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Arsmöte 
Föreningen för Fjällbacka håller årsmöte i Fjällbacka församlingshem fre
dagen den 20 juli 1979 kl. 19.30. 
Alla medlemmar hälsas välkomna. 

FFF-festen 
Föreningen för Fjällbacka anordnar sin sedvanliga sommarfest på restau
rant Fjällbacka Havsbad lördagen den 21 juli kl. 19.30. 

Midsommardans på 
Fjällbacka brygga 

Har inte dessa bevingade ord sekler 
igenom samlat såväl gammal som 
ung, platsbor och sommargäster, till 
samling för att fira denna gemenskap 
i en vacker sommartid. Generation 
efter generation har samlat på dessa 
ljusa minnen då denna dans förekom 
under mera primitiva former än just i 
våra dagar. Vad som mest avviker 
från gamla tider är givetvis musiken, 
vilken numera har avancerat enligt 
den moderna tiden. Att just dansen 
för barnen under tidig kväll ger ett 
intryck från äldre tider är dragspelets 
toner. För vad är väl mera har
moniskt än dragspelsmusik på en 
brygga. 

Ä ven till kommande midsommar 
skall man samlas liksom förr på 
bryggan för att tråda midsommar
dansen. Arrangörer är numera sedan 
några år tillbaka Idrottsklubben som 
upptog denna tradition när Badorts
föreningen nedlade sin verksamhet. 
Det blir dans båda dagarna omkring 
majstången kl. 17.00. Midsommar
stången kommer att klädas kl. 15.00 
då alla äro välkomna att hjälpa till. 
Barnen är välkomna med blommor 
till att pryda stången. 
Det blir även dans för vuxna båda 
kvällarna med början kl. 21.00!!! 

Ett gott råd till alla Er som tänker gå på denna ytterst trevliga tillställning. 
Besttill bord i mycket god tid. Det är alltid problem med bord och pla
ceringar. Denna fest är mycket populär och platserna blir fort besatta. Tag 
med Er goda vänner och slå Er lös denna kväll i trevligt sällskap till fin mu
sik och utsökt mat. 
Hovmästaren träffas på tel. 31208. Det är bättre att Ni beställer bord en 
månad för tidigt än en timma för sent.. .. 
Vi ses således först på årsmötet med Föreningen f. Fjällbacka den 20 juli 
och på festen lördagen den 21 . 
Alla hjärtligt välkomna, medlemmar och gäster. 

FFF 
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Föreningen för Fjällbacka har till 
syfte att verka för Fjällbackas ut
veckling framförallt på näringslivets 
område. Föreningen vill därför stär
ka intresset för Fjällbacka i första 
hand bland före detta Fjällbackabor 
och bland sommargäster i samhället 
och den närmaste bygden. 

Småord 
Med detta nummer av tidningen bi
fogar vi ett inbetalningskort för nya 
medlemmar. Det är vår förhoppning 
inom styrelsen att denna akvisation 
skall bära frukt och att medlemsan
talet avsevärt skall öka. Under före
gående år gjordes en gallring ur ma
trikeln så för närvarande är vi c:a 430 
medlemmar. 

Föreningens ringa förankring bland 
den bofasta befolkningen i Fjäll
backa har upprepade gånger tagits 
upp till diskussion mot bakgrund av 
föreningens målsättning. Samhälls
bornas intressen tillvaratas genom 
Samhällsföreningen, där endast i 
Fjällbacka mantalsskrivna äger rätt 
till medlemsskap. Erfarenheterna hit
tills tyder på att samhällsföreningen 
helst vill agera utan inblandning från 
Föreningen För Fjällbacka:s sida. 
Mot bakgrund av ovanstående vill 
styrelsen föreslå årsmötet att stadgar
na och syftet § I får följande lydelse i 
Föreningen För Fjällbacka. 

att främja näringsHvet på orten 

att värna om Fjällbacka som fri
tidsmiljö 

att tillvarata medlemmarnas in
tressen och främja deras till
varo i Fjällbacka 

att arbeta för fortsatt bibehållan
de och vård av de traditioner 
och den kultur som utgör en 
oersättlig tillgång för orten 

att genom kontakt och påverkan 
hos kommunala organ och 
andra beslutsfattare söka stöd 
för föreningens strävan till in
satser 

För övrigt bör § 5 och § II ändras 
som påpekats i senaste numret av 
Fjällbacka-Bladet. 

Vid senaste styrelsemötet beslöts att 
tillverka och uppsätta en turisttavla 
på samma ställe där tidigare tavla 
funnits vid parkeringsplatsen invid 
Brandstationen. Likaså beslöts att 
nuvarande konung Carl XVI Gustavs 
namnchiffer skall ingraveras i Kungs
klyftan. 

Vi lever i ett kösamhälle och det blir 
man verkligen varse i Fjällbacka 
sommartid. Köer i varje affär och 
speciellt i livsmedelsaffärerna. Kan
ske finns det utkomst för flera? 

Det är med tillfredsställelse jag kon
staterar att Konsums gamla affär 
byggs om. till serviceanläggning med 
toalätter och duschmöjligheter för 
gästande turister. Den blir även han
dikappvänlig. Speciellt glädjande är 
att även vår förening dragit ett litet 
strå till stacken. 

Landstinget har tagit ett mycket posi
tivt beslut vad gäller den sociala verk
samheten. Den nuvarande läkar
mottagningen ska byggas ut och en 
ny vårdcentral skall uppföras, med 
början hösten -82 och färdig -85. 
Detta projekt skall tillföra orten ar
betsmöjligheter för 50 fl 55 personer. 
Dock är en av förutsättningarna att 
vattenledningen från Bolsjön är klar. 
Vattenförsörjningen för samhället är 
en mycket öm punkt, och här torde 
kommunen sätta till alla klutar för 
att forcera projektet. Den nybyggda 
vårdcentralen skall innefatta barna
vård, distriktssköterska, folktand
vård och all social verksamhet. Den 
nuvarande läkarstationen skall byg
gas om och bli en tvåläkarstation. 
Detta är stora projekt för lilla Fjäll
backa men som sagt vattenförsörj
ningen är det stora problemet. 

Även Richters Konservfabrik kom
mer troligen att under näst
kommande år fortsätta i ny regim. 
Vidare planeras uppförande av låg 
och mellanstadieskola, tomt är avsatt 
till detta. Likaså finns ett tomtom
råde vid Falkeliden, där ett 30-tal bo
stadshus skall uppföras. Detta är en 
del av de förändringar som samhället 
kommer att genomgå de närmaste 
åren. Positiva saker för Fjällbacka, 
mot vad tidningarna skriver om ar
betslöshet och avbefolkning. 

Med dessa rader har jag gjort en 
översikt över kommande år och vi 
kommer att intensifiera arbetet från 
styrelsens sida. Eftersom de allra 
flesta medlemmar är boende utanför 
Fjällbacka, så kommer härigenom 
Föreningen För Fjällbacka i fortsätt
ningen att mera markerat represen
tera dessa. 

Årsmötet kommer att utannonseras i 
Björklövet liksom i Bladet. På åter
seende den 20 juli. 

Alf Edvardsson. 

SNITTBLOMMOR 
DEKORATIONER 

KRUKVAxTER BORDS-
BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 
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KARRABY HANDELSTRADGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523 - 5 31 55 

Beträffande 
medlemskapet 
iFFF 
Vi har vid flera tillfällen berört miss
förhållanden när det gäller att be
hålla medlemskapet i föreningen. 
Först gäller det att tänka på och läm
na en adressanmälan om ny adress 
när en flyttning är aktuell. Detta bör 
göras så snart som möjligt så att den 
gamla adressen inte kommer att an
vändas vid distribution av Fjäll
backa-Bladet efter avflyttningen. Ett 
annat förhållande vilket ej är så trev
ligt är de ständigt återkommande re
turerna av postförskottsförsändelser
na vid årsskiftet. Medlemmen är kan
ske av olika förhållanden förhindrad 
att utlösa försändelsen, vilken efter 
30 dagar återgår till avsändaren. Där
efter göres ett nytt försök att nå 
adressaten vilket i ett flertal fall 
lyckas. I många fall leder det till ett 
förnyat misslyckande och utlagda 
portokostnader för FFF. Ett system 
vilket säkert skulle avhjälpa dessa 
missförhållanden vore ju, att de per
soner vilka kunde tänka sig vara för
hindrade att utlösa försändelsen un
der vederbörlig tid, satte in beloppet 
40:- på postgiro 41 03 18-0 och 
tidningen avsändes per korsband till 
adressaten. 

@röna L.ids 
Restaurang 

Dans 
Disco för mogen ung
dom tisdag, torsdag, 

och lördag. 

Trubadur 
söndag, måndag, 

onsdag och fredag. 
JuniEva Warberg 
Juli Bert nestorsson 

Fullständiga rättigheter 

Nytt modernt kök 

Välkomna! 

Slvan och Berndt 
Tel. 0525-310 41 



FjtJllbacka-Bladet 
_______________________________________________________________________ 3 

Nyckelharpans intåg i 
Tanums-bygden! 

Deltagarna i den avslutade kursen där man byggt vackra Nyckelharpor. 
mitten på den nedersta raden sitter kursledaren Håkan Lilja, Fjällbacka. 

Intresset för det inom bygden i stort 
sett obefintliga musikinstrumentet, 
Nyckelharpan, slog till på ett gläd
jande sätt bland intresserade. Studie
förbundet Vuxenskolan i Norrviken, 
blev den förmedlande länken för de 
tvenne kurser vilka hållits i Fjäll
backa under några vintermånader, 
där elva personer deltagit, och lika 
många nyckelharpor tillverkats. 
Kursledare har varit fabrikör Håkan 
Lilja, Fjällbacka, och deltagare har 
varit: Morgan Kristensson, Bertil 
Berntsson, Vend el Aronsson, Kville, 
Bo Pålsson, Långsjö, Kurt Josefs- .; . . 
son, Rabbalshede, Östen Karlsson, 
Tanum, Bengt Axelsson, Fjällbacka, 
Gunnar Alfredsson, Norra Torp, 
Edgar Karlsson, Vidingen, Leif-Åke 
Karlsson, Edsten och Sven Blad, 
MällerÖd. 

Instrumentbyggarna har, enligt leda
ren av kurserna, Håkan Lilja, gått in 
för sina uppgifter med stort intresse 
och noggrannhet i arbetet och resul
taten har blivit vackra instrument av 
högsta klass och värdefull konst för 
nuet och framtiden. Detta instru
ment, nyckelharpan, tillhör en gam
mal släkt. Till detta kommer att 
nyckelharpans anseende inte alltid 
har varit särskilt högt. När vi nu har 
införlivat nyckelharpan med vår 
bygd kanske det är på sin plats att nå
got gå tillbaka till dess historia. Det 
troliga är att nyckelharpor har fun
nits mycket länge. I varje fall finns 
det bevis som letar sig tillbaka till 
1200-talet här i Sverige. Den äldsta 
kända avbildningen av ett instrument 
som kan vara en nyckelharpa, här i 
landet, finns i en stenrelief från 1350 
i anslutning till en kyrkoportal i Käll
unge kyrka på Gotland. I en rad 
kalkmålningar, de flesta från kyrkor 
i Uppland och daterade till 1400-
talet, finns nyckelharpan med, oftast 
spelad av änglar. Troligen kom nyc
kelharpan från Tyskland, följde de 
hanseatiska handelsvägarna in i Sve
rige och fick så småningom sitt verk
liga fäste i norra Uppland. Nyckel-

harpan var ett folkets instrument och 
ansågs inte särskilt "konstnärligt", 
och det ansågs inte heller särskilt 
religiöst, att spela på densamma. 
Trots alla bilder av nyckelharps
spelande änglar i kyrkorna var detta 
instrument under långa tider i verk
ligheten inte alls accepterat inom kyr
kans väggar. I stämmoprotokoll från 
16- och 1700-talen finns många be
lägg för att man ville hålla nyckel
harpan utanför kyrkodörrarna . Spel
männen i brud följen tillhölls ut
tryckligen att stanna utanför vapen
husdörren med sina nyckelharpor. 
Men det tycks ha varit svårt att 
stoppa musikanterna. Nej, nyckel
harpan var folkets instrument, för 
vardagens fest och den enkla och o
skrymtade glädjen. Men inte ens i 
den egenskapen fick nyckelharpan 
leva helt ostört. År 1765 beslöt man 
således på en sockenstämma i Över
lövsta följande: "Medan och harpare 
och spelmän mycket öka ungdomens 
hog och yra lystnad, sku de om de ef
ter klockan 9 röra sin harpa utan 
skonsmål pligta 6 daler koppar
mynt". 

Vi skall nu avsluta denna i många av
seenden tragiska historik och övergå 
till nutida förhållanden. Nyckel
harpan är numera ett framträdande 
instrument i olika delar av landet och 
vinner uppskattning inom musikens 
värld. Man hoppas nu att marken är 
bruten och fortsättning följer med in
strumentmakarnas arbete i dessa 
bygder. Lördagen den 21 april fin:\
des avslutning av denna kursverk
samhet med samling i Hamburgsunds 
Folkets Hus. Det var ett stort antal 
personer som deltog och kursdel
tagarna demonstrerade sina instru
ment och utförde olika musik
nummer. Efter festligheterna var
under kursledaren Håkan Lilja hyl
lades med blommor och en penning
gåva vilket överlämnades av Östen 
Karlsson, vidtogs dans till dragspels
musik av Östen Karlsson och Bo 
Pålsson. 

Fjällbacka ökade mest under 1978 

Boklånen i Tanum 

Den totala utlåningen av böcker i 1 a
nums kommun, på dess elva filial
bibliotek, visar under 1978 en ökning 
med 7,7 procent, eller omräknat i 
böcker, 7.560 fler än under 1977. 
Största ökningen i antalet böcker vi
sar Fjällbacka, men så fick man ock
så ta i bruk nya fina lokaler i sam
hället under hösten 1978 som har 
gjort ·att intresset stigit. Procentuellt 
största ökningen har emellertid Bott
na som ökat med 39,3 procent. 
- Det är roligt att de mindre filialer
na har ökat så pass krafigt, säger bi b
liotekschef Karl-Axel Wikström i en 
kommentar till "bokslutet". Vi har 
ju haft plus på nio av våra elva fi
lialer, och på de båda ställen som har 
minus finns det förklaringar till var
för man minskat. 
- Bullaren exempelvis som minskat 

med 229 böcker hade sina lokaler 
stängda för renovering i sex veckor, 
och det har givetvis dragit ner ut
låningen. Ett normalt öppethållande 
där och vi kanske hade varit på plus. 
Vad det gäller Hamburgsund som 
minskat med 122 är det väl så att vi 
på den orten har nått ett tak. Vi har 
haft utlåningssiffror i Hamburgsund 
på drygt 14.000 böcker under 2-3 år 
nu och det lär bli svårt att kunna öka 
något nämnvärt. 

Bokbussen svarar annars för det 
största antalet böcker som lånas ut 
eller 24.645 och med Fjällbacka på 
god andraplats med 21.459 . Sist men 
därför inte sämst på något vis är 
Bottna, där man lånat 1.350 böcker, 

ökade 7,7 procent 
en ökning med 381 böcker eller 39,3 
procent. 

"Huvudbiblioteket" kommer 
först på femte plats denna 
kommunliga. Förutom bokbussen 
och Hamburgsund är även Grebbe
stad och Havstensund före Tanums
hede som redovisade 11.330 utlånade 
böcker. 

Totalt i hela kommunen har det lå
nats ut 105.272 böcker, en ökning 
med 7.560 och det gör ett snitt på 
9,26 böcker per innevånare att jäm
föras med 8,68 året innan. 

Vad kostar då denna verksamhet 
för en kommun av Tanums storlek? 
Ja, det är en intressant fråga efter
som många tror att kulturnämnden 
har stora pengar att röra sig med och 
göra slut på. Om man jämför i pro
cent av den totala budgeten i kom
munen omspänner kulturnämndens 
anslag totalt 1,9 procent. Biblioteks
kostnaderna tar då 1,2 procent, 0,7 
procent går till övrig verksamhet. 
Om man slår ut det ytterligare per 
skattekrona så gör det 3.1 öre per kro
na. 

Förutom statistik på utlånade böc
ker har man även räknat besökare på 
biblioteksfilialerna. Under 1978 räk
nade man in 31.067 besökare på de 
tio filialerna i kommunen, (Hede
gården är inte inräknad) och det visar 
sig att intresset för kultursidan är 
stort. 

Här följer en aktuell "tio i topp
lista" för Tanums olika biblioteks
filialer. 

Bokbussen 24.645 + 387 + 1,6070 
Fjällbacka 21.459 + 3923 + 22,4070 
Grebbestad 16.022 + 1161 7,8070 
Hamburgsund 14.786 122 - 0,8070 
Tanumshede 11.330 + 922 + 8,9070 
Bullaren 4.652 229 - 4,7070 
Sannäs 4.107 + 607 + 17,3070 
Kville 4.002 + 14 + 0,4070 
Havstensund 1.170 + 217 + 14,0070 
Bottna 1.350 + 381 + 39,3070 
Hedegården 1.149 + 299 + 35,2070 

Vägen till körkortet går genom 

Fjällbacka Trafikskola 
Elof Davidsson 

Tel 0525 - 20430 

Välkomna! 

Omdöme - Ansvar - Hänsyn 



FjäUbacka Afuseum 
livligt av skolungdom. 

uppskattas 

Hamburgsunds skola 3:e klass elever och lärare, Harriet Ellertsson 

Under sommaren har ett flertal skol
klasser inom kommunen gjort sina 
utflykter hit och eleverna har funnit 
besöket som mycket värdefullt. In
tresset för de gamla föremålen stod 
på sin höjdpunkt när rundvand-

' ringen tagit sin början. Klass 3 från 
Hamburgsund visade genom sitt be
sök ett utpräglat intresse för Hem
bygdsvården och vad man inte visste 
om olika föremål tog man reda på ge
nom den information som gavs be
sökarna. Ur hembygds- och forn
minnesvårdens verksamhet är det av 
stor betydelse att ungdomen visar sitt 
intresse, då det är dom vilka skall fö
ra verket vidare i framtiden. 

Vi har fått uppsatser från dessa 10-
åriga besökare ur vilka framgår vad 
dom ansett om sitt besök vid museet 
och vilka iakttagelser de gjort i stör
sta alllmänhet. 

Den första uppsatsen lyder sålunda: 
Fjällbacka museum. Hejsan! Jag 
tycker att det var väldigt roligt att tit
ta på gamla saker som t.ex. fyren, 
bänkarna, brandvagnen, kärran. Det 
fanns också tre stycken kassa-appa
rater som var väldigt gamla. Jag 
tyckte bäst om orgeln för jag tycker 
bäst om att spela både orgel och pia
no. Jag undrar också en sak, från vil
ket djur kom käkarna ifrån? Hej då 
från Susanna Eden, klass 3 Ham
burgsund . Vi kan meddela Dig att 
käkarna har tillhört gris och nötbo
skap och är framgrävda på 3 meters 
djup i strandkanten. Historiska 
museet har angett tiden för dess be
varande i leran från Medeltiden och 
fram till 1800-talet. 

Fjällbacka museum . J ag tyckte det 
var roligt i Fjällbacka. Jag tyckte 
brandsprutan var fin. Jag tyckte kas
sa-apparaten var härlig. Jag skulle al
drig kunna cykla på den höga cykeln. 
Kanonen var jättehärlig. Dom gamla 
bänkarna var inte sköna att sitta i 
tycker jag. Jag fattar inte hur fyren 
fungerade. Modellbåten var fin. Sy
maskinen var härlig. Henrik Nyman. 

Hej, jag heter Jörgen! Det var jätte
roligt på Fjällbacka museum. Fyren 
var jättefin. Fyr från 1867. Det var 
två gamla cyklar, ena var träfälg och 
den andra var det stort hjul där fram
me och så gick det en krokig stång 
bak till det lilla hjulet. Och det-fanns 
en brandspruta 100 år sen, där fram
me på brandsprutan var det så att en 
häst kan dra brandsprutan. Hej då. 

Jag har varit på museum i Fjäll
backa. Det var kul. Dom hade en 
massa grejer men det roligaste det var 
en fyr som inte riktigt var färdig. Jag 
frågade hur gammal fyren var. Den 
var 112 år. Inne i huset var det ett 
gammalt kök som det fanns en massa 
saker i. Och i ett annat hus fanns det 
en cykel med träram. Det fanns en 
kista som var 253 år. det fanns också 
en gammal kanon. Den vägde 
mycket. Så utanför huset fanns det 
uthuggna stolar av sten. Det fanns 
käkar som dom hade hittat. Det var 
en från en ko och en gris som jag kal
lade tandlös. Dom hade redskap utav 
trä. Magnus Widengård, 10 år, skola 
Hamburgsund. 

Hej Algot! Jag tycker att det var 
jättekul särskilt med kassa-appa
raterna. Allting var vackert, till 
exempel Fjällbackas första brand
spruta. Det var fantastiskt att allt 
kunnat bevaras så bra. Antikviteter
na är väldigt fina. Hälsningar Terje 
Mörnholm . 

Hej, det var skoj att vi fick komma 
och hälsa på. Vilket är det gamlas te 
som du vet? Så många grejer du hade 
och visa oss ; Det var intressanta sa
ker. Vi kommer någon annan gång . 
Veronica Olofsson, Skärholmen, 
Hamburgsund. Som svar på frågan 
vilket som är det gamlaste . Ja, ka
nonen torde vara c:a 300 år. Tack för 
frågan, tack även för de vackra färg
glada blommorna vilka prydde upp
satsen . 

Hej igen! Det var skoj på museet. Fy
ren var rolig och brandsprutan. Tele-

fonerna var roliga dom med. Jag 
tycker köket var fint . Hej då Algot. 
Hälsningar Catrine. 

Jag tyckte att det var roligt och jag 
såg mycket gamla saker och jag såg 
en gammal brandspruta och såg jag 
en gammal kista från 1726 och såg 
jag tre kassa-apparater och jag tyckte 
dom var lite konstiga. Johan. 

Hej! Dom sakerna där i museet, till
hör dom det huset? J ag tyckte mest 
om orgeln. Fast roligast var kassa
apparaterna! Jag har en bondgård 
hemma, fast den är pappas och Rei
nes. Vad var dom träd-grejor som 
liknade stigbyglar? Vad arbetar du 
med när du inte är i museet? Jag 
tycker om gamla saker, särskilt hus
grejer. Många hälsningar från Lena 
Aronsson till Algot. (Ja, hej Lena! 
Får väl svara på Dina frågor : Saker
na i huset tillhör Museets samlingar. 
Så var det föremålen vilka liknar stig
byglar. Jag tror Du menar dom där 
"klavarna" vilka hängde på väggen. 
Dessa användes förr som bindsle i la
dugården för får och kalvar . 

Det var jetekul på museet. Det var 
många saker som jag inte har sett 
förr. Jag har aldrig sett en sån fyr 
förr. Fyren var byggd 1867 och den 
är 112 år. Och kassa-apparaterna var 
kul. Hälsningar Hans. 

J ag tyckte det var roligt med alla fina 
gamla saker. Det var olika saker som 
jag aldrig hade sett. Som olika red
skap yxor, spadar, hyvlar och fyren 
och bänkarna var roliga. Och inne i 
huset var det fint med alla redskap av 
sten och kassa-apparaterna och 
grammofonen. Anders Wiberg. 

Jag bor i Hamburgsund och är en kil
le på 10 år. Jag heter Kaj Abrahams
son. J ag tycker allt var roligt att titta 
på. Det bästa var verktygen. Det 
finaste var ett glashjärta som var 
smyckat med snäckor runt. Inuti var 
det en målning aven båt. Det finaste 
rummet var köket. 

Hej! Det var roligt att få komma in i 
museet och få titta på alla gamla sa
ker. J ag tycker den gamla skivspela
ren, grammofonen och den gamla te
lefonen inne i huset var roliga. Det 
var härliga huggtänder som var i kä
karna i huset. Tänk att ha såna tän
der. Jag tycker bl.a. att fyren och cy
keln var väldigt fina. Det var en 
mycket fin samling. De gamla kassa
apparaterna var också snygga. Skin
nen, brandsprutan och allt det andra 

.... J- •• ~-_ ..... - ~---_ ....... 

som jag inte har räknat upp var ock
så mycket snygga. Det var roligt på 
ett museum tycker jag. Från Hanna. 

Jag heter Daniel Åstrand. Det var 
jätteroligt. Det var mycket att se på. 
J ag tyckte att kassa-apparaterna var 
roligast. 

Kassa-apparaten ville nästan alla 
prova. Men min kamrat och jag pro
vade den inte. Vilka gamla saker det 
fanns. Var tänderna av grisar eller 
kalvar? Går det att spela på orgeln? 
Har många skrivit i gästboken? Hej 
då från Helen T. 

Jag tycker att det var roligt. Jag såg 
en harpun och en liten båt och gamla 
telefoner och en fyr. Hej! Petter. 

Hej! Det var roligt och intressant. 
Den fyren var fin. Brandsprutan var 
fin. Jag undrar var kruthornen var i 
från. Orgeln var fin. Martin. 

Alla tyckte att kassa-apparaterna var 
roliga. Jag tyckte att köket var fint. 
Och alla de andra gamla sakerna var 
fina. Åsa. 

Hej! Den där fyren var rolig. Den var 
också fin . Det fanns en stol med häs
tar i huset. Den var fin . Brandspru
tan var snygg. Det är roligt på ett mu
seum tycker jag. De gamla kassa
apparaterna var fina. Trattgramo
fonen har jag sett en gång förut. Det 
var en fin vagga i köket. Den där cy
keln med ett stort hjul skulle nog jag 
aldrig klara cykla på. Hej då! 
Annette Karlsson. 

Hej! Jag tycker kassa-apparaten var 
roligast men, gick de inte långsamt 
när dom skulle få fram siffroma. 
Hur gamla är brandsprutorna unge
fär. Krister. 

Jag tyckte det var roligt att titta på 
alla fina saker. J ag tyckte att de gam
la kassa-apparaterna var roligast. 
Med hälsning från Torgel. 

Tack för vi fick komma på besök till 
Fjällbacka museum. Det var kul. Jag 
tyckte kassa-apparaterna var kul. 
Skolbänkarna var fina tycker jag. 
Det var jättekul att se den höga cy
keln som hängde i taket. Den gamla 
fyren tycker jag om. Hälsningar 
Malin. 

Tack alla Ni elever och skolfröken 
Harriet för Edert besök och upp
skattning av museet. AT. 

Klipp annonsen! 

Om TV:n hånglar rmg 

ctjällbacka 1Radio & 7V-service 
Serviceområde: Tanums kommun 

Träffas säkrast före kl. 11 och efter kl. 18 

Telefon 0525 - 31980, 31925 

3 månaders garanti på utförda arbeten! 
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Valö barnkoloni säljs av kommun 

Många äro de barn som under tidernas lopp har vistats här på den fina 
sandstr;mden under lummig grönska för att ta sig vederkvickande bad. 

Tanums kommun kommer att låta 
sälja Valö barnkoloni. Under det här 
året skall kommunen försöka sälja 
fastigheten på Valö, och man hoppas 
att' komma i kontakt med stiftelser, 
organisationer eller liknande som 
kan vara intresserade av fastigheten. 
Detta framkom i det svar som KS
ordföranden Raymond Hansson, gav 
på Henrik Åkerbloms enkla fråga 
från fullmäktige aprilsarnmanträde. 

Koloniverksamheten på Valö har 
alltså upphört, och en kommitte 
inom sociala centralnämnden lät 
1978 upprätta alternativa förslag till 
åtgärder, som erfordrades för fort
satt verksamhet. 

Alternativ l löd på 281.850 kronor i 
investeringskostnader, och alternativ 
2 låg på 454.575 kronor. 

Ett tredje alternativ var att sälja fas
tigheten, och att försäljningssumman 
skulle användas till uppförande aven 
fritidsgård på fastlandet. 

Sociala centralnämnden överlämna
de ärendet till kommunstyrelsen och 
meddelade då att nämnden, "ej kun
nat finna alternativa occh angelägna 
verksamheter med social anknytning 
inom kommunen som kan motivera 
den investering i lokalerna som er
fordras" . 

Efter kommittearbete har nu kom
munstyrelsen beslutat att i facktid
skrifter låta annonsera ut byggnaden, 
för att på så vis kunna nå exempelvis 
stiftelser, organisationer, företag 
m.m. som kan vara intresserade av 
en fastighet av detta slag. 

Tanums kommunfullmäktige kom
mer att slutligen fatta avgörandet i 
slutet av detta år. Under sommaren 
är fastigheten uthyrd i olika perioder. 

Inför detta nu synbarligen avslutade 
kapitel kanske man kunde se tillbaka 
på den verksamhet vilken bedrivits 

med stor energi från de styrande och 
ett krävande arbete av alla som med
verkat på olika sätt. 

Valö barnkoloni är ju sedan 1930-
talet en välkänd institution. Koloni
verksamheten började sedan dispen
sären slagit larm om att något måste 
göras för att rädda barnen undan den 
då i bygderna härjande tbc-farsoten. 
K ville-Tanum och Bullarens kom
muner slog sig tillsammans och upp
förde denna fastighet sedan en först 
anskaffad lokal på samma plats blev 
för liten för att kunna ta alla be
hövande under vård. År 1935 upp
fördes denna fastighet på den natur
sköna plats i nära anslutning till den 

befintliga badplatsen. Omkring 4():.. 

talet barn kunde tas emot under som
maren för rekreation. Det gällde ju 
alltid att ge friska barn en före
byggande vård under sommaren. 
Från år 1954 ända till koloniverk -
samhetens nedläggning för några år 
tillbaka drevs verksamheten i en an
nan regi, en direktion vald av Kville
Tanum och Bullarens kommuner. 
Nedläggning av denna sociala verk
samhet får ingalunda ses som något 
negativt i detta sammanhang, utan 
alla kan väl glädjas åt det positiva re
sultatet att denna sjukdom har beseg
rats och en vidare koloniverksamhet 
under nuvarande tid inte är nöd
vändig. 

ANNA=MAJAS 
T.I. 0525/31371 

FJ;A;LLBACKA 
.../Jlan LLtaktlLt 

VALSORTERAD 
MODE- OCH 

MANUFAKTUR
SYBEHORSAFFAR 

Väderöarna blir 
nationalpark 
Kronoparken Väderöarna i Tanums 
kommun skall nu bli naturreservat el
ler nationalpark. 

Kronoparken skall enligt regeringens 
beslut överföras från domänfonden 
till naturfonden, vilket naturvårds
verket gjort framställning om. 

Ögruppen har riksintresse för den ve
tenskapliga och kulturella naturvår
den samt ingår i det stora bohus
länska kustområdet som är av riksin
tresse för friluftslivet. 

Större delen av kronoparken är sedan 
länge ett fågelskyddsområde med till
trädes förbud under hela året. Bl.a. 
Storön med hamn och serviceanord
ningar är undantagen och besöks i 
kraftigt ökande omfattning av 
fritidsbåtar. 

Ögruppen bör enligt naturvårds
verket avsättas som naturreservat 
eller nationalpark varvid även om
rådets Marina naturvärden bör skyd
das men också samtidigt göras till
gängliga för studier aven större all
mänhet. 

Skeds tor ken 
har besökt 
Fjällbacka 
Denna för våra breddgrader under
liga fågel upptäcktes i Fjällbacka för 
några veckor sedan. Att det var den
na fågelart kunde man slå fast genom 
att studera beskrivning av 
densamma. Storken verkade skygg 
varför man bäst kunde fastställa dess 
identitet genom att se den genom ki
kare. När fågeln såg sig iakttagen 
förflyttade den sig till olika platser 
inom samhället. Fågeln känneteck
nas -genom sitt mot spetsen utbredda 
näbb och dess hemvist är i södra och 
mellersta Europa och har uppträtt i 
Norge och Danmark men ej i Sverige 
enligt beskrivning av densamma. 

Fjäl/backa-historier 
Brink-Henrik: "Stubbrarnes snäcka 
e ente möe te båd, ente sejlar ho å en
te venner ho; i går feck de ro fl runt 
ve' Krågholmen". 
Kommentar från l :a årtiondet av 
seklet eller så . 

TILL SALU 
Plastbåt "Nord-hotte", byggd av 
Janssons Båtvarv Fjällbacka, säljes 
billigt utan motor. 
Tel. 31250/31756. 
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"Kommen till mig, I alla" 

När människor hör namnet Jesus el
ler träffar på det i skrift, tror jag att 
många ser framför sig samma bild: 
en gestalt med båda armarna ut
sträckta till en öppen välkomnande 
famn. Thorvaldsens "Kristus" har 
på ett oförlikneligt sätt i form och 
bild framställt de ord av Jesu mun, 
som så appellerar till varje människo
hjärta: "Kommen till mig, I alla som 
arbeten och ären betungade, så skall 
jag giva eder ro." Mt. II :28. I nästan 
oräkneliga mängder har hans Kris
tusstaty blivit kopierad. Man finner 
den i många kyrkor och gudstjänst
lokaler, så även hos oss i Hamburg
sunds kapell, men kanske i ännu fler 
hem. Ja, den bilden av Jesus har på 
något sätt blivit så ett med Jesus, att 
man kan säga att detta är många 
människors Jesus: den milde, barm
härtige, som inte möter människor 
med krav och förväntningar utan 
med kärlek och nåd. Men för hur 
många är inte Jesus detta och ingen
ting mer, en älsklig gipsstaty , som in
te förmår mer än röra hjärtat och in
giva en känsla av andakt? För -hur 
många är Jesus en levande verklighet 
och den famnen en levande och varm 
famn att fly in i, som öppnar sig för 
människor i de orden: "Kommen till 
mig, I alla som arbeten och ären be
tungade"? Här borde var och en 
stanna upp och allvarligt fråga sig: är 
Jesus för mig bara en gips stat y eller 
är han min levande, verklige och nära 
Frälsare och Herre? Det är detta sista 
han måste få bli, om en människa 
skall få det så, som Jesus utlovar i de 
orden: "så skall jag giva eder ro." 

En historisk 
gåva till 
Kville kyrka 
En verklig raritet har tillförts inven
tarierna i Kville kyrka då syskon
barnen till framlidne förre kyrko
värden i Fjällbacka, Johan Mjölner, 
donerat en prästkrage i silver, s.k. el
va. Prästkragen är tillverkad aven 
Kvillebo på 1700-talet, vilken under 
fångenskap i Polen lärde sig yrket av 
en medfånge då de tillhörde Karl 
XII:s krigshär i Polen. Gåvan skall 
utgöra en minnessak efter Johan 
Mjölner, vilken han korn över en 
gång vid en auktion. Vid högmässan 
första söndagen i advent förevisades 
gåvan för församlingen. 

Men skall Jesus inte bara bli en gips
staty för en människa utan hennes le
vande Herre och Frälsare, då får hon 
komma till honom så, som han själv 
anvisar henne: "Tagen på eder mitt 
ok och lären av mig." Hon får bli en 
Jesu lärjunge vid Guds Ord och söka 
sig till Jesus i Guds Ord med bönens 
hj'älp. "Så" säger Jesus, "skolen I 
finna ro för edra själar." Då blir 
människan visad på också en annan 
bild av Jesu famn, bilden där hans 
armar är utsträckta och fastspikade 
på korset. Den bilden avser inte att 
påverka människors hjärtan genom 
sin skönhet. Men den talar också den 
på ett oförglömligt sätt om den kär
lek, som famnar alla och envar och 
vill draga alla till sig, kärleken som 
gick i döden. Och den bilden för
klarar, hur Jesus så säkert kan lova: 
"så skolen I finna ro för edra sjä
lar." För den är det synliga beviset 
på, att Jesus en gång för alla tag!t 
bort det, som är orsak till all mänm
skors oro, ofrid, ångest och för
tvivlan djupast sett, nämligen syn
den. Ja, det är när en människa helt 
och fullt inser vad Jesu förlåtelse be
tyder och i tro vill taga emot den, det 
är då hon verkligen kan få ro och frid 
för sin själ. Gå då inte förbi den öpp
na och välkomnande Frälsarefam
nen, och nöj dig inte med att betrakta 
den utan fly in i den, då du visas på 
den i Guds Ord. För "Här är vilosta
den, låten den trötte få vila, här är 
vederkvickelsens ort." 
"O Jesu Krist, din Ande god, Ditt 
ord, ditt liv, ditt dyra blod Mitt hjär
ta vederkvicka. Drag mig Till dig, 
Upplåt famnen, Trygga hamnen. Jag 
vill ila Dit till evig ro och vila." 
Hans G Halmerius 

PERSIENNER 
- tillverkas och uppsättes-

-- Även reparationer-

FIRMA 

-Z-E-R-Y-A-
___ Håkan lilja __ _ 

FJÄllBACKA Tel. 0525-3167S 

JOHN GRANQVIST BYGGNADSFIRMA HB 
FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-31230, 31262 

Den hårda och långa 
vintern 
blev en s"är tillvaro för sjöfågeln. 
Nere vid hamnen samlades fisk
måsarna varje dag för att söka föda. 
Men när inte fisket kunde bedrivas 
blev det inte heller någon mat. De 
fick därför flyga vidare men var efter 
några dagar åter här. Svanarna vilka 
befinner sig inne bland holmarna nä
ra land där de häckar, hade även en 
svår tillvaro. Men snart gjorde de 
sina besök vid innebryggorna och 
blev uppmärksammade av männi
skorna. Tre vita svanar blev stam
gäster inne vid Torget där de vistades 
i flera månader. De fick ständigt mat 
i form av bröd o.d. från framförallt 
barnen, men även de vuxna ställde 

upp. Sålunda skänktes flera säckar 
med korn aven lantbrukare vilket 
blev grundstommen i det dagliga 
kosthållet. Och för vilket vi tackar å 
deras vägnar. Dag och natt till
bringade svanarna på samma plats 
endast några meter från kaj. Från 
detta läge kunde de hålla uppsikt när 
någon korn med mat och de ställde 
genast upp och korn in till bryggan 
och lät sig serveras. När isen hade 
börjat brytas tog de några flygturer 
ut i skärgården men återvände till 
rastplatsen till isen försvunnit då de 
återvände till sina vanliga uppehålls
platser. 

r-

På bilden ser vi syskonen Hansson vid kajen där de utspisar svanarna med 
bröd. 

HANDELSFIRMA 

FJÄLLBACKA VÄRME & SANITET 
STIG och CONNY LlNDft 

Allt inom VVS branschen 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

Tel. 0525-31270 
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Kommunal utblick Tysk mina 
sprängd utanför 
Fjällbacka 

Länsarbetsnämnden har meddelat 
kommunen igångsättningstillstånd 
för påbörjande av vatten- och avlopp 
samt gatuarbeten å Falkeliden. Start 
får ske under juni månad. Entrepre
nör är av kommunstyrelsen antagen. 
Det blir således ett intensivt arbete 
under den närmaste tiden då det är 
stora mängder berg som skall 
sprängas och forslas bort för att ge 
plats för ledningar och husgrunder. 
Vi hoppas arbetena ej skall innebära 
allt för störande moment i trafiken. 
Viktigt är att pianområdet kan stå 
klart för husbyggnation under våren 
1980. 

Kommunstyrelsen har gett byggnads
nämnden i uppdrag sätta igång 
detaljplanering för det i 
plansammanhang betecknade A-om
rådet. Detta är som jag vid tidigare 
tillfällen beskrivit, det område som 
är beläget söder om bostadsområdet 
"Sumpan" . Den del som ligger norr 
om Sälviksvägen är avsedd för 
Landstingets behov. På motsatta si
dan vägen är området avsett för skol
ändamål. Det är mycket viktigt att 
planarbetet kan starta upp nu. 
Landstinget presenterade den 17 maj 
i år den femårsplan som skall gälla 
1980---1984. Därav framgår att bland 
de större investeringarna under 
perioden finns bland annat nybygg
nad av vårdcentral för 6,6 milj. 
kronor samt nybyggnad av sjukhem 
för 20,2 milj. kronor. Båda inrätt
ningarna skall förläggas i Fjällbacka 
med beräknad byggstart 1982. Det 
fordras därför att detaljplanen ligger 
färdig för utställelse i mycket god tid 
så att antagande av kommunfull
mäktige och fastställelse av läns
styrelsen kan ske utan kollition med 
byggstart. 

Lands~inget har vidare under våren 
gjort den förändringen, att en av di-

striktssköterskemottagningarna in
trigerats med läkarstationen. Di
striktsskötersketjänsten i Kville kyrk
by är förflyttad till Fjällbacka. 
Provisorisk mottagningslokal är in
rättad i läkarstationens andra vå
ning. Denna är avsedd att finnas kvar 
tills dess vårdcentralen står färdig att 
tagas i bruk. 

På samhällsbornas framställning och 
med frivillig överenskommelse med 
källarmästarparet Clementsson för
värvade kommunen Konsums f.d. 
fastighet. Avsikten är att använda 
byggnaden till allmänt ändamål. 
Redan nu är arbete igång med om
ybggnad av c:a SS kvm av botten
planet. Här kommer att inrymmas 
dels allmäntoaletter med dusch- stryk 
och tvättrum. Denna del görs handi
kappvänlig. Vidare ingår i ombygg
nadsarbetet utrymme för hamn-mäs
tarkontor med tillhörande biut
rymmen. För de övriga lokaliteterna 
är tillsatt en kommitte represen
terande kommunstyrelse, hamn
styrelse, fritidsnämnd, byggnads
nämnd och hälsovårdsnämnd. Denna 
har att i sarnråde med två repr. för 
Fjällbacka samhällsförening komma 
med förslag till fortsatt ombyggnad 
samt förslag till möjligt utnyttjande. 
De nu pågående arbetena kostar c:a 
125.000 kronor. Det fortsatta ut
nyttjandet är inriktat på och fastställt 
för allmänt ändamål såsom samlings
lokaler, hobbylokaler o.dyl. för alla 
åldrar. Under tiden fram till l S sept. 
detta år har vissa lokaler uthyrts till i 
samhället verkande företag. Någon 
sådan uthyrning kan det fortsätt
ningsvis ej bli. 

Vid Badholmen kommer fritids
nämnden att innevarande sommar 
öppna bastu- och duschavdelningen. 
Det ombyggnadsprogram som fmns 
för varmbadhuset har ej kunnat 

sättas i verket. Beslut om statsbidrag 
har ej erhållits. Den stora kostnad 
det här är fråga om ryms ej i den 
kommunala budgeten utan ett kraf
tigt statligt specialanslag. 

Den projekterade handikappbryggan 
i anslutning till torget har ej kunnat 
påbörjas. Orsaken är även här avsak
nad av beslut om statsbidrag. 
Emellertid har anbudsinfordran 
gjorts med den förhoppningen att 
statsbidrag skall komma under inne
varande år. 

Avslutningsvis är det min förhopp
ning att den kommande sommaren 
skall Fjällbacka kunna visa en något 
förbättrad service. Inom den snäva 
ekonomiska ram man har att arbeta 
inom finns ej utrymme för allt som 
behövs. Stora delar är avhängiga ett 
statsbidrag om insatser skall kunna 
göras. 

Väl mött till en förhoppningsvis god 
Fjällbacka-sommar . 
Raymond Hansson 

En tysk mina från andra världskriget 
sprängdes vid 13-tiden på onsdagen 
den 6 juni vid Norra Dyngön utanför 
Fjällbacka. Minan innehöll ca 40 kg 
sprängladdning och låg förankrad på 
15 meters djup ett 50-tal meter från 
stranden. Sprängningen utfördes av 
kustflottans I:a röjdykardivision. 

- Vi fick rapport om minan från en 
civil sportdykare, säger örlogskapten 
Rolf B1omqvist. 
- Vi apterade minan med 5 kilo 
sprängladdning, men minan fungera
de tydligen inte längre, så det enda 
som inträffade var att den smulades 
sönder och vi kunde plocka upp 
delarna. 
- Annars kan en del sprängämnen 
som ligger länge på havsbotten fak
tiskt bli farligare ju längre tiden går, 
säger Rolf Blomqvist. Det beror på 
att man p.g .a. råvarubrist använde 
en mängd olika sprängmedel under 
kriget. En del blir med tiden mera 
känsliga för slag och stötar. 

Inramningar av 

tavlor utföres! 

MATERIAL I LAGER -

AlQOT TOREWI 
FJÄLLlACKA 

TELEFON 0525/31071 

WICKE WIDEllUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31087 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 
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Operation "Snöbollen"-
Fjällbacka Skolas vinterresa till Geilo 

Vi vill med dessa bilder berika själva skeendet vid starten av denna skolresa, vilken i texten Operation "Snöbollen" visar ett enastående resultat i samarbete 
"Hem och skola". Elevernas förväntansfulla tid till det ögonblick resan skulle företagas hade nu gått till ända. Allt var klart i minsta detalj . Söndagen den 18 
mars kl. 9.00 hade nedräkningen nått den magiska punkten. Solen sken och termpmetern visade _17° då parkeringsplatsen vid Brandstationen invaderades 
och fylldes med elever, lärare och målsmän . Efter någon timma hade de personliga reseeffekterna lastats ombord på bussarna och det återstod bara för 

resenärerna såväl yngre som äldre att inta sina platser och hoppas på en 'givande resa. 
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1977 och 1978 gjorde vi två långa 
skolresor till Östergötland och Dalar
na. Dessa resor omfattade mest 
besök på museer och andra kulturin
stitutioner. Redan efter hemkomsten 
från Dalarna började vi diskutera en 
annorlunda skolresa för 1979. Två 
förslag framlades: en vinterresa till 
fjällen och en fjällvandring på våren. 
De flesta eleverna och föräldrarna 
röstade för en vinterresa. Målet blev 
Geilo under 4 dagar. 

För att finansiera resan samlade vi 
föräldrarna under sex kvällar på 
hösten och tillverkade både trä- och 
textilarbeten, som vi sedan sålde på 
en auktion den l dec. Under dessa 
kvällar hade vi en angenäm samvaro, 
där lärare och föräldrar lärde känna 
varandra närmare och mer privat. 
För att få in ytterligare pengar anord
nade vi bl.a. lotterier, spelade en pjäs 
och skreven skoltidning. Vi lyckades 
genom allt detta skrapa ihop ca 
17000 kr. Barnen bidrog dessutom 
genom att avstå från en del av sitt 
lördagsgodis och i stället spara två 
kronor i veckan. 
En nyhet var att alla föräldrar som 
ville fick följa med på resan, dock på 
egen bekostnad. Det visade sig senare 
att föräldrauppslutningen var mycket 
god, inte mindre än ett trettiotal för
äldrar deltog i resan. Vår avsikt var 
att stärka banden mellan hem och 
skola och verka för sammanhållning 
inom skolan. 

Söndagen den 18 mars samlades vi 
kl. 9 på morgonen vid Stallarna. 
Många föräldrar hade följt barnen 
ner för att vinka av dem. Vi åkte 
längs E6 över gränsen till det lilla 
trevliga Norge. I Sarpsborg luktade 
det från Borregards fabriker. Efter 
Oslo och Hönefoss följde vi Halling
dalselva genom en storslagen natur 
av skog och branta berg. Då vi när
made oss Geilo reste sig Hardanger
vidda med sina väldiga fjällmassiv. 
Snön blev nu allt rikligare och vi såg 
fram mot ett härligt skidföre. Det 
gick uppför mer och mer och till slut 

Saxat ur elevuppsatser: 

"Först satte vi in våra skidor i 
respektive förråd. Resväskorna tog vi 
med oss till receptionen, där vi fick 
nyckel, örngott och lakan. När mam
ma kom in, började hon bädda 
sängarna och hänga in kläderna i gar
deroben. Mycket låg kvar i väskorna, 
för rummen var små och inte första 
klass. Klockan 18.00 gick vi ner och 
åt, vi fick stek, potatis och sparris
soppa. Efterrätten bestod av Ris il la 
Malta. 
Efter en stund bestämde vi oss för att 
ta en promenad. Vi gick för att titta 
på skyltfönstret till en lampaffär 
strax intill, för vi vågade inte gå läng
re bort, eftersom det var mörkt och 
vi inte visste vägen hem sen. När vi 
vände hemåt genade vi över en tomt, 
vilket vi inte skulle ha gjort, för när 
vi kom till mitten, sjönk vi igenom 
snön och den gick ända upp till låren. 
Vi kunde inte gå tillbaka, så vi fort
satte framåt. När vi något senare ha
de kommit på snöfri mark, kände vi 
att vi var alldeles genomvåta . När vi 
kom in fick vi byta byxor. " 
"Senare på kvällen dansade vi och 
spelade bordtennis . Kl. 23 gick vi och 
la oss, för då stängdes sällskaps
rummen och vi fick inte vara uppe 
längre. Men magister Jim hade 
naturligtvis inte läst på ordningsreg
lerna ordentligt, utan stannade kvar i 
TV-rummet, där han blev inlåst. Vid 
12-tiden hördes ett väldigt bultande 
på dörren och nattportieren vaknade 
förskräckt och skyndade på darrande 
ben att släppa ut den då vildsinte ma" 
gistern." 
"På måndag morgon åt vi frukost kl. 
8. Alla som skulle gå på tur samlades 
kl. 9. Vi lastade skidorna i bussen. 
När den hade kört oss ca 5 km gick vi 
av. Det var många utförsbackar i 
spåret. En del klarade det fint, andra 
satte sig på baken. Yngve och Karl
Erik sa att det var 5 km, men så lite 
kunde det bara inte vara. Ett par 
stycken kom lite på efterkälken, men 
vi andra åkte vidare. Vi stannade i
bland och väntade på dom. 

I PRESENTBODEN 
hittar Ni trevliga presenter och minnessaker 

Stor sortering i porslin, keramik, trä och 
korgar. 

Ljus, ljusmanschetter och blommor flera 
nyanser. 

Silversmycken. 
Välkomna! Tel. 0525-319 20 

BUSS FÖR SÄLLSKAPSRESOR Tel. 0525-12161 

När vi kom tillbaka till hotellet var 
alla utpumpade. Senare kom utförs
åkarna hem. På kvällen samlades vi 
till genomgång av programmet för 
nästa dag. De som orkade gick sedan 
till källaren och sjöng." 
"Nästa morgon vaknade jag av allt 
tisslande, springande och smällande i 
dörrarna. Jag åt snabbt, och en halv
timme senare kånkade vi på våra ski
dor på väg till Holms backe. Väl 
framme var vi så trötta att vi höll på 
att störta. Aldrig hade jag trott att 
det var så tungt att gå i slalom
kängor. Magister Bosse hjälpte oss 
att knäppa kängorna. Under tiden 
skulle en elev vara skidlärare, men 
hon ramlade var och varannan gång 
när hon skulle ploga och svänga. Se
dan kom Bosse och var lite bättre 
skidlärare. Vi lärde oss jättemycket. 
Vi tränade plogsväng och parallell
sväng. De duktigaste fick ta liften till 
Arnetrekken, där Lennart och Jim 
tog hand om dom och fortsatte ut
bildningen. Dom mest avancerade 
åkte med Bjarne och Leif i dom stör
sta backarna vid stolliftarna." 

" Patrik säger : Jag börjar riktigt gilla 
denna sport. I början gick skidorna i 
kors för det mesta, men så små
ningom fick jag allt bättre stadga i 
påkarna och skidorna började lyda. 
Till min förvåning kunde jag göra 
bMe höger- och vänstersväng. Så 
fort liften startade åkte jag upp och 
ner. En gång var killen som stod där 
och satte ankaret under ändan på oss 
frånvarande och jag fick hålla mig i 
händerna ända upp. På nervägen for 
jag rakt på en dam som råkade korsa 
min väg. Det blev minsann en rejäl 
krock. Ja, se fruntimmer!" 

"På kvällen gick vi ner i källaren för 
att spela bordtennis. Grabbarna var 
där, dom hade det bästa bordet, så vi 
fick nöja oss med ett bord som var 
vingligt och nästan runt. Vi spelade 
så vi blev svettiga. Den kvällen kä
kade jag 3-4 glassar. Det var några 
norskar som också var med och spe
lade. Peder och Mikael utmanade 

dem och vann landskampen stort. Vi 
hade jättekul tillsammans till kl. 
22.30 då norskarnas lärare kom och 
sa att de skulle gå och lägga sig." 

På onsdag åkte Yngve och flera and
ra en jättelång tur över och runt ett 
stort fjäll. Det var fantastiskt vackert 
uppe på kalfjället sa dom. Vi var nå
gra tjejer som åkte med till VestIia på 
andra sidan dalen. Där fanns två sto
ra backar, den ena slingrig och den 
andra bred och jämn. Några av oss 
flickor lämnade den isiga backen och 
åkte in i skogen, men där inne var det 
lössnö, så vi ramlade nästan hela ti
den. Efter en stund behövde vi gå på 
toaletten, så vi åkte upp i liften och 
gick in på liftcafet. Skönt, tänkte vi, 
äntligen en toalett. Men till vår fasa 
hängde där en skylt med 
"STENGT!" på. I den stunden skul
le nog inte många vilja vara i våra 
kläder. Räddningen blev bussen som 
körde alla tillbaka till hotellet. 

På kvällen efter samlingen sjöng vi 
för gästerna på hotellet vilket upp
skattades och vi fick många applå
der." · 

Sista dagen blev det dåligt väder var
för hemresan startade tidigare än be
räknat. 

Vi åkte samma väg tillbaka. Hela ti
den var det sång och glam i bussarna, 
åtminstone i barnens buss. Chauf
fören hade vid starten lovat att vi 
skulle vara hemma vid Stallarna 
20.30. Vi kom en minut senare. Det 
kan man kalla precision. Vid stallar
na möttes vi av de hemmavarande 
föräldrarna som var glada att allt 
gått väl och att inga skador och sjuk
domar hade åsamkats oss. 

Vi är tacksamma mot alla som på ett 
eller annat sätt stött oss och hjälpt till 
så att vi kunnat förverkliga denna 
minnesvärda resa. 

Jim bennart Bosse 

1j~ ~ e.tWt 
Kville Sparbank 

.~ 
~~ 

I a[{a bankären~en vänd E~er 
ti[{ sparbanken 

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

Rabbalshede och Kville. 
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Väderöarnas BåtsäIIskap 
anordnade den 5 maj sin båtutställ
ning på Badholmen i Fjällbacka för 
tredje året i rad . Vädrets makter mot
arbetade någon större samling av del
tagare då kylig väderlek rådde. En
dast sex utställare var närvarande. 
Trots detta var det många sevärda 
och ur sjösynpunkt värdefulla artik
lar att beskåda , framförallt av de vil
ka kanske stod inför ett ögonblick då 

det var aktuellt att lösa ett behov in
för den stundande sommaren . Vac
kra båtar i olika modeller , såväl sta
tionära som utombordsmotorer i oli
ka snitt fanns på plats . Inte minst 
viktigt var det att informeras om och 
taga del av det livräddningsmaterial 
som visades. De utställare som deltog 
var från Grebbestad i norr till Boke
näs i söder. 

På utställningen fanns det båtmotorer av skilda fabrikat och i olika storlekar 
såväl inom- som utombords. 

MAZDA 
I FJÄLLBACKA 
Kom in så får vi värdera 
Din bil medan Du 
provkör ett japanskt 

fullblod. 

Mazda-Service Reservdelar Bilbärgning 

Bensin Oljor Tillbehör Kiosk 

Fjällbacka 
Bil & Motor 
Tel. 0525-310 96 Bost. 317 96,317 86 

Syndaflod i modern tid 
Efter en kall och snörik skandinavisk 
vinter med olyckor och allehanda be
svärligheter kunde det kanske vara av 
intresse att få veta något om en 
naturkatastrof av annan art. Jag vill 
här berätta litet om de fruktansvärda 
översvämningar som i år bland andra 
stater också drabbat den brasilianska 
delstaten Minas Gerais, som till ytan 
är något större än Sverige och har 
omkring 13,5 millioner invånare. 

I bibeln läser vi om syndafloden, då 
det regnade 40 dagar och 40 nätter, 
men i Minas Gerais regnade det i hela 
50 dygn så gott som utan uppehåll. 
Följden blev, att massor av fattig
manshus störtade samman, då de of
tast är dåligt konstruerade och place
rade på flodbankar eller branta slutt
ningar. Men denna gången drabbade 
översvämningarna inte enbart den 
enklare befolkningen utan även de 
mera besuttna. I Belo Horizonte, 
som är Brasiliens tredje stad med cir
ka 2 millioner invånare, rasade fyra 
höghus, strax intill där jag då bodde. 
Stadens gator blev alla mer eller min
dre skadade, en del så svårt att de 
måste helt stängas av . Vägnätet i Mi
nas Gerais klappade fullständigt i
hop. Detta hade till följd att 57 stä
der blev isolerade från yttervärlden, 
då även flygplatserna dränktes av 
vatten och telefonapparaterna tyst
nade. Sammanlagt 306 städer stod 
under vatten med endast taken synli
ga på de lägre husen. 178.650 männi
skor blev husvilla och hade förlorat 
allt de ägde. 

I de helt isolerade städerna saknades 
snart ström, gas, matvaror, medicin 
och ironiskt nog även dricksvatten. 
Skadorna som översvämningarna 
förorsakat uppskattas till omkring 8 
billioner cruzeiros (1,6 billioner sven
ska kronor). De skördade 257 männi
skoliv, förs törde 12.450 hus och ska
dade ytterligare 14.970 . De brusande 
gyttjeröda floderna drog med sig 715 
broar och skadade svårt 555 . Sao 
Franciscofloden steg 13,5 meter och 
dränkte alla städer vid dess stränder. 
Staden Januaria så gott som utplåna
des och man tvingades släppa alla 
fångar fria för att de inte skulle drän
kas som råttor i sina celler. 

Tusentals bilar stod i kö på vägarna 
och kunde varken komma fram eller 
tillbaka. För att ta sig fram till en pa
tient tog det en läkare 10 timmar att 
med jeep förspänd med oxar köra 25 
km; under nedrasade vägbankar låg 
begravda bilar och människor utan 
att någon i tid kunde komma dem till 
undsättning. Dessa prekära 
transportmöjligheter fick bland an
nat till följd att 2 millioner liter 
mjölk gick dagligen till spillo. Bo
skap i tusental drunknade och flöt 
uppsvällda omkring tillsammans med 
döda råttor och ormar m.m. Skördar 
och beten förstördes; det enda som 
verkligen tycktes må gott i vätan var 
risskörden, som i år lär vara rekord
stor. Inte endast människor blev hus
villa utan också vilda djur all alla 
slag; flera samhällen invaderades av 
ormar som spred fasa omkring sig. 

Efter julferierna kunde många skolor 
inte ta emot sina elever. I de flesta 
var hemlösa människor tills vidare 
inkvarterade. I översvämningarnas 
spår följde sjukdomar så som hjärn
hinneinflamation och tyfus . Far
soterna begränsades dock snabbt ge
nom vaccinationer och upprensning 
från allt osunt vattenfloderna dragit 
med sig. Frivilliga jätteinsamlingar 
sattes igång för att hjälpa de nöd
lidande och brasilianska staten bevil
jade många millioner för att ordr,a 
upp kaos, men även så lär det dröja 
åtskilliga år innan allt är återställt i 
sitt forna skick. I Belo Horizonte 
snabbygdes 1.000 hus, men tyvärr är 
det som en droppe i havet. Käll
skatten höjdes 5070 och dessa pengar 
skall oavkortat gå till uppbyggnings- I 

arbete. 

Samtidigt, som denna syndaflod 
dränkte Minas Gerais och andra de
lar av mellers ta Brasilien, rådde en 
torka av oanade mått i de södra de
larna av landet. Skörden förstördes 
till stor del och boskap dog av hunger 
och törst. I Sahara-öknen sägs det 
samtidigt ha fallit snö, så man måste 
väl säga att världen verkar helt upp 
och nedpå vänd och undrar vart vi 
egentligen är på väg . 

Maj Gusta fson 

Affären med färg! 

WALDNERS 
FÄRGHANDEL 

EFTR. 

Mona-Lisa Hedström 

Tel. 0525-310 85 



Fjlillbacka-Bladet 

Kville sparbank 
har hållit ordinarie årssammanträde i 
sparbankens lokaler. De närvarande 
hälsades välkomna av bankstyrelsens 
ordförande Raymond Hansson. Att 
leda sammanträdets förhandlingar 
utsågs Sven Kristensson, Övertun. 
Styrelse och revisorernas berättelser 
godkändes och balansräkningen för 
1978 fastställdes. Årets vinst för
delades enligt styrelsens förslag. Re
visorerna: Karin Kristensson, Kville 
och Sven Pettersson, Solhem, åter
valdes. Vidare återvaldes revisors
suppleanterna: Bo Gillberg, Vidingen 
och Anna-Maja Johansson, Fjäll
backa. De i tur att avgå av huvud
männen var: Nils Karlsson, Solhem, 
John Olsson. Eide, Bertil Nordeby, 
Nordby och Arne Weisaeth, Edsten, 
vilka återvaldes. I tur att avgå ur st y
relsenvar Nils Christiansson , Ler
sten, och suppleanten Lars Erlands
son, Hamburgsund vilka båda åter
valdes. Till ledamöter i beredningsut
skottet valdes: Bertil Norderby, 
Nordby, Nils Carlsson, Solhem, Gus
tav Karlsson, Grind, Lars-Ivar Öd
brant, Nordgård, Karl-Einar Johans
son, Fjällbacka och Sven 
Kristensson, Övertun . Ur årsredovis
ningen framgår b!.a. 

Inlåning från allmänheten 
Inlåningen från allmänheten, d. v.s . 
från alla andra kundgrupper än kre
ditinstitut och försäkringsbolag, öka
de under året med 5.650 tkr eller med 
11 ,0070 och uppgick därmed till 
57.060 tkr. Häri ingår medel inne
stående på skattesparkonton med 72 
tkr. 

Vid årets slut gottgjordes allmän
heten räntor med 3.428 tkr, varav I 
tkr på skattesparkonton. Insättnings
överskottet under året blev således 
2.222 tkr. Som jämförelse kan näm
nas att inlåningsökningen under 1977 
uppgick till 4,4070 och under den se
naste femårsperioden till i genom
snitt 6,9070 per år. 

Sparbanken har under året tillämpat 
följande inlåningsräntor. 
Genomsnittsräntan på inlånade me
del från allmänheten utgjorde under 
året 6,61 % och på bokslutsdagen 
6,22%. 
Antalet inlåningskonton i spar
banken ökade under året med 276 till 
5 .761 och antalet insättnings- och ut
tags transaktioner ökade med 6% och 
utgjorde för hela året 60.096 . 

Utlåning till allmänheten 
Sparbankens totala utlåning till all
mänheten uppgick vid 1978 års ut
gång till 45 .897 tkr mot 47.616 tkr. 
vid 1977 års slut, och minskade där
igenom med 3,61070. Antalet 
utestående krediter uppgick vid mot
svarande tidpunkter till 1.525 resp. 
1.484. 
Fördelningen på olika utlånings
former framgår av balansräkningen. 
Värderegleringskonto för utlåning 
uppgick vid årsskiftet efter före
slagen vinstdisposition till 1.168 tkr, 
varigenom nettobokvärdet för ut
låning till allmänheten redovisas till 
44.729 tkr. 

Sparbankens utlåning till allmän
heten fördelat på olika ändamål 
framgår av nedanstående uppställ
ning. 
Genomsnittsräntan på utlånade me
del till allmänheten ink!. avgifter för 
avtalade krediter utgjorde under året 
lO,20% och på bokslutsdagen 
9,73070 . 

Likviditet 
Sparbankens kassa och kassareserv 
har per 30/4, 31/8 resp. 31/12 legat 
38,5% , 116,6% resp . 110,6% över 
kassareservkraven enligt sparbanks
Iagen. 
Likviditetskvoten uppgick per den 
30/6 till 21,7% och per den 31/12 till 
28,3070. Det av riksbanken före
skrivna likviditetskkvotskravet ut
gj ord e per 30/6 23070 och per 31/12 
25%. 

Filialnät 
Vid årets slut omfattade filialnätet 
fyra filialer, nämligen 
Hamburgsund, Gerlesborg, Rabbals
hede och K ville. 

Personal och löner 
Medelantalet anställda, omräknat till 
heltidstjänster uppgick 1978 till 12, 
varav i sparbankstjänst 11. Mot
svarande siffror för 1977 var 10 resp. 
9. 
Löner till styrelsen och andra per
soner i ledande ställning uppgick till 
122 tkr och till övriga befattnings
ha"are till 582 tkr. 

\ 'instdisposition och reservfond 
Sparbankens \'inst enligt balansräk
ningen utgör för 19- 8 5 tkr. Styrel
sen fö reslår an detta belopp dispone
ras enligt följande: 
Anslag till allmällDyniga eller väl
görande ändamål: 1- tkr 
Avsättning till reservfonden: 5 - t 'f 

Reservfonden uppgic . den l januari 
1978 till : 1.152 tkr 
Av huvudmännen beslutad a\-säu
ni ng till reservfonden av 19-- års 
vinst: 48 tkr 
Reservfonden uppgick därmed den 
31 december 1978 till: 1.200 tkr 
Styrelsens förslag till disposition av 
1978 års vinst lägges till resen'fon
den: 55 tkr 
Reservfonden uppgår härefter till: 
1.255 tkr 

§ JE "'Jr 'T lJEUJLINTI>8 
:lB\A fGl'EJRI ,J<': W'I'R, 

Egen tillverkning av 

BAGERI och 

KONDITORIV AROR 

TEL. 0525 - \10 29 

11 

Syskon sammanstrålar med en ut
ställning i Fjällbacka bibliotek 

De två vid syskonutställningen närvarande konstnärerna, fru Sonja Hjälm och 
Lennart Holmberg, framför den vackra tavlan i Bibliotekslokalen. 

Under tiden 24/5 - 26/5 hade sys
konen Holmberg (Sonja Hjälm, 
Karlstad och Lennart Holmberg, Ste
nungsund) en välbesökt visning av 
sin konst. Syskonen var glada för att 
det korn så många bekanta från sin 
uppväxttid i Fjällbacka och som liv
ligt uppskattade deras tavlor av 
konstnärlig klass. Ur denna rikliga 
utställning med så många förtjusan
de verk, var det många vilka skaffade 

sig ett minne från dessa dagar och 
även önskade dem tillbaka med ytter
ligare utställningar tillsammans meQ 
sina övriga två syskon Rosa Eklund, 
Hultsfred, och Karl-Gustav Holm
berg, Borrby. 
Sonja och Lennart vill i detta sam
manhang framföra ett hjärtligt tack 
till ledningen för biblioteket och till 
den förtjusande bibliotekarien Ella, 
som ' gjorde utställningen så lyckad 
och trevlig. . 

H 
När det skall dukas upp t ill fest för så

väl små som stora sä ll ska p (upp t i ll 200 

gäster) tala med hovmästaren 

Sira ndres/o LATa ngen 

J jällbacka Haosbad 
Kaffe serveras på Balkongen 

och Grebbestads Gästgivaregård 

DANS 
Telefon 0525-1(JO 08 

Allt för båten finner Du hos 
Inge la och Lasse i 

BATSHOPEN 
Tillbehör - Båtar - Seglarskola 

Båtex tel. 310 40 



12 ____________________________________ FjiJllbacka-Bladet 

Minneslista 
CAMPINGPLATS 

BADHOLMEN 

BADKONTOR 

BIBLIOTEK 

POSTEXPEDITION 

APOTEK 

FJÄLLBACKA KYRKA 

LÄKARE 

FOTOATELJE 

DANS 

MINIGOLF 

BANKER 

HEMBYGDSMUSEET 

TANDVÅRD 

FRILUFTSBAD 

SIMSKOLA 

TENNISBANA 

TANUMS KOMMUN: 

Telefon vx 0525/204 60. 
Telefonväxeln är öppen följande tider: 
måndag kl. 8.00-12.00,13 .00-18.00. 
tisdag-torsdag kl. 8.00-12.00, 13 .00-16.00. 
Expedition: 
måndag kl. 9.00-12.00,16.00-18.00 

Sälvik. Gillis Sahlberg, tel. 0525/31490. 

Bastu, dusch. Salt- och sötvattendusch. Börjar 
den 18/6 slutar den 15/8. 

Badkontoret hålles öppet kl. 9.00-10.30, 17.30-
19.00 t.o.m. fredag . Lördag öppet 9.30-10.30. 
Söndag stängt. Tel. 0525/310 60. 

Nya lokaler vid Torget! Öppet måndag och ons
dag kl. 15.00-19.00 samt fredag kl. 17.00-19.00. 

Öppen vardagar måndag-fredag kl. 9.00-11.30, 
14.30-17.00, lördag 9.00-13 .00. 

Vardagar kl. 9-13,14-18. Lördag 9-12. 

Gudstjänsttider se sommarprogrammet. 
Pastorsexpeditionen hålles öppen för folkbok
föringsärenden torsdag kl. 10-12. 
Kyrkoadjunkt Halmerius är anträffbar utan tids
begränsning i personliga , angelägenheter. Tel. 
0525/31034. 

Läkarmottagningen i Fjällbacka öppen varje dag 
kl. 8.00-16.00 utom fredagar endast kl. 8.00-
10.00. 

Percys Foto. Tel. 0525/31690. 

Gröna Lid. Dans Disco för mogen ungdom tis
dag, torsdag och lördag. Tel. 0525/310 41. Strand
restaurangen Fjällbacka Havsbad: onsdag, tors
dag, fredag och lördag . Tel. 0525/31208 . 

Öppen från den 9/6 - 13/8 kl. 11 .00-23.00. 

Kville Sparbank. Tel. 0525/310 18. Öppen var
dagar utom lördagar 9.30-15 .00. Torsdagar 
kvällsöppet kl. 16.30-17.30. 
Götabanken. Tel. kamrer och utlåning 0525/310 27, 
kassa och inlåning 314 27. Exp. tid vardagar utom 
lördagar kl. 9.30-15 .00. 

Hålles öppet den 7/7, 4/8, 8/9 alla dagarna 
kl. 13 .00-16.00. 

Tandläkare, Stiftelsehus E . Tel. 317 00. Mottag
ning dagligen. 

Säl vi k och Mörhult 

Simskolan börjar den 25 juni och slutar den 21 juli. 
Simlärare vid Sälviksbadet: Christina Olausson, 
Göteborg, och Maria Link, Lund. 

Öppen hela dagen från kl. 07.00. Tel. 0525/31713. 
Tennistävlingar 13/7 t.o.m. 21/7. Anmälnings
tiden utgår den 4/7 kl. 20.00. 

Varför gå 
i seglarskola 

Vi vill ge barnen en rätt start till ett 
härligt seglarliv . Att havet inte bara 
är stilla och lugnt vet vi ju alla, så vi 
vill också att eleverna ska känna den 
respekt för sjö livet som är nödvän
dig . 
De vuxna som aldrig tidigare seglat, 
eller som förknippar segling med nå
got svårt och jobbigt, vill vi gärna vi
sa att det varken är svårt eller farligt 
att segla. 
Du som redan kan segla men som vill 
lära Dig lite mer om t.e.x. spinnaker
segling, kappsegling, segling i större 
kölbåt, hälsar vi välkommen till våra 
fortsättningskurser . 

Så här ser vårt program ut för som
maren: 

Samtliga kurser börjar måndagar· 
kl. 09.00 och pågår dagligen till kl. 
15.00. På fredag , efter kursens slut, 
hålls avslutning för resp. kurs. 
För nybörjarna och "Ladies week", 
krävs inga förkunskaper. Varje elev 
skall dock vara simkunnig samt inne
ha flytväst. .. 

• Kurs nr 2 börjar söndag 17/6 och 
avslutas torsdag 21/6. 
.. Flytvästar uthyres genom oss . 

l. 11/6-15/6 Nybörjarkurs 
2. 17/6-21/6 Nybörjarkurs 
3. 25/6-29/6 Nyb . + forts .kurs 
4. 2/7-6/7 Nyb. + forts. + Ladies 
week 
5.9/7-13/7 Nyb. + forts.kurs 
6. 16/7-20/7 Nyb. + forts.kurs 
7.23/7-27/7 Nyb. + forts.kurs 
8. 30/7-3/ 8 Nyb . + forts. kurs 

Eleverna bör medbringa fullt ombyte 
kläder , och vid regn nödiga regnklä
der. 

Kursavgiften är 425:- . Anmälnings
avgiften 125:- insändes medan rest
avgiften betalas vid kursstarten. 

Fjällbacka Seglarskola 
Box 28, 450 71 Fjällbacka 
Tel. 0525/31040, 315 60 

Postgiro: 87 27 60-4 
Bankgiro: 195-9006 

VÄLKOMMEN 

Janne HelIgren, Åsa Hammarström 

Oälkon1l1a liII 

STORA HOTELLET I FJÄLLBACKA 
tisdag-torsdag kl. 9.00-13.00, fredag kl. 9.00-13.00. 
Byggnadsnämndens ordf. måndag 9.00-12.00,13.00-18.00. 
Kanslichef Alla,n Hagberg Vi har trivsamma rum - God mat Fullständiga rättigheter 
Kommunstyrelsens ordf. Raymond Hansson 
Drätselkamrer Bertil Joelsson 
Socialchef Leif Svegås 
Socialnämndens ordf. Erling Andersson 
Kommunalingenjör Bo Mossberg 
Va-skötare Fjällbacka, Christer Imming 
Hälsovårdskonsulent Bengt Samzelius 

- Hälsovårdsnämndens ordf. Erik Hakeröd 
Fritidskonsulent Sten Larsson 
Byggnadsingenjör Henry Berntsson 
Byggnadsnämndens ordf. Karl August Jonvik 

\ 

Sommartid D A N S fem kvällar i veckan 

Ny festvåning Nytt konferensrum för 50 personer 

Modern Barservering i nygammal stil 
Tele/on 0525/31003 

Varje dag vårt populära SILLBORD mellan kl13 - 18 
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Fotboll 

Fjällbackas träningsmatcher inför 
våromgången skall vi helst glömma. 
Laget verkade stabilt och homogent 
allt igenom men trots detta lyckades 
IFK Strömstad vinna med 9-0. 
Samma resultat mot Slätten från Ly
sekil. 18-0 på två matcher såg mer 
än lovligt dystert ut. 0-3 mot 
Kungshamn var avgjort en fram
gång. 2-2 mot Rabbalshede och 
3-3 mot Hunnebostrand var ett 
stort fall framåt. Laget började spela 
boll på gammalt känt mönster och då 
blev det strax trevligare. 

Första seriematchen i Bohusserien 
gick i Smögen mot Smögens IF. Nu 
gällde det att visa bättre takter. Smö
gen på bortaplan är absolut ingen 
avundsvärd uppgift. Det gick trots 
allt vägen och Fjällbacka kunde no
tera sin första 2-poängare för sä
songen. 2-1 vann "de våra" med 
och det får laget vara mycket nöjd 
med. Det känns alltid bra att vinna 
första matchen i en serie. Det innebär 
självförtroende och samtidigt inre 
styrka. Motståndarne får även den en 
påminnelse om att laget inte är så då
ligt som träningsresultaten visar. 
Nästa match hemma mot Hällevads
holm skulle bli betydligt värre, med 
tanke på fjolårets enda poäng i 0-0-
matchen i Fjällbacka. Trots detta 
spelade Fjällbacka den bästa fot
bollen för året och vann till slut med 
2-0. Målen inspelade av Dan Karls
son och Karl-Axel Johansson. Udde
valla IS stod för motståndet 
kommande helg och var även de 
chanslösa. Med samma siffror som 
mot Hällevadsholm (2-0) återvände 
FIK till Fjällbacka. Laget hade nu 
spelat 3 matcher, nått full poäng och 
målkvoten 6--1. Detta gjorde att 
Fjällbacka belade andra platsen i Bo
husserien. Vem hade trott detta efter 
storsmällarna i Strömstad och Lyse
kil. 
Hamburgsunds IF (grannklubben) 
som från detta _år spelar i Bohus
serien är för Fjällbacka en mycket 

svår motståndare. Matcherna lagen 
emellan har derbykaraktär över sig 
och inget undantag denna gång hel
ler. På Fjällbacka Idrottsplats möttes 
lagen och resultatet 0-0 får anses 
fullt rättvist. Då serieledarna Mor
landa i denna omgång även de tappa
de pOäng var ställningen i serie
toppen att Morlanda ledde på samma 
pOäng som Fjällbacka nämligen 7 
men med målkvoten 7-2 mot FIK:s 
6--1. Jämt så det förslog. Båda lagen 
skulle mötas på Morlanda Idrotts
plats kommande lördag och matchen 
karaktäriserades som en tidig serie
final. Efter 0-0 i halvtid kunde 
Fjällbacka med två praktrnål vinna 
matchen med 2-0. Nu ledde FIK 
serien på 9 poäng, 2 före Morlanda 
och hela 8-1 i målkvot. Fjällbackas 
sjätte match i Bohusserien gav laget 
en poäng mot Myckleby som f.ö. 
ledde när över halva matchen var 
spelad med 2-0. I slutet kunde dock 
Fjällbacka via två straffar kvittera 
till 2-2. En poäng således räddad 
och fortsatt serieledning när detta 
skrives. Vi får innerligt hoppas att de 
matcher som laget har spelat därefter 
givit önskad utdelning så att FIK 
fortfarande kämpar om serieled
ningen. Vi tror att värsta motståndet 
detta år kommer från Kode. Det 
skulle inte förvåna om detta lag till 
slut tar hem seriesegern. När detta 
präntas har (hör och häpna) Kode IF 
inte förlorat en enda match (däremot 
två oavgjorda) och målkvoten Il-O. 
Det laget blir svårslaget. Ett annat 
som kommer att höra talas om sig är 
Morlanda. Lysekil vill säkert även de 
ha ett ord med i laget när det börjar 
dra till slutspel i serien. Mycket kan 
hända, men låt oss hoppas att vårt 
kära FIK till slut ändock detta år slår 
till och vinner Bohusserien 1979. Det 
skulle sitta väldigt bra inför kom
mande år då laget får spela på den 
nylagda stora planen. Div. 4 och 
Fjällbacka IK kanske trots allt blir en 
verklighet. Låt oss hoppas. 
Jin-

FJÄLLBACKA 
PAPPERSHANDEL 

Tel. 0525-315 44 

Välkommen in! 

Glada synes flickorna sedan de av
verkat Regionalfinalen 70-aden där 
lO-åriga Angela till höger placerade 
sig som l:a och Monica 9 år blev 2:a. 

Skridsko
säsongen 78/79 

har varit lyckad för de båda Fjäll
backaflickorna Angela och Monica 
Hansson, 70iaden Distriktsfinal, An
gela guld och Monica silver. Regions
final : Angela guld och Monica silver. 
Riksfinal (S.M.) Angela silver och 
Monica 5:a. Angela kvalificerade sig 
dessutom till Ungdoms S.M. i Göte
borg som 5:e flicka nu 12 i Sverige, 
men lyckades sämre än väntat där 
med en 9:e plats på 300 meter, och 
II:e på 500 meter med fall. Angela 
har satt två svenska rekord under 
vintern. 300 meter 34,3 sekunder, 
1000 meter 2.00.8 samt näst bästa 
tiden genom tiderna på 500 meter 
56,2 sekunder för lO-åringar. 
Monica har förbättrat sina tider med 
4,8 sekunder på 500 meter och 6 se
kunder på 300 meter. Monicas tider: 
300 meter 37,0 sekunder, 500 meter 
62,8 sekunder. 
Angela var dessutom 2:a på en lands
lagsuttagning i Örebro Bergslagens 
Ranking cup men hon är 3 år för ung 
för att få representera Sverige. Båda 
flickorna är nu med i tanums Fri
idrottsklubb och tränar under som
maren samt tävlar i terränglöpning. 
Det är ett omfattande träningspro
gram som pappa Bernt har lagt upp 
för sina flickor för den innevarande 
sommaren. Såväl han själv som 
flickorna möter man ofta ute i ter
rängen där de bedriver sin träning 
med stor intensitet. Träningen om
fattar bl.a. löpträning, skridsko
träning, cykelåkning samt friidrotts
träning 4 - 5 timmar i veckan. 

f:A ROGERS EK!PERING 
Herr CDam och Barn 

Bad och Fritidskläder i stor sortering. 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 

Segla 

Samba!! 
Båten det svänger oml 

Begär demonstration . . . 

BATSHOPEN 
Tel. 0525·310 40 
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Skolteater 

Den 29 maj kl. 19.00 hade gymna
stiksalen i Håkebackens skola för
vandlats till teater. Det var femte
klassarna som i repris gav Mäster
katten i Stövlarna, författad av Len
nart Hellsing. Ändamålet var att få 
bidrag till skolresor och på köpet 
skapades så även en god och kamrat
lig anda mellan elever,lärare och för
äldrar. 

Magister Jim Bohman har varit re
gissör med Sonny Johansson från 
Bohusteatern i Mölndal som regiråd
givare. Bosse Gillberg har stått för 
den bandade musiken. Föräldrar och 
vänner har också ställt upp, med 
bland annat att släppa till material 
till kulisserna som består av hop
sydda lakan. En del av dessa målades 
sedan med fantasi och känsla av de 
elever som inte spelar med i själva 
teaterstycket och två av dem är för
färdigade av Kurt Börjeson och Leif 
Blomqvist. Ja, ,det är många som 
hjälpt till att förverkliga de ambitiösa 
barnens teaterdrömmar . 

Rollistan ser ut som nedan: 

Katten Lotta Andersson 

Pelle AnneliPalm 

Prinsessan Maria Eriksson 

Kungen Katarina Ahl 

Trollkarlen Kajsa Järund 

Jägaren Camilla 
Andersson 

Lakejen Ulrica Ekström 
Camilla Franzen 

Lejonet-framdelen Stefan Börjeson 

Lejonet-bakdelen . Magnus Persson 

I biljettkassan satt två klämmiga poj
kar och andra sålde lotter i bänk
raderna - vinsterna bestod av kaffe 
och dopp av olika slag. . 

Förväntansfull såg publiken ridån gå 
"ner" istället för upp som ju brukligt 
är. Den var nämligen fäst vid en av 
gymnastiksalens bommar. Första ak
ten utspelades framför en kvarn där 
Pelle, yngsta mjölnarsonen, klagan
de påstod sig inte vara någonting, 
inte aga någonting och inte kunna 
någonting. Hela hans arv var en gam-

mal svart katt, men denne tog Pelles 
öde i sina "tassar" och förde fram 
honom mot lyckan. 

Sensmoral: man skall aldrig hänga 
läpp och tycka synd om sig själv utan 
göra sitt bästa även i de allra mest 
pessimistiska situationer i livet. Inte 
heller förakta en fattig men trogen 
vän - i detta fallet den gamla katten. 

Barnen spelade med verklig känsla 
och inlevelse, många skratt hördes 
från publiken och efter varje akt hör
des uppskattande applåder. 

Magister Bohman berättade för mig 
att pjäsen redan spelats, förutom i 
Fjällbacka, även i Bullaren, Grebbe
stad, Hamburgsund, Kville, Svane
sund och Tanumshede. 

Årets skolresa gick till Geilos fjäll
värld. Deltagarantalet var cirka 
50-55 elever, 3 lärare och resten för
äldrar. J ag fick också veta att slöjd
lärare Lennart Eden lett en slöjdkurs 
där föräldrarna tillverkat förnämliga 
ting, som sedan såldes på en auktion 
under den gångna vintern. och in
bringade cirka 12000 kr. Vidare kom 
en liten tidning ut skriven av elever
na. Vinsten för denna blev omkring 
2000 kr och teaterpjäsen gav ungefär 
lika mycket. 

Eleverna och deras lärare hoppas nu 
på att få möjlighet att spela Mäster
katten I Stövlarna ännu många 
gånger, för att på så sätt finansiera 
kommande skolresor. Om detta låter 
sig göras, hoppas jag att många av 
Fjällbackabladets läsare då sitter som 
åskådare i salongen. 

Maj Gustafson. 

NISSE CARLSSONS 

rJJam/-ri.uri nEJ 
Årets nya permanent 

Allt i modern h6rvård 

T.I.0525/31125 

Isjaktsegling; 
vinterminne 
Söndagen den 21 januari kunde Fjäll
backaborna bevittna en sport av o
sedvanligt slag, nämligen isjaktseg
ling. Det var Vestsvenska Isjaktför
bundet som representerades av ett 
tiotal deltagare. Segling är ju sedan 
lång tid tillbaka en specialsport för 
platsen - men att segla på is var nå
got nytt. Vi minns väl från gångna ti
der hur pojkarna i samhället någon 
gång byggde sina isjakter och seg
lingen då skänkte dem stor förtjus
ning när de flög över fjorden. Men 
det slog aldrig helt igenom, kanske 
därför att islägg inte förekom år
ligen. u var det många vilka ställde 
färden ut till det sommarfagra Säl
viks badet var ifrån man kunde se is
jaktsseglingen på Joredfjorden och 
vilken plats nu blivit ombytt till ett 
kargt vinterlandskap med snötäckta 
hällar och en motbjudande kyla. De 
seglande gästerna inbjöd intresserade 

ett ovanligt 

åskådare att prova på en segeltur och 
det var även flera som tackade för er
bjudandet. På grund av de långa res
vägarna dröjde det innan deltagarna 
samlats till start. Men när allt var 
klart gick det undan för friska fläk
tar. Under väntetiden hade man roat 
sig med att se på det i stort sett få
fänga försök att vindsurfa på isen 
som en yngling höll på med. Ord
föranden i västsvenska isjaktför
bundet, Lennart Wedin, Kungs
backa, som var med i Fjällbacka, var 
också mycket nöjd med dagen och lo
vade att man skulle komma åter om 
några veckor om isförhållandena var 
bra. Men så blev det inte! Följande 
fyra pristagare vid regattan blev: l) 
Jan Fagerberg, Floda, 2) Karl Berg
qvist, Marstrand, 3) Martin Rosell, 
Göteborg, och 4) Nils Malmqvist, 
Floda. 

E;// klAYldemQs l;äl-1sl! 

BAGERI = CHAIRKUTEIRI = SPECElRI 
GLAS och PORSLIN m. ffi. 

Völkomna! EV A:s 
Tel. 0525/31014, 31252 
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Segelsällskapet 
Norderviken 

SSN:s ARRANGEMANG 1979 

I.SM FÖR H-BÅT 

Årets första tävling i Fjällbacka blir 
inget mindre än ett Svenskt Mäster
skap för den populära H-båtsklas
sen. H-båten är en 3-mans kölbåt 
som slagit stort som kappseglingsbåt 
framförallt i Norden, men under 
sista två åren även i hela Europa. I 
Sverige finns idag cirka 450 båtar. 
Tävlingarna genomföres på Väderö
fjorden under tiden 29 juni - I juli. 
Det blir två seglingar varje dag. In
nan seglingarna blir det 28 juni in
mätning av båtarna och på kvällen 
bjuder Tanums kommun på väl
kornstträff. Tävlingarna avslutas 
söndag kväll med stor seglarfest på 
Strandrestaurangen. 

Kan vi hoppas på en SSN-besättning 
på prispallen? Ja, kanske, det tränas 
i alla fall hårt för detta, men mot
ståndet blir av hög klass! 

2. HÖGSOMMARREGATTAN 
Söndagen den 15 juli seglas SSN:s 
högsommarregatta. Samling vid Bad
holmen. Vi fortsätter med modellen 
från förra året, dvs samtliga starter 
sker från Badholmen. 
Anmäler Dig gör Du senast 11 juli till 
Berit Strömberg 
Norr Edsten 
45071 Fjällbacka tel. 0525-31701 

3. AUGUSTIREGATTAN 
Seglas i år 4 augusti. För jollarna blir 
det olympiska bänor på Musöfjorden 
och vid Sälvik. För kölbåtarna blir 
det distansbana. Anmälan till Berit 
Strömberg, telefon 0525-317 01 se
nast 31 juli. 

4. V ÄDERÖARNA RUNT 
Väderöarna Runt, seglingen öppen 
för alla däckade kölbåtar seglas lör
dagen den 11 augusti. Tävlingen 
kommer i år att genomföras efter 
handicapregel LYS, iprincip samma 
regel som användes vid Tjörn Runt 
förra året. LYS-regeln bygger på ett 
stort statistiskt material av kappseg
lingsresultat som givit underlag för 
hur fort olika båttyper kan segla. 
Några mätbrev krävs inte för seg
lingen. Har Du frågor om LYS prata 
med Gunnar Seden (031-19 41 90, 
0525-121 50). Anmälan till seg-

lingen skall göras före 6 augusti till 
Berit Strömberg, telefon 0525-317 
01. 

5. HUMMER-RACE FÖR LASER 
OCH 505 
Lördagen den 22 september seglas 
Hummer-Race. Hoppas vi hinner dra 
tinorna innan så vi har några priser 
att dela ut. 
På kvällen upprepas förra årets 
succe, seglar festen på Strandrestau
rangen. 
Anmälan till seglingen senast den 18 
augusti till K-E U ttgren tel. 
0525-31487. 

6. KLUBBMÄSTERSKAP OCH 
TRÄNINGSSEGLINGAR 
Under sommaren kommer det att bli 
måndags- och torsdagsseglingar med 
både träning och tävling. I slutet på 
juli seglar vi klubbrnästerskap. Håll 
ett öga på SSN:s anslagstavla så får 
Du mer information. 

VEM JOBBAR MED VAD? 
SSN:s styrelse och sektioner ser 1979 
ut enligt nedan: 
Styrelse 
Ordf.: Karl-Erik Uttgren, Tallgatan, 
45071 Fjällbacka (0525-314 87) 
V. ordf.: Lasse Lundberg, 
Båtshopen, 450 71 Fjällbacka (0525-
310 40) . 
Sekr.: Gunnar Seden, Karlagatan 36, 
416 61 Göteborg (031-19 41 90, 
0525-12150) 
Kassör: Stefan Strömberg, Molins·· 
gatan 5, 41133 Göteborg (031-16 39 
38,0525-31701) 
Segl. nämn. ordf. : Bengt Kahlman, 
Mörhult, 450 71 Fjällbacka 
(0525-31239) 
Övr. ledamot : Urban Jansson, 45071 
Fjällbacka (0525-310 57) 
Övr. ledamot: Sture Kahlman, 
Strandvägen 22, 666 00 Bengtsfors 
(0531-11 790,0525-311 48) 

Jun. sekt. : Lasse Lundberg, Lennart 
Benettsson, Ingemar Kahlman, Åsa 
Hammarström, Roy Carlsson, Jan 
HelIgren 
Kölb. sekt.: Gunnar Seden, Bengt 
Sundberg, Stig Torstensson 
Info. utskott: Gunnar Seden, Birgitta 
Sundberg, Bengt Sundberg, Jan Hell
gren, Berit Strömberg 
Kapps. sekt. Sture Kahlman, Anders 
Malmström, Peder Sandelin 
Klubbmästeri: Lasse Lundberg, Jan 

HelIgren, Ragnar Lundblad, Anders 
Järund 
Hamn och matr.: Urban Jansson, 
Lennart Juliusson 
Seglingsnämnd: Bengt Kahlman, Be
rit Strömberg, Peter Egnell, Alf Gus
tavsson, Barbro Hugosson 

UTLÅNING 
JOLLAR 

AV OPTIMIST-

Vill Du låna någon av SSN:s opti
mist jollar? Då skall Du vända Dig till 
Karl-Erik Uttgren 0525-314 87. När 
Du lånar optimist jollen får Du betala 
50:- som Du får tillbaka när båten 
är återlämnad. 

BIDRAG TILL KAPPSEGLARE 
Liksom förra året har Du chans till 
ekonomiskt bidrag om Du seglar i 
större seglingar, DM och högre. SSN 
betalar eventuellt startavgiften för 
någon segling. Ansökan om bidrag 
skall ske skriftligen till kassören Ste
fan Strömberg senast I:e september. 

ÅRSMÖTE 
SS Nordervikens årsmöte kommer 
att hållas fredagen den 3 augusti 
FIK:s klubbhus, klockan 18.00. 

MEDLEMSA VGIFTER 
1978 hade SSN 290 medlemmar. För 
1979 kommer medlemsavgifterna att 
vara oförändrade, dvs 15 kr per per
son alternativt 45 kr per familj (sam
ma hemadress). Medlemsavgiften in
sättes på SSN:s postgirokonto nr 
465665-8 med hjälp av bifogat inbe
talningskort. Glöm inte att ange full
ständigt födelsenummer! Har Ni löst 
familjemedlemsavgift skall alla fa
miljemedlemmars namn och person
nummer anges. Vill Du dessutom 
registrera Din båt i SSN (villkor för 
att kunna använda Båtorganisa
tionernas eget försäkringsbolag) an
ger Du klass (typ), nummer och 
namn på båten och samtidigt insända 
en registreringsavgift på 2 kr. Ä ven 
motorbåtar kan registreras . Registre
ringen är giltig ett år och måste alltså 
förnyas varje år. 

AVGIFTER 
Trots galopperande inflation behåller 
vi oförändrad medlemsavgift även i 
år, dvs 15 kr/medlem och 45 kr/fa
milj. Däremot finns det tyvärr risk 
för att startavgifterna måste höjas 
med en femma. Kraftiga prishöj
ningar på salutpatroner , priser, 
bojar, linor mm., gör att kappseg
lingarna har svårt att gå ihop ekono
miskt. SSN menar att segling skall 
vara så billigt som möjligt men kapp
seglarna skall själva betala vad arran
gemangen kostar. Ovanstående 
ståndpunkter får bestämma när start
avgifterna fastslås . I år verkar det 
som sagt vara oundvikligt med en 
höjning. 

NYTT FÖR lÅR 
Dekaler med SSN-märket kommer 
att saluföras till överkomliga priser. 
Vi satsar på två storlekar. Du kan 
sätta dekalerna på båten, bilen, cy
keln, väskan, postlådan eller var Du 
vill. Dekalerna köper Du i SSN:s 
Tingei-Tangei och Regattebu hos 
Barbro Hugosson ovanför minigolf
banan eller vid seglingarna. Försöken 
att få fram mössmärken ser ut att bli 
fruktlösa i år också. Men vi satsar väl 
på nästa år i stället. 
För övrigt vore det värdefullt att hö
ra medlemmarnas synpunkter på trö
jor, nålar, vimplar, mössmärken, de
kalermm. 

FESTPRISSAR OCH -PRISSOR 
Hela seglingen är ju en fest men när 
solen har gått ner och vinden somnat 
i båtarnas segel drar vi till Strand
restaurangen emellanåt. För att vara 
kronologisk börjar vi medl juli, sön
dag. Avslutning på H-båts SM. Be
ställer gör Du direkt till restau
rangen, men var ute i god tid! Det 
blir många H-båtseglare som vill vara 
med. 
4 augusti, lördag. Traditionell seglar
fest efter traditionell augustiregatta 
(dvs med sol och fina vindar). Nu blir 
det trångt och svettigt. OBS NY
HET!! Beställer bord gör Du till Be
rit Strömberg 0525-317 01 (031-16 
39 38). Ev. redan gjorda beställ
ningar till restaurangen gäller ej. Du 
kan inte beställa för mer än 10 perso
ner. 
22 september, lördag. Hummer-race 
och hummerpremiär . När höstens 
första svarta blivit röda avslutar vi 
säsongen med en svängom på "Ba
dis" igen. Liksom i fjol finns AB Sug 
& Tryck på plats men helhjärtade in
satser kommer att göras för att flytta 
flygplatsen från restaurangeris tak. 
Om inte bullret kan dämpas kommer 
SSN att bjuda på hörselvadd . Beställ 
bord direkt till restaurangen. 
Dessutom firar vi midsommardagen 
med utflykt som vanligt. Se vidare 
anslag. 

TACK 
alla jolleseglare som plikttroget be
talt in båtplatsavgifterna för -78. 
Efter vädjan i SSN-bladets höst
nummer och personliga räkningar 
återstår bara ett par skolkare. För 
Dem som gjort rätt för sig och ön
skar behålla sin plats under komman
de säsong gäller oförändrad avgift. 
Om alla betalar kan avgifterna näs
tan täcka hyran för slipen. Lättast 
för alla blir det om Du sätter in 25 kr 
på SSN:s pg 4ti 56 65-8 och skriver 
båttyp och Ditt namn på talongen, 
och gör det gärna i god tid! Tack. 

GLAD SOMMAR! 
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Vad jag såg och hörde 
i Fjällbacka 

Det stora spannmålsmagasinet vid Torget och utanför på ångbåtsbryggan sam
lades mycket folk vid båtarnas avgång till Kristiania och vid återkomsten där
ifrån. Bilden vilken är från 1920-talet visar just ett dylikt tillfälle, då allmogen 
är samlad till ett avsked med resenärerna. 

Signaturen Vidi besökte Fjällbacka i 
slutet på 1921 och fann just det Fjäll
backa vilket hörde till den gamla ti
den och några större framsteg på ut
vecklingens stig hade inte åstad
kommits. Han lämnar följande över
sikt! 

Uti ett ljust ögonblick, även en kåsör 
kan ha sådana, fann jag, att en allt 
för långvarig vistelse på samma gren 
ej uteslutande är välgörande. Vadan 
jag beslöt lyfta vingen till flykt. Till 
Fjällbacka ville jag fara. Icke därför, 
såsom vi sjunga, att "där bor allra 
kärasten min", utan för att göra, 
som det heter, jämförande studier. 
Eller något ditåt. 
Tänkt och gjort. 
- Ångbåtsexpeditionen! Hur dags 
går "Norrviken?" 
- Klockan fern, har jag sagt för ett
hundrafemtioelvte gången, svaras 
något irriterat i andra ändan av trå
den. 
Hann dock ej slänga mikrofonen, 
förr än "Norrvikens" hesa bas ljöd 
vid Vadskär. Men kl. var ej fullt halv 
fern . 
Med nödiga reseeffekter , 
nattskjorta, blyertspenna och block
notes, samt last, but not least, pipa 
och tobak, var jag i flygande fläng 
ombord på den lilla kustbåten. 
Man hade fått en ny maskinist, som 
gjort ren maskinen . Se där för
klaringen till den förtidiga ankoms
ten. Men sådant borde man bekant
gör;i. Hade jag icke haft så snabba 
vingar, skulle jag kommit försent. 
Det är blåkallt. Vistelsen på däck 
oangenäm. Installerar mig i akter
salongen. Ensam. Ty det nalkas 
slutet på Systembolagets i Strömstad 
inköpsområde. Försjunken i tankar. 
Gamla minnen segla fram i nuets far
vatten. Vemodig. Kapten Karlsson 
och Olle Branne avteckna sig på erin
ringens biografduk. Minnets kamera 
fångar många ljusa bilder. Och mör
ka. Tidens lod går snabbt till botten. 
Och så ligga vi förtöjda under det 
mäktiga, nattsvarta berget. Jätten 

som kallsvettas då västanvinden slic
kar dess raggiga rygg. Hur mången 
gång har jag icke avundats Fjäll
backa detta imponerande granit
monument? Hur ofta har jag icke 
skattat mig lycklig att vara långt bor
ta från detta Damoklessvärd . Men 
Fjällbackaborna ha goda nerver . Och 
lita på tagelstråets styrka. 

Det var allt för väl att jag råkade min 
gode vän, X von X-son. Ty annars 
kanske jag fortsatt att vara sublim. 
Och detta bör icke en kåsör vara. Ty 
då blir han löjlig. Han, X von X-son, 
stod vid hörnet till Stora Hotellet. 
- Du här? 
- Du här? 
-Va' tyx om Fjällbacka? 
- Både si och så, mäst så. Om det 
blott var lite ljusare om kvällarna, så 
man kunde se alla de vackra flickor
na och känna igen de gästfria fruar
na, som bjuda på II-kaffe. 
- Du är väl icke mörkrädd? 
- Å, jo, nästan . Hällesporten är ett 
mycket kritiskt ställe. Där spökar 
den "Vita frun". Och i Kungsklyftan 
där brottas Ramlehjätten med Ra
mund den unge. Och nere vid Venan
ders brygga där skriar "Pålle" som 
en varduva. Hemskt, sa Rydingen. 
Så ha vi dessutom Falckens bonjour, 
som en gång sedd, alltid spökar för 
ens inre syn. 
- Pålle? Falckens bonjour? 
- En tam skåre, Falckens i Fjäll-
backa rock, vet ja. 
- Här finnes visst mycket under
bart? 
- Det skall väl icke du säga, du som 
bor i "oljekällornas, hägringarnas 
och den fruktbara hönans land" . 
- Tyst! Jag har hört nog av den 
kvickheten. Visa mig i stället ett ho
tell, där jag kan bo över natten. 
- Var så god stig på! 

Därmed öppnar X von X-son "Stora 
Hotellets" port. Och jag störtar bok
stavligen in. Hade icke trappavsatsen 
i Hallen med i beräkning. Äter. Dric-

forts. sid. 18 

K ville Sparbank förändras 
Tillbyggnad/ör 1,3 milj. 

Det stora bankhuset vid Vettebergets 
fot har i över 75 år varit ett blickfång 
när man närmar sig Fjällbacka öster
ifrån. Huset uppfördes år 1905 för 
Kville Sparbanks räkning. Allt sedan 
dess har banken haft sina lokaler där. 
Huset har också inrymt bostad och 
mottagning för läkaren, tills läkar
mottagningen flyttades till en annan 
byggnad. 
Under åren som gått har fastigheten 
flera gånger reparerats och om
disponeringar av lokalerna har 
gjorts. Den senaste omändringen 
gjordes för 10 år sedan, nämligen 
1968. Men nu är det i det närmaste 
klart för den största ombyggnaden i 
bankhusets historia. En tillbyggnad 
för cirka 1,3 miljoner kr ska göras. 
Att banken bygger till beror på att 
man med nuvarande utrymmen inte 
kan ge den kundservice man vill. 
Dessutom beräknar man att, sedan 
tillbyggnaden blivit klar och er
forderliga omdisponeringar ägt rum, 
inrätta s.k. allexpedition, vilket inne
bär att en banktjänsteman handhar 
kundens samtligl\ ärenden i banken, 
så att kunden slipper gå från den ene 
till den andra tjänstemannen. Vidare 
måste man ha en utökad bankvalvs
service. Den avdelning för bankfack 
som man nu har är helt fullbelagd, 
men genom den planerade utbygg
naden kommer man att få ytterligare 
1.000 nya bankfack, vilket man hop
pas skall täcka behovet en lång tid 
framöver. 
Den nu planerade tillbyggnaden 
kommer att bli en vinkelbyggnad i ett 
plan, med källare under hela tillbygg-

Järnboden 

naden. Det blir på den sida som lig
ger mot Vetteberget, samt på den 
nordvästra gaveln som utbyggnaden 
kommer att göras. På så sätt bevarar 
man i stort sett det gamla husets ut
seende. Hela utbyggnaden, inklusive 
källaren, kommer att ge ett yttillskott 
på 340 kvm. I detta innefattas också 
trapphuset . 
Enligt planerna skall arbetet sättas i
gång i september i år och man beräk
nar en byggnads tid av 8 månader. 
Detta skulle innebära att nästa gång 
banken håller sitt huvudmannamöte 
skulle detta kunna ske i samband 
med att tillbyggnaden invigs. Till
byggnaden kommer dock något tidigt 
för att kunna kallas för en present till 
lOO-årsjubileet, detta äger nämligen 
rum 1983. 
Förutom att man kommer att få 
1.000 nya bankfack i tillbyggnaden, 
kommer man också att få en betyd
ligt utökad expeditionslokal, ett nytt 
trapphus och en handikappvänlig en
tre med ramp. Det kommer också att 
göras klart för senare inmontering av 
Minuten m.m. 
I källarplanet kommer man att få en 
ganska rymlig samlingssal, som kom
mer att hyras ut till föreningar och 
andra sammanslutningar. Tjänste
männen kommer att få sitt lunchrum 
förlagt till källarplanet, liksom kapp
rum och dylikt. Vidare blir det för
råd, toaletter m.m. I den gamla bygg
naden kommer de fyra bostadslägen
heter som nu finns, att behållas i 0-

förändrat skick . Tillbyggnaden kom
mer att uppföras i trä. 

Uno Johansson 

Fjällbacka 
Tel. 0525-31780 45071 FJÄLLBACKA 

Fiskredskap 
Gasol - Dieselolja - fotogen 

vid f.d. Fjällbacka fiskarnas brygga 
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Falcke-släkten i Fjäll
backa genom tiderna 
Denna släkt torde vara den älsta och 
största som härstammat från Fjäll
backa, enligt framlidne forskaren, 
Johan Mjölners utsago. Under 1964 
nedlade han ett stort arbete i denna 
släktforskning till vilken vi nu åter
kommer. 

Den förste kände Fjällbackabon med 
namnet Falck var skepparen Jan 
Falck, född i slutet av 1600 talet och 
sannolikt inflyttad till Fjällbacka i 
början av 1700 talet. Han avled år 
1763. 
Är 1742 då professor Pehr Kalm 
företog sin Bohuslän'ska resa bodde 
han hos Skepparen Jan Falck. Jan 
Falck var gift två gånger. Den första 
hustruns namn är obekant. Med den 
första hustrun hade J an Falck flera 
barn. Konstapeln Lars Falck, skep
paren Christian Falck, dottern Inge
bor Jons Doter Falck och enligt en 
muntlig tradition ännu en dotter Elsa 
Helena Falck. Denna Elsa Falck kan 
möjligen vara dotter till Lars Falck. 
Konstapel Lars Falck dog 1779 och 
skepparen Christian Falck år 1808. 
Ingeborg Jons Doter Falck var gift 2 
gånger. Första gången med Anders 
Veimanoch andra gången med Jacob 
Gunnarsson. Elsa Helena Falck var 

gift med skeppare Johannes 
Eriksson, som bodde på Köddön 
Tanum och sedan på Mörhult. 

J ohannes Eriksson och Elsa Helena 
Falck hade flera barn bl.a. en dotter 
Annika Johannesdotter, född omkr. 
1780. Annika var först gift med lot
sen Otto Glansberg på Väderöarna 
vilken drunknade där omkr. 1807. 
Annika hade med sin förste man två 
barn Catarina f. 1800 och Otto 1807. 
Catarina Glansberg blev gift med 
fiskaren Benjamin Fjällström född 
1802. Deras barn: Petter Fjällström 
1841, Otto 1844, Johanna 1828, An
dreas 1824, Annika 1835 och Olle 
Fjällström 1838. 
Andreas, Olle och Petter Fjällströms 
öden är obekanta. 
Johanna Fjällström blev gift med 
köpmannen Hansson, på Udden och 
dessa ha avkomlingar liksom Anni
ka. 
Otto Fjällström blev gift med Catari
na Johans Doter och har genom so
nen, skepparen Johan Fjällström 
1876-1949 många avkomlingar. 

Annika Joh.Doter Glansberg gifte 
sig andra gången med klockemaka
ren Hans Olsson på Fjällbacka född 

TRE FÖRMÅNLIGA 
ERBJUDANDEN: 

1. SKATTESPARKONTO med 
• Skatteminskning på upp till 960 kr/år. 
• Skattefri ränta. 
• Högsta bankränta. 

2. SKATTEFONDKONTO med 
• Skatteminskning på upp till'960 kr/år. 
• Skattefri värdeökning på aktie .. 

fondandelar. 

3. VINSTSPARKONTO med 
.10 skattefria toppvinster på 250.000 kr . 
• 50 skattefria toppvinster på 100.000 kr. 
• Många skattefria vinster på 
25.000 kr, 10.000 kr, 5.000 kr och 1.000 kr . 

• 50/0 extra sparpremie. 
• Högsta bankränta. 

Tag vara på dessa förmåner. Kom in till oss 
~ så hjälper vi dig att välja sparform.Välkommen! 

~GÖTABANKEN 

1785. Denne var son till Olof Hans
son i Thorsbo som gjort golvuret i 
Kville Kyrka. 
Hans Olsson och Annika Glansberg 
bodde i ett hus där Elon Engbergs 
hus nu är beläget. Hans Olsson och 
Annikas 4 barn: Johanna f. 1813, 
Petter 1817, Bernhard 1819 och He
lena 1825. 
Om dottern Johanna finnes inga 
uppgifter. 
Hans Petter Hansson gifte sig och 
hade flera barn: Aran 1842, Martin 
1844, Oloj 1847, Anna 1849, Hans 
1853 och Petter 1856. Dessa bröder 
kallades för sme-Aron, sme-Martin 
o.s. v. beroende av att deras morfar 
var smed för skepparna Falck. Smed
ian stod där fru Hacklous hus nu 
står. Detta h us är byggt a v sme
Aron, far till Hanna Andersson. 
Bernhard Hansson 1819 hade 2 söner 
Adolf Bernhardsson och Hans Bern
hardsson. Om den sistnämnde finnes 
inga andra uppgifter än att han dog 
ung. Adolf Bernhardsson var sjöman 
men slog sig senare ned i Fjällbacka 
och blev fiskare. Han hade flera barn 
och barnbarn. 
Helena Hansdoter 1825 blev gift med 
polisman Kellin i Uddevalla. Denne 
som var Uddevallas förste polis fick 
ögonen utstuckna av bovar. Familjen 
flyttade till Fjällbacka till det hus 
som Johan Lundström senare ägde. 
Familjen hade tre döttrar. Kellin om
kom genom drunkning. 
Jan Falck var andra gången gift med 
Bärta Olsdotter och hade med henne 
sönerna Olojfödd 1747 död 1809 och 
Jonas född 1754 död 1784. Jonas 

Falck var skeppare och delägare i 
trankokeriet på La. Eneskär. 
Äldste sonen Olof Falck (den äldre) 
blev en framstående man, borgare i 
Strömstad, skeppare samt .delägare i 
de fartyg som då var hemmahörande 
i Fjällbacka, vidare trankokeriet vid 
gamla ångbåtsbryggan, en väder
kvarn med två par stenar, i kvarn
berget vid kyrkan samt stora delar av 
Ödsmål Nord- och Innegård samt ett 
halft mantal Fossane. Han flyttade 
en del av de gamla byggnaderna i 
Öds mål by, tomterna ner till 
samhället och lät 1804 bygga det sto
ra manhuset på Falckegården. Olof 
Falck skänkte ett votivskepp till K vil
le kyrka som lär förvaras i kyrkans 
tornkammare. 
Olof Falck (den äldre) var gift med 
Annika Larsdotter, en syster till lots
ålderman Erik Larsson på Fjäll
backa. Annika Lars Doter dog 1813. 
Barn: Andreas född 1775 dog i Fjäll
backa I 832.Britta Elisabeth 1778 dog 
? och Lars född 1780 död i Fjäll
backa 1818. 

Andreas Falck blev liksom fadern 
skeppare och dykeriuppsyningsman. 
Han blev ägare till stora delar av 
Ödsmål Nord- och Innegårdar, ägde 
del i de fartyg som då fanns i Fjäll
backa samt hus och magasin. Är 
1804 lät han bygga det s.k. Ström
stenska huset, mitt emot Telegrafen. 
Andreas Falck var gift med Britta 
Börjesdotter från Veddö, Tanum, 
född 1773 död 1819. Britta Börjes
dotter var systerdotter till biskop 
Johan Vingård i Göteborg. 

jortssid 19 

Tobak - Cigaretter - Tidningar - Konfektyrer - Frukt 

Läskedrycker - GE-glass - Mjukglass - Varm korv 

Souvenirer m. m. 

.f;oa och !3el1gl Richardssol1 
Telefon 0525 - 313 27 

Besök Herrfrisering~n i Fjällbacka! 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 31526 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

HYBYGGHADER • REPARATIOHER • VÄRM~ OCH SAHITET 
TEL. 0525/31063, 31267, 31296 
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Legala notiser 
Födda: 

1979-02-13: Anders Tobias 
Fader: Clas Anders Bertil Bengtsson, 
butikschef, Björkelidsv. 6, Fjäll
backa 
Moder: h.h. Ingeli Maria f. Isaksson 

1979-04-25: Matts Johan 
Fader: Hans Gunnar Halmerius, kyr
koadj. Prästgården, Fjällbacka 
Moder: h.h. Anna Elisabeth f. Jo
hammar 

1979-05-05: flickebarn 
Moder: Eva Margareta Klarqvist, 
Björkelidsv. 6, Fjällbacka 

Vigda: 

30/3: F. Maskinför. Thore Helmer 
Larsson 
F. kont. Ebba Maria Lindblom f. 
Sandberg 

28/4: Mätn. tekn. Per-Olof Torgny 
Karlden 
Lär.ass. Christina Richardsson 

Döda: 

1978-12-21: Per Nikodemus Thor/m, 
hem.äg. Backa, Fjällbacka f. 1889-
06-01 

1978-12-26: Bror Anders Lilja, 
hem.äg. Bräcke, Fjällbacka f. 1914-
04-26 

1979-02-09: Vendela Regina Eng
ström f. Olsson, Fjällbacka f. 1886-
06-27 

1979-03-01: Astrid Dagmar Magnus
son, Björkelidsv. 4, Fjällbacka f. 
1907-04-28 

1979-03-03: Anna Ingeborg Eriksson 
f. Hansson, Björkelidsv. 2, Fjäll
backa, f. 1897-10-20 

1979-04-24: Astrid Elvira Berg f. 
Gustavsson, Fjällbacka, f. 1912-06-
19 

Lagfarter 
i Nordbohuslän 

Sixten Mattsson, Fjällbacka, på Y2 
av Öbergsliden 2: l, Kville, Tanum, 
som han för 42.500 kr köpt av Gerd 
Mattsson. 
Sven Larsson, Kvarnvägen 44, Troll
hättan, på Jore 7:100, Kville, Ta
num, som han för 40.000 kr köpt av 
Rickard Larsson. 
Birgitta och Stig Sadenfors, Karls
gatan 76, Strömstad, på Båten 3, 
Fjällbacka, som de för 250.000 kr 
köpt av Gunnel Fransson. 
Catrin Haeger, Hjortstigen 2, Stock
sund; på Jore 7:99, Kville, tanum, 
som hon för 375.000 kr köpt av Ulf 
Larsson. 
Inga-Lill och Kent Johanssofj, Lake
gatan 22, Västra Frölunda, på Anrås 
Lilla Nedergården 3:68, Tanum, som 
de för 300.000 kr köpt av Barbro och 
Helge Carlqvist. 

Vad jag såg ..... jorts. 

ker. I högönsklig välmåga går jag till 
mitt rum i hotellets andra våning . 
Intar min bekväma säng. Somnar. 
Drömmer. 

Huruvida min något brådstörtade in
komst till hotellet åstadkom någon 
slags skakning i hjärnkontoret eller 
ej, vet jag icke. Men min sömn blev 
ett oredigt virrvarr av drömmar. Hu
vudlösa fruar(torde även finnas på 
andra platser), Fiskmåsar, Jättar, 
Bergsklyftor, Gatumörker. Till slut 
försvunno dock alla dessa ögon
blickets fantomer. Och en jättefigur, 
som fyllde hela rummet, tog allt 
stadigare form för min dröms öga. 
Med blixtrande ögon och flammande 
kinder stod han där mitt framför 
mig. 
- Falcken, tänkte jag i drömmen. 
- Vem är du, främling? sporde han 
med dånande stämma. 
- Vidi, svarade jag drömmande. 
Vem är du själv, fasansfulla före
teelse? 
- Vidi! Det var just dig jag sökte, 
utropade han förtjust. Du skall föra 
vidare vad jag har på hjärtat. 
- Nå, så säg mig ditt namn. Så får 
jag se, om jag kan stå till tjänst. 
- Allmänna Oppinionen är mitt 
namn. Jag trodde du kände min röst. 
- Nå, vad har du då på hjärtat? 
- Jo, jag vill ha elektriskt ljus här i 
samhället, bättre och tidsenligare 
brandsläckningsredskap, nytt och 
modernt varmbadhus, industri och 
företagsamhet, en konservfabrik 
t.ex. bättre kommunikationer och 
postförhållanden etc. 
- Var icke oförnöjsam. Fjällbacka 
har ju de yttersta i dessa dagar fått 
direkt förbindelse med järnvägen ge
nom statens bilar. Och en stor rymlig 
postlokal med en ny vänlig poststa
tionsföreståndarinna. Vad kan du 
fordra mer? 
- Direkt förbindelse med järnvägen 
genom statens bilar, sade du! Du får 
väl se detta, då du skall lämna detta 
samhälle, vilket jag dock hoppas icke 
sker förr än du hjälpt mig med ett 
och annat. Du får nog vackert ta ho
tellets bil och köra till bilstationen, ty 
denna ligger långt i fjärran land i ös
ter. Och postförhållandena, sa' du! 
Se här vad en f.d. Fjällbackabo har 
skrivit efter ,ett tillfälligt besök samt 
bett mig lämna dig för intagande i 
Norra Bohusläns Fjällbacka
nummer! Så här stod det i den 
skrivelse han härefter lade i mina 
darrande händer: 
"En av mina få bekantingar, den po
pulära poststationsföreståndarinnan 
"Vackra Karin på posten" hade läm
nat sin (post) befattning och be
fordrats till äktenskapets stora post
kontor, till ledsnad och saknad för 

mången, isynnerhet för den stora all
mänheten, vilken numera är i tillfälle 
konstatera såväl ideliga ändringar av 
posttiderna som ombyte av personal 
m.m. Den senaste postnyheten att på 
sön- och helgdagar ha öppet endast 
en timma (Y2 t. före och y, . t. efter 
postens ankomst) måste anses tämli
gen otillfredsställande och oprak
tiskt, vilket också visade sig vid mitt 
besök i söndags kl. 1 e.m., då postlo
kalen var proppfull med folk så gott 
som hela halvtimman, vilket givetvis 
omöjliggjorde en något så när till
fredsställande expediering. Att passa 
på just denna enda rätta halvtimma 
försvåras ytterligare därav, att post
klockan, vilken liksom alla andra 
dödliga ej är ofelbar, har stor benä
genhet att göra sina trevliga skutt i
bland, upplyste den mer eller mindre 
tåliga allmänheten mig strax innan 
bommen öppnades och folkström
men fick rusa in i den nog så trevliga 
postlokalen. Postförhållandena 
tycks, som sagt, mindre goda, men 
hoppas man få en bättre postord
ning, då väl omnibusen snart blir 
postförande.' , 
- Med frågande ögon, vilka brände, 
betraktade han mig under läsandet. 
- Nå? Ämnar du hjälpa mig? fråga
de han. 
- För Allmänna Oppinionen får 
man alltid böja sig. 
Detta naturliga svar gav jag i under
given ton . 
- Nå, så säg då åt doktorn, apo
tekarn, prästen, bank herrarna , We
nander, Truedsson, Karl Larsson, 
Christian Dorthe, Widelius, Axels
son, Andersson, Pettersson, Lund
ström och alla andra pampar att de 
skynda på och ej ligga på latsidan, då 
det gäller Fjällbackas livsfrågor. 
Jag hade ett svar på läpparna. Men 
så hör jag en knackning på dörren. 
Den är domestiken som kommer med 
mitt morgonkaffe. Fantomen var 
borta. 

Det är dis, då jag går ut i "stan" för 
att undersöka i vad mån nattens 
gyckelbild hade frändskap med verk
ligheten. Och det är isigt på gatorna. 
Den, som står, ser till att han icke fal
ler! Det var väl att det fanns en pigg
käpp i Fjällbacka. Den kom en vitzig 
själ och stack i min hand. Och påstod 
sedan, att jag var en vandrande re
bus. Vad han menade därmed, får 

den, som känner de lokale forhold, 
lämna upplysning om. Efter en så 
orolig natt var det ju helt naturligt, 
att jag sökte mig till apoteket för att 
få "huvudvärkspulver". Apotekaren 
var en sympatisk man. (Det tycker 
jag förresten alla apotekare äro se
dan deras pulver stillat hammarsla
gen i hjärnkontoret.) Och hans apo
tek ligger i en mycket skön omgiv
ning vid det "stora bergets" trädbe
växta fot. Hans blick för det sköna 
spåras i hans försök att hjälpa na
turen, varpå bl.a. den pittoreska 
"sommarmatsalen" är ett vittne. 

Fjällbacka är metropolen för norra 
Bohusläns spannmålshandel. Axel 
Wenander behärskar marknaden så
som länets största spannmåls
engrosist. Men även Lerstens Vals
kvarn gör rätt betydande spannmåls
affärer. Inom manufakturhandelns 
område torde nog Carolina Larsson 
och Augusta Carlsson, vilken sist
nämnda har en manlig damskrädda
re, göra sig mäst gällande. Chr. 
Dohrte förser orten med byggnads
materiel, kol och ved. Fjällbacka 
Trädgårdsaffär har ett fruktansvärt 
stort lager av blommor till julen, 
C.A. Dahlberg och Svante Anders
son skaffa Fjällbackaborna allt vad 
till ett gott bord. hörer och bagarna, 
Kallin och Sjöberg sörjer för det dag
liga brödet för att icke tala om bleck 
och plåtslagarna Dahlqvist, W. Fred
lund, och barberare Johansson, som 
tänker på herrarnes yttre omständig
het, och Widelius, som visar oss vad 
klockan är slagen och håller våra bi
lar i gång . Stora Hotellet ger oss tak 
över huvudet och närmar sig med 
stora steg i många hänseenden att bli
va ett första klassens hotell . 
Fjällbacka är ett idogt samhälle med 
livlig handel samt fiske, skulle en 
läroboksförfattare skriva. Detta 
skulle nog vara sanning, men även 
här finner man sådana som stå få
fänga på torget. 
J ag fick emellertid ett gott in tryck av 
"staden" . 
Den stora omnibusen förde mig däri
från. Den långa vägen till Dingle. Till 
sommaren skall jag göra om den tu
ren. Då kanske jag med varmare kän
slor kan bli i tillfälle skildra mina in
tryck. Nu' avstår jag av grannlagen
hetsskäl. 

Vidi. 

~ f J~~i~~;~KA 
,., BLOMSTEJRAff AR 

TEL. 0525-31049 

har välfyllda lager inför sommaren med kameror i alla prislägen, 
film, blixtar m. m. 

Välkomna! Percy och Lotta 



FjOl/backa-Bladet __________________________________ _ 

Falcke-släkten. .. .. jorts 

Barn: A nna Fredrika född 1800, Oli
anna Beatha född 1805, Oloj Falck 
(den yngre) 1808-1871, Agneta 
1811-1870? 
Anna Fredrika var gift med skeppa
ren Jonas Plate. De ägde hus och 
magasin där Folke Hagbergs magasin 
nu står. J onas Plate dog 1824. De 
torde ha avkomlingar efter sig men 
säkra uppgifter finnes ej. 
Olianna Beatha var gift med en man 
som hette Hjorth. Troligen var det en 
dotter till dessa som i mantals
längderna 1850 och 1862 som boende 
hos Oiof Falck (d.y.) systerdottern 
Mathilda Hjorth! 
Olof Falck (den yngre) var gift med 
sin kusin Anna Christina Hansdotter 
född 1809 död 1906. Hon var dotter 
till sjökapten' Christian Hansson 
född 1783 död 1853 och hans hustru 
Ingrid Helena Börjesdotter från 
Veddö, Tanum, född 1783 död 1874. 

Ä ven hon var systerdotter till biskop 
Vingård. 
Olof Falck (d.y.) och Anna Christina 
Hansdotter hade flera barn: 

Amalia 1835 blev gift med lantmäta
ren J.P. Ljungström och dessa hade 
flera barn, därav en son Dr. Ljung
ström, läkare i Stockholm och i 
många år badgäst i Fjällbacka. 
En annan son ing. och Dr. Fredrik 
Ljungström hade söner som var 
framstående uppfinnare av bl.a. tur
biner och segelbåtar. 
Olof Falck och Anna Chr. Hans
dotter andra dotter hette Ida 1845 
som blev gift med sjökapten Carl Åh
man 1839, son till Fjällb . förste köp
man C.M. Åhman 1804-1843, och 
hans hustru Amalia Engström född i 
Kville 1809 död i Uddevalla 1893. 
Carl Åhman och Ida Falck hade en 
son, men närmare uppgifter om 
d~nne saknas. 

jorts. i nt/sta nr. 

JAIRUND 
HNVENIHNG 
AKTiEBOLAG 

s C H EW E N I U S' 
TRYCKERI AB 

MUN KEDAL 

0524/10017 

Välkommen till 

KONSUM 
FJÄLLBACKA 

~ 
MODERNT SNABBKÖP TILL EDER T JÄNSTII 

Belagen strax intill lakarmottagningen. 
Goda parkeringsmöjligheter . 

I sommar har vi öppet 9.00-20.00. Söndagar stängt! 

Tel. 0525-311 41 

Aktuellt just nu •.••• 
Master seglarskor 
Färger: Vit, Blå, Brun 
från . ...... ........ 119:-

Träskor, svarta 
24-27 ............. 36:75 
28 - 33 ............. 38:75 
34 - 39 ......... . ... 46:75 
40 - 46 ............. 48:75 

Stor sortering i naturfärgade 
träskor, Sandaler, Gummiskor 
Stövlar, Espadriller m.m. 

Välkomna in! 

böcker, porslin, prydnadsföremål m.m. 

HJÄLP LION HJÄLPA 
Tel 0525 - 311 84, 311 27, 31250, 31503. 

Ring något av dessa telefonnr! 

Utför alla slag av 
el-installationer 
Försäljer: Armatur "
Radio- TV -apparater. 
I övrigt allt 
inom branschen. 

Fjällbacka Elektriska 
Tel 0525-310 68, L. Svenssons bostad 310 68. 

Fjöllbacka- Kville - Hamburgsund - Kömpersvik 
Taxistationer 

har gemensam dygnet runt bevakad telefon 

Tel. 0525 -12161 

NY SJUKBIL MED SYRGAS 

BUSS FOR SÄLLSKAPSRESOR Tel. 0525 -12161 

Innehavare: ERNST JOHANSSON, EllERT PALMHAGEN 
och MAl TE JOELSSON 
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:Xjjtkaf/LJ {jud!trjiif/L!tet 
23/6 

24/6 

30/6 

117 

717 

817 

1417 

1517 

2117 

2217 

2817 

2917 

4/8 

5/8 

12/8 

19/8 

Midsommardagen 11 Hgm HHN Halmerius 

2. e. Tref. 9.30 Hgm Halmerius 

Lördag 19 Musik vid helgsmål 

Missionsdagen 11 Hgm Halmerius 

Lördag 19 Musik vid helgsmål 

4. e. Tref. 9.30 Hgm Halmerius 

Lördag 19 Musik vid helgsmål 

5. e. Tref. Il Hgm Halmerius 

Lördag 19 Musik vid helgsmål 

6. e. Tref. 9.30 Hgm Halmerius -
Lördag 19 Musik vid helgsmål 

Kristi Förkl. Dag 11 Hgm Halmerius 

Lördag 15 Konfirmation 

8. e. tref. 11 Hgm HHN Halmerius 

9. e. tref. 9.30 HgmBlock 

lO. e. Tref. 9.30 HgmBogren 

Konstutställning i Fjällbacka 
II 

I 
Porträttmåleri och Bohuslänska motiv 

Adress: Vid minigolfbanan, Fjällbacka 

Öppet från 1 juli dagligen kl 19 - 21 Tel 0525-317 13 
Välkomna 


