligt. 

Vi hör alltså ifrån oss igen till 
vintern och då med utförligt re
portage från alla lagen. 

-Jin-

1zä4 1U ~ eft, TAXI 

Fjällbacka - Kville - Hamburgsund - Kämpersvik 
Taxistationer 

har gemensam dygnet runt bevakad telefon 

Tel. 0525 -12161 

NY SJUKBIL MED SYRGAS 

BUSS FOR SÄLLSKAPSRESOR 

Innehavare: ERNST JOHANSSON, EILERT PALMHAGEN 
och MAL TE JOELSSON 

JHinnel ttån (]-iiillhaeka 
KOMPLETTERAS MED EN VACKER SAK I 

dUe.WLJiiJ-'fd eLLa hfLJ.lhan.lfJ.-ak 

FRÅN 

PRESENTBODEN 
INGA HANSSON TEL. 0525 - 3 10 26 

Golf 

Ung golfspelare löfte Fjällbacka_ 
Fjällbacka Golfklubb har fått en 
ny stjärna, eller ett mycket fint 
löfte bland sina juniorer, sedan 
unge Arne Lindström vunnit tre 
av de fem tävlingar som i år 
spelats på Anråsbanan. Men 
dessutom var han med i en täv
ling för tvåmannalag och blev 
tillsammans med S. Malmström 
segrare i B-klassen. 

I tre tävlingar har han spelat 
i A-klassen trots kvalificerat 
motstånd. 

Fjällbackagolf, Vårträffen, A 
klass: 1) Hugosson/Hugosson 
44, 2) Hindemark/Källberg 40, 
3) Ericsson/Blomdahl 39, 4) 
Tjörnholm/ Granqvist 3&. 

Klass B : 1) A. Lindström/Malm
ström 39, 2) Sävstam/ Wallin 39, 
3) Kriström/Karlsson 3&, 4) G. 
Järund/B. Larsson 37, 5) Tho
masen/ Larsson 36. 

Ett 3D-tal par deltog i tävlingen, 
som leddes av Arne Sandelin 
och Edgar Gustavsson. 

Fjällbackagolf 
Arne Lindström vann sin femte 
tävling för i år på Anråsbanan 
och har därmed gjort en nästan 
sensationell start och står i sär
klass bland Fjällbackas golf
spelare. Tävlingen var en poäng
boggey över 18 hål. 

Resultat klass A : 1) Arne Lind
ström, 34 poäng, 2) Hans Hes
ner 31, 3) Justus Brams 30. Seg
rare i B-klassen blev Anders 
Wallin med 35 poäng. Tävlings
ledare var Björn Hugosson och 
Arne Lindström. 

Arne Lin:lström, FjäUbacka, som 
inlett säsongen med att vinna 

tre tävlingar. 
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Ett praktfullt getingbo 

På vänstra bilden är getingboet i normalt läge. Bilden till höger 
visar undersidan med interiörbyggnaden. 

Sällan eller kanske aldrig har 
ett praktfullare getingbo hittats 
än det frisör Bengt Axelsson, 
Fjällbacka, hittade när han skul
le reparera sin bostadsfastighet. 
Emellan ytter- och innertaket 
på verandan fanns ett getingbo, 
troligen av gammalt datum, med 
ansenliga mått. Ener vad tycks. 

Det var 40 cm. i diameter samt 
30 cm. i höjd. Interiören bestod 
av kakor precis som i en bi
kupa. Hela byggnationen, såväl 
interiören som exteriören, be
stod av material tillverkat av 
trämassa. Troligen var det länge 
sedan det varit bebott. 

Föräldrar I FjäUbacka 
underkände omflyttning 

Föräldrarna till de barn som går 
i 5-6 klass i Håkebackens skola 
i Fjällbacka underkände helt 
förslaget som länsskoleinspektör 
Nils Nordkvist framlade för att 
minska trångboddheten i skolan. 

Förslaget avser att låta några 
elever i stället undervisas i 
Rabbalshede eller Hamburgsund. 
- Vi kan inte tänka oss att 
skicka våra barn från Fjällbacka 
till Rabbalshede, säger föräld
rarna, dels får de helt byta mil
jö och sedan är vägen så kro
kig och smal att bara den av 
skräcker. 

Mötet hölls i Håkebackens sko
la och hade anordnats av för
äldrarna. Dessa har låtit påski
na att det kunde bli skolstrejk 
när höstterminen skulle börj a, 
om eleverna flyttas . 

Orsaken till krånglet är att Hå
kebackens skola, som renovera
des och tillbyggdes för några år 
sedan, redan från börj an var för 
liten. Kville kommun som för
beredde ombyggnaden ville även 
bygga ny skola i Fjällbacka och 
hade avsatt tomt, men förslaget 
vann inte myndigheternas gil
lande. Den prognos som gjorts 
om den framtida tillkomsten av 
skolbarn i Fjällbacka ansågs pe
ka på att det inte behövdes nå
gon ny skola där. 

Kommunen protesterade, men 
byggde om och renoverade Ha
kebackens skola för l miljon kr. 

Skolan var dock från början för 
liten, och tomten medgav inte 
någon utbyggnad. 84 barn finns 
nu i skolan som omfattar första 
till sjätte klass. Femte och sjät
te klassen undervisas gemensamt 
och 31 elever finns nu i denna 
klass. 

- Våra barn får inte samma 
undervisning som i de andra 
skolorna. En lärare kan inte hin
na med allt och den ena klassen 
stör den andra när de har skil
da ämnen. 

Skolinspektör Nordkvist sökte 
gjuta olja på vågorna genom att 
överflytta skulden på riksdagen. 
Föräldrarna genmälde dock att 
de skulle låta länets riksdags
män ta hand om ärendet genom 
en motion. 

Efter en lång debatt som leddes 
av skolchef Rune Svensson, ena
des alla om att det skall göras 
en saklig undersökning och be
räkning av antalet barn. Denna 
skall sedan ligga till grund för 
den vidare utvecklingen. Skol
styrelsens ordförande, Harry 
Bernbro, framhöll att skolloka
ler kan ordnas i gamla kyrk
skolan, men att det måste vara 
32 barn för delning av klasserna. 

Mötet dominerades av det stora 
kvinnliga inslaget som på ett 
friskt sätt slog vakt om sina 
barns bästa. De möttes även med 
förståelse av skolstyrelsen och 
skolchefen. 

STUVBODEN FJÄLLBACKA 

Där kan Ni fJöra verkCifJa f~nJ[ 

Ett besök [önar sitJ 

TEL. 0525 - 3 13 50 ING-BRITT ENGBERG 

Tobak - Cigarel/er - Tidningar - Konfektyrer - Frukt 

Läskedrycker - GB-glass - Mjukglass - Varm korv 

Souvenirer m. m_ 

~Da och f3el1g I r-<ichardssol1 
Telefon 0525 - 31327 

Kommunikationsradio och tillbehör 
Antenner, service m.m . 

. Zodiac Lafayette Handic S.B.E. 
Stort sortiment 

PERCY'S FOTO 
TEL. 0525-31690 

FFF-Nålen 
som årsmötet 1961 med stor acklamation beslöt att styrelsen skulle 
låta prägla, har sedan ej rönt den efterfrågan bland medlemmarna 
som man skulle ha kunnat förmoda vid beslutet. 
En ändring härvidlag hoppas vi skall komma till stånd! Det är en 
mycket snygg nål enligt nedanstående klicM i silver och blått i 
storlek 14X9 mm, alltså lagom stor att sätta på dräktslaget för 
damerna och på kavajslaget för herrarna. Priset på nålen är mycket 
överkomligt, kr. 5 -

Klipp ur nedanstående kupong och rekvirera nålen nu! 

Bliv medlem i FFF 

Till 

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

V. g. sänd per postförskott omgående 

Namn 

Adress . 

st. FFF -nålen a 5: -
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Legala notiser 
FÖDDA DÖDA 

25/ 2 Monica Kathrin, d. t. Alf 
Sverre Roland Jonasson 
och h. h. Maj Louise f. 
Mossby 

13/ 3 Ulrika, d. t. E,rik Järund 
o. h. h. Birgitta Kristina f. 
Jansson 

28/ 3 John Henrik, s. t . Tore 
Willis Axelsson o. h. h. 
Inger Gerda Marianne f. 
Eliasson 

l i S E,j namngiven gosse, s. t. 
Bernt Roger Hansson 
o. h. h . Sivan Marianne f. 
Mattsson 

12/ 5 E,j namngiven flicka, d. t. 
Roger Ingemar Aronsson 
o. h. h. Gerd Rosia Mar
gareta f. Eliasson 

22/ 12 Klara Helena Lundberg, 
Slätvaren 5, f. 31/7 1893 

27/ 2 Alma OJivia Svensson f. 
Alldersson, Ödsmål Innerg. 
1:57, f. 15/7 1891 

10/ 3 Ake Harald Ahlsen, Bar
kassen 6, f. 3/ 1 1904 

30 /3 Erik Julius Engberg, öds
mål Inneg. 1:201, f. 26 / 2 
1902 

15/ 4 Anna Emilia Karlsson, f. 
Samuelsson, Ödsmål Norg. 
2 :8, f. 15/ 8 1884 

25/ 5 Johan Allan Evert Nilsson, 
Gåsön 1:4, f. 3/ 10 1909 

Fjällbacka Röda Korskrets 
höll sitt årsmöte under fru 
Sonja Brolings ordförandeskap. 
De närvarande hälsades välkom
na av ordföranden vilken även 
höll parentation över de med
lemmar, som avlidit under året 
och deras minne hedrades med 
en tyst minut. Av årsberättelsen 
framgick, att medlemsantalet 
uppgick till 493. Lotterier och 
tombola inbringade kr. 12.569, 
riksinsamlingen 4.3,19, varav 
kretsen erhöll 30 % (1.295: -). 

Kretsen har bekostat fotvård för 
de gamla på Aldersro samt för 
övriga pensionärer inom kret
sen för en kostnad av 3.208: 50. 
Hyra för klubblokalen 3.273: 70 
samt julgåvor 450: - kr. Vidare 
har pensionärer på vårdhem
men i Fjällbacka och Solgården 
bjudits på förplägnad. En utfärd 
för pensionärer har anordnats, 
varvid kretsen bjöd på middag. 

Ett samkväm för Bohuskretsen 
av De handikappades riksför
bund har anordnats, varvid det 
bjöds på underhållning och för
plägnad. Tre personer har be
retts vistelse på Oskarshem. En 
person har bekostats vistelse å 
Frostavallen, Höör, DHR:s re
kreationsort. Till katastrofreser
ven har lämnats 4.000 kr. 

Företogs val av fem ledamöter 
i styrelsen. Omval av Inga 

Larsson, Kerstin Karlsson, Al
vilde Holmberg och Sonja Bro
ling. Till ledamot efter Ester 
Agren-Svalborg, som avlidit, 
valdes Signe Palm. Suppleanter: 
Hilma Karlden och Karin Kris
tiansson. Val av arbetsledare: 
Ingegerd Larsson och Astrid 
Olsson. Revisorerna Arne Fred
lund och John Johansson åter
valdes. Ombud till distriktsårs
mötet i Lysekil blev Linnea 
Isaksson, Margot Johansson, Sig
ne Palm och Sonja Broling. I 
anslag utdelades 2.000 kr. till 
överstyrelsen och 1.000 kr. till 
distriktsstyrelsen. 

Vidare beslöts anordna lotterier 
och till att handha dessa utsågs 
Karin Kristensson, Agnes Carls
son, Irene Leander och Sonja 
Broling. Till sommartombolan 
utsågs Alvhilde Holmberg, Ast
rid Olsson och Sonja Broling. 

Bestämdes även i år om hus
moderssemester å Oskarshem, 
pensionärsresa, träff för DHR 
samt samkväm för gästerna å 
Aldersro, Kalkåsliden, Solgår
den, vistelse liksom förra året å 
Frostavallen. 

Som avslutning bjöds på kaffe 
med dopp. 

Olof Olsson visade film och k å 
serade livligt om sin senaste re
sa i Gambia. 

FJällbacka Se91arskola 
TElEFON 0525-31560 

Nybörjarkurser "Ladies Week" 

Fortsättningskurser Båtshop 

Båtuthyrning 

Se91arskolans kurser i 
sommar 
Segling - Navigation - Båtvett 

Samtliga kurser börjar månda
gar* kl. 08.00 och pågår dagligen 
till kl. 15. P å lördagarna hålls 
avslutning för resp. veckokurs. 
För nybörjarkurserna och "La
dies week", krävs inga som helst 
förkunskaper. 

Varje elev skall dock vara sim
kunnig samt inneha flytväst**). 

* Kurs 1 börjar dock lörd. 14/ 6 
och avslutas fred . . 20/ 6. 

** Flytvästar uthyres genom oss. 

Vecka 1. 14/ 6-20 /6 Nybörjar
kurs 

Vecka 2. 23/ 6--28/ 6 Nybörjar
kurs 

Vecka 3. 30'/6--5/7 Nybörjar
kurs + forts.kurs 

Vecka 4. 7/7-12/7 Nybörjar
kurs + forts.kurs + Ladies 
Week 

Vecka 5. 14/7-19/7 Nybörjar
kurs + forts.kurs 

Vecka 6. 21/7-26/7 Nybörjar
kurs + forts.kurs 

Vecka 7. 28/7-2/ 8 Nybörjar-
kurs + forts.kurs 

Eleverna bör varje dag till seg
larskolan medbringa fullt omby
te kläder och vid regn nödiga 
regnkläder. 

Kursavgiften är 260: - kr., vil
ket inkl. kursmaterial. Vid an
mälan skall anmälningsavgift 
110: - kr. insändas medan rest
avgiften 150: - kr. betalas vid 
kursstarten. 

Fjällbacka Seglarskola 
Box 28, 450 71 Fj ällbacka 
Tel. 0525/31560 
Bank: Götabanken, bankgiro 
181-9499 
Postgiro 87 27 60-4 

Välkommen. 

Allt BATAR och TILLBEHOR 

finner 

Lasse 

Du hos Bengt och 
BATSHOPEN 

ABC-Triss Väderöjullen m. fl. 

Kappseglingsutrustning Segel 

Flytvästar 

Våtdräkter 

Seglarskola 

Fiskeutrustning 

ISOCAMPE 

m.m, 

båtex 45071 Fjällbacka Tel. 0525-31040 

Järnboden Fjällbacka 
Tel. 0525-31780 45071 FJÄLLBACKA 

Gasol - Dieselolja - fotogen 

vid f.d. Fjällbacka fiskarnas brygga 
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Vi 
I försäljer 
I installerar 

I reparerar 

ALLT ELEKTR ISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 

PERSIENNER 
tillverkas och uppsättes 

Även reparationer 

FIRMA 

Z E R V .A 
Håkan Lilja 

FJALLBACKA Tel. 0525-31675 

Ring 
0524/10077 eller112 92 

När Ni behöver 
någon frycksa k 

SCHEWEN lUS' 
TRYCKERI AB 

MUN KEDAL 

BYGGMÄSTARE 

JOHN GRANQVIST 
FJÄLL BACKA 

Allt arbete inom bygg. 
nadsbranschen utföres 

TELEFON 0525/31262 

FRUKT och 
GRONSAKER 

BRÄCKE TRÄDGÅRD 
FJ1(LL8ACKA TEL. 0525-31074 

~ ~ som vill hjälpa till med att 
~ 
~ Bär 

FFF-Hålen 
Kan rekvireras 

I 
~ 
~ ~~ 
~~ ~ ~~ 
~~ 

sälja tombola-lotter m. m. vid 

Midsommar och Badortsfesterna 

i Fjällbacka? 

Fritt inträde 

från kassören 
Anmälan göres till Skoaffären tel. 31250 

JA lR UN D 

iNVENTiNG 

AKTiEBOLAG 
FJi\LLI3ACKA 

Telefon 0525 /3 10 22 
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Midsommarafton: 

Midsommardagen:; 

Söndag 22 juni: 

Bryggdansen: 

Badortsfesten: 

Seglingar: 

Dans runt Midsommarstången för barnen mellan klockan 
17.00-18.00. 

Låt barnen komma ner till dansbanan kl. 15.00. Då klär vi och 
reser stången. 

Senare på kvällen FIK:s stora midsommardans till tonerna från 
Ingvar Jenseus orkester. 

Karuseller, Virvelvind, Skjutbanor, Poker, Lotterier, T'ombolor, 
Varm korv, Kaffe m. m., m. m. 

Samma program som midsommarafton. 

Dans således för barnen kl. 17.00-18.00. 

Senare på kvällen fortsätter den stora MIDSOMMARDANSEN 
till kl. 24.00. 

DANS mellan kl. 21.00-23.00'. Fri entre. - Fri dans. 
Basaranordningarna är kvar med virvelvind och barnkaruseller 
m.m.,m.m. 

BRYGGDANSEN börjar på allvar onsdagen den 25 juni. Den 
fortsätter varje söndag och onsdag t. o. m. den 10 augusti. Dans 
mellan kl. 21.00-23.00. 

Jättefin musik - GRATIS DANS - men tänk på "Tunnorna". 
Lägg en liten slant i dem. 

BADORTENS DAG (Badortsfesten) är l ar förlagd till den 19 
och 20 juli. Stora arrangemang i år. Toppenmusik och på scenen 
båda kvällarna kl. 22.00 

SVEN-BERTIL TAUBE 

Missa inte denna ch~ns att på nära håll få stifta "bekantskap" 
med vår kanske störste artist. 

Se utförligt program på annat ställe denna tidning. 

VÄL MÖTT 

Föreningen Fjällbacka Havsbad u. p. a. 

F jällbacka-Bladet 
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Minneslista 1975 Tennisbanan Öppen hela dagen från kl. 07.00. 
Tel. 05025/ 31713. 
Tennistävlingar 12/7-19/7. 
Tennisfesten den 19/7. 

Friluftsbad 

Campingplats 

Badholmen 

Badkontor 

Bibliotek 

Postexpedition 

Apotek 

FjäIIbacka kyrka 

Läkare 

Bryggdans 

Fotoatelje 

Telestation 

Dans 

Simskola 

Sälvik och Mörhult. 

Sälvik. Gillis Sahlberg, tel. 0525,/ 
31490. 

Varmbadhuset öppet 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 13.00-150.00, herrar 15,.00 
-18.00. Fredag damer 13.00~ 
16.00, herrar 16.00'-19.00. 
Tel. 05025/ 31047. 

Kallbad öppet alla dagar 8.00-
18.00. 

Badmästare Sven-Uno Berggren. 

Tandvård 

Minigolf 

Banker 

Tandläkare Stiftelsehus E. Tel. 
317 00. Mottagning dagligen. 

Öppen från den 7/6-17/8. 
Kl. 11.00-22.00. Spel till kl. 
22.40. 

Kville Sparbank. Tel. 05250/ 310 18. 
Öppen vardagar utom lördagar 
9.3~15.00. Fredag kvällsöppet 
17.00-18.00. 
Götabanken. Tel. kamrer och 
utlåning 05250/ 311027, kassa och 
inlåning 31427. Exp.tid vardagar 
utom lördagar 9.3~15.00. 

Badkontoret hålles öppet kl. Kommunal minneslista 
9.00-11.00, 17.30>-19.00. 

Söndag stängt. Tel. 05,25 /31060. 

Lokal Församlingshemmet (käl
larvån. ), måndag och fredag kl. 
18.0~19.30. Öppet hela året. 

Öppen vardagar måndag-fredag 
9.00-11.30, 14.30-17.00, lördag 
9.0~13.00. 

Vardagar 9'-13, 14-18. Lördag 
9-13. 

Gudstjänsttider - se sommar
programmet. 

Pastorsexpeditionen hålles öppen 
för folkbokföringsärenden tors
dag 10-12. 

Kyrkoadjunkt Wenehult är an
träffbar utan tidsbegränsning i 
personliga angelägenheter. Tel. 
0525/31034. 

Fr. o. m . 1 juli är läkarmottag
ningen öppen varje dag. Tids
beställning och rådfrågning från 
8.00-12.00. Tel. 0525/ 31025. 

20460 vx KOMMUNALKONTOR 

20460 

Exp. månd.-fred. 10.0~13.00. Kvällsöppet månd, 
16 .0~18.00. 

Kanslichef Allan Hagberg. 
Kommunstyrelsens ordförande Raymond Hansson, säk
rast månd.-tisd. 08.00-12.00. 
Drätselkamrer Bertil Joelsson. 
Socialchef Leif Svegås. 
Socialnämndens ordf. Erling Andersson, bost. 221 56. 
Kommunalingenjör Bo Mossberg, säkrast 08.00~12 .00. 

Va-skötare Fjällbacka, Christer Imming, 316 3'1 
Felanmälan efter arbetstid 20672. 
Hälsovårdskonsulent Bengt Samzelius. 
Hälsovårdsnämndens ordf. Erik Hakeröd, tisd.- torsd. 
11.00-13.00. 
Fritidskonsulent Sten Larsson (även 2050 27) . 

BYGGNADSKONTOR 
Exp. månd.-fred. 10.0~13.00 . Kvällsöppet månd, 
16,O~18.00. 

Byggnadsingenjör Torsten Andersson, tel. tisd.-fred, 
10.0~12.00. Besök tisd. och fred. 10.0~12.00. 

Byggnadsnämndens ordf. Eric Christensson, månd. 
10.0~18.00. 

Onsdag och söndag 21.0~23.00. Fritidsa ktiviteter 
Percy's Foto. Tel. 050250/ 3,16 90. 

Sommartid måndag-lördag 09.00 
-12.30, 14.30-19.00. 

Söndag stängt. 

Gröna Lid onsdag, fredag och 
lördag kl. 21.00-01.00. 
Tel. 05025 / 31041. 

Stora Hotellet: Fem kvällar 
veckan. Tel. 05250/31003. 

Strandrestaurangen Fjällbacka 
Hav,bad: Onsdag, torsdag, fredag, 
lördag. Tel. 0525,/31208. 

Simskolan börjar den 23 juni 
och slutar den 19 juli. 

Upplysningar, Fritidsnämnden, 
tel. 0525/ 20527, 20460. 

Simskola i Fjällbacka 
Badhus tel. 0525/ 31047. 

Seglarskola tel. 05250/ 315 60. 

Golfbana, Anrås, tel. 0525/ 31150. 

Fotbollsplaner. 

Sommarmotion i Fjällbacka 
gymnastiklokal 

Till simlärare vid Sälviksbadet Minigolfbana. 
har anställts: Katarina Franzen, 
Lund, och Agneta Svensson, Gö-
teborg. Tennisbana. 

Naturreservat 
Väddö, en halvö norr om Fjäll
backa. 

Goda bad och fiskemöjligheter. 
Intressant kalkflora. 

Fiske 
Upplysningar om fisketurer läm
nas av Badkontoret, Fjällbacka, 
tel. 0525/31060. 

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

Sommarmotion 
i gymnastiklokalen börj ar vecka 
26, ledare Claes Mullberg. 



~[p/eaf!LJ mif!Lf!Le~Li~ta 
21/ 6 Daidsommardagen Högmässa kl. 9.30. Samling av 

sommarkonfirmanderna 

22/ 6 4 e. Tref. Högmässa kl. 9.30 

28/ 6 Lördag Helgmålsbön kl. 19 

29/6 Daissionsdagen Högmässa m. nattv. kl. 9.30 

5/7 Lördag Helgmålsbön kl. 19 

6/7 6 e. Tref. Högmässa kl. 9.30 

12/7 Lördag Helgmålsbön kl. 19 

13/7 Kristi Förkl. D. Högmässa kl. 9.30 

19/7 Lördag Helgmålsbön kl. 19 

20/7 8 e. Tref. Högmässa kl. 9.30 

26/7 Lördag Dausikgudstjänst kl. 19 

27/7 9 e. Tref. Högmässa kl. 9.30 

2/ 8 Lördag Konfirmation kl. 15 

3/ 8 10 e. Tref. Högmässa m. nattv. kl. 11. 
OBS tiden! 

9/ 8 Lördag Helgmålsbön kl. 19 

10/ 8 11 e. Tref. Högmässa kl. 9.30 

17/ 8 12 e. Tref. Högmässa kl. 9.30 

24/ 8 13 e. Tref. Högmässa kl. 9.30 

SCHEWENIUS' TAB MUNKEDAL 1975 


