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En iJonton b rygf{d har utlagt, p,1 oc)("'r "ida av Tm w' t I n iirhe it: n al' ,~drnld ku(1)u m f.l,tigh c,t,'n. !:lr\·ggdn ;Ir (,() nld"r l !l n~ (Jc h ger p l~ t s för " II fyrl/otal b j tar. En 5:1

d Jn a nLigg ni l1/i jr en d}·rIJar in vl', te ring vJr/(jr m an huppa, ,111 (fl'n kUf)1 n1<'r lill Jm<inJnil1g och inbringJr 1J rjkl1dt bpital i h,j /avglft er 

Arets ku Itu rvecka 
Arets kulturvecka inom Tanums antalet arrangörer och artister upp havsseglare, Fjällbacka bibliotek 
kommun vilken ägde rum under ti gick till 275 person er och arrange Västsvensk hemslöjd samt Fjällbacka 
den 21 - 31 mars blev liksom de fö mangen var lördelade p, tretton or skutor, Grebbestads bihliotek, M ål a 
regaende vilka hållits under sensom ter inom kommunen. Antalet på porslin, Grebbestad Folkhögskola 
maren, en klar succe. Kultur arrangemang var 53 stycken. Totalt Vem värnar landskapet?, Hällrist 
nämndens insatser inom de olika visades också nio utställningar förde ningsin stitutet Vitlycke, Konst oc h 
arrangemangen liksom alla med lade pa följande platser och i olika slöjd. 
verkandes arbete är enormt, och alla ämnen: 
arrangemangen oslagbara. En sum Bullarens bibliotek, Vävda bilder, Veckans program blev i stora drag 
mering av vad som förekommit ger Kville bibliotek, Vad är konsthant följande: inledningen gjordes på fre 
några intressanta siffror. Det totala verk? Hamburgsunds bibliotek, Djup- forts. sid. 7 

Årsmöte 

Ny präst i Fjällbacka 
sid 6 

Ny utprickning: System A 
sid 3 

Gulli Granqvist lämnar 
Fjällbacka lek- och för
skola sid 4 

FFF-festen 
Föreningen för Fjällbacka h ~l ler arsmöte i Församlingshemmet fredagen 
den 18 iuli kl. 19.30. Den traditionella sommarfesten vilken anordnats av Föreningen för Fjäll-
Alla medlemmar hälsas välkomna. backa kommer ej till stånd i somm ar då arrangörer saknas! 

ya medlemmar till F.F.F. hälsas varmt välkomna. 
-
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SYFTE: 

Föreningen för Fjällbacka har till syfte 
att verka för FjälJbackas utveckling 
framförallt på näringslivets område . 
Föreningen vill därför stärka intresset 
för Fjällbacka i första hand bland före 
detta Fjällbackabor och bland som
margäster i samhället och den när
maste bygden. 

Små, små ord 

Jag får först vända mej till samtliga 
medlemmar och tala om att årsmötet 
1980 för fören ingen kommer att hål
las den 18 juli kl. 19.30 i Församlings
hemmet. 

Jag vill tacka för de brev och muntliga 
samtal av uppskattningar om vå r tid
ning, som kommit oss till del. Det 
värmer och gör det meningsfyllt att 
syssla med uppdragen. Vi som arbe
tar med Föreningen för Fjällbacka gör 
detta helt ideellt, och vår förhopp
ning är att kunna forma tidningen så 
att vi som läser den skall trivas med 
den. 

Ännu en gång får jag komma tillbaka 
till min ledare i föregående nummer, 
där jag sdg mörkt på framtiden för 
Fjällbacka-Bladet. Vi får hoppas att 
de hotande moln, som jag då såg har 
skingrats. Vi får väl se på årsmötet. 

Det gäller att försöka göra dagen och 
året så friktionsfri som möjligt . att för
söka ge den ett innehåll så alt den in
te blir förspilld. En vänlig handling till 
sin nästa kan ge en känsla av glädje. 

FOTOTÄVUNG 

Kanske kan man sjä lv få känna på en 
vän lighet från någon annan person. 
Då känns värmen och gemenskapen 
skön. 

I många former trivs det sköna 
det ser man flera tecken på 
och därför brukar det sig löna 
att piffa upp det vardagsgrå 

Tag till exempel viss sorts fisk 
en pigghaj blir en havsåi strax 
när den skall säljas över disk 
och gråsej kallas havets lax 

Kotlettfisken som havskatt kom 
och tungan blott en skädda var 
med svartblå färg blir kvabbsons rom 
helt plötsligt Limfjordskaviar 

Till slut vill jag kasta ut en brand
fackla. Inom styrelsen har vi ingåen
de diskuterat om tidningen skall säl
jas som nu sker, eller skall den bara 
finnas fö r oss medlemmar. Som det 
nu är får vi subventionera lösnum
merförsäljningen. Detta til l att 
ingående funderas på. 

Alf Edva rdsson 

Den bästa Fjällbackabilden 

Fjällbackabladet tillsammans med 
Percys fotos eftr. utlyser en fototäv
Iing. Det gäller den bästa bilden på 
eller om Fjällbacka. Bilden skall vara 
något som visar Fjällbacka samhälle, 
natur, kultur eller varför inte alltihop. 
Motivvalet är fritt. Bilderna ska vara i 
färg, färdiga pappersbilder. Minsta 
storlek 9x9, största storlek 13x 18. 

Tävlingen är öppen för både proffs 
och amatörer men bilden får ej tidi
gare ha varit publicerad. Maximalt 
antal tävlingsbidrag är 3 bilder/per
son. 

Bidragen lämnas till Percys fotos ef
terträdare, Bertil johansson, i hans 
affär ovanpå fiskaffären, där de ställs 
ut allt eftersom de kommer in. De 
bästa bilderna , som naturligtvis får 

pris, kommer att visas i Bertils skylt

fönster efter tävlingens slut. Vinnarna 

meddelas brevledes. Fjällbackabla

det förbehåller sig rätten att publicera 

inlämnat materiel. Kan ni inte kom

ma till Fjdllbacka i sommar, men 

ändå vill vara med i tävlingen, s;, kan 

ni skicka ert bidrag till: 

Percy s fot05 eftr. 45071 Fjällbacka. 


Tävlingen är från dags dato t.o.m . 2/8 

då alla bidragen måste va ra Bertil till· 

handa. 

juryn bestar av: Bertil johansson, Per

cy Eriksson, Algot Torewi , Björn 

johnsson och Anders johansson. 

Glöm inte att skriva namn och adress 

pil baksidan av de inlämnade bidra

gen. 

PS. Vi hoppas på ett stort deltagande. 


Besök Herrfriseringen i Fjällbacka! 


Allt i modern hårvård 


BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 31526 

Lagfarter 
i norra Bohus
län 
Carl-Olof jansson, Käthe Davall , PI. 
103, Hamburgsund, på Edsten Hög 
Norgården 5:7 Kville, som de för 
163.000 kr köpt av dödsboet efter Jo· 
han Alm. 

Percy Brislow, Helfensteinstrasse 11 , 
Schondorf, Väsityskland, på Bräcke 
Nedre 2:29 Kville, som han för 
310.000 kr köpt av Bygg Ide Olaus
son & Lilja AB. 

Bostadsrättsföreningen Fjällbacka 
Havsby, Box 38, Fjällbacka, på 
Bräcke Nedre 2: 44-2:48 Kville, Ta· 
nu m, köpt för 2.000.000 kr av Mark 
och Husprodukter AB. 

Kerstin och Martin Widehag, Kongaö 
Säteri , Röstånga, på Bräcke Nedre 
2:32 Kville, som de för 290.000 kr 
köpt av Hans Welander. 

Gunnel Meyer-Läckberg, Dinglevä
gen 110, Fjällbacka, på !lz av Ödsmål 
Innergården 1: 103, Kville, Tanum, 
som hon för 150.000 kr köpt av jens 
Läckberg. 

Upprop till medlemmar beträffande 
postnummer 

Då det under senare tid har skett 
ändringar inom posltnumren är det 
därför angeläget för redaktionen om 
ett meddelande från de medlemmar 
vilka fått nytt postnummer., att nya 
adressplåtar kan rekvireras. 

@röna L.ids 
Restaurang 

Tru badu r-u nderhålln ing 

6 kvällar i veckan 


Bert Ne, lor550 n 


På mångas begäran kommer 

åter biografföreställningar under 


sommaren 4 kväll il r i veckan 


Ba rserveri ng 
dagligen kl 12.00 - 18.00. 


Servering i andra vån. 

kl 18.00 - 01 .00. 


PS. Kom och prO\'a var 

SEA·FOOD-MENY. 


Fullständiga rättigheter 


Nytt modernt kök 


Välkomnai 

Sivan och Berndt 

Tel 0525 -310 41 

***** 
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Ny utprickning: System A 
I de svenska farva ttnen kommer ken. De är ställda enli gt farledens hu 

1980-82 att införas ett nytt utmärk vudriktning. 

ningssystem för sjötrafiken . Det har 


Babord smiirken är röda. Toppteck utarbetats av det intern ationella sa m
net är cylinderformat.arbetsorganet International Autho 
StyrbordsmJrken är gröna. Toppteck rities (lALA) och , efter rekommenda
net är konformat. Topptecken påtion av Intergovernmental Ma ritime 
pr ick kommer endast alt utsä ttas vidConsultative O rga niza tion (l MCOl, 
behov.antagits av Sverige 1977. 

Punktmärken ställs r å eller intill hin 

är en kombination av märken SOm der a begränsad omfatt ning. M drkct 
Det nya systemet kallas System A och 

är , VMt med vågräta röda hälten.avgränsar dels fa rledens sido r dels fri

liggande grund . Det kännetec knas av Topptecknet är två sva rta klot över 


minnesregeln : rött om babord, grönt varandra. 


om styrbord, i utm:irkningens hu vud

Mittledsmärken ställs mitt i led n el

ri ktning. 
Ipr på fritt vatt n för, tt utmärka an

Systemet omfattClr fly tande och vi ss göri hg . M ii rket är i regel en boj , ,om 
fast utmärkni ng . Det kr,iv r n fast är röd med vita lodräta fält. Topp 
ställd huvudri ktnin g för L.rl dern a. tecknet är ett rött klot. 
Huvudriktni nga rn d ;i r av sjöiartsver

Specialmärken stäl ls invid el ler om ket genom interndtia rw llt amarh te 
kring ett omr d m ·'d ti l lträd , hin fa stställda och ga r i r, fl Strömstad 
der. Mä rket är gu lt och kan vara p~ run t kust ' n ti ll Hd pJrandd och fran 

la t en t xt som anger hincl re s art.sjön in mot land ti ll hamnar. A för 	 m 
Topptecknet är kryssfo rm,l t.oss h r i E\ohu, län 15M huvudrikt

ningarna (ran norr ti ll söder med un
Väderstrecksmärken tälls run t hind dantag fr, n in farter till hamnar so m 
ret varvid nordmärk t stä ll - NV- NOUdJeval1 m _m. A lla riktninga r fram
om hi ndr t, ostm ärket NO - SO omg, r av sjökortet och är symbolis rad e 
hindret. syd märket SO - SV om hind av en öppen pil med en ' rön och en 
ret. västmärket SV- NV om hindret.röd punkt på respekt ive sida spet en. 

dmnet på märket anger p,. vilken si 
Det nya sys temet omfatta r fem typer 	 da man skall passera märket. (Ex em 
av sjömärken , vilka kan bla nda, med pel: Ma n skall gil norr om ett nord 
varandra: märke). 

M ärkena kan ii vf'n anv;indas för attSidomärken (lateral märkeni anvä nds 
dra uppmJrksamh l"tcn till (·' n krök eli iJrl eder med bestjmd hu vudrikt 
ler en fö rgren ing i farl t? lJen. Ti d iga rening, e.xempelvis inlopp till h.lrll n<H . 
utsa tta s.k . dubbelpri ckilr iö rsv inner iDe an ger ledens Iwgr;in sni ng pa ba
framtiden. Väders trecksmii rkena ii rbords och styrbo rcb sida. 
sva rt -gula med du bbld kon lormade 

Väderstrecksmärken (kardin,llma r topptecken : 
ken) används i rdmst för att utm:irka 

No rdmarket har övre delen svart . 
grundomr. Jen och andr,l hinder, 

nedre delen gul. Topptecknet är tVJ 
men b n oc kså använd,l i krait iga 

sva rta kOIl(>r med spetsarn,l upp:!t. 
i.uledshöja r eller lär tvä fdrleder ko r

O stmärket är sva rt med ett brett gu lt 
sa r v,u andrd. D.. angpr åt vilket h II 

mittbälte. Topptecknet är tva w M ta
df' t ;ir fritt vaU-'n. 

konf'r med spetsarna frdn varand r,l . 

Punktmärken utmärker hinder av be $ydmii rket har övre dE' len gu l, nedre 

gränsad omfa ttning med fJrbart va t delen svart . Topptf'ckn 't ~i r tv,. svarta 

ten runt omkri ng. koner med spe'tsa rna r1! d, t. 
Vj stm ~i rk et ;i r gult rlll'd ett brett svart 

M itt ledsmärke'l m,uker,H fM ledens mitt bii ltt? Toppteckrw t ;ir t v~ ",arta 
mi ttl inj(' (t. t'x. vid trdfiksepiHerin gl konpr med sp !sMnJ mot varand ra. 
och vZlr fMled en börjar i öppen sjö 

Minnesregler:(vid dngörin gl I.)ch \'r sa r att det finn , 
Nordmärket - KOrlern dS SpelS.lr upp,itfritt va tten pa alla srdor om m;irki?t. 
O stmii rket - KOrlern d forrn ,H ett U 

Specialmärken ~i r inte i törsta hand Syd mJrkPt - KOIl\>rnd, spetsdr ne r.it 

avsedda för nav;gNing uLm ut m;irker Vii stmJ rket - Konern,l fonnar ett V 

omrG\den inneh Ilande Lex. rörled  Konern.1 'ipetscH ,1Ilger S\',ut " b;i lte

ning<H pller tippning5pl.l tser. ndSplacering. 

Sjömärkena kan utgöras av boj,lr Nya hinder 50 111 :innu intl' hM int,l 

eller prickar. De oli k,l 1,Igen ,IV m:ir  gits i sjökort 'n lIt m;irk> <'n ligt r ' !;:ler

ken k:i nnetecknas pd d,lgen ,1\' fonn . rl ,l fö r sido- och v~id l~ rs tr l'l'k,; utlllJrk 

fä rg och tOJl ptecken, P,I n,l tten ,IV lju  ning nH'n k,lI1 h,l dubbk'rdde rll ;Hken 

sets I:irg och karakt ;i r. för ,Itt p,i k,III,l lI ppm;i rks,II11lw t. 
Ubserve r,l ,ltt dc'n tidig,m' utlll;i rk 
ning,'n av vrd k Ill ed griin,l bojd r och

Så ser det ut på dagen: Illggpricb r inte I;ingre ko rnrm'r dtt 
Sidomärken visar lilr ledens gränser. anv;indd s. 


Pii babord ss idan s t ~ r babordsm;ir- Am!ers jOh.U1S>CJr1 


Tack till Försäk
ri ngsbolaget 

PERSIENNERSkandia 
- tillverkas och uppsättes-I anslutning till var artikel i Fjällba ka 

bladet om den nya utprickninge n av 
-- Även reparationer

,> kärgdrd en, har vi fran Försäkring 
bolaget Skandia , erhall it den ut FIRMA 
mj rkta deka len , om Ni far som hila

-Z-E-R-V~Aga i Fjäl lbackaBla det till midsomma r. 
____ H6kan LIlja ___ 

Dekalen är självhäftande och dr 
F)ÄLLBACKA Tel. 0525-31675

lämplig att fästa r : en vä l syn lig r iat 
i bäten. Da har i m d Ed r elen in
formati on Ni b höver. M n Iör t k.-In 

i anvä nda den som "bi ld" när t\: r lä
er " rt ik In om det nYJ utpricknlngs 

syst met i tid ningen, den kJn under
lä tta. AJ 

På Folkmusi kens Dag i Lund 
med Ärtor & Fläsk 

En ela ' i \ 'dfdS kom :;ten I rIsson upp hg .1\ ..Iutnin pa L,lgen \ lr det, ont 

med en lörf ragdn om \ i \ 'llIe resa ull att '" 50\ J nJg el l lmm"r. 

Lu nd och medverka \ id Folkmusi 


Pingstdagenk ' ns Dag . ten år amm I lund bo 
(numera bosa tt i Fj,dlback31 och UtI ilade och <pJnda pJ hL.r clage 1 

var då aktiv r Spelm.-. nsgrl l t. Vi \'M skulle gestalta sig . korn \ r trll Kultu
en hel el I sorn tyck t det i;it kul och ren" uch hle\ b)udnd q.-\ aut;' \ ar 
s, börjad e lö rbered el,erna . elter \ r I rilnaele i en kl rka . U;i reTter 

\ ar el t m.Jrsch Irl l Stort a gel. l nder 
Pingstafton mMschefl och pa Stortorget \ M det 

s.1 ng och mUSI"- ·r·ler detl" 'rami ;j p; morgO rll' n korn en buss oc h häm 
cla nc (' \ .If det rni cl d a ~.tade o;, p~ Torget i .v \Örhu lt Sed~ n 
!'.;ir \ I at lt o , l11;j ll .l !Sick \ I .1t r IIIIcl kte vi vidare och hämtad upp kör
" Ku ltu ren dj r \ I sj öng fr,m tr,l j.l(J,lnmedlemmM med r" mil jer pa II ra oli
P,I V it,l Huset o h cl:'re I r ~ronf( \ Ika std llen inom ko rnm unpn . 
rrJn t\ ,l trappo r till . DpI \.I r /1 \C1e,Sj var vi ci .. pii \·,ig. Bu sen \ i "kte i 
lo lk som I) " .lck hela Irden ,Vdr alldples n~· med to,liet!. ,~ r1 dgr.l 
Den na Iltt' .granlulnd ( dg .1\ ,Iut.l de<bE'kymmer mL'eJ b l ab,lr~plock nr n~ 
med \ dr mE'lh erk ,l n r Bosebo k\ rL1.had e vi inte. lv\en \'i st;lnn.l de n'; .' ra 

g, nger äncl .1 för a lt .i ta . Annandag Pingst 
Etter när..) 8 ti,n nlar \'dr \ 'i "<l ,-rt:l l lm i 

V" knade upp till er mul n OCI1 d i,igLund och ble\' mottdgna Illcd Ilo lrnu 
ddg. In n,1I1 hemia rdt'n ,\{ \I , rlo rg,,:sik och ka fl" med dopp ,1\ \ ,1r,l \ Jld
bord 1',1 Ö st,ul" g,i;tgi \ eri och h,lrlami lje r En el I ,1\ o, - sk ulle bo i r,l 
.... kiljd J) \ t Ir<l n \ (H d n lerOl'ler :- ()In \ Imi l j, Sd eltpr katte t ,~k t (' \ i r11ed .\ ,l r' . 
, at o" om ~fi ng P,l el en ' ~ ,I n, ,l b \ ,; fa milj hern och 'jo rde os; hemm,l 
elen () mkrlng Lund. \ 1 \ 111 1--,1< 1> neks,1stMld,l . Sen,m:, P,l k\ ;illt>n ble\ det 
,1\ Sten uch h,1I1, Iru Britt ,1 , onl \ r \ rl l restl igheter lör ~ö re n oc h spelm;ulS 
t,ICk.l lör t'n rmcket trt' \ II" r,';.l .gi l l(' t med r,l rl1 i1re r. 
."\ nl ,l ndE' til l Tor~l' t ' l 'nt !l,; k\ ,1 11.:' 11 .Vi ,it myck t god m,l t och Spl'i,ICi(> 


och ,jöng hel,1 k\·;i ll en . Ett t' r l'n trp\- \ , ,~ \ 


SNITTBLOMl\I O R KRUKVÄXTER BORDS

DEKORATI ON ER BLOl\ISTERARRANGHl i\NG 


KRANSBINDERI LrTFÖRES 


j )(pr!fPl/I (lit "13f (I/llJteti11tl/lcdlil/lje!/ 

KARRAB~/ HAN D E[_~T RADC/\RD 
HAr-.l BURGSLJN D 	 Telefon 0523-5_H55 

http:SpelS.lr
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Gulli Granqvist lämnar Fjällbacka 

lek- och förskola 


Bland alla trel 'liga minnesbilder Ir,ln lek,kolJn under åren har V I valt denna (rån år 7977. Från vänster Margareta Palle och 
till höger Culll Cra nqvis t. Lekskolans ledare. 

Det är en stor sa maritgärning som fru 
Gulli Granqvist har nedlagt under 13 
år som ledare för lek- och förskolan i 
Fjällbacka Det hade länge varit en 
önskan bland barnens föräldrar att få 
till stånd något slag av lekskola i nom 
samhället. Med mycket övertalning 
lyckades man fa Gulli Granqvist som 
initiativtagare och ledare vid starten. 
När hon nu ser tillbaka på sin av
slutade verksamhet konstaterar hon, 
att det varit en arbetsam tid vilken 
även skä nkt henne stor glädje att få 
vara verksam bland barnen och se 
hur dessa utvecklats. 

Vid starten fick Gulli god hjälp aven 
kamrat , Gunnel Reichenberg-Frans
son , man lyckades samla ihop det all
ra nödvändigaste för att starten skulle 
fungera . 
Genom kontakt med kommunstyrel
sens ordförande Raymond Hansso n 
kunde man säkra sig om ekonomiskt 
stöd och ett anslag av 500: - utgick 
per ar till material. Det var mycket ar
bete som fick utföras utan nagon er
sättning innan allt var klart för start. 
Efter mycket sökande blev det Cafe 
Norden, beläget vid Minigolfbanan, 
som blev den för,ta lokalen under ett 
par terminer. Senare när kommunen 
övertog ansvaret för finan sieringen 
blev det en lokal i Kyrkskolan . Man 
fick den lilla salen ,om förr va rit sma
skola. Men efter nagra ar uppfyllde 
den inte tidens krav. Där saknades 

toalett och varmvatten . Man fick 
uppsöka toalett på andra sidan gatan 
vilket kunde vara besvärligt , vintertid 
särskilt för alla barnen , omkring 25 st. 
om dagen i 2 grupper, 

Det blev fl yttning igen, denna gång 
till en källarlägenhet i ett av hyreshu
sen, I två år var skolan där, och under 
tiden renoverades det gamla l00-åri 
ga skolhuset, där det verkligen blev 
ändamålsenliga och trivsamma loka
ler för Fjällbacka Förskola som det 
numera heter, Glädjande var även att 
andra delen av skolhuset reparera
des, och där har lågstadiet. klass I 
och II sina lärosalar. Så nu är alla de 
minsta barnen i samma byggnad och 
har samma skolgård, vilket underlät
tar samarbetet. Allt fungerar väl! 

Som redan framgått har nu Gulli 
Granqvist dragit sig tillbaka efter 13 
år som ledare för Fjällbacka Lek- och 
Förskola, en tid som varit inspireran
de och trevlig, 
Alla arbetskollegerna i kommunens 9 
förskolor hyllade henne med blom
mor och författade visor till hennes 
ära samt bjöd på festlig supe , Samtli 
ga var klädda i trevliga kostym er. Där 
fanns både tant Gredelin och Kalle 
Kanin , forna tider, stränga lärarinnor 
och många andra kända figurer. Mar
gareta Palle, medhjälpare sedan fem 
ar tillbaka, hade sä kert hållit i trådar
na för uppvaktningen anser festföre

målet Gulli . Denna trevliga avslut

ning blir säkert något att minnas med 

tacksamhet. 

Till ny ledare för Fjällbacka Lek- och 

Förskola har anställts Ulla Hansson, 

Rabbalshede, 


AT 
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Sjöräddningen i 
Fjällbacka 
Sedan 1969 har Fjällbacka haft en 
sjöräddningsstation. Denna kunde 
upprättas tack va re att " Lions club" 
donerade pengar till ombyggnad av 
förra räddningskryssa ren Dan Bro 
ström. Den nya båten fick, som sjö
räddningssällskapets båtar alltid far, 
namnet efter donatorn, i detta fall 
"Lian", Kryssa ren byggdes 1930 vid 
Ystads varv. Den pincerades som pa
trullerande motorlivbåt pa Ö rskär, 
Upplandskusten. Efter en del ompla
ceringar bl.a. i Hörviken och pi\. Kä
ringön flyttad es den till Fjällbacka där 
den fann ända till vintern 1979. De 
tio är som kryssa ren fanns i Fjä ll
backa räddade den 11 människor 
fr, n drunkningsdöden, undsatte och 
assisterade 144 fartyg rned 274 man 
ombord, låg i beredska p vid 5 fartyg 
med 16 mens besättning, 5 brandut
ryckningar och 17 sjuktransporter. 
Dessutom har den haft mycket ste)r 
betydelse för öborna under isvintrar 
d~ den brutit is, transporterat post , 
proviant. medicin och personal. 

Från och med vintern 1979-80 har en 
ny livräddningskryssare blivit sta
tionerad i Fjällbacka, också den I ned 
namnet "Lian". Den är en före detta 
lotsbåt som sist var placerad vid Lill
jungfruns lotsplats, Söderhamn . Ny
till sko ttet är en ca 13 meter lång järn
båt, med en 185 hk Scania Vabis mo
tor. Den är utrustad med diverse tek
niska hjälpmedel som t.ex. radar, 
ekolod, VHF, gränsvågstelefon , pr
radio, brand-länspump med diverse 
brandutrustning och en lastbom för 
eventuella tyngre transporter. 

Uppsyningsman och ansvarig för bå
ten är Stig-Tore Berg, Fjällbacka, Be
sättningen består av ett antal frivilliga 
personer som skrivit under ett kon
trakt med Sjöräddningssällskapet. 

När larmet går ringer Göteborg Radio 
hem till Stig-Tore Berg och han sam
mankallar den besättning han tror sig 
behöva. I det här sammanhanget är 
det kanske på sin plats att påpeka att 
utanpå eller i vägen för kryssaren får 
inga båtar ligga. Detta ~ör att man 
skall komma snabbt ut om det har 
hänt något. 

För att komma i kontakt med Sjö
räddningen ringer man 90000. 
Vill man "Lion" något när de är ute 
på uppdrag, så anropar man dem pil 
kanal 11 A på radion. Kanal 11 A är 
nödkanalen och det är viktigt att den 
så får förbli, alltså inget struntprat 
där. 

" Lion" har redan haft ni\gra utryck
ningar i vår och utrustningen har vi
sa t sig fungera väl. Det bådar gott för 
framtiden. 

BJ 
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Sjöräddningen i Sverige 

Sjöräddningens uppgifter är att i alla proviantresor vintertid, isbrytnings
väcler bistå nödställda av alla slag till och bogseringsuppdrag m.m. 
sjöss. Den svenska sjöräddningen be
står av Flygvapnet, Luftfartsverket, B.!i tarna har donerats av kvinnor och 
Marinen, Polisen, Sjöfartsverket, Sjö män som velat stödja sjöräddnings
räddningssällskapet, Tel everket, Tul sällskapets frivilliga arbete. För att 
lens kustbevakning. Av dessa finns en klara driften av dessa och en ständigt 
ideell organisation, nämligen Sjö pågående modernisering behöver 
räddnin gssdiiskapet SSRS, vilket är en sällskapet ca 3,5 miljoner kronor per 
förkortn ing av Svenska Sällskapet för år. 
Räddning a Skeppsbrutne, har som 
ända mal att fö rsöka hålla uppe intres Båtarna har under åren 1907  1980 
set för sjöräddningen i Sverige, att räddat över 2000 personer från 
kom ma med id ee r för att försöka ef drunkningsdöden, och assisterat över 
fektivisera och förbättra denna tj änst 22000 personer som befunnit sig i 
och att organisera den enskilda sjö sv ti righeter till sjöss. 

j' 
räddningen vid landets kuster och 
därom kring. Sällskapet får stöd av rederier, före

tag, båt- och radioklubbar, medlem
För att lösa denna uppgift har sällska mar och andra bidragsgivare som på 
pet 31 St rädd ningsbåtar som är sta det här sä ttet bidrar till att öka sjösä
tionerade runt svenska ku sten, i Vä kerheten. 
nern och M;i1 aren. B, tarna används M ed lemsavgiften är 45 kr per år och 
även till annJn hjälpwrksamhet, Lex . sätts in pJ pos tgiro 900 500-0. 
5juk- och läkartransporter, post- och Bj 

En kraftfull fiskareqvinna 
Här skall återges pn artikel från Göte Då mannen dog år 1862, hade han 
borgs Handels- och Sjöfart<, Tidning 10 <'Ir icke kunnat d.' ltaga i något f is 
från ~ r 1865. ke, utan hede derunder hustrun och 

derdter enkan, med den sjuke sonen 
Enkan Brita Olena PillsdottN p:1 Glb  (sedan den andre sonen i ordningen 
ön i närheten af Fjellbacka i Bohus gift sig och lem nat huset) mtt natt och 
län föddes dersUides den 20 septem dag vara på sjön, såväl i ond som god 
ber 1792. Fadern Pål Andersson, som väderlek, för att lifndra sig. 
v,Hit kronolots på Dyngö, afled 1808 

Det värsta slaget af olycka har nu
och efterlemnade en sjuklig hustru, 5 

drabbat den märkvärdiga och oför
söner (alla sm å) och Brita Olena, då 

trutna qvinnan som vid 72 (säger sjut
16 dr gZlmmal, som fick öfvertJga 

tiotvå) års ålder från sin barndom haft
hushållet under knappa omst;indig

en sådan makalös ihärdighet på haf
heter, då fadern före sin död varit un

vet, som ingen karl, här i skärgården 
der 2 år sängliggande sjuk. 

kunnat utstä. 

Bet~nk blott: fiskarfärder i storm och 


Redan vid 13 års ålder var Olena 
vinterköld ända utom Väderöarne i 

med på alla slags backefisken utom 
qvin nokläder l 

skärgård en och Väderöarne. Frän fa
derns död har hon jemte backefiske Dt! hon den 19 Dec. sistlidet år, efter 

Stenar föll ned på gatan 


Den 9 februari 1980 rasaäe j 5t 'nar ned p.l gatan Vid Brandgatan 

Utan att vålla nagra mi ssöden lossna
de tre mindre klippblock f rän Vette
berget och föll ned på Brandgatan i 
dess norra del. Blocken blev liggande 
mitt på gatan. 
Bergraset ägde rum en morgon i bör
jan pa februari månad och torde ha 
förorsakats av islossning då berget 
var trasigt. Detta bergsparti reser sig 
högt i omedelbar närhet till gatan, vil

ken ligger under och avslutas vid en 
befintlig parkering. 
Efter den stora branden i denna del 
av samhället vilken ägde rum den 12 
maj 1928, blev detta bergparti före
mål för ing ende undersökningar 
och en krävande bergrensning före
togs då berget var söndervittrat av 
brandhärden. 

varit med på dörjning efter makrill i 
Skagerack, ofta 10 il 12 mil till sjöss, 
hvarmed hon fortfor i 9 år, eller till 
1817, derunder hon genom sin dug
lighet och raskhet fätt full lott i fisket, 
hvarmed hon hade att underhålla en 
sjuklig moder och fem små bröder. 

Jemte de uppväxande bröderna, hvil
ka hon inöfvade i fiske med backor 
och hummertinor, vid och utom Vä
deröarne, var hon ofta ute i storm 
och öfverbryta'lde sjögång, mången 
gång nära deran att hlifva slungad 
med den lilla bäten i de der befintliga 
förskräckliga bränningar och brott. 

Vid 31 års ålder ingick hon äktenskap 
med fiskaren Per Hansson, som nå
got underlättade bekymren, men 
mannen hade icke sådan insigt eller i
härdighet med fiske, som hon, och 
var klen till helsan. 

det kl. half 5 på morgo nen hon och 
krymplingen utfarit med backor 2 mil 
till sjöss, utkastat 1 000 krok s<lväl för 
stor- som småfisk och indragit dessa 
samt hemkom kl. half 1 e.m., halka
de gumman på en bergh~ill vid upp
gåendet till huset, med ett backtråg 
under armen, och afbröt dervid ven
stra benet nägot öfver fotleden. 
Nu var kraften bruten och den gamla 
har allt ifrån den stunden måst hälla 
sig vid sängen. 

Denna tidnings artikel belyser ett 
märkligt levnadsöde. Trots de strapat
ser och umbärande som hon fick ge
nomgå under ett strävsamt liv, blev 
hon mycket gammal. Enligt Dödbok 
för Kville härad dog änkan Brita Len a 
Pålsdotter på GJsö den 11 juli 1878 
vid en ålder av 85 år 9 m:Jnader och 
21 dagar, och därmed VM ett långt 
och strävsamt liv tillända. 

Vägen till körkortet går genom 

Fjällbacka Trafikskola 
Elof Davidsson 

Tel. 0525-205 30 

Välkomna! 

Omdöme - Ansvar - Hänsyn 
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" Kristus jesus har kommit och har 
förkunnat det glada budskapet om 
frid för er, ni som var fjärran , och om 
frid för dem som var nära. Ty genom 
honom har vi de ena såväl som de 
andra, i en och samme Ande tillträde 
till Fadern". Er. 2:17-18. 

Främling i kyrkan? 
Du kanske LO.m. känner dig främ
mande och rastlös i livet över huvud 
taget? Varför har jag blivit född? Var
för är jag egentligen här? Vem kan 
svara på människans eviga frc ga: Var
för och varthän? Du kanske också 
känner dig främmande i Guds kyrka 
och församling på jorden, "där de 
g~ngna fromma fäderna sökt och fun
nit himlen, port" . 

Aposteln talar i texten om dem som 
är fjärran och dem som är nära. Han 
hade i hela sin ungdom sett ner på 
hedningarna . Men Gud hade lärt ho
nom annal. Vi som vill va ra kristna i 
vår tid har lätt för att räkna tvivlare 
och förnekare, storfinansiärer och 
filmstjärnor, ligister och den undre 
världens männ iskor till dem som är 
fjärran från kyrkan, medan vi själva är 
nära Herren . Paulus, den store ivra 
ren för Gud och hans lag, stod på tor
get i Aten bland filosofer, konstnärer 
och njutningslystna rikemanssiiner 
och förkunnade den Gud som inte är 
långt borta ifrån någon enda av oss 
(Apg. 17:27). Och evangeliernas be
rättelser visar, att han talade helt i je
su anda. 

De som är nära är de som läser Guds 
Ord och söker honom i bönen . De 

kristna känner sig ofta också främ
mande i världen . Men vi vet av egen 
erfarenhet att det finn s något mer . je
sus har kommit för att ge vårt liv ett 
riktigt innehåll och ett hopp inför 
evigheten. Han har förkunnat det gla
da bud skapet om frid. Frid i sitt inre 
behöver alla mJnni skor . Och det är 
bara jesus som kan ge den frid som 
bestiir, so m det håller att både leva 
och dö pJ. 

Frid för dig. Den kristna gemenska
pen är öppen för alla . P, d ss dörr 
står inte: "Obehöriga äga ej till
träde". Den t r välkomnande öp
pen både för dem som är nära och 
för dem som är fj ärran. Den kri stna 
gemenskapen är ett verk av den Heli
ge Ande, som bryter skilj l'murar. M e
dan världen talar om fred, talar Guds 
Ande om frid. Denna frid som jesus 
vann åt oss, är till för alla . För den 
gäller inga kva lifikationer, utom att 
man tar emot den. Lika väl som en 
gång för rövaren p5 Golgata gäller 
den idag för den miss lyckade existen
sen , för den levnadströtte lyxmänni
skan och för arbetsträlen, som aldrig 
hade eller trodde sig ha tid att Iyita 
sitt huvud mot himlen - bara de tar 
emot den medan nådatiden varar. 

Hör du till dem som känner sig som 
främlingar i en kyrka ? Känner du dig 
som en orm i en myrstack i ett säll 
skap där Gud blir nämnd? jesus har 
dött också i ditt ställe. Han vill ge dig 
av sin frid , bara du vill ta emot den 
frid som ingen annan kan ge. 

Anders O johansson 
Padj. 

Pastorstjänsten i Fjällbacka 


Pastorstjänsten i Fjällbacka är nu tillsa tt. Eft er prästvigningen den 27 januari i år 
har Domkapitlet tillsa tt pa, torsadjunkt Anders o. j ohan sson. johansson är {ödd 

i955 i Inge/stau, Sm åland och har nu tillträtt sin första tjänst i Fjällbacka 

Fjäflbacka-Bladet 

Konfirmation i Fjällbacka 

Konfirmation i Fjällvacb I'ii pJllg>,l/ton :igde kOll fi rmation rum i fjällbackJ kyr
ka med arets konfirmdnder, två flickor och fyra pojka r vi lka till en början unuer
vi>ades av komminister Åke Karls' OIl , Svel1n l'vy, ,amt un d r senar(' tiden av pas
torsadjun kt Andc'r, johanss on, Fjä llvaeka. rr.1n vanster komminislr: r Akt' Ka rls
son samt konfirmandern a, I ()Illln y J-Icrrnalh501l, liirgen Karlsson, Kent Bla el, 
Fredrik Eriksson, Elisaveth Br,lck, Llin(}r f\!()venius och pastorsadjunkt Anders 

j ohansso n 

Ökande kollekt 
Givmildheten var som vanligt stor, i 
kyrkorna landet runt samlades in 
pengar till Lutherhjälpen . I Vikarnas 
norra kontrakt ökade kollekten stort i 
jämförelse med förra året. Tjärnö 
t.ex. sa mlade in mer pengar i år, än 
man förra dret gjorde tillsamm<l ns 
med Koster. 

Kollektsiffrorna från Vikarnas norra 
kontrakt blev: Tanum 4.715 kr, San

näs 1.170, Lur 2.820, Resö 1.035, 
Grebbestad 3.681 , Havstenssund 
935, Skee 6.555, Krok, trand 2.000, 
Tjärn ö 6.500, Koster 4 .675, Ström
stad 15.400, Näsinge 1.400, Hogdal 
3. 585 , Lomm eiand 3.175, Naverstad 
5.579, Mo 3.265, Fagerhult 780, Kvil
le 10.947, Fjällbacka 6.843, Ham
burgsund 3.244, Bottna 3.107, Sven
neby 6.950. 

I PRESENTBODEN 
hittar Ni trevliga presenter och minnessaker 

Stor sortering i porslin, keramik, trä och 
korgar, 

Ljus, ljusmanschetter och blommor i flera 
nyanser. 

Silversmycken , 
Välkomna! Tel. 0525-319 20 
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Arets kulturvecka 
forts. från sid. 1 

dagskvällen i Ranebostugan med en 
visafton tillsammans med trubaduren 
Bert Nestorsson, Götebo rg. Pä lörda
gen spelades det schack i Idrotts
hallen i Tanumshede där 196 spelare 
spelade 588 parti er. 
Akvarell, vad är det? Den frågan be
svarade Arne Isaksson i ett föredrag i 
Gerlesborgsskolan. Till Grebbestads 
Folkhögskola hade ett 70-tal personer 
kommit under lördagskvdllen iör att 
lyssna till Kurt Wiklander på piano 
och Arlette Chene-Wikldnder, sä ng. 
Paret Wiklander framförde bl.a. tre 
av Kurt Wiklanders nykomponerade 
s, nger med text av Gudmunder Frid
finn sson. 

På sångens vi ngar, hette ett program 
om jenny Lind, en av de stora i 
svensk så ngkon st som skull e hällas 
på Grebbestads Folkhögskola. Sk, de
spelers kan Birgi tta Fern ström som 
skulle spela jenny Lind blev sjuk och i 
henne , tälle kom operas ngerskan 
Inga li l l Modig. Inga lill Mod ig och Gu
nilla Flinck bjöd på ett program som 
verkligen uppskattades av drygt åttio
talet personer som kommit fö r att 
lyssna. Tidigare p söndagen fram
fördes programmet fö r p n ionärer
na på hemmet Alder ro i Fjällbacka 

På m~ndage n kom den bejublad e 
trollkarlen Toledo till kommunen där 
han till sa mman s med barnen ge nom
förde sin förtrollande underhållning 
pa olika pla tse r. 

Det var en fulltalig publik som förre 
kyrkoherden i Göteborg, Folke Fehn, 
mötte i Kville kom munalsa l där han 
talade och visade bilder frän en r Sel i 
Kanada. Kville kyrkas arbetskrets 
bjöd p, kaffe, och Kville kyrkokör 
sjöng under kantor Laila Håkanssons 
ledning. Som avslu tning höll kyrko
herde Ragnar Block en andakt sstund . 

P~ on sdag fic k man i Grebbestads 
Folkhögsko la se en trevlig teater 
"Serverat, Ers Majestät". Det var ele
ver och lärare fran Fjällbacka skola 
som ga tvenne föreställningar av 
pj ä-en som är skriven av Astrid Lind
gren. Fjällbacka lärarna jim Bohman 
och Bo Gillberg svarade iör regi och 
musik. Det finns ett gediget teater
kunnande och stor spelglädje hos 
eleverna, och framförandet uppskat
tades mycket av den månghundrade 
publiken . 

På onsdagskvällen va r det Greklands
afton i Fjä ll bac'<a bihliotek där Ker
stin Tysk lind , Salt6, medverkade. 

Då Kville Hembygdsa rkiv i Fjä llbacka 
inrymmer mycket mater ial fr~ n iorna 
tider bl .. då framför allt fotogrdfiskt 
materi al, hade Arne Fredlund valt att 
visa diabilder från ga mla Fjällbacka , 
vilka framlidne Anders Broberg tagit i 
sin ungdom. Fredlund berättade om 
bildernd från denna tid . Visningen 

kompletterades med uppspelning av 
ljudband där gamla platsbor berätta
de om sin tid. 

Red aktör Terje Fredh, Lysekil , be
rättade ur sin bok "Så stred vi i kri
get" vid tvenne platser inom kommu
nen. Så var man framme vid de sista 
dagarna av denna intressa nta vecka 
och det späckade programmet på
gick med sa mma intensitet. På fredag 
sa mlades över 50-talet personer i 
Fjällbacka bibliotek där Östen He
denfjell visade egna diabilder som 
speglade Fjällbackas utvec klin g från 
1920-talet och framåt. Arne Fredlund 
kompl 'tterade visningen med att pre
se ntera en bandintervju med framlid
ne lotsen Axel Nordblom, när han år 
1914 va r besattnin gsman på lotsb5
ten vid Väderöarna, vilka räddade en 
rysk besä ttning sedan deras båt för
list. 

På Gröna Lids bio sa mlades man för 
att se den gdmla kla ss ikern irån 1941. 
Filmen handlade om tv förtjusande 
damer, Abbey och Martha Brews ter, 
och nam net var Arsenik och gamla 
spetsar, och visades av den nysta rta
de filmstudion i Tanum . På Fjä llbacka 
Badrestaurang presenterades gamla 
och nya jOlzz låtar av Sotenäs stor
band och Tanums jazzgrupp . Ett po
pulärt program som drog 150 perso
n r. 

Söndagen den 30 mars gick i musi
kens tecken. Kören Ärter och Fläsk 
inl ed de kl. 15.30 dagens musik på 
hällristningsinstitutet Vitl ycke. Sven 
Alfredsson med sin stora kör, ett 30tal 
personer, sjunger svensk och fram
iörallt Bohuslänsk folkmusik. Men 
publiken denna söndag, vi lken upp
gick till omkring 250 person r, fi -k 
höra en stor blandning mu ik fr, n 
olika länder. Solister va r Ingemar 
Alm, Bo Gillberg, Bjarne Halvords
son och den unge Kent Andersson. 

I Grebbestads Fo lkhögskola am lades 
man till programmet " Rock i Grebbe
stad" där gruppen Milda Makter fr, n 
Tanum shede inledde konserten kl. 
16.00 och gruppen Pertinax fr,i n 
Fj iillbacka, fortsdtt ~, kl. 18.00. För 
dem som gi llade modern rock och 
pop blev d't ett par iulladdade tim
mars underhållning. Ett 100-tal perso
ner deltog. 

Vid kyrkokonserten i Lurs kyrka del
tog ett 60-ta l personer och aftonbön 
hölls av kyrkoherde Sigvdrd Gustavs
so n. 

Kulturve kans sista program m3ncla
gen den 31 mars, Bland Norska Fjor
dar och Fjäll , inl eddes kl. HUD, då 
Föreningen Norden i Norra Bohuslän 
höll .1 rsmöte. Därefter höll Carl-Ivar 
Boström föredrag med di abilder: 
"Bla nd norska fjordar och fjäll". 
Glimtar från syd norges natur och kul
turhistoria. 

T-wi 

Rasrena bidrottningar odlas på 
Väderöarna 


Biodling är en vetskap som för elen oinvigde bn te I " närmast lÖJlig. - fvle/ t s~ 
är ingalu nda fal/et, menar bientusiasterna Bertil Bernbson och Connv Ch ris ten

5son. 

Kville biodlariörenin g hdr sedan näg
ra år tillbaka arbetat med att framstäl
la bisamhällen av högstående börd . 
Det gäller nu broder Adams Buckfast
bin. Kanske skulle man tala lite om 
vad detta betyder. Broder Adam är 
en munk i ett kloster pll Dartmarhe
den, England, so m ägnat tid att fram
ställd en biras som he lt sk iljer sig fr, n 
andra vilda bin. Ge nom korsn ing har 
han kommit fram ti l l en biras vilken i 
stort övertrMiar andra raSI:' r. 
Buckfastbina är ga nska ovan liga i 
Sverige men rasen passa r bra i vå rt 
klimat. För att kunna fortsätta det ta 
arbete har Utvec klingsfonden ställt 
upp med ett bidrag av 2.500: --. Se· 
dan länsstyrelsen granskat denna frå
ga har man enats om att fortplant
ningen skall i <'l äg" rum på Storön , 
den största bland ögruppen Väder
öarna, under juni och juli m, nader i 
somma r. Bakom det ovan liga jrl' ndet 
på I;i nss tyrelsen liggt' r Kville hiodlar
förening ,om nedlägger ett om dttan
de avelsarbete dV bin. Biodli ng dr en 
vetenskap nu vi lken skiljer sig fr ~in 

gaml ,l ti ders biodling. Vjderöarna 
tillh ör sta ten oc h däriör har biodlur
föreningen g, tt till länsstyrelsen och 
begärt att f, placera ett antal drott
ning3 r och d rönare av typen Buck
fast. Orsaken till att fö reningen vil l 
para hina pä Väderöarna ;ir att det in
te fin n n5gra andra bin och dil fram
för allt inga d rönare. Specialisterna 
p.1 avelsa rbetet inom denna hiföre
ning säger att det är viktigt att kunna 
kontrollera va rj , ias för att fa fram så 
bra bin om möjligt. är vi sii tter ut 
bin a p", Väderöarna vet vi att drott
ningarna inte kJ n para sig med några 
andra drönare än de vi valt ut. I bör
jiln av juni gör drönarna sin sista resa 
i båt ut till parningsplatsen. Det är de 
noga utvalda drönarna, vilka fraktas i 
särskilda d rön arsamhäl len ut till 

Storö . Det gäl ler , tt passa på när cIe 
är könsmogna. Samtidigt iraktas ock
s de utva lda drottninga rna och 
deras arbetsbin i si na ku por ut till par
nin gsrlat sen. Drottninga rna har sin 
spec iella historia innan de iörs ut till 
Väderöarna. Först välj en drottning 
ut som f Jr para sig och lägga ägg. 
Ägget Lir männi skan hand om och 
placerar i en konstgjo rd cellkopp. Nu 
vill man inte att ägget ka ll utveckla 
sig till ett vanligt arhetsbi eller d röna· 
re, ägget skall utveckla , ig till en 
praktfull drottning. Detta sker genom 
att larven matas med vad so m passa r 
en blivande drottni ng, nämligen 
drottninggele, en proclukt som bina 
själva framställer. 

När ägget kläcks i den konstgjorda 
cel l koppen och en larv kryper fram 
faller denna ned i en liten ståltr.'lds
bur där den får leva ensam och ut
vec kla sig till en könsmogen bidrott
ning . Nä r drottningen flyger ur sin 
kup,' får naturen ha sin g~ ng och hon 
träffar sa sin uppvak tande drönare. 
Arbetsbi na vilka kan räkr1ils till tre dl. 
i antal i varje kupa, har nu arbetat fli
ti gt med att iordningställa det vaxma
teriai r vil ket drottningen nu skall läg
ga si na ägg. Däreftc'r är det dags att 
tervända hem till fastlandet och 

drottningen befi nner sig i sin kupa 
under resan hem tillsammans med si
na beskydda re. H emkommen blir det 
biodlarna som placerar drottningarna 
i bisa mhällena och den viktiga fort 
pla ntningen g r vidare . Med projek
tet hoppas v i, säger initiativtagarna 
till denna unika fortplantning, att få 
fram svä rmtröga, snälla och högpro
duktion sd ugliga bin. Det utplaceras 
omkri ng 50 st av de,sd sma bisamhäl
len ute bland snår- och buskvegeta
tion en på Väderöa rna under denna 
somma rtid. 
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Rätta viljan och rätta pappan 
då blir systrarna snabbast 

/ en lugn vr hemma, har den aktiva idrotls- och .Iportlriun, /v/onica, pappa 
Bern! uch Angela slagit sig ned nöjda för vad den gångna säsongen givit uch med 

hopp om framtida segrar 

Svenska rekord av syst Han I;i ser, studerar och insuper all ,1 
tänkbara tips om hur snabbskrinning rarna Hansson Fjäll
skall utföras för att nå bästa resultat. 

backa. Finns den rätta viljan och den rätta 
Visste Ni att i Fjällbacka finns två pappan blir det omöjliga möjligt. Det
flickor som innehar Svenska rekord i ta har denna trio bevisat. Både Moni
skridsko. Det är storasyster Angela ca och Angela tävlar för Uddeva lla 
som har slagit tre svenska rekord un IS. 
der vinterhalvåret 79-80. Hon är 11 
år och ståtar med jättefina tider på di· - Vi siktar högt från början är pappa 
stanserna 500 meter, 51,2 sek., på Bernts recept. Det är lika bra att ha 
1000 meter 1.46,9 och på 1500 meter siktet högt inställt för att nå fina resul
2.53,9. Samtliga tider som nämnts tat och vår målsättning under före
svenska rekord i denna åldersgrupp. gående säsong var att flickorna skulle 
Lillasyster Monica ett år yngre slog tävla i 70-iaden och kvalificering till 
Angelas svenska rekord på 1000 me ungdoms SM. Då satte Angela två in
ter förra året och noterade tiden officiella svenska rekord för 10
1.59,3. Detta rekord (under 2 min .) är åringar, 300 meter 34,3 och 1000 me
mycket bra för en 10 års flicka. ter 2.00,8, Det var just detta rekord 

som systern Monica slog i år då hon 
Man .frågar sig. Hur kan detta vara presterade 1.59,3. I år har som 
möjligt i Fjällbacka till på köpet, där nämnts redan i början av denna arti
det knappast finns is alls på vintrarna, kel Angela' satt tre nya svenska re
ännu mindre is för snabbskrinning. kord. Vad skall komma i vinter frågar 
Svaret på dessa storartade fram man sig. Pappa Bernt svarar förhopp
gångar är träning, träning och åter ningsfullt: - Målet kommande sä
träning, både på barmark under som song är för Angelas del Distrikts
maren och hösten, samt mycket isträ record på 500 och 1000 meter, och 
ning på vintern i Trollhättan, i Göte det skulle i å fall vara liktydigt med 
borg och i Norge på Valle Hovin i svenska record. Man får hoppas på 
Oslo. Men det räcker inte med bara tvenne guld i Ungdoms SM och för
träning. Någon måste hålla i trådarna hoppningsvis kval till ungdomslands
från första till sista skäret, någon som laget. För Monicas del hoppas vi på i 
har intresse utöver det vanliga för första hand ungdoms SM och en pla'ts 
denna sportgren för att lotsa frarri där bland de 5 främsta skulle sitta 
flickorna till svenska rekord och fak mycket bra. 
tiskt världstider i denna åldersgrupp, 
för att ständigt ställa upp och resa Jag vill betona, säger Bernt, att detta 
nästan varje helg till de platser vi är endast en målsättning och elen är 
ovan berört, och helt enkelt ta hand hög det vet vi, men jag blir inte besvi
om dessa ilickor på ett vettigt sätt. ken om en reaktion börjar komma i 
Vem kalJ offra allt detta utom deras vinter, speciellt för Angelas del. Hon 
egen pappa Bernt Hansson. Han sat· blir 12 år och då inträffar mycket i en 
sar lika mycket på att lära sig skridsko flickas liv som kan avgjort påverka 
från, grunden som sina två flickor. både resultat och träningsvilja. Vi får 
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avvakta och se men vad vi har Det skall bli myc ket roligt att följa 
kunnat sett hitintills verkar båda flic dessa tre Fjällbackabor i vinter , och 
korna starka och i bästa tänkbara ba deras förehava nden runt om p isar
lans. Vi får snart börja vår isträning na i b, de Sverige och Norge. Vi lovar 
för att nå bästa tänkbara resultat redan här att terkomma till nästa 
kommande säsong. Det bl ir mycket nummer oc h redogöra för hur 13ngt 
åkande av och tröttsamt böde iör flic fli ckorna har kommit vid jultiden, 
korna och mig . Men har man gett sig och om tendenspn håller i sig. 
in i denna karusell så gäller d.,t att Fjällbacka ·Bladets redaktion vill i var
hälla på in i det sista för att nå de re· je fall varrnt Iyckön ka familj en Hans
sultat som vi gemensdmt har sa tt som on och hoppas p, bästa tänkba r,! ,j . 

mäl, slutar Bern t och ser mer än för· ong u ·h sum Sdgt vi Aterkommer ... 
troendegivande ut. ·Jin· 

Inte bara skridsko för Ange/a 
och Monica 

Fjällbackas två cykl':1IldE' sl'strar An  slog Lö. Sin v,irsta konkurrE' l1t i Sveri
g Id och i'v\on ica Hansson , tJrtade gl?, Birgitt ,1 Ranudd , med pn s<,kund . 
fint i v, r. De el Itog i ett träning,läger Dagen eller kördes ett G P· lnpp och 
Pd Västerby rd i närheten av T . (!J r kom AngelJ tr d. T~ivling,H lla ,]V. 

numshede, arrangerat av Bohuslän slutdd's den t8 111.1J Illed lin jelopp 
Dal Cykelförbund under Pdskhel öve r 20 km . Fdm ilien Hdn "n, stör· 
gen. Redan d, visade systrJrna .:l tt sta flicka kom P:l en fin 5:e pl,l l> i 
kondition sträningen varit till full be· denna h,Hda konkurrens. Samman· 
låtenhet och de imponerade verkli lagt korn sa /\ngela Hansson fran 
gen på ele närva ra nde leda rn" . Täv Fj:illbacka p~ bronsplats. Tyvärr var 
lingspremiär blev det d~irenlot inte system Monica sjuk och kunde inte 
förrän den 3 maj på grund av bl.a. d ,I taga. Den 31 maj kom så 70-iaden 
förkylning sorn givetvis dtte ner kon med regionsfinal i Kungälv. Angela 
ditionen avsevärt. T rots dett<1 Vdr An kom pS 3:e plats och g r med d Il a 

gela hela 37 se kunder före tv. an i Ti vidare till Riksfinal i Sa ndviken den B
daholm på 1 mil tempo. Angela fick IO <1 ugusti. Det skall bli mycket in· 
den utmärkta tiden 20.57. Monica tressant att följa denna tävling, och 
kom på en hedrande 4 :e plats med ti till della åtprkomm r vi i nästa num
den 22.13. M yc ket bra för båda med mer av FjJllbacka·Bladet som kom· 
lanke på den tidiga premiären och att mer ut i december. Tilläggds kan att 
systrarna varit krassliga en l.'ing tid fö Angela kom 2:a i Amåls-rundan över 
re detta lopp. Några dagar därefter, 20 km den 1 juni. Hon blev slagen av 
närmare bestämt den 10 maj, stäl ldes förut nämnda Birgitta Ranudd frdn 
färden till Alingsås. 1 mil tempoåk Karlstad med 3 meter i spurten. Båda 
ning även där, och en kanontid av fick samma tid 34.14 . 
Angela: 18.42. Monica på tredje plats 
med 20.21. I Vänershofs tävling den Som Ni ser så är det inte bara skrid
15 maj kom Angela trea med tiden skor som de båda systrarna syss lar 
19.17 och Monica på sjunde plats. med . De är även mycket långt fram

me i cykel och det skall bli ytterst in
Den 16, 17 och 18 maj kördes i tressant att få följa med flickorna och 
Kungsbacka tredagarstävling med he se deras vidare utveckling. Vi säger 
la svenska eliten på startplatsen. De grattis till båda systrarna Hansson 
båda Fjällbacka-flickorna var givetvis och hoppas på fina placeringar i som
med och förgyllde tävlingen på ett mar, 
utomordentligt sätt. Första dagen På återhörande! 
vann Angela tempoloppet över 1 mil -Jin
på den fantastiska tiden 14.21. Hon 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 015215/310157 

VINTERUPPUXGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 
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Kville Sparbank 

Kville Sparbank höll sitt ordinarie års
sammanträde i G röna Lids Restau
rang Fjällbacka den 22 april 1980. De 
närvarande hälsades vä lkomna av 
bankstyrelsens ordförande Raymond 
Hansson . Han lämnade även en 
översikt över bankens verksamhet 
och dess ombyggnad . 
Till ordförande för dagens förhand
lingar valdes Sven Kristensson, Över
tun. Styrel se n och revisorernas berät
telser godkändes och balansräk
ningen fastställdes för år 1979. 
Styrelsen s förslag till fördelning av 
1979 ars vinst godkändes enligt föl
jande: 

Vinstdisposition och reservfond 
Sparbankens vinst enligt balansräk
ningen utgör för 1979 77 tkr. Styrel
sen föreslår att detta belopp dispone
ras enl. följande: 

Anslag till allmännyttiga 
eller välgörande ändamål 2 tkr 
Avsättning till reservfonden 75 tkr 
Reservfonden uppgick den 
1 januari 1979 till 1.200 tkr 
Av huvudmännen beslutad 
avsättning till reservfonden 
av år 1978 års vin st 55 tkr 
Reservfonden uppgick där
med den 31 december 1979 
till 1.255 tkr 
Fastställes styrel se ns för
slag till disposition av 
år 1979 års vinst lägges till 
re,,"rvfonden 75 tkr 
Reservfonden uppgår här
eiter till 1.330 tkr 

Revisorerna: Karin Kristensson, Kville 
och Sven Pettersson , Solh em, åter
valdes . Vidare återvaldes revisor
suppleanterna : Bo Gi llberg, Vidingen 
och Anna-Maja Johansson, Fj äll
backa. 
I tur att avg~ bland huvud männen 
voro: Kjell Olsson, Hum lekärr, Lars
Ivar Ödbrant, NurJgård , Kjell johan
nesson, Lä ka samt K, rI-Gustav Bje
ring, Stora Wrem, samtliga återval
des. 
I tur att avgå ur styrelse n var Georg 
Moberg, Rabbalshede. Då han iöll 
fö r Idersstrecket nyvald es i hans stäl
le. Lennart Aronsson, Träsva ll . Vidare 
Mervaldes Raymond Hansson , samt 
su pplea nten Edgar GUstdvsson , båda 
från Fjällbacka . 

iII ledamöter i beredn ingsutskottet 
vald Sven Kristensson , Övertu n, 
Bert i l Norderby, Fjällbacka , Nils 
Karl sson, Solhem, Karl -Ein ar johans
son, Fjä ll backa och Lars-Ivar Öd
bra nt , Hdmburgsund. 

Ut låning till allmänheten 
Sparban kens tot , lil utlånlllg till all 
mänheten uppgi k vid 1979 rs ut 
gång till 51.796 tkr mot 45.897 tkr vid 
1978 å r~ slut och ökade därigenom 
m d 12,85%. Antalet utest · ende kre
di ter uppgick vid motsvarande tid
punkt till 1.554 resp. 1.525. 

Fördelningen på olika utlåningsfor
mer framgår av balansräkningen. 

Värderegleringskonto för utlåning 
uppgick vid årsskiftet efter boksluts
dispositioner till 1.439 tkr, varigenom 
nettobokvärdel för utlåning till all
mänheten redovisas till 50.357 tkr . 

Inlåning från allmänheten 
Inlåningen från allmänheten , d .v.s. 
från alla andra kundgrupper än kre
ditinstitut och försäkringsbolag, öka
de under året med 6.013 tkr eller 
10,5% och uppgick därmed till 
63073 tkr. 

Vid årets slut gottgjordes allmänhe
ten räntor med 3.719 tkr. In, Jtlnings
överskottet under året blev sJlcdes 
2.294 tkr. Som jämförelse kan n ~im 

nas alt inlåningsökningen under 1978 

Balansräkning den 31 december, tkr 

Tillgångar 
Kassa 
Inhemska finansinstitut 
Statspapper och obligationer 
Uti ning till allmänheten 

Väx lar, inrikes 
Lån 
Krediter i räkning : 
Checkräkning 
Övriga 

Balanserade rä ntor . 
Diverse fordringar 
Aktier och ga rantifondbevi s 
Inventarier . 
Fas tigheten: 

F,lstighetens ans ka ffningsvärde. 
Ackulllulerad e avskrivningar . . 

Summa till gångar 

Rapporten 
- Skagen, syd fyra , regn 
- ordkoster, sydväst fem 
Han ku par örat och lyss nar spänt, 
tom kaffekoppen håller andan. 
- Väderöa rna, sydväst sju, \linga ... . 
Med en suck stänger han av 
och g5r sakta bort till fönstret. 
Det Vdr läng ' sedan han var där. 

Bj 

WI CKE W I D ELlUS 
CYKEL- & REP.-V ERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförva ring 

FJÄLLBACKA Tel. 0 525 / 310 33 

uppgick till 11,0% och under den se
naste femårsperioden till i genomsnitt 
9, 1%perar. 

Fastighetsinnehav 
Sparbanken äger fastigheten Banken 
1: 1 i Fj ällbacka, Tanums kommun, 
taxeringsvärde 220 tkr , bokfört värde 
433 tkr, brandförsäkringsvärde 960 
tkr. 

Ombyggnad av fastigheten har på

börjats under år 1979, varvid 262 tkr 

balanserats. Totalt beräknas ombygg

naden inkl. inredning och terminalut

rustning kosta ca 3.700 tkr. 


Likviditet 

Sparbankens kassa och kassareserv 

har per tertialskiftena legat 89,4%, 

152,2% resp. 118,6% över kassare

servkravet enligt sparbankslagen. 


1979 
610 

8.147 
8.832 

81 
49.903 

1.483 
329 51.796 

1.553 
168 
666 
250 

486 
53 433 

Likviditetskvoten uppgick per den 

30/6 till 29, l % och per den 31/12 till 

27, 9%. Del av Ri ksbanken föreskriv 

na likviditetskravet utgjorde pc'r 30/6 

27% och per 31 /1226% . 


Filialnät 

Vid årets slut omfattade filialnätet fy 

ra filialer, nämligen Hamburgsund, 

Gerlesborg, Rabbalshede och Kville. 


Personal och löner 

Medelantalet anställda omräknat till 

heltidstjänster, uppgick 1979 till 12, 

varav i sparbankstjänst 11. Motsva

rande siffror för 1978 var 12 resp. 11. 


Löner till styrelsen och andra perso

ner i ledande ställning uppgick till 

127 tkr och till övrigJ befattnings

hava re till 656 tkr. 


1978 
643 

6.4 26 
7.832 

1977 
456 

1.167 
6.124 

51 
44.051 

59 
45 .812 

1.587 
208 45.897 

1.256 
8 

375 
60 

1.571 
174 47.616 

1.286 
11 

213, 
32 

224 
53 171 

224 
53 171 

72.455 62.668 57.076 

2J~ ~ 8ahIt 
Kvi l le Sparb ank 

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

FJÄLLBACKA Tel. växe l 318 00 


Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 

Rabbalshede och Kville. 
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Gamla berättelser 

Min 90-åriga mor Hanna Edvardsson 
fortsätter att berätta hur det var i Fjäll
backa i hen nes barndom och upp
växttid. 
jag har försökt att så långt som möj
ligt låta hennes egna ord användas, 
varför det blir en blandning av bo
husländska och göteborgska. 
På bordet hos mor ligger en gammal 
bibel, som tillhört mina morföräldrar. 
Där har morfar noggrant noterat fa
miljemedlemmarnas namn och fö
delsedag. 

johan Edvard johansson född den 28 
nov. 1847 
hustrun Anna Matiida född Olsson 
född den 23 mars 1847 
Blivit vigt den 7 maj 1875 
Därefter kom sju stycken barn 
V r käre son Edvard född den 25 
sept. 1876 
Vår käre dotter Hilda Amalia född 
den 20aug. 1879 
Vår käre son Karl johan född den 8 
nov. 1882 
Vår käre dotter Helena Gustava född 
den 16 juli 1885, dog 1 år gammal 
Vår käre dotter Helena Gustava född 
den 9 juni 1887 
Vår käre dotter johanna Matiida född 
den 25 dec. 1889 
Vår käre dotter Alma Aurora född 
den 21 juni 1892 
Samtliga är nu döda utom min mor. 

Du må tro att denna bibel har vand
rat olika vägar innan den kom i min 
hand, säjer mor. När Hilda var död så 
var min önskan att jag skulle få denna 
bok, men ingen visste var den fanns. 
jag tror att det var Zetterlind som ha
de auktionen om hand, och jag ring
de honom och frågade om han visste 
var bibeln fanns. Men han visste 
ingenting. jag ville så gärna ha bi
beln, ur vilken pappa så många 
gånger läst för oss barn. En sommar
dag många år senare fick jag besked 
om att bibeln kommit tillrätta på en 
vind. Något värde är det inte i bibel II, 
men det är inte det ekonomiska vär
det utan det personliga, som är av
görande för mej, or:h nu har jag den 
åter i min ägo. 

Så kom vi in i en ganska lång diskus
sion om släktförhållanden, som jag 
inte närmare ska gå in på. Dorthe, 
Rickardsson, Mjölner och andra släk
tingar var på listan. 

Bibeln, som vi här så länge har talat 
om, fick min mor Anna Olsson i jul
present av postmästaren, och den 
skulle hon enligt hans önskan behålla 
livet ut och till efterlevande barn. 
Nog sagt om bibeln och släktförhål
landen, nu får mor berätta vidare: 
Hur manga hus fanns det på Mörhult 
när mor var liten, frdgar jag. Där 
fanns inte Sd mJnga när mamma och 
pappa gifte sej 1875. På den tiden var 

det brukligt att en pojke aldrig skulle 
fria innan han hade ett eget hus. När 
pappa byggde vårat hus i Mörhult, 
tjänade mamma på telegrafen. Hon 
gick med post och dylikt. Hon funde
rade många gånge' på, vem johan 
skulle gifta sej med. När huset nästan 
var färdigt hade han ännu inte friat till 
någon flicka. 

Mamma har själv berättat för mej, 
hur det gick till när johan friade till 
sin Anna. johan kom och mötte mej 
pa viigen, och då sa jag: Nu har du 
huset snart färdigt. ja nu fattas det ba
ra, vem som ka flytta in sa han. Det 
är väl inte 55 svärt för dej, som har ett 
sånt bra hus, och så gick vi vidare 
och pratade. Du kanske känner nä
gon, som vill flytta hit, sa johan. ja, 
det gör jag väl, men jag kan inte di
rekt gel och fr:iga henne. jag ante att 
det var mej han ville ha. DJ sa johan: 
Det kan väl inte vara du Anna som 
vill flytta till mej. jo det är just vad jag 
vill svarade jag. Därefter tog vi ut lys
ning, gifte oss och jag flyttade till 
Mörhult. 
På den tiden gick det till sa, sager min 
mor, men nu för tiden flyttar de ihop, 
utan vare sej ha hus eller hem. Tänk 
vad det ändrar sej i tiden. 

jag frågar min mor hur morfar hade 
råd att bygga sitt hus. Pappa var så 
sparsam och köpte inte något onö
digt. Han hade fått lära sej det från 
barndomen. Dessutom var han vän
sterhänt och det var en fördel, när in
te högerhänta kunde komma till och 
då kunde pappa hjälpa dem. Han var 
både fiskare och snickare, band skäd
degarn, sålde dessa och mycket an
nat. När det hade blåst en natt så var 
pappa ute tidigt på morran och sam
lade vrakved och plankor. jag vet in
te, men det är troligt att det var på så 
vis, som han fick ihop till huset, eller 
hjälp med husbygget. 

På min fråga om hur längt tillbaka i ti
den, som mor komm er ih åg fran sin 
barndom, får jag följ ande svar. 
jag var väl sju år. Da såg jag min av
lidna farmor. Det var en vacker som
mardag, som Alma min syster kom 
och fråga mej, om jag ville gä med 
henne ner till Gröna Klöva och 
plocka smultron, för där hade varit så 
mycket kart för några dar sen, och 
dom var nog mogna nu. Det kan jag 
väl göra, sa jag. För att komma ner till 
Gröna Klöva m5ste vi gå om hörnet 
vid farmors och farfars hus. När jag 
titta upp i det fönster där farmor förut 
bru kade sitta, låg hon där med korsa
de armar och titta ner på mej. jag 
sprang så fort jag kunde hem och ef
ter kom Alma ropande: Var blev det 
av dej? Då svimmade jag på tröskeln 
därhemma. 
Hilda ropade, har det berättats för 
mej, på pappa, farbror Karl och Adolf 

och de andra karlarna nere vid sjön. 
De hade varit och hämtat flisved och 
höll på att lossa den. De kom upp alla 
karlarna, men jag avsvimmad till fram 
på eftermiddan. Ingen doktor fanns 
det pa den tiden, och när jag vakna
de till sans sa pappa till mej, säj inget, 
för mamma sitter vid din ena sida och 
jag pa den andra. Försök sova och 
morn bitti ska vi talas vid. När morran 
kom, sll kom både mamma och pap
pa in till m j och fragc1de vad jag hd
dE' sett. jag såg farmor. Hon IlIg och 
tittade på Er, när ni lossade ven, där 
nere i sjöstranden. Men Hanna, vi 
var ju så m:lnga här uppe när du ha
de svimmat, och gardinerna i farmor 
och farfars rum var nerdragna, , å du 
måste ha sett fel. Men för mej var de 
upprullade, jag såg farmor. Den sy
nen glömmer jag aldrig. jag kan se 
den för mej den dag som idag är. 
N~ir farmor levde tyckte hon så 
mycket om mej. Och alltid fick jag 
en bit kaksocker, som hon stack till 
mej, när hon fick se mej. 

Hade ni s.k. husförhör när mamma 
var liten? jojomen, vi fick reda på vil
ken dag vi skulle komma till kyrkan 
och förhöras. Prästen kom inte hem i 
husen, utan församlingsborna fick gå 
till kyrkan och förhördes. Så var det 
hos oss, men ute på landsbygden tror 
jag att prästen gick till hemmen och 
förhörde församlingsborna. I kyrkan 
förhörde prästen oss i katekesen. jag 
kommer inte säkert ihåg, men jag tror 
också att vi skulle kunna läsa till och 
från maten. Till bordet var det följan
de: 
I jesu namn till bords vi går och väl
signa Gud den mat vi fär. 
Då levde mina bröder, och dom kom 
in en dag, när mamma hade r:l skala
de potäter, som stod på bordet. En av 
pojkarna tog en potäta och stack i 
munnen. Då blev pappa ond, och sa 
ska ni inte lasa till maten. Ska ni vara 
som djuren och bara rycka in i ma
ten. De fick sätta sej och läsa och när 
vi alla hade ätit, s5 skulle vi läsa vad 
prästen lärt oss nämligen: 
I jesu namn har jag ätit 
av Herrens gåvor iir jag mätt 
Gud till ära oss till gagn 
har jag fatt mat i jesu namn 
Tack min Gud för maten. 
Och tacka mjukast mamma och pap
pa för maten. Sa var det att gå fram 
till mamma och pappa och niga och 
bocka och sedan fick vi ta på oss trä
tofflorna och springa ut. 

En dag skulle Gunnar, min kusin och 
jag gå ut på isen och dränka vJra kat
ter. Vi gick I ~ ngt ut på isen emot Valö 
och högg häl i isen. Där sänkte vi ner 
våra katter. När vi så småningom 
kom hem, Gunnar till sej och jag till 
mej, satt katterna på trappen. Gun
nars katt på hans trapp och min på 
vår. Hur katterna hade kommit upp 

förstod vi inte, men upp hade de 
kommit. Katterna fick leva, för vi 
tyckte dE' t var synd att ta död på 
dom, när de hade bärgat sej så bra. 

En annan gang då drack vi kaffe hem
ma, det var på kvällen. Då hade vi 
hårt bröd. sa. smula Karl sönd(;r brö
det och satte det i koppen. Så sa 
mamma. Gör du sönder koppen med 
bröt sj f:J r du i nte någon kopp mer 
utan du L~ r dricka direkt ur kitteln. 
Rätt som det var så sprack koppen 
och allt kaffe ut pä bordet. Å min fa
der koppen sprack. Gå lit innan pap
pa kommer hem sa mamma, och han 
gick ut. Sen fi ck han sätta sej och vira 
tjockt garn runt koppen 5~ det blev 
en kopp utanför den spruckna, och 
det höll i alla tider. Så roligt vi hade 
varje gång han skulle dricka kaffe, da 
vi ropade å min fader koppen sprack. 

jag gick och läste i Fjällbacka kyrka. 
fortsätter mor. Det var samma är som 
jordbävningen var år 1904. Vilken 
jordbävning frågar jag. Har du inte 
hört talas om den. Det var en sönd, g, 
det var mulet och mamma sa till mej, 
att du får inte gå till kyrkan för det blir 
oväder. jag satte mej vid bordet fram
me vid fönstret i stora rummet och 
skulle skriva grund, grund kallade vi 
läxan dåförtiden. Då började det då
na. Vad är detta sa mamma. Pappa 
låg och tog igen sej, men sJ ropade 
mamma att det kommer en häst ske
nande. Pappa for upp. Nej sa pappa, 
det är ingen häst, det är jordE'n som 
skakar. Håll er fast i kakelugnen, och 
det gjorde vi. Då kom farbror Lugnart 
ropande, min kakelugn har rasat, så 
häll er inte i kakelugnen, för snart 
kommer denna också att ramla. Vi 
v:lgade intE' stanna inne, utan vi 
sprang ut på backen. Det dånade 
UppE' i Kleva hemskt konstigt och jor
den skalv. Kakelugnar r.:tsade, skor
stenar, tegelpannor m.m. ramlade 
ner, men ingen människa blev ska
dad. Det var jordbävningen i Sverige 
ar 1904. 
Pil eftermiddan kom Werner och sa: 
Hanna du fär gå med mej till kyrkan 
för jag glömde min keps där i morse. 
Glömde du din keps i kyrkan? ja, du 
förstår att jag bara sprang. En rallare, 
som var med på högmässan, skrek att 
kyrkan rasar, och då sprang jag och 
alla kyrkobesökare ut, men min keps 
blev kvar därinne. jag gick med Wer
ner till kyrkan, så han fick hämta sin 
keps. 
Du minns väl veje-Werner. Vi var bå
de skolkamrater och läskamrater. 
Svårt var det med läxorna många 
gånger, och då hjälpte vi varann och 
förhörde varann. Dessutom var vi ju 
så rädda för prästen, att vi inte skulle 
kunna läxan, för då släppte han inte 
fram oss. Vi ville ju 'inte gå tvä ar för 
att läsa fram. Då för tiden var det en 
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stor skam att få gå om. Vi var så räd
da att göra något emot prästen. 
En gång låg isen upp på monarne . Då 
kom Adel Benet förbi hemma. Då ro
pa mamma till honom, du har väl in
te sett Karl däruppe. Karl han gar där
uppe på monarne pil isen. Det gör 
han inte sa mamma, för han lovte 
mej att inte gJ ditupp. Det är ju så 
kallt och han har ju inte någon mössa 
på sej . Hdn har tat näsduken som 
han hor bundit runt örena. Så gick 
mamma in och talte om detta för 
pappa. Pappa på med rock och mös
sa och det bar iväg till monarne och 
hem kom Karl. Något stryk fi ck vi al
drig, men vi barn skämdes s fasligt 
när pappa hade skällt på oss . 

Hur hade ni det vid julen ? frågar j,lg 
vidare. Jo, 25 öre fick alla vi ungar till
hopa. Det blev ungefär 5 öre för oss 
var. Det fick vi gå och köpa för. Vi 
gick till Carl Wallin och köpte små 
runda kex. Vi kunde få en hand full 
med kex för 1 öre, och julegran hade 
vi . Pa den tidenkostJde en stor, 
grann gran 10 öre. Så sJmlades vi på 
julaftonskvällen, men nJgra julklap
par var inte brukligt. Brukligt sa jag 
visst, sanningen var att vi inte hade 
några pengar att köpa för. 
Pa aftonen satte pappa sej vid bordet 
och läste julevangeliet ur samma bi
bel , som vi talade om förut , och så 
fick vi ungar sjunga en julepsalm. Vi 
fick sitta så tysta och inte röra oss un
der tiden pappa läste. Sedan steg bå 
de mamma och pappa upp, knäppte 
händerna och tackade Gud för att de 
fått uppleva även denna jul. Så fi ck vi 
sätta oss till bords. Julegröten var 
kokt i iörväg, men först kom längan, 
som vi själva hade saltat och SJ fick vi 
mammas sås och potäter till. 

Om ni barn nu för tiden hade upplevt 
vad jag varit med om, sa had e ni inte 
trott att det var sant. Det öVE'rilöd vi 
lever i nu fanns inte förr. Vi var tack 

samma för den 5-öring vi fick på julaf
ton . 

Vi fick gå och lägga oss tidigt på jul
aftonen. På juldagens morgon 
knackade det på dörren. Det var far
bror Lugnart med lyktan i handen, 
och då skulle vi iväg till ottan. Det var 
som ett långt radband med männi
skor, som gick i väg till kyrkan. Så 
räknade mor u pp en lång rad släk
tingar. På vägen måste vi stanna flera 
gånger och tömma ur den blöta snön 
u r skorna. 
Det var ljust och vackert i kyrkan när 
vi kom dit. Det fanns en kamin fram
me i kyrkan, där dopfunten nu står, i 
den eldade kyrkevaktmästaren för att 
få värme. Kallt var det, men vi satt 
kvar hela predikan . När vi små
ningom kom ut var det ljust ute och 
vi barn var sJ glada. Tänk om barna 
nu för tiden kunde känna hundrade
len av den glädje vi kände. Vi hade 
vare sej pengar eller annat, men vi 
upplevde julen på ett annat sätt. 
Så en juledag kom Adel Benett och sa 
till mej (jag är ju född på juldagen) att 
förlidet dr när du kom fran Rabekul
len, du rullade som ett nystan, och 
jag fick springa u ndan, så att du inte 
skulle rulla på mej. Han ljög alltihop 
för att retas med mej. Jag hade ju inte 
kommit från någon Rabekulle, men 
det inbillade han mej. Sen hade jag 
ett fasligt schå att prata med mamma, 
var jag låg på Rabekullen. Adel inbil
lade mej att jag hade legat i en håla . 
Det var inte lätt för mamma att förkla
ra för med att Adel bara narrats. Jag 
var alldeles förskrämd för denna håla 
i många år. 

M ycket roligt har jag haft i Fjällbacka, 

som jag aldrig glömmer. Ekonomiskt 

har det vä l ibland varit knaggligt, 

men det har aldrig fattats mat. Spe

ciellt tror jag att sammanhållningen 

bland oss ungar var stor och det har 

betytt mycket för mej. 

Med dessa rader slutar min mors be

rättelse om gamla tider. 


Alf Edvardsson 

Aktuellt just nu ..... 
seglarskor 
Färger: Vit, Blå, Brun 
från .............. . 

Träskor, svarta 

28  33 ............. 46:75 
34-39 ............. 54:75 
40  46 ............. 56:75 

FJÄLLBAct(A 

T"I. 0525/31250 

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

Välkomna in! 

1 7 

Göran Karlsson hyllad för 
lång och trogen tjänst 

Kassören i Kvill " Sparbank, Göran Karlsson, Fjällbacka 

Kville Sparbanks kassör, Göran Karls
son, blev vid sparbankens huvud
manna sa mmanträde den 22 april 
hjärtligt hy llad i tal av sparbankstyrel
sens ordförande Raymond Hansson. 
Hansson framförde sparbankens tack 
för det intresserade arbete som kas
sör Göran Karl sson nedlagt under 30 
års arbete i sparbankens tjänst, och 
överlämnade en guldklocka. 

Göran Karlsson erinrar sig hur bank
verksamheten under dessa år har för
ändrats genom penningvärdets olika 
skiftningar. Han började som vika
rierande kassör år 1948 samt fick 
ordi narie tjänst Jr 1950. Sedelvalörer
na har genom tiderna varit en utslags

givande faktor och en värdemätare 
på de personliga tillgångarna . Hund
ra kronors valören var länge en stor 
penning, och de högre valörerna 
mindre gångbara . Som exempel var 
tusen kronors valören i stort sett inte 
gångbar utan sändes bort för utväx
ling till mera lämpliga valörer. Det 
fanns inte mycket pengar att växla 
då, men läget har ju ändrats under 
senarp tider. Han uppskattar sitt ar
bete som intressant p,i olika sätt och 
framförallt kontakten med genera
tionsväxlingen i befolkningsunderla 
get inom sparbankens kundkrets. 
Genom sitt personligJ omdöme och 
redbarhet i sparbankens tj Jllst har 
han vunnit allmänh etens förtroende. 

Välkommen till 

KONSUM 

FJÄLLBACKA 


CtO 

MODERNT SNABBKÖP TIll EDER T JÄNSTJI 

Belagen strax Intill lIkarmottagnIngen. 

Goda parkerlng.möJllgheter. 


I sommar har vi öppet 9.00-2000. Lördagar 900-18.00. 

Söndagar stängt! 

Tel 0525-311 41 
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Skolteater 


Återigen har ridån gdt " ner" för en 
humoristisk och tankeställande tea
terpjäs i Håkebackens skola i Fjäll
backa_ Premiären skedde fredagen 
den 7 mars kl. 19. Denna gången ha 
de· de små skådespelarna hunnit bli 
sjätteklassa re, som under magister 
Jim Bohmansskickliga ledning fram
förde "Serverat Ers Majestät!" 
En pjäs i två akter, sk riven av alla små 
och stora barns mest älskade författa
re, Astrid Lindgren. 
Visst anslag hade givits till pjäsen för 
att spelas som projekt inom skolan. 

Rollista : 
Kungen Anneli Palm 
Prinsessan Blendagull Maria Eriksson 
Hovdamen Cecilia Eriksson 
Kökspojken VickeVire Ulrika Ekström 
Greve Gyllenbubbla Lotta Andersson 
Greve Silverpluska Kajsa Järund 
Häxa n Camilla Andersson 
Hovman Magnus Persson 
Hovman Stefan Börjesson 
Musikinslag av Bosse Gillberg. 

Pjäsens innehåll i korta drag. 
De två grevarna sm ider planer att 
störta kungen och själva ta makten. 
Båda vill bli kung och gifta sig med 
prinsessan BIendaguii , vilket natur
ligtvis förorsakar vi ssa menings
skiljaktigheter. De köper ett förtrollat 
piller av häxan. Pillret ska ll bakas in i 
en tårta och få kungen att först som
na och senare göra allt han blir till
sagd, så att det blir lätt att kasta ho
nom i fängelset. 

Deras planer ikullkastas emellertid av 
kökspojken Vicke Vire och prinses
san, som tjuvlyssnade bakom en bus
ke. Blendagull rusar till pappa 
kungen och talar om allt vad de hört.' 
Under tiden får Vicke Vire av samma 
häxa två piller so m avslöjar lögn och 
falskhet. 

I andra akten bjuds kungen på tårta 
med det förtrollade sömnpillret , men 
spottar i smyg ut det medan grevarna 
blir serverade var sin tårtbit med 
Vicke Vires piller. Snart låtsa s kungen 
sova .och snarkar högljutt, men väcks 
av de båda falska grevarna, som tror 

att deras piller haft avsedd verkan. 
Kungen spelar medgörlig p, alla sätt 
och grevarna drar iväg med honom 
mot fängel se t. Vid en signal från 
Vicke Vire ru sar hovmännen fram 
och befriar kungen och tar istället 
grevarna till fånga . Kungen låtsas vilja 
skjuta dem och grevarna kastar sig på 
knä och ber gråtande om nåd. Båda 
börjar försvara sig med att det hela 
bara var menat som ett skämt, men 
till allas stora munterhet gal de varje 
gäng de säger en osanning. 

Hela historien slutar med att kungen 
förl åter dem och utser greve Silver
pluska till skattmästare och greve 
Gyllenbubbla till räkenskapsförare. 
Trognare och ärligare tjänare kan 
han aldrig få. Minsta lilla lögn och 
falskhet avslöjas ju omedelbart av de
ras ku-ku! Grevarna tackar den snälle 
kungen och utbringar för honom ett 
fyrfaldigt ku-ku i vilket alla förenar sig 
med kraft och entusiasm. 

Teatersalongen va r fullsatt till sista 
plats. Till och med i ribbstolarna 
hängde och klängde förväntansfulla 
ungar som vindruvsklasar. Bakom 
scenen hördes plötsligt ljudet av kor
sande värjor och tramp av fötter. Änt

ligen gick ridån "ner" för första ak

ten. De vackra kulisserna föreställde 

Tullgarn s Slott med park. De var må

lade av elever med konstnärliga an

lag, under ledning av Annika Orlan

der och Maja Johansson. Träramarna 

som höll ut kuli sserna hade tillverkats 

i slöjden under Lennart Edens uppsikt 


, och själva duken var sydd av Kerstin 

Johansson. 

Bullret vi hörde åstadkoms av grevar
na Silverpluska och Gyllenbubbla, 
som hade en liten skärmytsling i all 
vänskaplighet. Deras rörelser och 
gester var nobla och graciösa och 
värjduellen ytterst elegant. t"'an frap
perades också av deras utsökt väl val
da dräkter och vita rokokoperuker 
med svart sammetsband om nackflä
tan . Öve rläppen pryddes aven liten 
diskret mu stasch. Grevarna va r kläd
da i röda sidenskimrande jacketter, 
vi ta kråsskjortor, halvstrumpor och 

vantar samt svarta skor. En av dem 

hade sva rta byxor medan den andre 

hade valt gula. 

Man mdste ge en varm eloge ti ll alla 

föräldrar som dstadkommit de vack

ra , färgrika och stilenliga scen kost y

merna som förekom i pj äsen. 


Den förslagne och myndige, men 
även humoristiske och överseende 
kungen bar grön drjkt och mantel till 
svarta långa stövlar, vit krasskjorta 
och en stJtl ig huvudbonad i röd sam
met och guld. 

Lilla söta och älskliga prinsessan 
Blendagull var näpet klädd i guldkro
na och röd krinolin och förde sin 
spetskantade svarta sol fjäder med 
stort behag. 

Hennes hovdam, späd, blek och för
finad, bar vit peruk med kanonlockar 
på ena sidan, blek Ii la klädning som 
lämnade axlar och armar bara och 
långa eleganta spetsvantar. 

Kökspojken, en liten kul figur, full i 
sjutton till tusen, var klädd i vitt för
kläde, vit blus och mössa. För att roa 
häxa n och iå sina piller sjöng Vicke 
Vire visa n "Sju kockar små". 

Häxa n gav ett trolskt intryck med sin 
litet mystiska och ödesdigra röst och 
stavens dunkande mot golvet. Hen
nes länga , långa näsa, lilafärgade duk 
om håret och mörka, dystra, fotsida 
dräkt hjälpte till att göra scenen kus
lig och outgrundlig. 

De två hovherrarnas dräkter bestod 
av svarta byxor till vita skjortor och 
gula västar. 

I andra aktens menuett dansade hov

herrarna med prinsessan och hennes 

hovdam. Till damernas behagliga 

mjuka dans stod i stark kontrast her

rarnas stela och tafatta rörelser. Då ri

dån gick "upp" ville appläderna i sa

longen inte upphöra innan hela tea

tcrsJllskapet jter visat sig flJ scenen . 


Före förestJllningen såldes som van

ligt lotter på ringa r. Vinsterna var 

skänkta av föräldrJr, inköpta p Evas 

Livs till förmånliga pris ' r oc h gene

röst skdnkta av Konsum Fjällbacka. 


Senare har pjä en med stor succe vi

sa ts för Folkhögskolan och G rebbe

stadsskolan, i T Jnums bygJegå rd för 

låg- och mellanstadiet och iör sko lor

na i Bullaren och Hamburgsund. 

Flera ålderdomshem har ocks, haft 

förmånen att glädja sig Jt den lilla 

pigga pjäsen, s~som i Östad, Kville 

och Tanumshede . I Östad tog en 

gammal rullstolsbu nden dam spon

tant upp en hundralapp och gav åt 

truppen, för att visa sin uppskattning 

och tacksamhet. Som wgel ges pjä

sen grati s med undantag för resekost

nader och ibland kan en liten ersätt

ning iörekomma. 

Pensionärsiöreningen i HälIevads

holm har ocksa fått besök av det 

unga teatersä llskapet från Fjällbacka 

och en gästande skola från Borås 

bjöds på teater. 


Tänk om vi också kunde komma 

över sådana där små piller. Då skulle 

det allt bli ett galande dagarna i ända. 

Och göken skulle inte längre vara en

bart en sommarfågel, utan höras i alla 

väderstreck hela året om. 

Jag tror det skulle bli ganska trevligt 

. ..... ku-ku! 


ANNA=!\~AjAS 
T.I. 0525/31371 

FJALLBACKA 
Jllanulaktut 

VALSORTERAD 
MODE OCH 

MANUFAKTUR
SYBEHORSAFFAR 

KC-KLÄDER Fjällbacka 
Både gammal och ung 

Lätt eller tung 
Finner passande kläder hos oss 

Tel 0525 - 313 00 
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Kville Hembygds- och forn
minnesförening 
Kville Hembygds- och Fornminnes
förening höll sitt årsmöte i Fjällbacka 
biblioteks lokaler. De närvarande 
hälsades välkomna av ordf. Artur jo
hansson. All leda årsmötets förhand
lingar utsågs Arne Fredlund. 
Verksamhetsberättelsen godkändes 
och ur densamma framgick bl.a. all 
medlemsantalet var 783. Revisorer
nas berättelse föredrogs och godkän
ue och ansvarsfrihet beviljade 
styr ben. Till ledamöter i styrelsen 

tervaldes : Hanna Johansson , Alles
torp, Evert Arvidsson, Hamburgsund 
och Arne Weisaeth, Edsten, för tv 
år. Till suppleanter för ell år , terval
des : Thure Oskarsson , Bran neby och 
Kerstin Thuresson, Hamburgsund . 
Till föreningens ordförande återval 
des Artur johansson, Karlslund. Till 
ledamöter i hembygdsnämnderna 
valdes: Fjällbacka : Algot Torewi, 
sammankallande samt jan Erik Ols
son , Bror jansson , Linnea bJksson, 
Astrid Ohlsson , Inga Strömberg, Elin 
Karlsson, Marney Waldner och Kurt 
Börjesson . Hamburgsund: Filip 
Arvidsson , sammankallande samt 
Kerstin Thuresson, Signe Lindbom, 
Barbro Gunnarsson och Eva Lind
gren. Kville: Hanna johansson, sam
mankallande samt Nils Nilsson, Erik 
Tengberg, john Albinsson och Svea 
Hansson. Branneby: Thure Oskars 
son, sammankallande samt johan jo
hansson, Elsa Thoren, Evald Dahl
bom och Gunnar Röjelid. Rabbals 
hede: Eric Gustavsson, samman
kallande samt Harry Karlsson, Inger 
Aronsson , Folke Olsson , Erik johans
son och Sven Pettersson. 
Artur johansson återvaldes till leda

mot i Hembygdsrådet med Eric 
Gustavsson som suppleant. Att repre
sentera vid Bohusläns Hembygdsför
bunds årsmöte 1981 utsågs: Th ure 
Oskarsson och Eric Gustavsson . 
Medlemsavgiften skall vara oföränd 
rad under 1981 med 5:-. 
Hembygdsförbundets år krift skall 
kosta 12:- under 1980. Revisorerna 
Gustav Holmark och Filip Arvidsson 
amt suppleant Yngve Olsson terval

des. Till ledamöter i valberedningen 
under 1980 återvaldes Eric Gustavs
son, Thure Oskarsson , Hanna jo
hansson, Filip Arvidsson och Folke 
johansson. 

Beträffande årets utfärd beslöts en ligt 

styrelsens förslag all förlägga denna 

till Göteborg . Till reseledare utsågs: 

Artur johansson och Eric Gustavsson 

samt resekassör Filip Arvidsson . 

På förslag av trik Hakeröd, beslöts all 

undersöka av vilken anledning vissa 

arkivalier som varit placerade i kassa 

valvet i Kvil le kyrkskola förflyttats till 

annan plats i Tanum. Det beslöts all 

företaga en unuersökning i ärendet 

samt därefter föreläggJ styrelsen vad 

som framkommit. Det är en allmän 

önskan att arkivalierna återställes. 


Rektor Rolf Wallgren höll ell intres 

sant föredrag om Grebbestads Folk

högskolas his toria och visade färgbil

der i anslutning därtill. Vidare visade 

Eric Gustavsson färgfilm bl.a . med 

bilder från fö renin gens utfärder och 

från bygden . 

Fjällbacka Hembygdsnämnds damer 

avtackades fö r dess arbete med för

plägnaden vid il rsmötet. 


Tobak - Cigareller - Tianingar - Konfektyrer - Frukt 


Läskedrycker - CB-gLass - Mjukglass - Varm korv 


Souvenirer m. m. 


{;lJa och 13engl r<'ichardsson 
Telefon 0525-31327 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJJltLLBACKA 


NYBYGGNADER· REPARATIONER. VÄRME OCH SANITEl 


I 

I 


TEL. 0525/31063, 31267, 31296 

Svanarna åter vänder! 

Mars /980. Svanar vid Torget i F;ällbackJ 

Svanar är sedan ett flertal år tillbaka 
ständigt återkommande gäster inne i 
Fjällbackafjorden under isvintrar. När 
fjorden blivit isbelagd s kommer det 
ett svanpar in till kajen vid Torget. De 
har blivit stJmgäster och flyttar ej ut 
förrän isen försvinner sil att de fritt 
kan bevaka sina boplatser som de har 
på kobbar och skär. Det anses, av 
personer vilb känner till svanarnas 
samlevnadsvanor, att de vilka gästdr 
oss vid Torget, har sitt bostadsrevir pil 
Eneskär. De är tama och oroas inte 
av något när de ligger i vattnet eller 
på isen. Under denna vinter har de 
haft ett hyggligt förhållande då de ge
nom tunnelutloppet i sjön vid kajen 
har haft en mindre omkrets med öp
pet vatten där de levt ett normalt liv. 

Kanske bättre än då de själva skall 
skaffa sig föda, d den givmilda all
mänheten ständigt skänker dem god
bitar. För övrigt utfordras de med 
spannmål. vilket lägges på isen vid 
den öppna vaken . De brukar vara 
ringmärkta. 

I början av mars månad gjordes den 
första isbrytningen vilken sedan upp
repades vid flera tillfällen . Isen låg 
dock kvar några veckor men släppte 
sitt grepp så att svanarna flög ut i 
skärgården men kom tillbJka under 
kvällen för att intaga sin måltid . 
Men till sist försvann de ut över fjor
den där de samlades i större grupper 
för att förbida vårens ankomst. 

Affären med färg! 

WALDNERS 
FÄRGHANDEL 

EFfR. 

Mona-Lisa Hedstrl5m 

Tel. 0525-310 85 

f:A 

Bad 

ROGERS EK~P[RING 
Herr CDam och Barn 

och Fritidskläder i stor sorterIng. 

FJÄLLBACKA TEL. 05 2 5  3 l O 07 
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Ku Itu rellt arbete 


Uvre raden {rån vänster: David Setterlind, Tommy Granqvist, Lei" Granqvist, ,östa Karlsson. Raden under hån väns ter: Rune Torstensson , Gunnar Magnllsson, 

Under vintern har en grupp intres
serade för fornvård hållit en kurs för 
restaurering av gamla föremål. Man 
vd lde då att för Fjällbacka museum 
låta renovera gamla fiskredskap, samt 
öv riga saker som stolar m.m . och 
även en gammal båtmotor av märket 
Solo troli gen fran sekelskiftet. Denna 
motor är en stolthet i sin rätta miljö 
sedan den undergJtt ett f<Jscinerande 

Fjallbacka Pappershandel 

Storst i Fiållbacka 

Bo p,i /slOn, Stig Berg_

arbete efter att ha legat ned rostad i 
en träl ~da . Även övriga redskap till
hörigt den gam la iisketiden har fått 
en verklig uppsnyggning. Inom 
museet har gamla fiskredskap blivit 
en eftertraktad detalj och man hop
pa s Pd att kunna sam la många olika 
fÖrem ;J 1. Detta fiske hör ju snart till en 
föregängen tid oc h får därför stort 
vJrde inom det kulturella arbetet. Vi 

hoppas därför att denna grupp har 
väckt ett allmänt intresse genom sitt 
åtagande, för ett fortsatt arbete inom 
hembygdsvå rden . Kursdeltagarna ha 
de förmånen att få bedriva sin verk
sa mhet i slöjdlokalen vid Håke
backens skola där maskiner och verk 
tyg kom vä l till pass vid reparation av 
trädetaljer. 

Kursen varade i 30 timmar och be

drevs en kväll i veckan. 

Kursdeltagare var: Alf Aronsson, Leif 

Granqvist, Tommy Granqvist, Gun

nar Magnusson, Rune Torstensson , 

David Setterlind, Bo Pålsson och Stig 

Berg. 

Som avslutning på kursen samlades 

några av deltagarna för en resa till Ly

seki ls museum under v ren för att ta 

del av verksamheten där. 


HANDELSFIRMA 

FJÄLLBACKA VÄRME & SANITET 
5Tle och CONNY LlNDH 

Allt inom VVS branschen 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

Tel. 0525-31270 

Båttillbehär Båtar Båtuthyrning Seglarskola 


Presenter Kläder Windsurfing 


finner Du hos Ingela och Lasse 

BÅT HOPEN
f 
tel. 310 40 
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Grenadinerna ett paradis i västerled 


Ifl gela och en ung dJm fr~ n U n io n Island 

På samma sätt som Fjällba kaskärgår
den lockar och drar seglare till sig, på 
grund av sin skönhet, utövar ocks, ö
gruppen Grenadi nerna i västi ndi ska 
Windwardöarna en dragningsk raft på 
bätfo lk vä rlden över. 

På en sträcka på 70 distansminuter, 
motsvarande Ko ter- Lyseki l, ligger 
denna sago lika skärg rd med sina ko
rallrevoch sitt g l a~ k l a ra vatten , strax 
norr om Trinidad och Sydamerika. 

Sedan jag seglade min båt Sca lare 
över dit 1969, har jag troget ~ t e rvä nt 

varje 3r, längre eller kortare tid, för 
att njuta av lite somm ar mitt i vintern, 
o h för att träffa vänner jag hunnit 
skaffa mig där, 

Öarna är till anta let 300 stycken om 
man räkn ar allt som stick er upp över 
ytan, och oftast omgivna av korallrev 
v ilka ger vattnet en turkos färg ge
nom den vita korallsanden , vilk en 
bildats av vågornas eviga ma lande 
mot korallreven. 
Ett 1S-tal av dessa öa r är bebodda . 
Dessa öa r lever i hu vudsak på fiske 
och på senare tid är också turi smen 
betydande i försör jningshänseende. 
De lokala små 16-18 fots seglande fis
keb:itarna med sina primitiva fi ske 
redskap ger sig varje morgon av till si
na fiskegrund under svällande segel, 
för att på kvällen komma åter med 
sin last av Red snapper, Dolfins, Bo
nitos, Lobster och mycket annat. 

I de utmärkta ankringsvikarna möter 
man segelbå tar frän alla jo rdens 
hörn, Att träffa landsm än är inte helt 
ovanligt och mer än en gång har kän
da ansikten från Fjäll backagästande 
seglare dykt upp i vik;una där nere. 

I v intras hade Ingela och jag glädjen 
att för tidningen Seglings räkning få 
vistas bland öarna på en 41 fots segel 
båt , för att skri va och fotografera rap
porter därifrån. 
Med SSN:s vimpel i vantet strövade vi 
omkring bland öarna i den evi ga pas 
sadvinden vilken m d sina S-6 meter 
gav svalka och god vin ci. Då och då 
kom gäster ner och hälsade pj , vilket 
vi uppskattade. 
E-jollexseglande Dan Karlsson firade 
till samm ans med Niklas sitt jullov 
med oss, oc h gl .1da Kla sse damp ner 
med sin guitarr på väg till skidbergen 
i USA, 

Det har blivit på ropet att segla i väst
indi.. n. Genom det härli ga vädret, 26 
grader i va ttnet, går fl er och fler och 
drömmer om att en gång få segla i 
dessa vatten , elle r st röva omkring på 
de krit vita stränderna. 

Under somma ren kommer vi i båt
shopen att ha information om Grena
dinerna för Dig som är intresserad att 
veta lite mer, och som vill ha en kon
takt för att få uppleva drömmen om 
att segla bland öarna under vinden, 

Lasse Lundberg 

Allt inom modern hårvård 

Fjällbacka Damfris ering 
Kerstin och Nisse 

Tel 0525-311 25 

Vår bål !illankers 

Slral1rlreslaurallgel1 J;ällbacka Ha osbarl 

Nör det skall dukas upp till fest för så

väl små som stora sällskap (upp till 200 
gäster) fala med hovmästaren 

SIrCH1d reslo /Ara MgeM 

Jiällbacka Haosbad 
Kaffe serveras på Balkongen 

och Grebbeslads Gäslgivareglud 

DANS 
Telefon 0525-100 08 

JOHN GRANQVIST BYGGN ADSFIRMA HB 
FJÄLLBACKA 


Tel. 0525-312 30, 31262 
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Måsvinter 
För oss måsa r har den här hösten va
rit en fortsättning , 
En fortsättning på jakten, på kampen 
för tillvaron, Det är svårt att va ra mås, 
sä rskilt när det är kallt. Visse rligen 
har vi vå ra fjädrar, men när nord
osten drar in bland holmar och skär i 
frostmorgonens silverlugn , så nyper 
det ordentligt i v, ra stömlinjekrop
par , 

När natten kommer, sä gäller det 
verkligen att hitta en pla ts där man 
kan fä lä , I natt har jag haft tur, för jag 
ligger hopkurad med sju andra mJSil r 
i Solskärsbukten, och eftersom det 
blåser nordväst nu , 5 ligger vi väl 
skyddade, 

Vi Hög mycket i höst, seglade över 
skären och öarna med v5ra nya se
gel , sträckte ut i oktoberdimman och 
klöv den, stack hål på den, skar den i 
bitar med våra assa vingar. 

Havet malde klipporna även denna 
höst och slipade ned de yttersta skä
ren till små svarta osäkra tillflyktsorter 
för oss, de bofas ta, som inte har nå
got hem, som bor överallt. 

Vi hade ont om mat i oktober, Krab
borna kom vi inte , t, de had e g tt ut. 
på djupet, musslorna va r för små, De 
hummerfiskJ re som fanns kvar kun
de inte heller fö rsörj a oss, de var all
dele fö r fa, När vi jagade i flock, sil 
hetsade vi upp va randra s~ valdsamt 
5 vi nästan dödade den som hittade 

mat. 

Iskra, den stora silltruten, lyfter nu 
och gpr sig av, Han är så orol ig, Jagar 
den vita m5sen, M 5sen ingen hM 
sett , men al la vet finns , han som ska 
ge oss nabhh ete n och styrkan, som 
ska göra oss till herrar över have n, 

Ja, det va r en riktigt mage r tid i okto
ber. Vi kom i strid med måsarna från 
innerskärgå rden . De v~ga r sig nog al
drig hi t mer, 

Men s, kom sillen och allt blev för
ändrat. De stora vita batarna kom sö
der ifrån och f, ngade den , Vi åt oss 

mätta, Sillen kom till Väderöarna och 
vi mötte den där, vi följde den långt 
in i skärg3rden, Vi var tusentals, Vi 
var kraftiga , starka och hungriga, Vi 
åt oss mätta, 

Två ejdrar kommer simmande in i 
bukten , men vänder när de får se oss, 
De hatar oss, ejdrarn a, Bara för att \I i 
ibland äter upp deras ungar på vär
kanten, Vi mås te ju le\la, måste ha 
mil t. 

Strömmen har ändrats, ser jag, Den 
rinner ut nu, Vinden kommer att gå 
över till sydlig, M åste tvätta mig, 
Strömmen sätter upp här om en 
stund, Kan bli SVJ rt att l igga kvar, 
men jag väntar en stund till. Men vad 
är det som händer? Vattnet verkar 
konstigt , det känns inte riktigt, Det 
fastnar , det fastnar på mig, Måste fly
ga, kan inte lyfta , det sitter i fjädrarna! 
M~ste härifrån, kan inte fl yga' Det 
blir mer och mer, kommer inte ut! De 
andra har ocks~ märkt det, Khar 
fl axa r och skriker. Han kom loss, De 
andra ligger ännu värre till än jag, De 
är helt nedsölade, Vi kriker, vi skri
ker högre, vi maste ut. Fj ädrarna klib
bar ih op, benen är svåra att röra, Jag 
kan röra högervingen. Hjälp mig nu 
vita mås! Ta oss härifr, n! De andra 
plaskar och försöker komma loss, 
plaskar sig trötta, Vi maste härifrån, 

Det ljusnar, Ja g kan inte röra mig 
längre, Runt om mig p stranden lig
ger mina kamrater, döda. Stenarna är 
svarta av den kleti ga massa n som 
breder ut sig över hela Sol skärsbuk
ten , De två ejdrarna ligger i vatten 
brynet med hu vudena under v ttnet , 
stel a och döda, Ute i det svart ,1 gup
pa r nägru träbitar och en gammal 
tunna , Jag är helt stel nu, kommer al
drig att kunna fl yga mer. Och dess
utom är jag hungrig, 

Den stora , vita fågeln veper iväg 
med sina stj ~irnögon , Den har krilft, 
den har styrka. De snövita fjädrarna 
re fl klerar solen och gnistrar i si lver
prakt. Klyver rymden, kl yve r evig
heten och fort. ätter. VidMe, 

BJ 

bill kUVldervws Ij ön sl! 

SAGERI = CH ARKUTERI = SPECERI 
GLAS och PORSLIN m_ m_ 

Völkomna ! EVA:s 
Tel. 0525/3 101 4, 3 12 52 

En b.an k if prl-C~ 50m tn IJ\I nroJk a. [)ton 
i tOrna b nd upp C8 r dem kim lti1 ~n 

. 

Fjä/lbacka-BJadet 

Livligt deltagande i sporten på 
Isbanan 

r _ ;\ II 
Eleverna har an/änttil/lsbanan och snart skall det bli en ho keymatch (m, lla l1 de 

olika iJgen 

Den skrid skoåkande u ngdomen har i intresse för åkningen och bevistade 
vinter haft sitt stora m, I, nämligen banan tillsammans med sina lärare , 
Skridskobanan , Väderleken var från Av de övriga deltagarna syntes ingen 
början av säsongen och ända till slu vara för stor eller för liten för 
tet gynnsam för att en isbana skulle skridsko3kning, De minsta barnen 
kunna beh~ lIa s _ Arbetet med spol kämpade t ppert och efter bara n, g
ningen blev den lägsta tänkbara bl.a, ra dagar kund dom li ka och blev 
genom att inte töväder uppstod, snart skrinnarE' i miniatyr, 
Snön blev dock till hinder, va rför röj  Anl ii g nin gen av isbanan på denna 
ningsil rbete borde utföras, plats utanför direkt trafik har av alla 
Skolklasse rna i Fjällbacka visade stort uppskattats, 

GÖTABANKEN SOM 

PARTNER 


,U.u" 

numaM.. Nirmut 0IIII pli GOubtnkM ."-,, vi.t 

ku n_
 

.GÖTABAN K EN 
DIN PARTNER 

O, ar <Hl lryllt U t h • • n b-Mlk tom p.u1~ 
fI.l . en b... It dit du.., .kand. En b_nit ~m l'W 
hjilPt W& oah 10m \.al., om ror dit . Uh !nÖjti'" 
h_l" tom nn'H 
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Fotboll fjällbacka I. K. har bildat 
Det har börjat bra en friidrottssektion ' 

Den omlagd" /ll"I( I1pl.1 /l(:n p,l IC!r() lhp l:rL5en i fiiJ llh,l( k,l ä r nu dle r 1pf'lklar (J ( I, 
nJsra (ut bo ll,ma tchf'r har r('r/,lrJ ,pe/als Det iir en myckcl v<lC kcr p ld n med Icjp~ 

arba nor och rH jr!lg,r ,lrranl',>mang fö r IrirlJroU.\ i.i vnrngar. 

Det se r bra ut för Fjii llbacka IK: s mande hö, t och att FIK då tillhör de 
representations lag i Bohusser ien i k aspirdnter rör Vil ka en seri eseger van
Efter 8 spelade matchE<r li gger laget kds, Till äggas kan att laget intE' för
pa tredje plats endast en "pinne" lorat en enda hemmamatch under 
efter ledande Hällevadsholm. Fj äll denna vårsäsong, Det var end ast 
backa har på sina ålla matcher spelat Valla som med en god portion tur 
ihop 11 poäng och målkvoten 18-11. lyckades knipa en poäng med resul
Två matcher har förlorats och en spe tatet O-O, 
lad oavgjord. De två förlusterna kom 
mot just Hiillevadsholm borta med 2- För det andra Tanum s-I aget Ham°och mot Sljtten likasd borta med burgsund är läget när detta skrives 
knappa 2-1 Den oavgjorda matchen något dystrare, HIF har vunnit två 
spelades hemma mot Valla som slöt matcher och spelat en oavgjord, Fem 
o-o efter en mycket klar Fjällbacka poäng således och målskillnaden 8
dominans speciellt i andra halvleken. 17, En uppryckning HIF, och Ni 
4 eller 5-1 hade mera motsvarat hän avancerar i serien, Som vanligt kom
delserna på plan. Men s5 är fot mer Hamburgsund kraftigt på hösten 
bollen, Det kanske också är tjus så efter gammalt mått kommer det in
ningen med denna härliga sport. te att vara några problem med att 
Man kan inte vara helt säker på något stanna kvar i serien när det är dags 
lag, Alla kan överraska, det vet inte för summering, De tvä sista platserna 
minst Ni som regelbundet tippar hur innehas av de två Sotenäslagen Bo
svårt det är all pricka i n 10, 11 eller vallstrand och Smögen, Anmärk
12 rätt. 13 räll är nästan en utopi, ningsvärt är att Smögen (gammalt fint 

fotbollslag) inte har vunnit mer än en 
FIK har således börjat mycket bra och enda match och målkvoten så dålig 
har fin kontakt med toppen när dessa som 7-20, 
rader skrives, Så var det även före Nog om detta, vi ber att få åter
gående vår, Då gjorde laget mycket komma med fylligare rapport till näs
fina matcher ända till höstomgången ta nummer av Fjällbacka-Bladet. I 
började, Då blev det lite sämre be väntan på detta ber vi att få tillbringa 
ställt med målskyllet och laget tappa Er alla en riktigt god och varm 
de med två botten matcher i följd sommar i ett av västkustens allra fi
kontakten med de övriga topplagen, naste ställen - Fjällbacka -, 
Vi får hoppas på bättre satsning kom- På återhörande ~Jin-

Järnboden Fjällbacka
Arne Lundahl AB 


Tel 0525-317 80 450 71 Fjällbacka 


Fiskredskap 

Gasol - Dieselolja - Fotogen 


vid f. d, Fjällbacka-fiskarnas brygga 

Bilden upplager " u lJugotal av de ungdomar vilka Vd r med aU slarIa {ri ic!w lt,
,eklioncn sa mlieda ren Geml Hansson i bakre Ic'del 

Friidrotten startade m el en FriidrollS är bara all hoppas att samtliga hall er 

skola måndagen den 5 maj på Idrotts på och tränar för all så sm~ ningom 


platsen, Skolan varar fyra gånger deltaga i tävlingarna, Men det kom

med avslutning måndagen den 2 juni mer att behövas intresserade föräld

med tävlingar: olika grenar: 100 met. rar som bn hjälpa till som tränare, 

längd, kula och höjd, Klassindel funktionärer samt skjutsa till täv

ningar: 10 ar, 12 år, 14 år och 16 år, lingarna, 

Skolan har bedrivits av Bohuslän Initiativtagare har varit Bernt Hans

Dals Friidrottsförbund med 24 st. del son och Edgar Gustavsson, vilka hop

tagare, vilket får anses vara bra, Det pas på god tillslutning i framtiden, 


Fri-Idrott i Fjällbacka 
Äntligen, utbrister en grabb i de ned 100 m 16,9, kula 3,62, längd 3,04 
re tonåren, äntligen kan vi börja med Martin Hansson född 73 
Fri-idrott i Fjällbacka nu sedan 100 m 21,5, kula 3,42, längd 1,85 
idrottsplatsen börjar ta form, Den Thomas Hansson född 75 
stora fotbollsplanen har i år fått löpar 100 m 46,5, kula 2,00, längd 1,13 
banor runt om kast, och hoppgropar, 
så nu är det som sagt fritt fram för fri 10-11 år 
idrott. Glädjande nog, Della hör Monica Hansson 69 
sammade en del ungdomar och leda 100 m 18,2, kula 4,00, längd 2,53 
re och den 2 juni hade Fjällbacka Lotta Hugosson 69 
Idrottsklubb sina första tävlingar på 100 m 16,4, kula 5,40, längd 3,06 
den nyanlagda planen, Idel juniorer Eva-Lolta Eriksson 70 
födda 1966 och senare, Ett 20-tal 100 m 19,2, kula 4,33, längd 2,52 
ungdomar ställde upp och flera lär jonas Strand 69 
komma vad det lider. Bernt Hansson kula 6,14, längd 2,06 
var en av ledarna denna kväll och Mikael Bergqvist 70 
han var mycket nöjd med det han såg 100 m 18,5, kula 5,45, längd 2,38 
dessa ungdomar prestera, Det 
kommer säkert att bli fina fri-idrottare 12-13 år 
aven rad av dessa sade Bernt med Angela Hansson 68 
glimten i ögat. Det skulle vara mycket 100 m 16,0, kula 5,55, längd 3,12 
roligt om det åter igen kunde finnas Maria Klacker 68 
ungdomar som har lust och fallenhet kula 6,14, längd 3,33 
för denna trevliga idrottsutövning, Annicka Eliasson 68 
Resultaten presenterar vi här nedan, 100 m 18,0, kula 3,90, längd 2,83 

Fjällbacka Idrottsklubb 
14-15 år

Friidrottstävlingar 2/6-80 Margarela Eliasson 66 
Under 10 år 100 m 17,3, kula 5,80, längd 2,63 
Ann Bergqvisl, född 72 Kalrin Wal/engren 67 
100m 20,8, kula 2,~0, längd 1,81 100 m 15,2, kula 6,68, längd över-
Lolta Klacker född 71 tramp -Jin
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för eller har pengar till en egen jolle. I SSN. Peder Sandelin heter han och 
sommar kommer vi att hyra ut dem för tillfället undervisar han tju gotalet 
för en vecka åt gången . 50:- kostar ungdomar i J ldern 8-13 år i opti

SSN:s arrangemang 1980 
Högsommarregattan 

Söndagen den 13 juli seglas SS N:s 
högsommarregatta. Samling vid Bad
holmen. Vi fortsätter med modellen 
från förra aret, dvs samtliga starter 
sker från Badholmen. 
Anmäler Dig gör Du senast 9 juli till 
Berit Strömberg 

orr Edsten 
45071 Fjällbacka tel 0525-31 7 01 

Augustiregattan 

Seglas i ~ r den 2 augusti. Eft er klara 
önskemål fonsätter vi med mod Ilen 
från Högsommarregaltdn , dvs "runt 
öar" segling för alla. Anmälan till Be 
rit Strömberg senast 29 juli. 

Väderöarna runt 

Väderöarna 	 runt , seglingen för alla 
kölbåtar seglas lördag n den 9 au 'us
tio Tavlingen kommer lik om i fjo l att 
genomiöras med L YS-reg In. Nytt för 
i r bl ir dll starterna kommer all ske 
ind i iduelit eft f' r batarnas LYS-tal. P 
å ,,:itt blir bätcl rnas ordni ng i nlålli ka 

med slutresultatet. Första bå t I m I 
vinner allts Som hilagJ til l dettd 
SSN-blad fin ner Du LYS-ta bellen 
I C 80 . Har DLI f~ gor om l.YS prata 
med unndr - eden (03 1- 19 41 90, 
O 25-121 SO). Anmiilan ti l l s,:glingen 
ska ll göras töre 4 augusti till Berit 
Strömberg, tel 0525-3 17 01. 

Hummer-race för laser och 
505 

Lörd agen den 27 september seglas 
Humm r-Race. P:i kvdllen upprefla, 
förra året -ucce, eglarfesten pJ 
Strandre. ta u ~ ngen . AnmälJn till seg
ling n , Jnast den 23 september till 
Beri t, tel 031-41 04 03. Obs! Nylt 
nummer i stan . 

Klubbmästerskap och 
träningsseglingar 

Under ~ommaren kommer det all bli 
mandas. - och torsdagssegling,n med 
b, de trj ning och tcivling . I slutet av 
sommaren skall vi ocks.l törsöka få in 
ett klubbmästerskap . H II ett öga p 
SSN:' anslagstav la i FIK: klubbhus så 
får Du mer information. 

Vem jobbar med vad? 

55 :s styrelse och sektioner ser 1980 
ut enligt nedan. 

SSN :s styrelse 1980 

Ordf. Gunnar Seden, Karlaga tan 36, 

416 61 Göteborg, 031 -19 41 90, 

0525-121 50 

V. ordf. Lasse Lundberg, 450 71 Fj äll

backa, 052 5-310 40 

Sekr. Astrid Granqvi st, Syrenväg. 13, 

45071 Fjällbacka, 0525-312 30 

Kassör Berit Strömberg, Domare

dansen 4, 431 39 Mölndal. 

031-410403,0525-3 1701 


Segl.nämnd.ordf. Stefan Strömberg, 
Domaredansen 4, 431 39 Mölndal, 
031-41 04 03, 0525-31 7 01 
Övr, ledamöter Sture Kahlman , 
Strandvägen 22, 666 00 Bengtsfors, 
0531 -11 7 90, 0525- 311 48 
Urban Jansson, PI. 7, 450 71 Fjäll
backa, 0525-310 57 
Sektioner 
Jun.sekt. La e Lundberg, Karl -Erik 
Uttgren, Lars Hallberg, Per-Åke Hall
herg, Peder Sa ndflin, Å a Hammar
ström , Roy Ca rl s5~n , Jan HelIgren 
Kölb,sekt. Gunnar Seden, Ben gt 
Sundberg, Stig rorst nssan 
Info utskott Gunnar Seden, Birgitta 
Sundberg, Bengt Sundberg, Astrid 
G ranqvis t, Berit Strömberg 
Kapps.sekt, Sture Kah lman, Anders 
Malmström, Pede r Sandelin 
Hamn och matro Urban Jansson, Ste 
fan Strömberg 
ScgJingsnämnd Stefa n Strömberg, 
Berit Strömberg, P ' ter gnell, A lf 
Jonasson , Barb ro Hugosson 

Klubbhu et 

u har vi äntl igen komm it igång! L·E 
Granqvist h lIer i trådarna och kom
mer att bygga ;1 I, ngt p nga rna 
räc ker. Vi har t tt VdrJ ansökningar 
om bidrag beviljade nch det innebär: 
30.000 trån TJnums kom mun 
30.000 ir, Il Thordenstiftel sen 
30.000 Ird n Naturvj rdsve rket 
För pengarna kommer huset under 
tak och blir i stort sett utviindigt klart . 
Men en hel del kommer att återst5 
och det får vi kldrJ själva pir olika 
sä tt. Följande två möjligheter infinner 
sig osökt. 

1 . 	 Skänk en slant. Stora och små bi
drag mottages med stor tac ksa m
het. Insä ttes lämpligen r å vart 
postgiro 46 5665-8, ;lIntidigt när 
Du betJlar medlemsavgi ften. El
le r känner Du nitgan stiftel 'e el 
ler motsvara nde som ha r en kas 
. ak istd som klarar en beskatt 
nin g? 

2. 	 Eget arbete är värdefullt. Ldrs-Erik 
hjälper till a tt ckld ut s5da nt ar 
bete. Du kommer säkert att kän
na Dig mer hemlTld i kl ubbhu set 
om Du arbetar Dig in i det. Hop
pas vi f r höra av Dig pa ett eller 
annat _~itt ! 

SSN:s butik hos Barbro, 

ovanför minigolfba nan kommer att få 
nyheter i ar. Vita oc h gula kortärma
de och blå I, ngärrnade tröjor sa mt 
mössor och solskärmar kommer Du 
att kunna köpa där till hyfsade pri s r. 

alu rli gtvis med SS N-rniirket på
tryckt. Medlemskort , vimplar, miir
ken, dekaler m.m . kommer att finnas 
som vanligt. 

SSN:s optimistjollar 

är till för dem som vi ll pröva på seg 
ling men ännu inte känner sig mogen 

det för hela veckan och det tal väl att 
jämföras med t.ex att hyra skidutrust
ning under en fjäll vecka. Du måste 
förbinda Dig att ersä tta det Du ev. 
gör sö nder. Men jollarna är robusta 
och grejorna håller om Du anv;i nder 
dem på ett normalt sä tt. Vi har fem 
jollar och vi räknar med att de kom
mer va~ fulltecknade större delen av 
sommaren. När Du vill boka in Dig 
för en vecka kontaktar Du Karl -Erik 
Uttgren tel 314 87 p, Tallga tan iör 
närmare b sked . 

Seglarträning för de yngre 

Apropå optimi st jollar, Du ve t vä l att 
vi har en myc ket duktig tränare i 

mistjollesegling, bolde teori och prak
tik. Har Du inte haft chans att vara 
med under våren men vill vara med 
till sommaren, ring Peder 0525-31 523 
så hjälper hJn Dig med information, 
Det kommer att bli fin handledning 
för optimist jollesegla rna i sommar. 
Förutom Peder kommer också Mi 
kael W est rberg och Lars Hallberg 
att hjälpa till med träning. 

Arsmöte 

SS orderviken årsmöte kommer a tt 
h Ilas fredagen den 25 juli i FIK:s 
kl ubbhus, klockan 18. 00 . 

Fjällbacka Seglarskola 1980 


Den typiskd bilden vi/h'll al/tir l inlr,i((ar n,lgoll gJng under lärotid n art b ra sig 
segla . Det gjl/er di! att inlleha kUllskaper ' att n'la n ~ a n \ä tta oJ/en p . rätt köl 

igen. Det iir 11, got av grunderna man mc1 te l;ira sig inom segelsporten 

Hur ska man " vara" för att g~ i seg
larskol a? Först O. främst får man 
vara " som man vi ll: ga rn ma l, ung, 

stor, liten, tung och lätt. Vad bör man 
då kunna, innan man kommer till Säl 
vik , där seglarskolan liggerl Du bör 
kun na läsa och skri va samt kunna 
simma ungefär 50 meter. 
P~ fort sä ttn ingskurserna bygger vi på 
dina gamla kun skaper med nya 
frä cha ideer och tips. 
En nyhet för i ~ r iir den nya utprick
ning~' n i skargii rden som vi na urligt
vi s kommer att titta närmare p,t 
" Är jag en fullfj äd rad segl a r~ efter en 
nybörjarkurs?" Nej, men du kan lite 
enklare naviga tion, du kan se till att 
en bät ligger kvar vid bryggan el ler 
bojen, du kan hantera en segelbåt sa 
pa s myc k ,t att du nu k,ln ÖV,1 pa 
egen hand . Framförallt hoppas vi att 
du har haft en trevlig och skön vecka 
med kamrater, b~ tJr och oss på seg
I'lrskolan . 
Vad du kan efter pn fort sä ttningskurs 
är li te svårare att beriitta om, efter 
som ni har haft olika utg ngspunkt, 
när veckan började. 
Vår ambit ion är att vi ska kun na ge er 
s5 mycket r, d och ti ps att ni lär er en 
hel del under kursen. Men även att ni 
får med er en del i " bagaget" när ni 
slutar, som ni kan plocka fram, när ni 
kommer ut på egen hand. 

Så här ser sommareilS program ut: 

Samtliga kurs r börjar måndagar" kl. 
09 .00 och 	 pägin dagligen till kl. 
15.00. På fredag, efter kursens slut, 
halls avslutning för resp. kurs. 
För nybörjarkurserna och " Ladies 
week", kriivs inga fö rkunskaper. Var
je elev ska ll dock Vdr,l simkunnig 
samt inneha ilytv,lst. ·· 
• Kurs nr 2 börjar söndag 15/6 och 
avs lutas torsdag 19/6 . 


•• Flytvästar uthyr genom oss. 


I. 9/6- 1J/6 Nybörja rkurs 
L. 15/6- 19/6 Nybörjarkurs 
3.13/6- 27/6 Nyb. + fort s. kurs 
4.	 30/6- 4/7 yb. + forts. + Ladies 

week 
5. 	 7/7-1 1/7 Nyb. + fortS.kurs 
6.1 4/7- 18/7 Nyb. + forts.kurs 

7.21 /7- 25/7 yb. forts .kurs 

8.28/7- 1/8 Nyb. + for ts .kurs 

9. 4/8-8/8 Nyb. + fo rts . kurs 

Eleverna bör medbringa fullt ombyte 

kläder, och vid regn nödiga regnkId

der. 

Kursavgiften är 475:-. Anmäln ings

avgiften 125:- insä ndes medan rest

avgiften betalas vid kursstarten. 


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

Postgiro 87 2760-4 
Bankgiro: 195-9006 

VÄ LKOMNA TILL SEGLARSKO LAN 
Seglarhälsninga r Janne HelIgren 
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Isbrytning i fjällbackafjorden fjällbacka
historier! 
Fjällbackalakonism: 
Brink-Henrik (ti l l Gustav Karlsson) 
när Brinken råkar ramla i vid sin bryg
ga (båten , som är ;Jkterförtöjd glider 
ut något - kan hjnda den bästa): 
" no ble jä våd du , Gustav' " 

Kommentar (ego) : Brinken kan ha 
seglat med barkskeppet Karl-Johan, 
som fördes av Gustav Karl ssons far på 
90-talet (se föreg nde nr av Fjäll 
backabladetl. B. och Gustav K. va r 
gott bekanta . B. va r enligt Sverker 
född på Köttö, där nu mera (sedan 
länge) ingen j r bosa tt. 

Fri eri: Brink-Henrik berättar (vid be
sök i hörnbutiken där E.E. va r bi
träde): " Jej vell ge mor di en silke
schal si' u Elsa, men ho velle en te 
ha'n , si' u". 

Kommen tar: enl. uppgift gick frieri i
bland så till att mannen lämnade 
över en scha l till föremålet för hans 
ömma låga ; om den accepterades, 
var saken klar - om inte, så VJr man 
avspi ad, men det var en risk man 
fick ta. 
Br inken, som varit till sjöss, h,lde nog 
en extra fin schal att ge bort, men det 
hjälpte inte den g~l ngen. 

Sjö(art, ·tyre/sens W/RGO bröt isen i Fj:illlJacka under mar, månad 7980 

I början av mars månad uppenbara
de sig Dan Broström en eftermiddag 
ute på fjorden och bröt isen in till 
bryggorna. Efter n~gon vecka kom så 
Sjöfartsstyrelsens fartyg Virgo och 
fortsatte isbrytningen. Skärgårdens 

tristhet under vintern är utan mot  för båttrafiken. Dessför innan hade 


stycke isen, och al la som har gemen förbindelserna med land upprätthål


samhet med detta element känner sig lits med hydrokoptern, v ilken är sta


avs tängda med yttervä rlden . Seda n tionerad på Dyngö och fö res av Hel 


Virgo forserat isen var fjorden befriad ge Ho lmberg . 


ur isens bojor och det blev fritt fram 


JAJRUND 

~NVENTMNG 


AKTIEBOLAG 
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Falcke-släkten i Fjällbacka genom tiderna 

fortsättning från nr 46 

Olof Falck (d.y .) och Anna Christina 
Hansson hade en tredje dotter 
Hedvig född 1847 och gift med köp
mannen Claes Carlsson, född 1845 
död 1895 . Dessa hade flera barn : 
Karin Carlsson 1874-1962 gift med 
sjökapten Charles Paulsson 
1869-1923. Kari n Carlsson och 
Charles Pall !s:,on hade följande 
barn: Ruth, Hakan, Svante, Ber/il 
och Gerhard. 

Hedvig Falck och C laes Ca rlsson ha
de en dot ter Bolla Carlsson 
1876-1970. sjuksköterska i Röda 
Korset och ogi f t. 

Hedvig Falck och C . Carlssuns äldste 
son A nders 1880-1941 och rekaktör 
i Handelst idningen , även han ogift. 

Hedvig Falck och Claes Carlssons 
yngre son Oloj 1882-1942 var frå n 
början sjöka pten men gick senare i 
land och ö ve rtog Fal kegårde n efter 
sin moster. Även Olof Falck var o
gift. 

T ill baka till O lof Falck (d.y.) och 
Anna Christ ina Hansdotters yngs ta 
dotter Olga Falck fö dd 1852, död 
1926. Hon ägde efter sina förä ldrar 
Falckegården och drev dä r jord
bruket med hjälp aven rättare. Olga 
Falck vå rdade sin moder och mormo
der på deras Iderdom. Mormodern 
blev 90 å r och mod ern 97 år gamla. 
Olga Falck och hennes moder skänk
te den bergstomt varå Fjällbacka kyr
ka byggdes . 

Nu ett stort hopp tillbaka tilll81!. 
Andreas Falck och Britta Börjes
dotter tredje dotter hette Agneta 
född 1811, gift med fi skaren lohan
nes Nilsson Valö, född på Gåsö 1807 
och son till fiskaren Nils lacobsson, 
Gåsö, 1759-1822. Namnet Valö fick 
han genom att han efter faderns död 
vistades hos släktingar på Valö i 
Svenneby, och när han kom till sin 
moster i Fjällbacka blev granne till en 
annan lohannes Nilsson, ka llade 
man den ene för Valö och den andre 
för prinse-lohannes. Lotsålder
mannen som var gift med lohannes 
Nilsson Va lös moster ägde 1/ 8 man
tal i Ödsmals Innegard och på detta 
uppförde nu lohannes Nilsson Valö 
det hus som brö-Soffi senare hade 
kaft:. Även en sjöbod uppfördes där 
fru Falcks magasin nu star. Ladugår
den som lohannes Nilsson Valö an
vände, stod där Karl Lundströms 
trädgård anlades. Lotsåldermannen 
Erik Larsson dog barnlös 1832 och 
hans andel i Ödsmal Innegården 
övertogs av lohannes Nilsson Valö 
1807-1881 och hans hustru Agneta 
Falck. Deras son Elias loharinesson 
Valö född 1841 var invalid och dog 
ogift i början av 1900-talet. 

lohannes Nilsson Valö och Agneta 
Falck hade en dotter A ndrielle som 
blev gift med sjömannen loel Chris

1870-1950 gift E.1isabeth lohans
dotter, Svenneby 1867-1946. Deras 
barn Ketthi 1897? Evert 1905 och 
Holger 1908. De vistas i Stockholm. 

Nu ett ännu längre steg tillbaka i ti
den . 
Olof Falck (den äldre) och Annica 
Larsdotter hade endast en dotter 
Brilla Elisabeth Falck 1778-? gi ft 
med kronolänsman H.L. Engström i 
Kville som avled å Bastekärr 1822. 
Makarna hade flera barn. En dotter 
A malia 1809 och en son som på 1860
talet bodde i Fjällbacka och var guld
smed, några fler uppgifter om denne 
har ej 1. Mjölner. 
Amalia Engström var gift med C.M. 
Åhman född i Vänersborg 1804. 
Dessa hade må nga barn : Hi/Iller 
1835 . Adolf 1837 , Carl 1839 
oc nA muflde 1839! (Omkring 1860 
gi fte Amalia Engst röm om sig med 
häradsdomaren C hristian Carolus
son rån Borgane , Kville . Det ta äk
tenskap va r barnlöst. Amalia Eng
ström dog i Uddevalla 1893 . 

Olof Falck (den äldre) och Annica 
Larsdotters yngste son hette Lars 
Falck född 1780. En ligt traditionen 
var han stor och sta rk och dog i sviter 
efter en kraft.ansträngning nyå rsaf
ton 1818. Ha n var gift med Anna Eli
sabeth Ruderberg 1784- 1828. Anna 
Elisabeth var dotter till dykeriupp
syningsmannen och brandrnästaren 
Ca rl Fredrik Ruderberg på Fläskö 
och hans maka född Söderberg. 
Ruderberg var enl. traditionen präst
son från Dalsland och var en för
mögen man. När sillfisket och tran
kokerierna upphörde i början av 
1800-talet var han totalt utfatt.ig och 
efter hustruns död 1804 blev han 
backstugusittare hos en släkting på 
Fossane i Kville socken . Här ingick 
han ett nytt äktenskap och dog där 
omkring 1830. Även i det andra giftet 
torde Ruderberg ha avkomlingar. 
Lars Falck var skeppare, ägde delar i 
flera av de segelfartyg som då fanns i 
Fjällbacka, del i Ödsmållnnegården, 
ägde hus och magasin i Backen, 
FjäUbacka, samt hade ärvt en del av 
kvarnen i Backen (vid kyrkan). l den
na var min, (Johan Mjölners) farfars 
far mjölnare. Han hette Olof Hans
son 1780-1857 och var mjölnare här 
1813-1817. Kvarnen brann ner om
kring 1820. 

Lars Falck och Anna Elisabeth Ru
derberg hade flera barn. Justina 
Falck född 1806 gift med bonden, se
nare snickaren Andreas lohansson, 
Liveröd, senare kallad "Livern" 
född 1803 . Dödsar för båda för mig 

obekant. De bOdde i det hus som 

Gunnar Sörensson nu äger och be

bor. 

lustina Falck och Andreas lohans

son hade flera barn: Amalia An

dreasdotter blev gift med lotsen, se

nare fiskaren Carl Sandmark, båda 

födda 1828. De hade flera barn! 

Anna Sandmark gift med fiskaren 

Karl-Aug. Nic1asson, Kalvö 1843, 


Carl Sandmark och Amalia Anders
dotters andra dotter Se/ma 1858 gift 
med Arvid Larsson på Fläskö. Barn 
Carl och Sylve Arvidsson . Båda har 
barn. Carl Sandmark och Amalia 
Andersd. 3dje dotter Lovisa 
1860-/929 ogift. Hennes hus brann 
upp i Fjällb.branden 1928 . Bernhar
dina var deras fjärde dotter född 
1866 gift med Frans lohansson som 

drunknade 1902. Son: Mainer som 

har två barn. 

Justina 1870-1930 gift med Adolf 

Karlsson Rapp 1862-1945. Barn: 

Rossie. Ainu, Beatrice och Harry. 

Alla dessa har barn . 


lustina Falck och Andreas lohans

sons andra dotter lohanna, (Jannu) 

var ogift, bodde i Fjällb . och skötte 

hushållet för sin svåger Hans 

Magnusson, (se nedan) . 

Deras tredje dotter Lovisa (Liveröd

Lovisa) även hon ogift, hade plats 

som hembiträde i Göteborg. På äldre 

dagar å terkom hon t.ill Fjällbacka, 

inköpte ett hus (där Klippan nu stå r) 

och bedrev kaferöreLse, född 1835 

död 1912. 


Deras fjärde dotter Inger 1838-1874 

ev. 75 var gift med köpmannen Hans 

Magnusson frå n Norra Öd må l 183 1
1892. Inger Andreasdotter såg enl. 

traditionen bra ut. Dessa hade två 

barn : John 1873- I 920 och Agnes 

1874. Agnes Magnusson blev gift 

med sjökaptenen Arnold Anders o n 

1863-1920. Barn: Al/all, Margat, 

Evaid, Anna, Oloj och HUllS. Evald 


och Hans Arnoldsson har barn. 
Inger Andreasson och Hans Magnus
sons son lohn Magnusson har en 
dotter i livet. 
lustina Falck och Andreas lohans
sons son John född 1843 död 1911. 
Reste på 1870-talet till U.S.A. eller 
Australien och aterkom ett lO-tal år 
senare till Fjällb . Han var en bohem
natur och arbetade med fiske och till
fällighetsarbete . Bodde senare delen 
av sitt li v hos sin syster Liveröd
Lovisa. 

Lars Falck och Anna Elisabeth Ru
derbergs äldste son Christian Falck 
1808- 1875 var på sin tid skeppare 
och bodde i Hällesporten. Han va r 
gift med Helena Bohlin född 18 13 . 
De hade tta barn: Lorenz f. \8 33 , 
Lars 183 5, A l/glista 1839, Oloj 1842, 
Johan 1845, Augu t 1948-1920, 
Carl 1850, Alfred 1853, Chris tian 
1856 kallades för "Falkeliilen" efter
som h. n var yngs t av barnen. 
Samtliga dessa Falckar kommo ut i 
världen och försvunno frå n hemor
ten. Lars Falck kom till Torekov, 
blev gift där. Han var s ke ppare , hade 
tva sö ner , varav en är gift och ha r 
barn efter sig. Hjalmar Falck var ho 
telldirektör i Torekovoch dog ogift 
1953 . Till idrottens främjandl: i Fjäll
backa donerade han 15.000:- kr.. 
som genom Ingemar Järunds be
vakande av testamentet trots besvär
ligheter bärgades. 
August Falck 1848- 1920 hamnade i 
Oslo där han var segelma kare och 

forts. sid. 21 

MAlDA 

I FJÄLLBACKA 
Kom in så får vi värdera 
Din bil medan Du 
Din bil medan Du prov
kör en ny Mazda eller 
Fiat 

Mazda- och Fiat-service Reservdelar Bilbärgning 

Bensin Oljor Ti11behör Kiosk 

Fjällbacka 
Bil & Motor 

tensson fran Lersten 1835 död troli Anna född 1854. Äktenskapet var 
gen 1890. Dessa hade två döttrar barnlöst. Tel. 0525-310 96 Bost. 317 96,317 86 
Christina och Chariolla Christians GustajSandmark född 1857 gift med 
dotter, båda döda i Amerika, samt Augusta Svensdotter , sonHjalmar 
vidare en son Johan Christensson 1890-1963. 

http:utfatt.ig
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Mi nnesl ista 
CAMPINGPLATS 

BADKONTOR 

BIBLIOTEK 

POSTEXPEDITION 

APOTEK 

FJÄLLBACKA KYRKA 

LÄKARE 

FOTOAT CL jE 

DANS 

MINIGOLF 

BANKER 

TANDVÅRD 

FRILUFTSBAD 

SIMSKOLA 

TENNISBANA 

BIOGRAF 

MEDALJERAD 
FRITIQ~lOALITT 

FRÅN HUSQW\RNA 

Sälvik. Gilli s Sahlberg, tel. 0525-3 14 90 

Badkontoret hålles öppet alla dagar utom lördag o. söndag 
kl. 16.30-19.30. Badkontoret: beläget i Konsums gamla 
fastighet med ingång pd baksidan. Tel. 0525-310 60 

Nya lokaler vid To rge t! Öppet måndag och onsdag 
kl. 15.00- 19.00 samt fredag kl . 17.00-19.00 

Öppen vardagar måndag-fredag kl. 9.00-11.30, 
1430-17 .00, lördag 9.00-13.00 

Vardag,H kl. 9-1 3, 14- 18. Lördag 9-12 

Gudstjänsttid e r - s somma rprogrammet 
Pastorsexpeditionen hä ll es öppen för folkbokförings
ärenden to rsdag kl. 10- 12. 
Pastorsadjunkt A. johansson är anträfibar utan tids
b gr~ n ni ng i person liga a nge lägenheter. 
Tel. 0525-3 10 34 

Läkarmottagningen i Fjj llbacka öppen varje dag 
kl. 8.00- 1600 

Percy's Foto Eftr. Tel. 05 25-,\16 90 

Strandrf.'s taurangen Fjällbacka Havsbad : tisdag ons
dag, torsdag , fredag och lörr!Jg. Te l. 0525-31208 

Öppen från den 7/6 - 17/8 kl. 11.00-23.00 

Kville Sparbank . Tel. växel 0525-318 00. Öppen vardagar 
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 lör
dagar kl. 9.30-15.00 

Tandläkare, Stiftelsehus E. Tel. 0525-317 00. 
Mottagning dagligen 

Sälvik och Mörhult 

Simskolan börjar den 23 juni och slutar den 19 juli. 
Simlärare vid Sälviksbadet: Christina Olausson, 
Göteborg, och Maria Link, Lund 

Öppen hela dagen från kl. 07.00. Tel. 0525-31713. 
Tennistävlingar 11 /7 t.o .m. 19/7. Anmälningstiden 
utgår den 217 kl. 20.00 

Gröna Lid , söndag, måndag, tisdag och torsdag. 
Underhållning varje kväll till trubadur Bert Nestorsson 

Allt tör det moderna köket 
Utför alla slag av elinstallationer 


Försäljer: Armaturer, Radio- TV-apparater 


Fjällbacka Elektriska 
Tel 0525-31068, L Svensson bast. 31068 

Falcke-släkten.... 
jorts. jrån sid. 20 

hans fru hade matservering. De hade 
två barn som i sin tur har barn efter 
sig. 

Lars Falck och Anna Elisabeth Ru
derbergs tredje barn Johannes Falck 
1813-1873 var gift med Elin 
Engström 1816-1880. Hon var 
dotter till hemmansägare Johannes 
Engström på Fedja och Fossane 
1789-1861. När han dog lyckades 
prosten Holmqvist i Kville få kyrko
stämman till att besluta om rivning 
av gamla kyrkan. Joh. Engströms 
hustru Anna Elisabeth Hansdotter 
född på 1780-ta let, död på Fossane 
1825. 
Johannes Falck var sjökapten och då 
hans hustru Elin Engström förde 
med sig en betydande förmögenhet, 
blev dessa makar delägare i flera far
tyg frå n Fjällb. samt hus och maga
sin . Dessutom flera gårdar i Kville 
socken. Johannes Fa lck drev sill
affä rer och kryddade karpsill. I e tt 
av s ina hus (Döppeköppen beläge t 
där Ejnar Carlsson nu bor) hade han 
lanthandel och kart. Denna lokal ut
arrenderades omkr. 1873 till en ju
disk familj Jacobovsky, som efter 
några gynnsamma år i Fjällb. flytta
de till Uddevalla . 
Johannes Falck var liksom sin fader 
vida bekant för sin stora styrka. Han 
vägde som mest 32 lispund = 272 kg. 
Hans kavaj finnes kvar och äges av 
syskonen St1!lbelius. 
Johannes Falck dog j aug. 1873 vid 
60 ars ålder. Hans likkista som bygg
des som en båt var så tung att åtta 
starka karlar bar kistan till vagnen 
som körde Falcks stoft till Kville kyr
ka där begravningen skedde på kyr
kans västra sida. Många av bygdens 
stormän ligger i gravar däromkring. 
Johannes Falck och Elin Engström 
hade flera barn: Lars Falck född 
1839, sjöman som försvann frän byg
den. Anna Elisabeth Falck 
1841-1874 var gift med sjÖkapten 
C.J . Hellberg i Skistad 1818-1902 i 
hans andra äktenskap. De hade två 
barn: Christojjer född omkr. 1870. 
Han blev postmästare i Stockholrn. 
Dottern Hulda dog vid 20 års ålder. 
c.J. Hellberg gifte om sig än en gång 
med Gerda Corneliusdotter från 
Fåraby, Tanum. Hon var [ödd 1856 
och således 38 år yngre än mannen. 

Johannes Falck och Elin Engströms 
tredje barn, sjökaptenen Johan Falck 
1843 död på Hökärr 1921. Han förde 
fartyg bl.a. från Fjällb. Även Johan 
Falck var stor och kraf,tig . Han Vägde 
180 kg. Johan Falck och hans hustru 
hade ett ganska stort jordbruk på 
Hökärr. Om hustrun har J M inga 
uppgifter. Johan Falck och hans 
hustru lär ha haft 2 söner, den äld~te 
Johan lever ännu och lär ha många 
barn. Den yngste sonen Carl Falck 
och hustrun Agnes hade 12 barn, var
aven är polis i Hällevadsholm. 

Johannes Falck och Elin Engströms 
fjärde barn var sonen Carl Falck 
1845-1902. Även han var sjÖkapten 
och bosatt i Fjällb. Hustrun Hilma 
Tobiasdotter från Smeviken i Bulla
ren född 1859 död i Fjällb. 1952. 
Efter mannens död drev Hilma Falck 
affär. 

· m 
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Torbjörn och Eva blev ett 
på Storön! 

[Iler denna , år gna högtidsstund pa Väderöarna, "karg rdens SISld U!p0.>! mol 
väs lerhavel, seglar brudparet mot hemmet i Fjällback a. Bilden dtergcr skenet av 

del gamla ordstävet "De! är alltid gull all ha någon att h,l lla j " 

I sin nyinköpta båt lövad med vacke r 
grönska av björkar, vilka inte kan V,)

r;] vack rare än just nu , anträdde pa 
fredag den 23 maj Torbjörn järund 
och Eva Berggren, Fjällbacka, si n 
bröllops resa. Bland alla vilka älskar 
Fjiil lbackaskiirg, rden var det inget 
undantag iö r detta par. Visst var de 
trolig(" n de första som valt det yttersta 
havsbandet för sitt intag i det äkta 
st ndet, och ville därmed befä ta det
ta till v gornas bru s i störs ta ensam
het. Deltagare och brudpar samlades 
p Storön i Väderöarkipelagen och 
vigselförriiltare var kommunalrådet i 
TJnums kommun, Raymo nd Hans
son, Fjällbacka. 

Festm5ltiden, vi lken bestod av bl.a. 
egenhändigt fångad hummer samt 
champagne, serverades P,) en hum
mersump. Trevliga re bord för en 
brudsk, I har sällan sk, dats i det bo
huslänska samhället. Hemligheten 
med sitt förehava nde gick ej all hålla , 
utan när de dagen innan var ute pil 
Väderöarn a och sonderade inför fre
dagens tjuvstart av pingstbröllopen, 
möttes de av spo rtdykare vilka beiin

ner sig p~ Storön och vilka hälsade 
välkomm n. jas, här kommer freda
gens brudpari Brudparets miss lycka
d hemlighet utbyttes i glddje niir 
pr ssen5 repr entanter hade anlänt, 
d, man s g fram emot bröllofJsbilder, 
vilka förevigar detta säregna till fäl le. 
Resan hem,) t över väderöijorden i 
dess höga majes tät med grova vagor 
vitpiskad e av nordanvinden, vilka 
stä nkte över brudparet vilket betyder 
lycka. Efter hemkomsten samlades 
deltagarna i makarna järunds hem till 
middag. En fantastisk upplevC'lse att 
vigas på Storön , var brudparets sam
stämmiga utsago, den plats vi b, da 
älskar. 

I anslutning till detta bröllop på Vä
derÖJrna vill vi erinra om, dtt det ute 
på Väderöfjorden år 1966 iörrjttades 
en vigsel. [Jet var ombord pd CötC'
borgs Kryssa rklubbs iartyg Gr.Jtitudl' 
där styrmannen ombord, jan Lennar t 
Magnusson, sammanvigdes av kyrko
adjunkt Elon Ahlbäck, med kockan 
ombord , Inna Maria Adler, bjda fran 
Härlanda försclmling. 

Folkmängdssiffor: 

Tanum har stor inflyttning 
För andra året i rad kan Tanums kommun peka på en markant folkmängsök
ning när nu statistiken från de olika församlingarna föreligger inför årsskiftet. 
Totalt blev det för Tanums vidkommande en ökning med 106 personer och be
folkningsmdngden är nu uppe i 11.489. 

Folkmängdsuppgifter 

Församling Födda Döda Infl . Utf/. Folkm . + el-

Grebbestad 15 33 84 64 1.810 + 2 
Tanum 27 29 225 125 2.944 + 98 
Lur 5 18 39 23 847 + 3 
Naverstad 8 18 40 39 1.275 9 
Mo 3 5 26 22 377 + 2 
Kville 18 45 105 85 2.489 7 
Fjällbacka 7 9 49 139 866 + 8 
Bottna 3 4 14 14 222 1 
Svenneby 8 13 37 22 659 + 10 
TA UMS KOMMUN: 94 174 619 433 11.489 + 106 

STORA HOTELLET 

FJÄLLBACKA 

Tel 0525-310 03 Rumsbest 0525-310 93 

Restaurang GALÄREN öppen 11.00 - 01.00 
Dagens Husman 18:- (smör. bröd, sallad, varmrätt ,mjölk) 

Seglarfrukost 15:- kl. 08 .00 - 10.00 

STORA MATSALEN öppen 17.00 - 01.00 

DANSOTEK VARJE KVÄLL kl2l - 01 
DJ Don "Happy" Williams 

Välkomna till 

MINI 

Aktiviteter för hela familjen 

MINIGOLF • TENNIS • LEKPLATS 

FLIPPERHALL • KIOSK • KAFFE 

samt en mycket vacker utsikt 

FJÄLLBACKA MINIGOLFBANA 

PERCY·S fo~ro 

Eftr. 


Brudpar * * * Porträttserier * * * ID 

Pass Reklam Repro 

Tel 0525 - 31690 Fjällbacka Tel 0525 - 31690 
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legala notiser Minneslista 

Födda: 


1979-11-29: Lisa Marie 

Föräldrar: bilmek. Bo Ingmar Karls

son o.h.h. Ylva Marian ne Karlsson f. 

Persson , Fjällbacka 


1980-01-05: Anna Pernilla 

Föräldrar: elektr. Sven Yngve Allan 

Olsson o. h.h. Harriet Clary Ingeborg 

Olsson f. Karlsson, Nordby, Fjäll

backa 


1980-01-25: Peter Rune Ingemar 

Föräldrar: plastarb. Per Conny Len

nart Klarqvist o. h.h. Inger Birgitta 

Klarqvist, f. Jä rund, Fjallbacka 


1980-02-05: Per Kristian 

Föräldrar: adj. Lars Bertil Hugosson 

o. h.h. Barbro Katarina Hugosson f. 
Simonsson, Fjällbacka 

1980-03-30: gosse 

FÖräldrar: ing. Sten Ake Billberg o. 

h.h. Asta Mariann Billberg, f. Stens
son, Fjällbacka 

Vigda: 

1979-12-31: fabr.arb. Jan Bo Lennart 
Leandersson 
barnsköt. Eva Margareta Klarqvist 

1980-05-17: driftschef Gösta Ingemar 
Järund 
Monica Elisabet Olsson 

1980-05-23: Karl Torbjörn Järund 
Eva Helena Berggren, f. Kjellgren 

1980-05-24: målare Stefan Tore Len
nart Funevall 
undersköt. Lisbet Anita Karlsson 

Döda: 

1980-01-21: fiskare Harald Mårten 
Eugen Holmberg, Dyngön, Fjäll
backa, f. 1893-12-27 

1980-03-10: f. arr. Georg Karl Gustav 
Karlsson, Fjällbacka, f. 1898-07-20 

1980-03-17: källarmäst. Karl-Olof 
Clemens Klemensson, St. Hotellet, 
Fjällbacka , f. 1934-01-20 

1980-04-22: tidningsbud Karl Anders 
Gunnar Karlsson, Ödsmål, Fjäll
backa, f. 1942-05-11 

1980-05-01: telev.arb. Stig Helge Gö
ran Holmin, S. Hamng. Fjällbacka , f. 
1913-10-04 

1980-05-03, konservarb. Judit Barbro 
Helmine Nygren, f. Johansson, Falke
lidsv. 1, Fjällbacka, f. 1917-06-25 

1980-05-18: konserva rb. Majvor Ing
rid Elisabet Lindgren, Björkelidsv. 6, 
Fjällbacka, f. 1948-02-06 

1980-06-01: Håkan Adalbert Arons
son, Fjällbacka, f. 1920-05-12. 

TANUMS KOMMUN: 

Telefon vx 0525/204 60 
Telefonväxeln är öppen följande ti
der: måndag kl. 8.00-12.00, 13.00
18.00, tisdag-torsdag kl.8.00-12.00 
13.00-16.00, fredag kl. 8.00-13.00 
Expedition: 
måndad kl. 9.00-12.00, 16.00
18.00, tisdag-torsdag kl. 9.00
12.00, fredag kl. 9.00-13.00 
Byggnadsnämndens ordf. måndag 
9.00-12.00, 13.00-18.00 
Kanslichef Allan Hagberg 
Kommunstyrelsens ordf. Raymond 
Hansson 
Drätselkamrer Bertil Joelsson 
Socialchef Leif Svegås 
Socialnämndens ordf. Erling Anders
son 

Kommunalingenjör Bo Mossberg 

Va-skötare Fjällbacka, Christer Im

ming 

Hälsovårdskonsulent Bengt Samze

lius, anknytning 62 
Hälsovårdsnämndens ordf. Erik 
Hakeröd, anknytning 61 
Fritidskontoret: 
Fritidsintendent Sten LarssDn, an
knytning 65 
fritidsassistent Elsie Johannesson, an

knytning 66 

Byggnadskontoret: 

Byggnadsingenjör Henry Berntsson , 

anknytning 54 

Byggnadsingenjör Ove Henriksson, 

anknytning 56 

Gatu- och Va -avdelningen: 

Ingenjör Bo Mossberg,anknytning 50 

Samtliga här ovan träffas per tel. kl. 

8.00-9.00 


• 

•. ". FJ~I~i~~;~KA 
BLOMSIERAffAR 
TEL. 0525  3 1049 

'hÖJt 'hi ~ en TAXI 

Fjällbacka-Kville-Hamburgsund-Kämpersvik-Grebbestad 
Gemensam taxicentral 

Tel 0525-121 61 

Atta taxibilar + sjukbil 

Buss för sällskapsresor 

H.F.G. Ek. för . 

o

Gynna vara 

SCHEWEN lUS' 
TRYCKERI AB annonsörer! 

MUNKEDAL 

0524/10077 

q 
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21/6 Midsommardagen 11 Hhn johansson 

22/6 3. e. Tref. 9.30 johansson 

29/6 4. e.Tref. 9.30 johansson 

6/7 Miss ionsdagen 11 johansson 

13/7 6. e.Tref. 9.30 johansson 

20/7 Kristi Förkl. Dag 11 Hhn johansson 

27/7 8. e.Tref. 9.30 johansson 

3/8 9. e.Tref. 11 Hhn johd nsson 

10/8 10. e.Tref. 930 j. Eriksso n 

17/8 11 . e.Tref. 11 Bogren 

24/8 12.e.Tref. 9.30 Bogren 

31 /8 13. e.Tref. 10 bg johansson 

Helgmälsbön i Fjällbacka: lördag 28/6, 5/ 7, 12/7, 19/7,26/7 

sa mtliga kl. 19, johansson 

28/6 Musikgudstjänt kl. 19, Salabackekären , Upps<l la 

29/6 Friluftsgudstjänst kl. 17 på Dyngö, pastorsadjunkt 

Anders johansson 

20/7 Friluftsgudstjänst kl 17 på Kalvö, 

pastorsad junkt Anders johan sson 

Schewenius, Munkedal 1980 


