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Kville Sparbank· nya lokaler 

Tillbyggnaden har ägt rum på västra gaveln och södra långsidan av den gamla byggnaden som ligger. vid gatan. 

Kville sparbank visar den besökande 
ett helt nytt ansikte. Saväl ytterfasa
den om de inre lokalerna. Under 
sommaren har den omfattande om
byggnaden sl utförts. Samhället har 
tillförts hypermoderna banklokaler 
och getts vackrare bild i kvarteret. 

Den ursprungliga byggnaden som 
uppfördes 1905 har va rit föremål för 
ombyggnadsprojektering av Sparban
kernas Arkitektbyrå genom ark. Ken
net Abelsson. Huvudmännen gav 
bankstyreisen klartecken till igång
sättning av totalp ~ojektering och ar
betet gick ut på räkning som generaI
entreprenad . Den som tog hem spe
let var byggnadsfirma . Anders H oi-

kansson AB. Till sina underlev. hold e 
knutits Joreds Nya Snickeri, Fjäll
backa Elektriska, Lurs Rör salilt Luft
behandling AB i Göteborg. Den lota
la ombyggnadskostnaden belöper sig 
på c:a 2,5 milj . kronor vartill kommer 
viss inrednin g. Som inredningsarki
tekt har Ake Arthur verkdt. 

Utöver en ny härlig tasad har kunder 
och tjän stemän n~ en härlig ny expe
ditionslokal. Särsk ilda arbets- oc h 
samtalsrum . Ett nytt stort och härligt 
kundvalv med plats för c:a 1000 fack 
mot tidigare 200. Vi har fått en trevlig 
sam lingssal med tillgang till pentry 
som samtidigt tjänar som personal
matsal. Denna sam lingssal stäl ler 

banken till föreningar och Sdmman
slutningdrs förfogdnde till en billig 
penning. Banken hJr dn,>lutit nya kas
satenllinaler för ddtdbeh,lndling dV 
praktiskt taget alla kund~irenclen. 

Banken ,> styrelse '>dv,il som tj ~inste

männen ;ir belatl)d med 10ka·lernd. 
Huvudmännenhdr sa mld'ts fö r att he
se lokalerna och har uttalat si tt gil
lande. A llmänheten h,H uttdldt sin 
stora uppskattning pa det sätt som ut
byggnaden skett . Styrelsens förhopp
ning är nu att kundernol i. al lt tätare 
led kommer till banken. Alld förut
sättningar finns nu att pa ett tillfreds
stä llande ~ätt sta va ra gamla och nYd 
kunder till tjänst. 

Raymond Hansson 

~ , 
Nummer49 

Här har Ni i Er hand nummer49 
av Fjällbacka-Bladet. Vad betyder 
detta? Jo, att nästa .sommarnum
mer 50 är ett jubileum för Före
ningen För Fjällbacka och dess
utom för Fjällbacka-Bladet. Med 
ett ord sagt Föreningen För Fjäll
backa är 25 år. 

Detta måste på något sätt firas. 
Till detta skall vi återkomma i 
sommarnumret, men redan nu 
vill vi meddela att olika celebri
teter i samband med 25-års jubi
leu met korn mer att äga ru m. 

Därför ärade medlemmar och lä_ ' 
sare om ni önskar närvara vid ju
bileumet så teckna Er i god tid. 

Vi hänvisar ti ll sommarnumret 
50, där vi skall redovisa närmare 
för arrangemangen. 

STYRELSEN 

SSN i eget klubbhus 

sid 8 

Fjällbackaframgångar i hummer-

golfen sid 16 

Byggstart Falkeliden 
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Resebrev från Amerika 

sid 21 
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Föreningen för Fjällbacka har till syfte 
att främja näringslivet på orten och 

vä rna om Fjällbacka som fr itids
mil jö 

att ti llvarata medlemmarnas intres
sen och främja deras tillvaro i 
Fjä llbacka 

att arbeti? för fortsatt bibehållande 
och vård av de tradition er och 
den kultur som utgör en oersätt
lig tillgång för orten 

att genom kontakt och påverkan 
hos kommu nala organ och an
dra beslutsfattare söka stöd fö r 
fören ingens st rävan till in sa tser 

Små, små ord 
Folk inåt land annonserar ständ igt ef
ter " fiskarstugor", i Bohuslän, likson . 
jag själv får åtsk il liga fö rfrågningar om 
jag känner till om någon stuga är ti l l 
salu i Fjäll backa. 

Fiska refam iljerna bor inte längre i 
små stugor utan i sto ra fina vil lor. 
Den romantiska synen på den bohus
länska fiskaren har levt kvar genom 
decennier och enligt denna bor fiska
ren med sin hustru och sina barn i en 
liten stuga insprängd bland kala gråa 
berg. 

Så kanske med någon överdrift, tror 
fo lk inåt landet att en bohuslänsk fis
ka re har det. Faktum är emellertid att 
fiskarekåren om sätter miljontals kro
nor i sitt y rke, och därför bor fiskarna 
i mycket förnämliga hus, som redan 
antytts här ovan. De har alltid satt en 
ära iatt bo under eget tak, dock nu
förtiden ej i några småstugor. De hål
ler också sina hus i stånd på ett 
mycket föredöml igt sätt. Man ser al
drig eller åtminstone mycket sällan 
ett fa llfärdigt hus i ett bohuslänskt fis
'keläge. Däremot vackra villor. 

Fisket kan stundom slå fel och inkom
sterna rent av utebli, men de bohus
länska fi ska rna ger sej inte utan hop
pas på framtiden och pa fisket. O ch 
denna framtLdstro har inte kom mit på 
'ska m. 

Några fiska rstugor finns knappast 
längre til l sa lu i skärgården . Visst ha r 
de funnits tidigare och kanske någon 
enstaka ännu finns, liksom det ännu 
finns torparställen ute i skogarna, 
men de är inte lättfunna. 

Vad betyder dessa "sommarbohus
länningar" som har eller vill köpa fis
karstugor i Fjäl lbacka. Att bedöma tu
rismens betydelse som försö rjnings
källa för samhä llet är praktiskt taget 
omöjl igt att säga. Trots den stora in
vasionen under de korta sommar
månaderna, kan den dock ej förhind
ra en folkminskning med därmed 
sa mma nhängande ogynnsam ålder
fö rdelning. Trots en icke obetydlig 
omsättning av 'turistpengar har sam
hället ett jämförelsevis svagt ska tte
underlag. Under al la förhållanden 
ka n inte turismen ersätta industri , 
fiske etc. som huvudsa klig närings
källa bl. a. därfö r att som marsäsongen 
är begrän sad ti ll ett par tre månader. 
Turismen utgör endast en begränsad 
näringskäll a för en re.lativt liten del av 
befolkningen. 

Fjällbackas eko nomiska ut vec kl ing 
ka n uppvisa en rad perioder av stark t 
uppsving" som dock in te bli vit be
stående någon längre tidsrymd. Ty
piska exempel är sillfi skets och sten
industrin s högkonjunkturer med ef
terfö ljande kriså r. De senaste årens 
utvec kling inil ebär något prin cipiellt 
nytt. Genom til lkomsten av ökad in
dustrial isering har Fjällbacka få tt nya 
försörjningsmöjligheter, som i mot
sats ti ll de tidiga re ej främst bygge r på 
dess naturliga tillgånga r utan snara re 
är ett utslag av företagens lokal ise
ringspol iti k. Det är ingen överdrift att 
påstå att Fjäll backa har fatt en fastare 
grund att stå pil i tramtiden. 

M ed dessa små, små ord ber jag til l 
sl ut få önska vara kära läsa re en 
GOD JUL och ETT GOTT NYTT A R 

Al f Edva rd sson 

1j~ ~ 8.anJt 
Kville Sparbank 

--~~ 
I a({a bankären~en vänJ E~er 

ti({ Sparbanken 

FJÄLLBACKA Tel. växel 31800 

Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 
Rabbalshede och Kville. 

Fjällbacka-B/adet 

Kommunens 
renvatten-
försörjning 

Bo lsjövatten eller Bolsjöprojektet 
som vi brukar benämna det, är fort
fa rande lika högaktuellt. Det är bara 
att konstatera att vi även rlenna som
mar kö rt på de yttersta utav margll1a
lerna. Därför har vi " kört på" för att 
få ett sva r på vår framstäl lning om ett 
anläggningsbidrag från AMS. Den to
tala kost naden fö r hel~ etapperna I 
och II är nu beräk" ad ti ll c:a 30 milj. 
kronor. Länsarbetsnämnden hade 
sk rivit till AMS och förespråkat ett 
sä rski lt tilläggsanslag tör projektet. 
Fritid sboendeutred ni ngen ha r skr ivit i 
sa mma andemening och därvid sä r
skil t påpekat nöd vändigheten av pro
jektets tillkom st och påtalat rikti g
heten av ett spec iall' idrag, då det i så 
stor grad är tråga om vattenförsörj 
ning åt det ' fasta och rörliga frilufts
livet. 

Vå r egen bedömning har va rit sam
ma som vad fritid sboendeutred· 
ningen pekat på. Det är framförallt 
för fr iti dsfolket kommunen måste en
gagera sig och då anser vi att staten 
skall i en eller annan form ta sin eko
nomiska del. 

Uppvaktning skedde föregående 
vecka för generaldirektören på AMS. 
Föru tom kommun styrel sens arbetsut
skott deltog länsarbetsnämnden 
v.ordf. riksdagsmannen Evert Svens
son samt chefen för naturvård sen
heten dir. Bengt Er ik Olsson. 

Vi återvände med lika tomma fickor 
som vi kom dit. Helt nedslående fick 
vi det beskedet, att de pengar som 
hade funnits var fördelad e till respek
ti ve länsa rbetsnämnd. Ytterligare an
slag fa nns ej ti l lgängliga och AMS 
hade ej för avsikt att söka nya. Vad 
JnllU v;irre Vd !' d it det ,dd L', " ;i ve ll Olll 

det skulle komma till skottsmedel 
kom dessa ej Bohuslän till del, utan 
skulle gå till Stockholm resp. Norr
botten - där arbetsmarknad ss itua
tionen var betydligt sämre" . 

Beslutet ha r AMS nu avgett skri ftli gt. 
Det blev avslag. Kommun styrelse n 
har denna veckan beslutat anföra be
svär hos regeringen. Samtid igt har vi 
upptagit förhand lingar med länsa r
betsnämnden för att om möjligt hitta 
någon ekonomi sk utväg fö r beslut 
om igångsättning. Arbetet m~ste star
tas upp under 1981. Vi är fulls tändigt 
eniga om att Staten måste ta sin del 
av kostnaden. Kommunstyrelsen 
kommer med näbbar och klor att 
slåss för detta. 

Raymond Hansson 



Fjällbacka-Bladet 

tillönskas Er alla medlemmar och an
nonsörer, medarbetare och övriga 
sympatisörer hemma och ute i vär l
den. 

Snart står vi vid sk iljevägen där vi 
skall lämna detta år och ett nytt år trä
der in. 

Valöns Barnkoloni 
Man borde kanske sätta f.d. framfö r 
"Va löns Barnkoloni " . Detta för att 
regelrätt kolon iverksamhet har ej be
driv its på nagra ar. Frågeställ ningen 
om ko lonins fort sa tta fortlevnad har 
komm it upp i samband med att so
ciala centralnämnden meddelat , att 
något hehov av iastighetenframdeles 
ej to rde törel igga . Därmed var disku s
sr on ~ r', ; gdng. Kan den användas till 
n,1gL t vettigt? Eller skal l v i säl ja och 
rö rv,lndla köpesk illingen r något 
annat och nytt! Man etterhörde om 
det fanns st iftelser el ler insti tut ioner 
som kunde va ra intresserade. Vissa 
svar inkom, men ej något där det såg 
ut som vederbörande hade möjlighet 
utge någon stö rre köpeskilling . 

Vi tog då kon takt med Fritidsnämn
den och frågade om dessa kunde tän
ka sig förval ta fastigheten ti lls vidare. 
Sva ret kom mer eller mindre om
gående, att detta kunde man tänka 
sig.' Efter vissa överläggningar och 
fund eringar hos fritid skontorets folk 
fick v i en framställning om bidrag till 
ett försöksobjekt. Det skulle anord
nas ett sommarläger fö r ba rn i olika 
åld ra.r. Fritidsnämnd en skulle stå an
svar ig för verksamheten och barnens 

fö räldrar skulle ställa upp med en v iss 
avgift · och ev. an nan hjälp. Fritids
nämnden fick sitt begä rda anslag. 
Läge r anordnades. Detta blev en top
pengrej. Uppskattat av såväl barn 
som föräldrar. Vi som blev särskilt in
bj udna ka n omvittna den stora belå
tenheten. Aven fritidsnämndens fo lk 
tyckte det va r kul - trots att det givet
vis inneburit stor extra arbetsbörda. 

Som ett vi llkor för det av kommunsty
relsen med delade anslaget hade 
sa tt s, att res ultatet av läge rverksam
heten skulle redovisas och utvä rde
ras. Fritidskontoret har nu kommit in 
med en första rapport. Kommunsiy-
relse och kommunfullmäkti ge får nu 
de närmaste månaderna anledning 
att fördjupa sig i frågestäl ln ingen: 
Ska ll v i - och ka n vi skapa ekono
misk möjlighet fö r att behalla fastig
heten och ge fr iti dsnämnden möjlig
het för att behålla tastigheten och ge 
fr itidsnämnden möjlighet att fo rt sät t
ningsvis förvalta fastigheten och dr
rangera ve rksamhet för bygdens egna 
barn och ungdomar. Vi vet att det be
hövs. Försöksprojektet slog mycket 
väl ut. 

R.H 

Med ti ll fö rsikt ser vi fram mot det nya 
året 1981. Måtte det skänka oss alla 
ro och tillfredsställelse i vå r gemen
sa mma ti llvaro. 

De under år et anslutna medlemmar
na hä lsas hjärtligt välkomna . 

Styrelsen 
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Generalplan för Tanums 
kommun 
Reda n i programmet för den fys iska' 
ri ksplanen fasts logs att det tillhörde 
kommunernas uppgift att sede rmera 
utarbeta en heltäckande markan
vändn ingsp lan för hela kommun en. 
Denna skul le ha formen av General
plan och skulle faststäl las . Följde ej 
kommu nern a denna skyld ighet 
kunde staten på kommunernas be
kostnad utföra arbetet. 

Tanums kommun har nu upprä ttat 
och presenterar i dagarna vå r Gene
ralp lan. Denna talar i mycket grova 
drdg om hur användningen av mar: 
ken framdeles skall ske. Efter general
planestadiet skall det därefter komma 
områdesp laner. Dessa arbeten är i 
gång och bl.d. för Fjällbacka är denna 
nu ute på internremi ss och skall bl i 
föremål för kommunen s ställnings
tagande i början dV nästa år. Efter 
områdesplanen kommer så slutligen 
detaljp lanen som kan Vdra ant ingen 
stad spla n el ler byggnadsplan. 

För den oinvigde och även för oss 
som dagligen syssla r med dessa ting, 
har nuvarande planering i al la olika 
faser bli vi t ett stort frågetecken. Kan 
alla dessa planer tjäna till någon 
nytta? Hur v i än funderar måste pla
neringen ske så att samhä llena ej 
sta nnar upp. 

Vad generalplan en beträfiar, tycker 
jag v i i·denna tidning ska ll observera 
att planen klart säjer ifrån att vå ra 
kustsamhällen har en inneboende 
väx tkraft- och mi ljö som ger klart be
sked att utrymme rent fysi skt skall ges 
för en sa mhällst ill växt. Denna får ej 
hindras av andra intressen än dem 
som syftar !-iII bostadsbyggande, in
dustriplanering, byggande för kOIll
mersiel l och allmän se rvi ce . M ed 
andra ord. Komm unen tror på kust
sam hällenas betydelse so m en 'vi ktig 
faktor i morgondagens kommunala 
sammanhang 

~.H. 
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Byggstart Falkeliden 

Uppe i bergsterrängen, bakom nuvarande bebyggelsen, ligger det lärdigplanera
de och vackra tomtområdeisom ger plals 'ör 28 '~lstigh eler. 

Byggnad splanen för Falkel iden är nu 

faststä lld. Kommunen har avslu tat ut 
byggnaden av gator och ledningar. 

Pla nen in n.ehåller 26 ked jehu stomter 

och 3 byggbara stycketomter. Da det 
gäller kedjehustomterna inbjöd kom

munen ti ll tävlanlräkning på totaI
uppfö rande och gärna med alterna
tiva lösningar. Stort intresse förelåg. 
Ett fle rtal husfi rmor räknade . Dock ej 
eta blerade byggnadsfirmor. 

Som segra re utgick AB GU LLRIN GS
HUS och deras förslag antogs av ' 

komm unsty relsen som sedermera 
fastställdes av kommunlullmäktige, 

Exploa terin gsavtal upprättades, Detta 
är underställt länsbostadsnämnden 
för godkännande, Slu tl igt avtal har 

tecknats med Gullrin gshus och de 

första arbetena pabörjas innevarande 
månad. 

Falkeliden blir ett gott tillskott till den 
bostadskö eller rättare s,igt tomt kö 

som finns. Tilldeln ing av husen skall 

ske efter den i kommunen belintliga 
köl istan . Alla kontakter fran köpa re 
sker direkt till Gullringshus. Husen 
får en fullgod saväl teknisk som ut
rymmesstandard och försäljes till pri

ser som skall godk;innas av länsbo

stadsnämnden da det fin ns statliga 
bostadslanebeslul. 

Al la SOIll är intresserade och ;innu ej 

anmält detta kan kontakta Kerslin lOe
rius pa kommunalko ntoret tör n;i r
mare upplysningdr, 

Allt inom modern hårvård 

Fjällbacka Damfrisering 
Kerstin och Nisse 

Tel 0525-311 25 

ANNA=MAJAS 
T.1. 0525/31371 

FJiXLLBACKA 
JIlan uJ-ak tut 

VALSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 

Fjäll backa-Bladet 

Protokoll 
fö.rt vid årsmötet i församlingshemmet med Föreningen för 
FJallbacka den 18 Juli 1980 kl. 19.30 
Närva rande 15 personer. 

§I 

Ordförand en A lf Ed vardsson hälsade 
de närvarande välkomna och ars
mötet öppn at. 

§ 2 

Att justera dagens protokoll valdes 

Lars Sjölund och Barbro Berg . 

§ 3 

Kallelsen till arsmötet godkändes. 

§ 4 

Dagordningen uppläsles och god
kändes. 

§ 5 
Att leda arslllötets lörh,lfldlingdf val
des Alf Ed vdfdsson, 

§ 6 
Till sekreterdfe vi d arsmötet vdides 
Francisc,l Lindberg. 

§ 7 

Protokoll fran töregaencle arslllöte 
uppl;istes och god kändes, 

§ il 

Å rsberättelsen löredrogs och lades lill 
handlingarna. 

§ l) 

Balans, vinst- och lörluslräknlng Sdlllt 

rev isionsberä ttelsen löred rogs. 

§ 10 

Styrelsen bevi ljades ansvarstrihet . lör 

den ti d revisionen olllt,Htdde. 

§ 11 

Till ordtörande tör ett ar atervdides 

Al f Edvardsson. 

§ IL 

Till sekrele rare fJd tva ar aterv,lIdes 
Francisca Lindberg. 

§13 

Till styrel sesupplea nter fJa Iva ar val
des Lars Sjölund och alervaldes Gun
nar Fredriksson, 

§ 14 

Till revisorer pa ett ar atervaldes Arne 

Fredlu nd och Kerstin Kroona och tili 
rev isorssufJpleanter pa el i ar alerval
des Stig Samre och Elon Engberg. 

§ 15 

BetrJftdnd e lastställande dV dfsavgit
ten beslöts, eite r en Idngre diskussion 

all tragan ajournerade,-. 

§ 16 
Förslag om ändring av §§I , 5 och 11 
i stadgarna uppläsles och godk;indes 
av mötet iör andra gangen och lasl
stä lldes därmed. (f\ndringslör,lagel 

publi ce rat i samband med tÖI'eg,\en
de arsmötets prolokoll i cj :illbdcka

bladet nr 47). 

§ 17 

I samband med förslag om hÖjning av ' 

lösnummerfJrisel ,lY rj:illbackdBlddel 
lördes en I;ingre diskussion ;iven 0111 

lidnlngens iörs;llin ing och dist ri bu 
tion. Del tijre,logs bl.a. dll Illd!l skul

le SIOjJd lösnummertörs;lljllingen 

Man diskuterdcle :ivl'n IIdningl'lls ut 
torlllning och IIlnehdll. J',dgul beslul 

bl'uMt,lIlde höjning .1\ lci,nulllnlcr
jJri se l Idllddes ej. 

Slyrelsl'n iick I uppdrdg dll iörsöka lö
Sd tr,lgdn Olll lösnunllllertörs;ilj
ningen l)V tidningen uch dl:,kutcrd en 
eVlc'nIUl'111 ny ori lc'n ll'ring dV SOll1nldr
nUlllrel. 

§ 18 
Betr;i:'fande ;indring ,lY tidningens 

dislribution löreslogs videne .111 lid, 
nin gen skulle s;iljas ;iven I S;ilv ik vid 

c,1Il1pingpldlsen. Styrelsen tick i UjJP
drag · dll undersökd dislrilJulionst r,l
gan. 

§ Il) 

Nagot beslut tdllddes ej vdd g;illdlc' dit 
lills;j!t l en komlllille tör dll v;irvd nYd 

medIeIllmar. Slyrelsen lick i UPI)(lrdg 
att SÖk,l IÖSd irag,lIl 0111 llll'clleIllS

v~in' ning. 

§ 20 

En del skr ivelser hdde inkommit bl.d . 
har kldgomal irdmförts g;illande 

kallelse lill arslllötä M,l!l vill h,l per

sonligd kallelser utsändd, nagol so m 

ej kan lata sig görds av ekonomiska 
sbl, MedlellllllMna k,lllas i Fjäll 
bdcka-Bladel. 

Tdck lill styrelsen h,H OCkSd tramiörts 

tran Fjällbackdbor, tör dess inS,llS 

§ 2 1 

Förslag diskuterades 0111 dtt uttorllld 

elt hdndlingsprogram för sty relse n 
medldnke pa föreningens nya syfle. 
Beträflande FF F-feslen som ej komiiii 

stand della ai, trdmlördes dit mdn av
ser alt sa tsa pa nibla ars fest da före
ningen firar 25-drs jubileum. 

§22 
Ordfördnden tackade tör visat in
Ires>e och förklar,lde sd mmJnträdet 

avsl utat. 

Fj ;i llbacka som ovan 

v id protokol let 
Franc isca Lindberg 
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Singelhanders of Sweden 
på fjällbackabesök 

Singelhanders of Sweden. Starten har gått. Redan ser man splittring i fältet. De 
hade inte så lätt aU kontrollera en sådan liten julle i iörhål/ande till deras vanliga 

kölbåtar. 

Föreningen Singelhanders of Sweden 
besökte helgen 25-26 oktober ett 
höstkallt Fjällbacka för att ha möte 
och diskutera långfärdssegling i stör
sta allmänhet. 

Denna illust ra förening består av 
svenska seglare, vilka alla har det ge
mensamt att dom seglat ensamma 
över någon ocean i liten båt. Värd 
va r Fjäl lbackas medlem Lasse Lund
berg, vilken til lsamma ns med Peder 
Sandelin på seglarskolan också arran
gerade en skämtsam kappsegling i 
Topperjol lar, på den blåsiga och is
kalla Fjällbackafjorden. Lördagsfla
netande samhällsbor skakade nog 
lite på sina frostrosiga huvuden när 
dom salta kil larna tumlade om på 
fjorden både i och på va ttnet. Några 
ofrivilliga dopp i den byiga vinden 
och det lO-gradiga vattnet avskräckte 
inte deltagarna vars måtto är att segla 
är nödvändigt. 

I gänget fanns gamängen Åke Matt
son, vilken ti llsammans med Bertil 
Enbom, v ilken också va r närvarande, 
deltog i 1968 års Singelhand transat
lantic race från England till Am'erika, 
båda i Havsfidra. Där fanns också 
Göteborgaren janne Rönn, vilken 73-

74 seglade sin Mistral Costa Mera 
från Cap Verdeöarna via Västindien, 
Bermuda, Azorerna till Göteborg, 
samt Mattias I ilson, skåni ngen som 
1975 på sin Cox 22:a seglade ensam 
från Span ien till Västindien. Sven Kni
berg från yhamnsläge fa nns också 
på plats med meriter att ha seglat sin 
Maxi 77:a till Västindien och tillbaka, 
samt värden Lasse Lundberg vilken 
seglade till öarna i Karibien i sin Sca
lare 1969. 

Sveriges Radios ensamsegla rexpert 
Kjell Lindqvist va r med och banda de 
lite sjörövarhistorier för ett komma n
de radioprogram; medan Vi Båt
ägares Ramon Friden plåtade och 
gjorde reportage för sin tidning. 

I det vackra sändagsvädret gjordes 
sedan en motorbåtstur i skä rgården 
med besök på Stensholmarna vid 
Gorch Fock's grav, samt visit hos 
Mårten Mellgård på Dyngö där det 
köptes nyfångade humrar. Ett tomt 
och öde Gluppö besöktes också och 
alla var av den ås ikten att vår vackra 
skärgård är tämligen unik i hela värl
den. 
Och nog visste man vad man talade 
om. 

SNITTBLOMMOR 
DEKORATIONER 

KRUKVAxTER BORDS-
BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

Jlled I 011. an· 13liJ..ntue.t(!.iivnedlin fj.l'.f1. 

KARRAEY HANDELSTRADGARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523 - 5 3155 

från sil/konser
ver til/ tält 
Den 14 oktober 1980 fick Axioma 
AB, Göteborg, länsstyre lsens beslut 
om lokaliseringsstöd för. byggnads
och maskininvesteringar i Fjällbacka. 
Därm ed va r det klart för, att den sista 
av sa mhällets fiskkonservindustrier 
hade lämnat plats åt ny produktion. 
Axioma AB har av ägarna förvärvat 
f.d. Richters konservfabrik. Här avses 
producera s.k. arbetstält för el.- och 
Televerk m.fl. Investeringar väntas 
medföra ett nyanställningsbehov av 
11 personer. 

Kommunen hälsar med största till
fredsstä llelse att det blev industriell 
verksamhet i lokalerna. Tidigare var 
det en spekulant framme och vil le 
bygga om lokalerna till hotell och re
staurang. Kommunen motsatte sig 
detta och svarade att byggnaden 
även framgent bör användas för in
dustriellt bruk. Detta har nu skett. Ar
betet har sta rtat upp. Anstäl lningar 
gjorts. Det är vår förhoppning att 
företaget får vind i seglen. Att arbeta r
na trivs och tjänar pengar. Alla före
tag - stora ellu små -'- hälsas vä l
komna . Skall VI klara samhället och 
kommunen för framtid en, vill det till 
många sådana här satsningar. 

R.H. 

Bandinspelning 
av gudstjänster 
Bandinspelning av gudstjänster i 
Kville kyrka kommer att göras med 
tanke på våra gamla och sjuka för
sam lingsbor, som inte längre har 
möjlighet att komma till gudstjänster
na. 

För inköp av bandspelare och band 
har Kville Kyrkliga Syförening anslagit 
kronor 1.000:-, Rabbalshede Kyrkli
ga Syfören ing kronor 1.000:- samt 
en ensk ild person skänkt kronor 
100:-. Ett varmt tack ! 
Det finns nu möjlighet att få låna 
band med inspelade gudstjänster. För 
den som inte har egen kasettband
spelare, finns det i viss utsträckning 
möjlighet att få låna en såda n. 

Anmälan om önskan att få låna band 
och bandspelare göres till Diakon is
san Sigrid Karlsson. 

Frågan om band inspelning av guds
tjänster i Fjällbacka kyrka har också 
aktualiserats . Om någon har intresse 
av att skänka med el för detta ända
mål, kan vi ordna detta. 

Dessutom kommer liksom tidigare 
fö rsamlingens präster gärna för be
sök, enskild själavård och nattvards
gång. Var aldr ig rädd för att besvära! 
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Kville härad får 
egen socken bok! 
Ett mångårigt aktivt arbete inom hära 
dets hembygdsföreningar har nu fört 
fram tanken på att föreviga vad detta 
arbete kan ge framtiden från den tid 
som nu är och har va rit. Under hös
ten har det första steget tagits för att 
förverkliga Kville Hembygdsråds ön
skan att få ti ll stånd en hembygdsbok 
för Qville härad genom det samman
träde vilket hölls i Fjällbacka Biblio
teks lokaler i oktober månad. Till 
detta sammanträde samlades eliten 
av den kulturfrämjande allmogen. 
Hembygdsrådets ordförande Artur 
johansson hälsade de närvarande 
välkomna, nämligen förläggare Carl 
Zakariasson, Dals-Ed , boktryckare 
Ebbe Gustavsson, Munkeda l, Ta
nums kulturnämnds sekreterare K.A. 
Wikström samt deltagarna från hem
bygdsföreni'ngarna: Artur johansson, 
Fjällbacka, Allan Olsson, Hamburg
sund, Sven johansson, Ake Berglund 
och Elsa Karl sson, Bottna, Gösta 
Karl sso n, Evert Kristensson, Edsten, 
john Albinsson, Vidingen, Erik Teng
berg, jored och Arne Fredlund, Fjäll
backa . 

Efter va l av funkt ionärer för dagens 
förhandl ingar talade förläggare Carl 
Zakariasson, om hur man bör förfara 
vid arbetet med framställning av 
hembygdsböcker. Det framg ick av 
hans beskr ivning att det föreligger ett 
omfattande arbete med anskaffning 
av olika uppgifter, bildmateriel m.m. 
Zakariassons intressanta anförande 
inrymde en hel vetenskap om vad 
som föreligger i detta arbete. Efter 
den diskussion som följde beslöt mö
tet att välja en redakt ionskommitte, 
bestående av två ledamöter från var
dera Bottna och Svenneby och tre 
från Kville. Valda blev: för Svenneby, 
Allan Olsson, tillika ordförande samt 
Gösta Ka'rlsson, Kärraby, Hamburg
sund. För Bottna , fru. Elsa Karlsson, 
Vrångstad och Arno Karlsson, Bott
na. För Kvi lle Arne Fredlund , Fjäll
backa, sekreterare, samt Erik Teng
berg, jored, och john Alb inssoll, Vi
dingen, Fjällbacka. Till bildkommitte 
valdes för Kville: Evert Kristensson, 
Edsten, Harry Karlsson, Rabbalshede, 
och Folke Andersson , Sandliden. För 
Svenneby, fru Sigrid Martindal, Hee
strand, och Harry Andersson, Skog
by. För Bottna: Sven johansson, Va le
by och Ake Berglund, Bottna. Flera 
personer erbjöd sig utföra avskriv
ningar ur jordeböcker och mantals
längder, vilket arbete lovades kom 
ma igång omedelbart. 
Då arbetet med en sockenbok taren 
tid av 2 till 3 år enligt sakkunskapens 
utsago är det ju intressa nt med en 
snar början. Ordföranden Allan Ol s
son, .tackade förläggare Car l Zaka-

. riasson , och övriga deltagare vilka 
medverkat til l att viktiga beslut tattats 
vid denna samm ankomst. 
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Är Du trött på den mörka värl
den? 
" Det folk som va ndrar i mörkret ska ll 
se ett sto rt lju s, ja över dem som bo i 
dödsskuggans land ska ll ett ljus ski na 
klart. " jes. 9:2. 
Så börjar den kända julepisteln. Nu 
är det snart jul igen, men det verkar 
inte spec iellt lju st omkring oss i vår 
vä rld. Egentligen är det ganska tråk igt 
att lyssna på nyheterna på radion. 
Det är sällan dom har något roligt att 
kom ma med. I höst har det mest 
handlat om krig, strejker och en 
sä nkt levnadsstandard. Det är som 
om profeten jesaja sk rev om oss och 
vårf.'land och fo lk. Det folk som va n
drar i mörkret. Tycker du att det ser 
ljust ut inför framtiden eller är det en 
mörk tid vi går till mötes? Du kanske 
är trött på alltsammans och längtar 
efter något annat. Men vad längtar 
du efter? Profeten lova r något till fol
ket som går i mörker och ensamhet. 
De ska ll se ett stort ljus. Det finns nå
got mer än kri g, st rejker och sänkt 
levnadsstandard. Det finns också nå
got mer än ju lk lappar, ljusstakar och 
jultomtar som mest är till besvä r när 
man skal l städa . 

Ljuset som jesaja ,talar om är jes us 
Kristus som kommit ti ll den mörka 
vä rlden för att ge ett hopp och en för
vä ntan inför framtiden. jesus sprider 
ljus och värme omkring sig. När det 
är som mörkast på året firar vi att 

frä lsningens Iju ':> har kommit fö r att 
sk ina upp till va ron och ge en mening 
i livet. j esus är den ende som kan ge 
dig den trygghet och glädje som du 
längtar efter. Om du vänder dig ti ll 
honom och låter hans ljus lysa över 
ditt liv, skal l du få se men ingen med 
livet och du ska ll se att det inte är en 
slump att du leve r. jesus är Frälsaren 
som kan leda dig ända fram emot 
målet i himlen. Kasta inte bort ljuset 
medan du har det. Att leva utan jesus 
är som att gå mot Vettebergets stup 
utan ficklampa när det är alldeles 
beckmörkt. Det kan bara slu ta på ett 
sätt. 

Vänd dig därför till jesus så skall han 
lysa d ig så att du hittar rätt i livet. An
vänd den här julen att söka Honom . 
Gå inte till kyrkan av gammal tradi
tion, utan gå dit för att lyssna ti l l 
evangeliet om jesus Kristu s. Han är 
världens Frälsa re. Om du har honom 
som Herre i ditt liv så bli r din framtid 
ljus även om det ser mörkt ut om
kring dig. Guds framtid är lj us fö r han 

' har lovat att skapa nya himlar och en 
ny jord där rättfärdighet bor. 

Låt jesus-lju set lysa upp ditt liv så att 
du slipper famla i mörker och me
ningslöshet. j esus har segrat över det 
onda och han är kungen som är 
Herre i Guds rike. Du får del av hans 
seger om du tror på honom. Missa in
te chansen, nu i jul , att få ett hopp in
för evigheten . 

Anders O johansson kadj 

Affären med färg! 

WALDNERS 
FÄRGHANDEL 

EFTR. 

Mona-Lisa Hedström 

Tel. 0525-310 85 

.Allt i blommor 

·~FJALUACKA 
~ BLOMSIERAffAR 

TEL. 0525 - 31049 

lo 

Fjällbacka-Bladet 

Det s.k. Telegrafhuset i fjällbacka 

Bild på det så kallade Telegrafhuset. Denna fastighet är sedan några år tillbaka 
utrymd för den telefon och telegrafiska verksamheten. Denna verksamhet har 

ersatts med tvenne telefonkiosker utanför fastigheten. 

Lotse n Simon Anaersson på Dyngö 
född 1724 och antagen som lots 1748 
blev gift med lotsåldermannens dot
ter, Bärta Hansdotter omkring 1750. 
Makarna hade t "å söner, Hans född 
1753 och Anders 1756. Hans Simons
so n blev antagen som lots 1770 men 
hade enl. Lol'irullan 1788 flyttat til l 
Fjällbacka och bodde i ett hus som 
låg där Telegrafhu set nu ligger. Den 
nuva rande sjöboden fa nns säkert re
dan då. Hans Simonsson sl utade lots
tjänsten och övergick till att bli sill
uppköpare, ett lönande arbete under 
det stora sillfisket på 1,700-talet. 
Även Anders Simonsson blev lots, 
köpte Lersten Uppegården och drev 
denna som utbruk vid sidan av lots
tjänsten. En son till Anders Simons
son dog 20 år gammal, 
Hans Simonsson hade två söner, 
Christian född 1783 och Simon född 
1791. Si mon Hansso n övertog fa
derns utbruk på Edsten och ägnade 
sig uteslutande åt jordbruk som se
dan dess stannat i släkten. Arne Wei
saeth är sondotterdotterson till Simon 
Hansson. 

Men tillbaka ti ll Christian Hansson . 
Han byggde redan som 24-år ing det 

hus som nu kallas Telegrafhuset. Han 
gifte sig med ' Inger-Helena Börjes
dotter från Ved dö, en syster till ska l
den johan Börjesson . 
Christian Hanssons svåger Andreas 
Falck som 1804 hade byggt det hus 
som li gger mitt emot Telegrafen, blev 
gift med en syster till Inger-Helena. 
När Christian Hansson flyttade ti ll 
Ödsmål övertogs Telegrafhuset av 
And reas Falcks son, Olof Ch ristian 
Falck den yngre, född 1809, gift med 
Ch ri st ian Hanssons dotter. När dessa 
1858 flyttade till Falckegården över
togs Telegrafhuset av Peter Bruce, 
född 1822. 1865 lät Peter Bruce göra 
nytt yttertak på såväl huset som sjö
boden. Vida re rev han då ner stall 
och ladugård samt utökade magasi
net åt sjöboden til l. 1876 övertogs 
byggnaderna ' av sjökapten Olof 
Bruce, vilken dog på 191O-20-talet. 
Fru Bruce flyttade då till si na döttrar i 
Skara och så lde 1918? byggnaderna 
till Kville kommun. Både före och ef
ter detta årvar först Telegrafstat ionen 
och se nare telefonstat ionen inrymda 
i övre vå ningen av bostaden. 
På 1950-talet betalade telegrafverket 
175:- kr i månaden i hyra. 

Arne Fredlund 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0!5l!!5/310!l7 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 
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Dans på bryggan 

Barnens midsommardans med sång och lekar. Radio Trestads sommarpatrull efter avslutad underhållning. De lokala inslagen 
är Bo Gillberg med gitarren samt i mitten Gunnar Silverhem. 

Sommartraditionen med dans på 
bryggan hålles fortfarande vid liv ge
nom att Fjäl lbacka Idrottsklubb sva
rar för midsommardansen. Midsom
mardansen börjar med dans för bar
nen, vilken är mycket uppskattad, 
och där föräldrar och målsmän s arar 
för att allt blir frid och fröjd. Senare 
under kvä llen fortsätter dansen för 
övriga och är al ltid lika populär. Man 

roar sig och gamla minnen från svun
na tider väckes åter till liv. 

En ny attraktion va r ju i år Radio Tre
stads närvaro under några vack ra 
sommardagar i början på juli månad . 
Trestads sommarpatrull representera
des av bl.a. reporterna Bibi Hägg
ström och Agneta Riddar, vilka till 
denna direktsändning berättade om 

sommarens bryggdanser i Fjäl lbacka. 
Det bjöds även på musikunderhåll
ning och repetition inför kvällens 
bryggdans. Reporternas samtal med 
platsbor gav dem en verklighetsbild 
från platsen. I det käcka underhåll
ningsprogra mmet medverkade bl.a. 
den i norra Bohuslän välkände byg
desångaren Gunnar Si lverhem, (alias 
Lur Gunnar). Till dragspelets toner 

JAlRUND 
HNVENIHNG 
AKIHEBOLAG 

FJAllBACKA 

Telefon 0525/31022 

startade han sin sång med en vals 
" På bryggan i Andersons vik" samt 
" Den sommar vi har", även denna 
av Kjell Kraghe. I det fortsatta under
hålln ingsprogrammet fick den talrika 
publiken höra Fjällbackas egen lära
re, trubaduren 80 Gillberg, sjunga till 
eget gitarrackompanjemang. Det allt
igenom trevliga programmet skörda
de publikens livliga applåder. 
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Äntligen klubbhus! 

Här ligger den! 5.5. Nordervikens vackra byggnad. Det är et! fint läge på seglar
planen i Sälvik strax intill stranden och med en ~xterJor vIlkenhelt san;mansmal
ter med sjöbodar i allmänhet. En samlingsplats tor alla seglarvanner bade nu och 

i framtiden. 

Efter flera års arbete har nu SSN :s pla
ner på eget klubbhus blivit verklig
het. Från att mer eller mind re ha va rit 
en avstjälpningsplats, har klubbhus
området. i Sälv ikskrysset förvandlats 
till e~t cen trum för våra seglande ung
domar med en föreningssjöbod som 
är en njutnin~ för ögat. Spontana po
sitiva reaktioner från allmänheten har 
följdrik tigt hel ler inte lätit vän ta pa 
sig. 

Efter starten I varas gick arbetena 
snabbt och smidigt. Sjöboden kunde 
därför redan i sommar användas i 
v iss utsträckning som samlingsplats 
vid måndags- och torsdagssegl ingar
na. Seglare och byggjobbare kund e 
samsas om utrymmet utan några be
kymme r. När huset väl kom på plats 
kunde ";an mä rka alt det kanske 
skulle varit placerat nagot längre ir 
fö r att underlätta för trafiken från och 
till slipen. Men vi v il l ju samtidigt ha 
.maxi ma lt utrymme fö r alla upplagda 
j~II,',. Nåväl, huset ligger där det lig
ger men vi sk ulle ju kunna sikta in oss 
på att bygga ut slipen nagot när in
komstern a och arbet sv iljan tilltar 

igen . 

Som framgätt av tidigare SSN-blad 
skal l klubbhuset huvudsakligen tjän a 
två funktioner , nämligen att va ra 
sa mli ngsplats vid träffar, möten och 
lektioner i segl ingsteori , samt att va ra 
förråd för en mängd materiel som be
hövs för seglingarna och aktiviteter i 
sa mband med dem. Denna materiel 
finns nu spridd lite varstans på Bad
holmen, på vissa vindar, i kä llare 
o .s.v. Det skall nu bli en lättnad att få 
sa mla allt under ett tak. Men om vi 
också i fortsättningen skall ha våra 
större arrangemang utgaende Irån 
Badholmen vil l vi nog gärna ha kvar 
ett utrymme där. ja , hur skal l vi ha 

det? Skall vi f lytta start- och målplat
,sen tör vå ra regattor från Badholmen 
till Sälv ik? En fö rdel är det att ha allt 
samlat till ett ställe men är det värt 
fö rlusten av det centrala och för spor
ten "säljande" läget och ökade svå
righeter med att lägga ban or med bra 
starter? Det vore värdefu llt att få hö ra 
medlemmarnas och d' ldras åsikter 
om det. Ekonom in då? jo, det blev 
knackigt mot slutet. Fördröjningar av 
o lika skäl fördyrade bygget ej ovä
sentl igt och när Naturvårdsverket för
söker smita undan med bara 
10.000:- i stället för, såvi tt vi kunde 
fö rsta , utlovade 30.000: - blev läget 
kritiskt. Vad gö r man! jo, man jälmar 
sig över eländet, klagar och stöna r. 
Fritidsnämnden, som efter inspektion 
av bygget förklarat sig belaten , har 
uppfattat vära signale r och kan kan
ske hjälpa oss något nästa budgetå r. 
Naturvardsverket har fått klagol aten 
sk riftl igen och vi har inte helt törlorat 
hoppet om att man på ett sa pass 
stort statl igt verk kan hitta nagra tu
senlappar i någon lada elle r bokhylla 
nu när man städar upp lite efter del
vis nya direktiv uppifrån. Nagra gilVo r 
har också anlänt fran privatpe rsone r 
och vi bugar och tackar för det. 

Den itndra sidan av "atgä rd spaket" 
måste va ra positiv och aktiv. Sagt och 
gjort. Flera medlemmar har tillbringat 
sensomma r och höstkvä lla r med att 
snickra och måla så det har var it en 
fröjd att skåda. 

Vad sjöboden kommer att betyda just 
för D ig kommer i sista hand an på 
Dig själv, men vi so m jobbat med att 
rea lise ra denna dröm hoppas och 
tror att klubbhuset kommer att be
tyda mycket för seglingen i Fjällbacka 
med o mnejd . 

Fjällbacka-Bladet 

Lotsålderman Olof Hansson, 
Väderöarna 
Lotsarnas avsked kom att medföra 
mycket huvudbry för lotsd istriktsche
fen O.M. Dreutzer i Göteborg. jonas 
Berggren och Gabriel Sandmark äg
de del i Norra Väderöarna, och de 
förbjöd de nya lotsa rna mulbete och 
fi skerätt. Detta resulterade i att Kro
nan måste köpa Norra Väderöarna 
av de dåvarande ägarna, bLa. · Berg
gren och Sandmark, men det va r 
också svårt att hitta en ny lotså lder
man. 

I Hamburgsund, på Udden, bodde 
då den mycket vittbereste skeppa ren 
Olof Hansson, men han hade till att 
börja med i ngen I ust att söka lotsål 
dermans syss lan . Dreutzer lyckades 
dock övertala Olof Hansso n att 
sk icka in en ansökan. 

Olof Hanssons ansökan lyder som 
följer: 
Aller ödmjukaste Ansökning! 
Som jag underteknad har blefwit un
derrättad att Lots-Alderman s Sysslan 
w id Wäde röarn es Lotsplats skulle 
wa ra ledig. 
W ågar jag i djupaste Ödmjukhet an
håll a hos Wälborne Herr Lots Di
str icts-Chefen att w id besättandet av 
denna Syssla jag måtte komma i Nåd
gunstilig åtanke! 
jag hoppas detta så mycket mer som 
Wälborne Herr Lots Disticts Chefens 
god het är full ko ml igen kä nd, och jag 
i Sjö-W äsendet tror mig äga erforder
lige kunskaper, som vidare ka n, af 
den i Ödmjukhet bifogade Förtek
ningen, inhämtas. 
I f råga warande Lotsmans farwatten, 
så wäl so m de öfrige här i Kattegatt 
äro mig i anseende ti l l mång Arig 
practique ock Th eori e, fullkomligen 
bekanta. 
I afwaktan på Nåd-gunstigt bifall 
framhärdar i djupaste Ödmjukhet 
Wäl born e Herr Lots-Distri cts-Che
fens Alle r ödmjukaste Tj ena re 
Olof Hansson 
Udden i Quille Härad ock söcken 
den 12 Febr. 1832 . 

Ödmjuk Förtekning på Undertek
nads Sjö Expeditioner. 
1786 Föddes Underteknad på Kul
Mars 29 len i Malmöhus Län , Fadern 

Copvard ie-Skeppa re. 

1796 Första Resan til l Sjöss på Ös
tersjön och fortsatt, under 
3 ne Ar Sjöresor som Kock. 

1799 Utmönstrad som jungman 
under Rysk räkning och 
Rysk Flagga till sl utet på Ar 
1800, dels på Nord- och dels 
på Östersjön emellan flere 
w id desse Sjöar belägne Na
tioner och Hamna r. 

1801 Utmönstrad och gjorde Re-
sor so m Matros under 

Swensk Flagga 2 ne Ar, på li
ka Farwatten som de förra 
Aren. 

1803 Utmönstrad som Constape l 
under Swensk Fl agga, 3 ne 
Ar på Östersjön In- och utri
kes. 

1806 Blef Examinerad som Styr
man i Gotheborg, och sedan 
under Arets lopp, tjenst
gjord! som Styrman f lere Re
so r så på Öster- som Nord
sjön. 

1807 Stod Skeppare Examen i 
Carlskrona, och sedan i den
na Egenskap gjorde flere Re
sor så in- som Utrikes dels på 
Öster- och de ls på Nordsjön. 

1809 Bl ef Constituerad Under 
Mars 14 Liutnant w id Kongl.Armeens 

Flotta, och i denna Egenskap 
gjord e Tjenst enligt Kongl: 
Majstr och Kronans Com
menderinga r, till Ar 1810, då 
jag sedan Seglade Nästa n O
upphörl igt som Copvard ie 
Skeppare til l 1827 på fle re 
Farwatten som Ex: Öster
Nord och Spanska Sjön , Me
delhafvet och Arck ipilagen, 
äfw en W est-Indi en. 

Udden i Qui lle Socken af Gothe
borgs och Bohus Län den 12te Febr. 
1832 . 
O lof Hansson. 

Olof Hansson blev lotsålderman på 
Väderöarna den 6 mars år 1832. Lots
ålderman Hansson blev mycket upp
skattad under Sin tid på Väde röarna . 
Han efterträddes vid sin död av sin 
so n Bernhard Hansson. Bernhard 
Hansson blev lotså lderman den 4 ok
tober 1843 och avgick den 20 
september 1875. Han erhöll då me
dalj för nit och redlighet i rikets tjänst. 

(0röna L.id~ 
N<!st:lurang 

Fullständiga rättigheter 

Bordlbeltcillningar 0525 -310 41 

Öppet för lunch 

måndag - fredag 
ki12 - 14 

Vi tar emot bjudningar av alla Ilag : 

BROLLOP - FiRMAFESTER 
FODELSEDAGAR 

BEGRAVNiNGAR M. M. 

Välkomna! 

Sivan o. Berndt 



F j ä /I ba eka -B I a d e t 

Utdrag ur bygdens 
historia 1700 - 1800-tal 

En resa år 1742 till Fjällbacka med 
omnejd, av Per Kalm på uppdrag av 
Baron Sten Carl Bielke, Professor 
And. Celsi och Professor Linne. 

Resan skedde om morgonen i sol
uppgången till Väderöarna, dit vi 
kom fram ungefär vid åttatiden den 
13 augusti, så skriver Per Kalm i sin 
Bohusresa. 

Väderöarna ligger inemot 2 mil från 
fastlandet Fjällbacka, utåt väster 
längst ut av alla öar i Västerhavet som 
tillhör Sverige. Väderöarna består av 
åtskilliga små öar och holmar och 
mest av höga berg, där endast va nlig 
ljung väx te. Emel lan bergen fanns 
dock här och där vackra backar och 
lundar, som var örtfu lla. Dock bestod 
dessa öar mest av sumpiga myrar. 
Stor lövskog påstods att det varit här
städes i forna tider, men nu var de 
borta tack vare att bönderna låtit ge t
ter och bockar gå lösa .därstädes även 
vintertid. 

Det berättas om en trädgård på Vä
deröarna, som det fanns många säg
ner om: en ~an hade gått i tankar på 
ön, till dess han va r ute i den skönas
te trädgård. De underbaraste äpplen 
som tänkas kan, fanns i denna träd
gå rd , varav mannen plockade så 
mycket han kund e bära ner till båten . 
Därefter återvände han för att kunna 
plocka mera äpplen, men kunde inte 
finna trädgården. Det sägs att om 
man med flit söker efter denna träd
gård skall man aldrig finna den 
samma. 

jättegrytor, som de kallas för, fanns i 
bergen, liksom även i land. 

Begra·.ningsplats, stor som en liten 
stuga med uppmurade gråstenar, 
fanns på en av öarna. Där begravdes 
dl.: döda, som dött på skeppen , vi lka 
legat i hamnen. 
Skeppshamnen för mindre fartyg är 
på sydvästra sidan av storön. En sten 
ligger strax där bredvid och är så stor 
att 3 ii 4 karlar med möda kan vä ltra 
runt densamma. På övre sidan står 
uthugget: Sno mig kring, så skall du 
få se en underl ig ting. På sidan tvärt
emot ska ll stå en hop obehagli ga ord , 
så att de som vänt stenen och läst 
samma skrift, fort vältrar tillbaka ste
nen som den först låg. 

Vad fan ns det för djur på Väderöarna 
i mitten av 1700-talet. Orm hade än 
nu aldrig någon sett. Däremot hade 
en varg varit syn lig. Denne varg hade 
en kall vinter, då isen nyss lagt sej, 
gått över från fastlandet, men som 
isen strax därefter gått upp hade va r
gen ingen möjlighet att återkomma 
til l fastlandet utan dött av svält. 

Floran var mycket riklig på ön både 
vid stränderna, på bergen, i berg
springorna, på backar och ängar lik
som i myrar och djupa vattensam
lingar . 

Djuren på ön, såsom kor lät de om 
sommaren gå ute både dag och natt. 
När de skulle mjölkas om sommaren 
skedde det 3 gånger dagligen, och 
under vinterhalvåret två gånger. Av 
mjölken kokas sötost. Likaså är det 
med fåren, och av deras mjölk blan
das den de tagit av kor och göres till 
ost. Desto fetare och mäktigare ju 
mer fårmjölk som är i densamma. 
Fårmjölk sägs att den ska ll va ra gan
ska god till välling. 

Efter resan till Väderöarna reste Per 
Kalm til l Kville Kyrkoherdegård, som 
låg c:a en halv mil från Fjällbacka. 
Vägen var stenig, sumpig, backig och 
eländig. Berg, backa r, dalar och allt 
över hela Kville socken var skoglöst, 
beväxt endast med ljung. En intres
sant beskrivning att jämföra med da
gens delvis skogklädda berg. 

Gärdesgårdarna ingen undantagen, 
va r alla av sten. De var här som på 
alla andra ställen i norra delen av Bo
huslän , uppresta så att den ena ste
nen var stapplad uppå den andra. 
Stengärdesgårdens bredd va r ej mer 
än stenens bredd. Man kunde ej nog 
förundra sej över att boskapen, som 
gick inne i hägnaderna ej gick över 
och igenom dessa gärdesgå rdar. 
Stenmuren var ej sta rkare än att de 
gick att sparka omkull nästan va r som 
helst. Det slog mej då den tanken, 
fortsätter Per Kalm , att dessa djur ej 
hade lärt sej den ovanan att force ra 
dessa hinder. Detta bekräftades även 
av bönderna. I and ra länder såg man 
inte det ringaste tecken till gärdesgår
dar eller inhägnader, men detta oak
tat gick djuren på trädes-gården , 
bredvid den sådda säden, men sä llan 
såg man eller märkte att de rört de 
sådda åkra rna. 

Svin såg man överallt, vi lka var tjud
rade på de gröna och gräsfulla stäl len 
vid gbrdarna. 

Havsmänniska hade jag i hela skär
gården hört talas om, liksom av den 
man jag träffat i Fjällbacka, och där
för frågade jag kyrkoherden hur det 
förhöll sej med den saken. Han lik
som hans fru svarade att de tala t med 
den gamle mannen som sagt sej ha 
fått en såda n havsmänniska. Mannen 
ifråga var bosatt i Fjällbacka , en from 
och enfaldig man. Berättelsen som 
kyrkoherdeparet hörts berättats var 
följande. Då mannen ifråga hade haft 
ute sina krokar och kom för att vittja 
desamma kände han att det va r 

mycket tu ngt och trodde därför att 
han fått någon stor fisk. När han fick 
upp kroken blev han al ldeles för
skräckt ty på kroken satt en fisk, vi l
ken till midjan såg ut som ett litet 
barn, men nedre delen av kroppen 
var en fisk. Kroken hade gått igenom 
läppen på detta havsmonstrum, som 
lät och grät som ett barn. Gubben 
visste inte vad han skulle göra, men 
omsider drog han upp eländet. Där
efter tog han varsamt ut kroken och 
satte den underliga fisken i aktern på 
båten. Då kom mannen ihåg att han 
hört säjas att det kommer hårt väder 
när något sådant händer. Därför tog 
han va rsamt i havsdjuret och sa: 
" Gör du inte mej eller mina något 
ont så skall jag inte göra dej något. 
Med dessa ord släppte mannen havs
djuret i sjön, satte skyndsamt till segel 
och for mot Fjällbacka, och när han 
hunnit till stranden blev det ett fruk
tansvä rt oväder med sådan storm att 
han aldrig sett dess like. 

Ur en annan källa berättas att vid 
riksdagen 1738 begärde al lmogen i 
Bohusläns norra skärgård att åter få 
rätt att fritt fiska hummer och sä lja 
fångsten till holländska uppköpare. 
Likaså beslöts att hummer fiskad mel
lan Strömstad och Bovallstrand fick 
sä ljas i Strömstad och exporteras där
ifrån eller från Havstensund och Fjäll
backa. Detta är det första årtalet där 
jag funnit Fjällbackas namn nämt. Ta
num är visserligen inte förmöget men 
har ett i jämförelse med landskapet i 
övrigt vä lskött jordbruk, med makrill
fiske och tegelbränning som binä
ringar. Mycket sjöfolk bor i socknen. 
I Kville härad är välmågan ojämnt för
delad, men fattigdom en överväger. 
jordbruket är också här den viktigas
te näringen, men i synnerhet vid 
Fjällbacka drivs ett stort fiske, scrn 
gör denna ort till det livligaste av lä
nets sa mtliga fiskelägen. 
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Dramatiska former tog schartaunis
mens genombrott i Kville. Något år 
efter kyrkoherde Holmqvists an
komst till pastoratet anmäldes han till 
domkapitlet aven lanthandlare i 
Fjällbacka, dels för att ha väckt för
argelse genom barska personliga ti,ll
rättavisningar i kyrkan, dels för att 
han förklarat tillverkare och försäljare 
av brännvin för djävulens verktyg. 
Anmä laren var själv brännvins
handlare och ansåg sig angripen i sin 
lagliga hantering. Samme anmälare 
anklagade Holmqvist inför jK för att 
ha tagit för höga ersättningar för kyrk
liga förrättningar. 

Häradsrätten dömde honom också 
härför till avsättning, men Göta Hov
rätt undanröjde domen. Däremot 
dömde Hovrätten Holmqvist till var
ning inför domkapitlet för hans ytt
rand e mot brännvinshanteringen. 
Vid en av de många anmälningar mot 
Holmqvist som strömmade in till 
domkapitlet, 'för att han vägrat för
sam lingsbor tillträd e till nattvarden. 
Traditionen har åtskilligt att förmäla 
om väckelsens ' förmåga att även till 
det yttre omskapa en församling eller 
en bygd. Kville särskilt Fjällbacka, un
der kyrkoherde Holmqvist var en 
mäktig man som visste ta syndarna i 
hampan så det kändes. Hans omvän
delsemetoder var originella och 
stötande för många, men inte desto 
mindre verkningsful la. Han drog sej 
inte som jag påpekat att peka ut folk i 
kyrkan och hota dem med bibelns 
alla fruktansvärda straffdomar om de 
ej bättrade sej. Holmqvist tog inte 
hänsyn tifl person , utan anklagelser
na drabbade fattiga som rika. Detta 
senare förhållande kom en del rabal 
der åstad för samhällets stöttepelare 
var inte vana att bli behandlade på 
det sättet från prästerskapets sida . 
Anmäln inga r haglade som tidigare 
påpekats också över den djärve präs
ten. 

Alf Edvardsson 

KONSUM ~'J 
Fjällbacka 

Välkomna till oss 

Vi löser Edra matproblem inför julen 

Vi önskar våra vänner kunderna 

En God Jul och Gott Nytt Ar 

Tel 0525-31141 
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I ndustrihuset N ET AB 

Indus trihuse t vilket uppfördes för ca /O ar sedan är beläget I närhett' 1J al' JcirulJd 
Invcnllng Fabriken. 

Efter det kommunen blev äga re til l 
fasti gheten i våras, har överlägg
ningar fö rt s med ett flertal fö retag 
som förk larat sig vara intressenter. 
Ännu har dock ej något slutligt avtid 
kunnat slutas. 

I höst har vi va rit mycket engagerade 
i ett smålandsföretags intressen fö r en 
verksamhet i lokalerna. Emellert id 
var ve rk sa mhetens art knuten till en 
svår bransch , int ressen ternas krav på 

kommunen som hyresvärd onorma
la, va rför kommunsty relsen ansag att 
vi sku lle vänta med att knyta upp tas
tigheten. 

, Kontakte r finn s, vissa överläggningar 
sker. Vi hoppas att inom rimlig tid ha 
träffat intressenter som finns i en in
tressa nt bran sc h och som kan skdpa 
ett hyggligt antal arbetsti llfällen i de 
härl iga lokaler som det utan tveka n är 
i NETAB. R.H. 

Lagfarter i norra Bohuslän 
Eva Hammarstra nd, Engelbrektsga
tan 67, Göteborg, pa Gal ease n 5 
Fjällbacka , som hon för 150.000: - kr 
köpt av Ca rina Mogerfeldt. 

Maj Mide, Vårvägen 29, Skövde, pa 
Edsten Nedergården 3:"18, Kvi lle, Ta
num, som hon fö r 120.000:- kr köpt 
av Mark och Husproduktion AB. 

Tanums kom mun pa Bräcke Nedre 
2: 11 Kvi lle, som de för 2.150.000: 
kr köpt av Nordlunds Elektro-Tek
ni5~C! .Ä.R. 

Iri s W ickberg, Hjalma r Braningsga ta .. 
2 A, Uppsa la , på jore 7:33 Kvill e, Ta
nu m, som hon för 200. 000:- kr köpt 
av Britt-Li s Borglin-Ringström . 

Anna Andersson , Vidingen , Fjäll
backa , på Y, av Vidingen 7:6 Kville, 
Tan um, som hon för 110.000:- kr 
köpt av V il hel m Anders>o n. 

Hjö rdis och Evald Assmundsson, 
Doktorsvägen 14 B, Hovas, pa Öds
må l Norgarden 2:18, Kv ille, Tanum , 
som de fö r 200. 000: - köpt av döds
boet efter El frida M aria Engberg. 

Ull ivi Högberg, Stighultsgatan 4, 
Eskil stuna, pa Y3 av Bräcke Nedre 
2:38 Kville, som hon för 133.000:- kr 
köpt av Kersti n Er icsson . 

1 ngegerd johansson , Lövskogsasen 
16, Billda l, pa Y3 av Bräcke Nedre 
2: 38, Kville, som hon tö r 133.000:
kr köpt av Kerstin Eri csson. 

Christina Grunevald , Prästgardsgal. 
4, Göteborg, pa FJällbacka Strandolll
råde 3:22, Fjällbacka, som hon för 
300.000: - kr köpt av Ingrid 8erner
man. 

Ern st Islander, Lindgal. Hl, Västra 
Fröl unda, pa jo re 7:64, Kville, SOIll 
han fö r 185 .000 :- kr köpt d V Björn 
Runmarken . 

Hans Li be rman, Schebergsga t, 21 , 
Göteborg, på Dyngönl :2 1, :'.ville, 
SOIll han fö r 350.000:- kr köpt dV 

Dödsboet efter Greta Carling. 

["l1ra mnin gar av 

tavlor ut föres! 

MATERIAL I LAGER -

ALQOT TOREWI 
fJ ÄLLlACKA 

TELEfON o~25 / 3 1 071 

Fjällbackd-Bladet 

Fjällbacka historier! 
Vid den t iden då det började bli po
pulärt att direktörer och likställda 
skulle åka till västkusten som badgäs
ter, hade fi skarna som extraknäck att 
segla ut Illed badgästfamiljerna till 
någon holme. Fö ljden blev att det 
blev ganska litet f iskat under den tid 
badgästerna fa nns kva r, förtjänsten 
va r bättre att segla badgäster, och så 
va r det inte ovanligt att fiska ren blev 
bjuden på en och annan nubbe av si
na fina passagera re. O lll någon 
" landkrabba" frågade fi skarna när de 
stod och hängde vid Glada Hörnet i 
Fjäll backa, va rfö r de inte va r ute och 
fiskade, fick de som regel till sva r, 
" Dä fenns ente fesk i va nt" . När se
dan badgäste rna rest hem igen, bör
jade man åter fiska och landa fisk 
som fö rut. Detta fö ranledde en gam
ma l stenhuggare att fä lla fö ljande ytt
ra nde: "Dä va då tur atte badgästera 
ha fo re tebaga, så en kan få köbe fesk 
igen, fö r dä ä klart atte dä va döm ma 
söm skrämmde väcke n m'i si tt plas
ka ne i va nt" . 

Fjällbacka kyrka skulle moderni se ras, 
och bland annat skulle man då ordna 
med centralvärme. Men då kyrkan är 
belägen på berget, va r man tvungen 
att spränga sig ner i detta för att 
kunna ordna ett pannru m. Ett lag ar
beta re åtog sig sprängningen, seda n 
man tagit hål i kyrkgolvet. Man borra
de i fle ra dagar men när det va r klart 
för sprängning var gubbarna i kyrkrå
det oroliga för att kyrka n skulle kun
na skadas av detonationen, va rfö r 
man til lka llade en expert på området, 
en gammal bergsprängare som vi kan 
kalla fö r Karlsson. Han tittade på 
bo;rningen och fö rhörde sig om hur 
mycket dynamit man beräknade lad
da med, va refter han yttrad e: ja det 
skall jag säga er, att skjuter ni så som 
ni har beräknat så flyger hela kyrka n 
ti ll h-vete. Man föl jde bergspränga
rens råd och sköt på ett annat sätt, 
och man fick si tt pannrum utan att 
kyrkan blev skadad. 

När det skall dukas upp till fest 

för såväl små som stora sällskap 

(upp till 200 gäster) 

S lra VId res /o LA ra I'1CJeVl 

Jjä llbacka H aosbad 
och Grebbestads Gästgivaregård 

D A N S 
Telefon 0525-11256, 31208 

Vägen till körkortet går genom 

Fjällbacka Trafikskola 
Elof Davidsson 

Tel 0525 - 20430 

Välkomna! 

Omdöme - Ansvar - Hänsyn 



Fjällbacka-Bladet 

Många -och d u ktiga elever 
vid Sälviks simskola 

I det kyliga vädret samlades alla dellagarna i lä för berget medan promotor 
Klasse Möllberg underhöll med sång ull gltarrspel/ore promouonem borlan. 

Li ksom under de senaste ären var det 
även under denna säsong ett väx lan
de och kyligt klimat under tiden iGr 
simskolans verksamhet. Det oaktat 
hade simskolan ett högt antal elever, 
vilka visade ett stort intresse att del
taga. 
Mycket folk hade lägrat sig pa Sälviks 
badplats inför den stundande promo
tionen. Simlärare var även i ar Christi
na Olausson och Maria Link. Olaus
son hälsade samtliga välkomna och 
redogjorde för simskoleverksam
heten, det mänga ganger ogästvänli
ga vädret, samt elevernas intresse 
och stora kunnighet. Därefter töljde 
underhållning av promotor Klasse 
Möllberg, som sjöng till eget gitarr
ackompanjemang. Han delade även 
ut förtjänsttecken och diplom till ele
verna. En grupp maskerade elever 
underhöll med uppvisning av vatten
Iekar . Promotor Klasse Möllberg assi
sterad av Christina Olausson be
krans;,de eleve rna efter deras uppvis· 
ning i simkonsten. 

Fc..ljande korades tillmärkestagare: 
Guld med emalj: Karin Abrahams
son , Lena Lindberg, Mona Fran ze n. 
Guldmagistern: M. Eriksson, Ulrika 
Ekström. 
Silvermagistern: Agneta Engberg, 
Eva-Lotta Eriksson, Helen Gustavs
son, Sofia Obstfelder, Annika Ekman. 
Bronsmagistern: Jessika Engberg, 
Maria Karlsson, Pernilla Karlsson, Jo
nas Wrene, Mia Nordström, Fred rik 

Ekman, Katarina Kristiansson , Mattias 
Lamotte. 
Kandidat: Malin Ekstrand , Sebastian 
Harryson, Camilla Andersson, Lolla 
Hugosson, Camilla Hansson, M. 
l ordhäll , Fredrik Tedbom, Henrik 
Warne, Lotta Klacker, Katarina jä
rund. 
Silver: Ingemar johansson, Annika 
Gustavsson, Helen Örlling, Annika 
Uttgren, Daniel Uttgren, Charlotta 
Lundblad, Veronica Franzen , Eva
Britt Hultman, Anna-Karin Lundberg, 
Kristina Äsberg, Fredrik Gundmark. 
Brons: Anna Harrysson, Annika Klar
qvist, Jasmine Hansson, Martin Hans
son, Nicklas Grimslätt , Maria Karls
son, Patrik Gundmark, johan Lind
berg, Anders Jonasson, Emilie Ek
man, Caroline Ekman, Anette Ek
ström, Ulrika Wiliamsson, Oskar 
Karlsson. 
Fisken: Linda Gustavsson, Kla s Pers
son , Annika Blomqvist, Patrik jonas
son, Ingmarie Juliusson, Patrik 
Kristiansson , Annika Granqvist. 
Silvergrodan: Björn Abrahamsson , 
Magnus Krantz, Cecilia Ahlzen , jonds 
Malmström. 
Baddaren: Sofia Karlsson , Tomas 
Hansson . 
järn: Ulrika Axelsson, johan Matts
son , Linda johansson, Linda Klacker, 
Hans-Fredrik Gustavsson, Linda 
Berg, Fredrik Warne, Linda Sjölund, 
johan j jrund, Annika Har1sson , Tina 
Nordström, Marind Crdnqvist. 

~8 FRITIDSKLÄDER FÖR STORA OCH SMÅ ~~ 
8S VI HAR JULKLAPPEN NI VÄNTAT PÅ 

f:A ROGERS EKIlPERING 
TEL. 0525 - 31007 FJÄLLBACKA 
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Tomtindelning i Fjeli
backa år 1900 
Till Konungens befallningshafvande i 
Göteborgs och Bohus län , Göteborg. 
Med hänvisning till vidfogade proto
kollsutdrag få undertecknade här
med å Fjellbacka municipalsamhälles 
vägnar vördsamt anhålla om förord
nande för vice Kommissionslandt
mätare F.A. Busck att verkställa upp
mätning och tomtindelning af strand
lägenheten Fjellbacka, belägen uti 
Qville socken och härad. 

Fjellbacka den 12 april 1900 
A.E. Lindfelt 

O.A. johansson, C.R. Stubelius 
A. Tobiason, j. johansson. 

Redan den 5 juni 1900 underskrev 
Landshöfdinge Embetet i Göteborg 
den resolution i vilken v.Kommis
sionslandtmätaren F.A. Busck förord
nas att den i ansöken omförmälda 
förrättningen i laga ordning verkstäl
la. Undertecknat å Embetets vägnar. 
W.M. Lundin, Ernst Thorin. 

Den 22 Oktober år 1900 inställde sig 
landtmätare Busck på förrättnings
stället (Adolf Magnusson Ödsmål) 
jämte skiftesgodemännen P. Ekelund 
och johan Simonsson samt följand e 
af förrättningen beroende: 
Från hemmanet Ödsmål: fröken Olga 
Falck och Adolf Magnusson , från 
hemmanet Lersten: Oskar Larsson, 
Carl Eliasson och Fru Kristensson, 
från municipalsamhället: kapten O .A. 
johanssson, Skollärare j. johansson 
samt Skepparen Kristian Dorthe, hvi l
ka voro af samhället valda att närvara 
vid förrättningen (Bilagan A.l Doktor 
E. Lindfelt, Fru A. Wetterman, sko
makare Setterlind m.fl. Efter godkän
nande av förrättningsmännen följde i 
4§. lo. karta öfver utmarken till 2 
mantal Lersten, upprättad år 1853, 
fastställd 1859. 
20 karta öfver Ödsmål 3/4 mantal 
Nordgård och 1/2 mantal Innegår
den, upprättad år 1856, fastställd 
1860, 
30. karta öfver strand lägenheten 
Fjellbacka upprättad genom kopie
ring af äldre kartor år 1879 af R.T.C. 
Busck, samt 
40. beskrifning till karta öfver Fjell
backa upprättad vid tomtindelning år 
1880 af R.T.C. Busck. 
I 5 te paragrafen upplyser municipal 
samhällets ordförande, Doktor A.E. 
Lindfelt, att samhället köpt af hem
manen Ödsmål Nord och Innegårdar 
ett område betecknat med A, af hem
manet Lersten med C. samt af 3/16 
Ödsmål Sörgård den del af littra B, 
som är belägen inom ägolotten Litt. A 
samt att öfriga områden å kartan, det 
mellan A och C belägna, till 5/16 
mantal Ödsmål Sörgården och det 
med D betecknade Fru Kristensson i 
Lersten. 

I 6te omtalas att i Lersten och Öds
måls kartor av 1854 och 1860 års skif
ten af tagits vid sjön mindre områden 
till gemensamt begagnande till tomt
platser för strandsittare; och är det 
dessa områden, som hemmanen för
sålt till municipalsamhället. 

I 7e § omtalas att i de delar af samhäl
let som afsöndrats från Ödsmål Nord
och Innegårdar, finnes en del tomter 
som med full egandrätt egas af enskil
da personer inom samhället och voro 
af dessa tillstädes Fru Wetterman, 
Skomakare Setterlind, Kapten C.E . 
Falck, Fröken L. johansson, Carl Lars
son, Kapten Olofsson, samtl iga före
visade köpebref å innehafda tomter. 
Dessutom upplystes att Fröken Falck, 
Fru Hansson och Kapten Carlssons 
Sterbhus äfven ega inom samhället 
friköpta tomter. 
I § 9 meddelas att de gamla kartorna 
ej kunde användas vid tomtindel
ningen varför en ny konceptkarta 
upprättats. 
I § 10 meddelades att uppgång av rå
gången mellan samhället och hem
manen måste uppskjutas till månda
gen den 19 November då gränserna 
enligt de gamla kartorna sku lle vara 
inlagda på den nya kartan. 

Fjellbacka den 22 Oktober 1900 
På Embetets vägnar 

F.A. Busck 
justeras: j. johansson, C. Dorthe, 
O.A. johansson 
Såsom gode män och vittnen: P. Eke
lund, johan Simonsson. 

Den 19 November hölls nytt sam
manträde med i stort sett samma per
soner närvarande. Enligt §§ 14 och 
15 uppgicks gränserna mot hemma
net Ödsmål Sörgården och mot Öds
mål Nord- och Innergårdarna vilka 
gränser av egarne godkändes enl. bi
laga E. Då ej mer kunde medhinnas 
tillsades vederbörande att infinna sig 
följande dag, då rågången mellan de 
friköpta tomterna och samhället 
kommer att bestämmas. 

Den 20 November sammanträdde 
samma personer. Köpebref framläm
nades för, Fröken johansson f.d . 
Florö Fru Olofsson, Fru Wetterman 
(nya 'hotellet) Fru Hilma Falck, Carl 
Larsson, Skomakare Setterlind, Fru 
Karlsson född Bunsen, Fru Valborg 
Hansson, Fröken Falck och Olle Kris
tensson i Bräcke. Med undantag af 
Fru Carlsson och Carl Larsson, hvilka 
skulle vidare rådgöra, antogs en före
ning om tomternas storlek. Utstak
ningen fortsätter den 21 November. 

Den 21 November fortsätter förrätt
ningen med samma ombud för egare 
och samhället. Enighet hade nu nåtts 

forts. sid 12 
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Tomtindelning .... 
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om gränserna varför vid nytt sam
manträde den 23 November gränsen 
underskrevs av samtl iga närva rande 
(Bilagan F.) 
Sedan Rågngarna såväl omkring sam
hället som omkring de friköpta tom
terna nu bl ifvit bestämda genom in
gångna föreningar kommer tomtin 
delningen att företagas med början 
nästa tisdag. 

Nästa protokoll som skildrar afs lut
ningen af rågångsutstakningen om
kring Fjellbacka municipalsamhälle 
är dagtecknat den 9 juni 1901. 
En ny godeman Hans johansso n i Ed
sten infann sig nu liksom Anton An
dreasson i Edsten som ombud fö r 
Qville församling, enl. kyrkostäm
mans förordnande (Bilaga G). 
I § 32 meddelas att v id utstakningen 
af samhä llets tomter, som skett under 
November och December månader 
sistl idet år, hade Landtmätaren fått 
kunskap om att Qvi lle fö rsam ling äg
de den tomt, der skolhuset är stående 
jemte ett om råde deromkring. 
Det framlemnades ett gåvobref af 
den 12 oktober 1876, af hvi lket in
hemtades att tomten efter det nya yt-

. måttet är 1326 qvadratmeter. Då inga 
granser angi fves i gåvobrevet träffade 
resp. omblid fören ing om tomtens 
läge och upprättades förening (Bil. H) 
I § 35 begär samhä llets ombud vissa 
tillägg bl.a. Slaktare j.L. Anderssons 
tomt, Ca rolina Larssons tomt och 
tomterna omkring kyrkan och prest
gården. Efter en stund s överläggning 
mellan Fröken O lga Falck och kyrko
stemmans ombud A. Andreasson 
träffades öfverenskommelse so m in
togs i en särskild förening (Bilaga I). 
Gränsen omkring Carol ina Larssons 
tomt godkändes af fröken Falck. 

I 38 § beslutade förrättningsmännen 
efter öfverläggning: att kostnaden för 
dagens sammanträde betalas till hälf
ten hvardera af Qville församling och 
mu nicipalsa mhäll et, 
att godemännens räkninga r i öfvrigt 
bE.talas till hälften hvardera af ega rne 
till de friköpta tomterna och rågran
narna samt municipalsamhället efter
som de i fö rrättningen tagit del, 
att landtmätaren s arvodesräkning be
talas af ega rne till de friköpta tomter
na, sa mhällets rågrannar sa mt muni
cipalsamhället efter som de i fö rrätt
ningen tagit del. 

I 40 § meddelas att ehuru fö rrätt
ningen icke i sin helhet är avs lutad , i 
det åtskilligt arbete återstår, hvilket 
dock är af beskaffenhet att det icke 
påka llar godemännens närva ro, 
kommer detta protokoll nu att juste
ras och godemännens räkning att ut
gifvas . 
I 41 § omtalas att protokollet justeras 
och sammanträdet upplöses . 

Fjällbacka den 9 januari 1901 
på Embetets vägnar 
F.A. Busck vice komm iss ionsl. 

Förestående protokoll är uppläst och 
godkänt. Olga Falck, Anton Andreas
son , Chr. Dorthe, Hilmer Dahlqvist, 
O.A. johansson, jonas johansson . Så
som gode män och vittnen: johan Si
monsson Bodeland, H.P. johansson 
Edsten . 

Bebyggda sam t utstakade tomter på 
hemmanet Ödsmål. 
Siffrorna efter namnet avser areal i m 2 

l . Skolhuset tillhörigt, Qville försam
ling. Friköpt tomt 1163. Kyrkvägen 
ligger till en del inom denna tomt och 
är i dess area l intagen. 2. Utstakad 
tomt ti llhör småskolan 653, 3. Dahl
qvist och Fredlund (Bostad) 541 , 4. 
utstakad tomt (nu allmän plats) väst 
om kyrkan 481 , 5. julius Norlander 
294,6. utstakad tomt, nu Ru ne joh ns
son 410, 7. Albert Tobiasson, nu Alrik 
Aronsson 431 , 8. utstakad tomt nu 
Församlingshemmet 396, 9. A. To
bi asson, nu Stubelius 422, 10. 
utstakad tomt Bror Andersson, nu 
Almnäs 361, 1l. utstakad tomt Fol
kets Hus, nu G. Edlund 385,12. Lo

'visa Persdotter, ri vet 324, 13. j osefina 
Olsdotter, nu Eitel Karlsson Sth? 241, 
14. Anders Bräck, nu Leif Granqvist 
338, 15. Ca rl Albert A lfredsson, nu 
Gustaf Granqvist 136, 16. Henrik 
Hansson i Malen, nu badgäst 25 1, 
17. Hans Hansson, "u Gustav Sö
rensson 161 , 18. Augusta Petters
dotter (Stöt-Augusta) nu Gunnar 
Persson 187, 19. Carl Adriansson 
(Store Carl ) nu badgäst 118, 20. Hen
rik B Hansson Lavold, nu Bäckström 
232,21. Olle Hansson Smed, nu Ed it 
Meyer 140, 22. jonas Alb in Åker
ström, nu Billy Hack lou 375, 23. Pet
ron ella Pålsdotter, nu Carl Olsson 
177, 24. Fru Carlsso n Oscar johans
son nu T. Må nson, Lidingö 173, 25. 
utstakad tomt Carl Olsson 260, 26. 
Fru Backel in Stava Berg nu Arne 
Karlsson Edsbyn 241, 27. Dahlqvist 
och Fredlund (Verkstad) nu Lenna rt 
Fredlund 188, 28. Carl Olofsson på 
Knatten, nu Al ri k Aronsso n 236, 29. 
Henrik Carolusson Brink, nu Tjäder 
168, 30. Carl August Malmberg, nu 
K.R. Krantz 264, 31. Amalia Berggren 
Kinkom och Eva Andreasdotter, nu 
Eklund 141,32. Adolf Berntsson Vi k
tor Lind , nu Lydia Aron sso n 158, 33 . 
Edvin Lundström, nu Ku rt Walden
ström Stockholm 115, 34. Hans An
dreassons enka, Vigo Olausson 130, 
35. Aron Svensson, Ragnar Lundblad 
95, 36. August Bergman , Vallin och 
Hallberg nu 109, 37 . Ca rl Samuels
son, nu Franc isca Lindberg 69, 38 . 
Amal ia Lundström nu badgäster 139, 
38V, . Olof Pålssons arvingar, 39. Elis 
johansson, barnbarnen Östergren 
130, 40. utstakad tomt Amalia Lund
ström 195, 41 . . Anders Carl sson, 
Möre Bohlins arv i Sannefjord 218, 
42. Oscar Pettersson sonsonen jan 
Pettersson Göteborg 205 , 43. Anders 
Dahlström , nu Lenna rt Svensson 222, 

44. j ohan Olsson Vikborg, nu Arne 
Fredlund 224, 45. joel johansson dot
ter Helga 236, 45V,. Carl Pålsson 220 
nu gatumark, 46. Carl Larsson i 
Käriid , Heinrich Wittig 238, 47. Sko
lans uthus, nu Bertil johansson baga
re 168, 48. Miss ionsföreningen, 
Truedsson, Carl Carlsson 176,49 . frö
ken Charlotta johansson Florö, fri
köpt Gunda Wen. 533, 50. kapten 
j.A. Olofsson friköpt, nu Monika 
Hellberg 116, 51. O lle Kristensson i 
Bräcke, friköpt Lund ström badgäst 
244, 52 . Andreas Hansson, Hulda 
Rodin , Roy Karlsson 145, 53 . janne 
Killander, Björn Berg Drottningholm 
125, 54. Otto Fjellström, nu HelIgren 
Norrköping 121 , 55. johan Lund
ström, nu Heligren Norrköping 248, 
56. C.A. Hjort, Tru edsson, Lundblad 
Kuskaiuren 284, 57. Sofia Andersson, 
nu David Sette rlind 11 8, 58. Olle 
Kristiansson , nu David Setterlind 224, 
59 . johan j. Bräck, äges nu av Stora 
hotellet 193, 60 . Leonard Svensson 
äges nu av sonsonen Rune Svensson 
93, 60V,. Hil mer Bräck nu gatumark. 
61. Kapten O.A. j ohansson äges nu 
av Gunnar Sörensson 145, 62. 
Alexa nder j ohansson Bas, äges nu av 
Richard Holmgren 99, 63. Skomaka
re O lle Setterlind, friköpt tomt, nu 
badgäster 98, 64. Anna Wounsch 
ri vet, äges nu av Elsa Falck 105, 65 . 
Kapten Carl Falck äges nu av Elsa 
Falck, friköpt tomt 22 1, 66. Kapten 
O .A. johansson, Kana, Marken, nu 
Stora hotellet 406, 67. Fru Valborg 
Hansson = Stora Hotellet, friköpt 
tomt 445, 68. fru Aug. Wetterman 
marken äges nu av Stora hotellet 294, 
69. Carl Larsson äges nu av Roger 
Karlsson 446, 70. Kapten Hilmer 
Karlsson nu av arvingarna 529, 71. 
Fru Wetterma n, f riköpt tomt, nu Nil s 
Kar lsso n 650, 72. Kapten j .A. O lofs
son, friköpt tomt, nu Nils Karlsson '?(J, 

73. Fröken O lga Falck undantagen 
vid köpet Inga Hansson 643, 74. 
Anna Wounsch, nu Wicke Widelius 
463, 75. Lovisa A ndersson Livröd, nu 
Klippan 237, 76. Fru Va lborg Hans
son, fr iköpt tomt hotellet upppack
ning 634, 77. Kapten C. Carlsson 
Sterbhus, nu Trädgårdsaffären 231, 
78 . Fröken Olga Falck, nu Bengt 
Richardsson 107. Summa 21008. 

Fjäll backa-Bladet 

Bebyggda och utstakade tomter å 
hemmanet Lersten . 
79. Fröken Linderot, nu bagare jans
son 169, 80. Kapten johan Olsson, 
nu öppen plats 241 , 81. Nestor 
Aronsson nu sonen Erik Aronsson 
221, 82. Andr. johansson arfvingar, 
Ella Isaksson 566, 83. Lovisa Olssons 
arfvi nga r, nu G reta Alsen 219, 84. Ut
stakad tomt A lfred Berg, nu Harry 
Rapp 313, 86. jonas Kjellstorp, j . 
Krantz, nu ingrid o Axel joha nsson 
129, 85. Mortana Åsbe rg, nu Bo 
Reichenberg, badg. 362, 87 . Aron 
Hanssons arv, fru Flodin, johanna 
Hansson, nu Flodin 472, 88. Båtsman 
Dahlgren, A ina And reasson 206, 89. 
Heri vard Korneliusson , johan Krantz, 
Carl Olssons arv 364, 90. johan 
Petter Berggrens arf., nu Dagny 
Hansson 192, 91. j ohan Edlund , nu 
Elsa Bergqvist 29 1, 92 . Beata Kris
tiansdotter Va lö johan, nu badgäster 
303, 93. Oskar Berggren, skräddare 
johansson, nu badgäster 294, 94. 
Carl Malmberg, nu mågen Gustaf 
Bergqvist 308, 95 . utstakad tomt Rag
nar Fjellström 338, 96. Hilmer An
dreasson nu Arne Övergaa rd 111 ,97. 
utstakad tomt Este r Korneliusson 230, 
98. Do: Ka rin Berggren 330, 99. Do: 
Olle juliusson 279, 100. Do: Lexi An
dersson 270, 101. Do: Sylve Bräck 
264, 102. Do: Ture Krantz 253, 103. 
johannes Hansson 139, 104. ViIheI
mina Olsson, Apotekare Skarstedt 
badgäst 99, 105 . Kapten Lund , nu fru 
M . Ryden badgäst 220, 106. Oskar 
Fäldt, nu Alf Aronsson 153, 107. 
Frans LyselI Ågren nu badgäster 250, 
108. j.R. Hvalström nu Ingbritt Eng
berg 562, 109. utstakad tomt, nu Eng
berg? 225, 110. David Bernhard Hin
te, nu Hagberg 236, 111 . johan 
Hansson nu Hagberg 304, 11 2. Al
fred Unger, Gustaf Unger, nu Carl i 
Svälte m.fl. 259, 11 3. Skollärare j. 
johansson, R. Paulsson, Bil skollärarn 
384, 114. Conrad Berggren, Klas 
Berggren, nu badgäster 437, 115. ut
stakad tomt Håkebackens sko la 
2950, 116. utstakad tomt Per Andren 
228, 11 7. utstakad tomt johan Klädt 
arv. 227, 118. utstakad tomt Per An
dren, Birger Andren badg. 233, 119. 
utstakad tomt Adolf Karlsson , Gösta 
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Wa ldner 235, 120. utstakad tomt 
Gerhard Paulsson , nu Scheles arv. 
badg. 398, 121 . utstakad tomt Mål. 
johan O lsson, nu Scheles arv, badg. 
221, 122. Albertina Strömsten, nu Est
rid Odelius 303, 123. Albin Bram, nu 
Sven Bunsen badgäst 405, 124. Fan
junkare O. Vidgren, sena re Gustaf 
W ikström nu badg. 539, 125. Gamla 
Bruceh uset delvis från 1700-ta let A l
fred O. badg. 289, 126. Martin An
tonsson, Mårten Ellisson, nu badg . 
454, 127. Aron Bruces Arfvi ngar Aug. 
Bruce, nu Margareta Sjöblom 181, 
128. Christian Dorthe, nu arv ingarna, 
bran n 234, 129. Gustaf Andersson 
sterbhus, fabrik nu Dorthe arvingar 
164, 130. j ohannes Pettersson, 
senare (Kokerskan) brann 1928, 114, 
131. justus Akerström, senare Robert 
Akerström , brann 1928, 108, 132. 
Kapten johan A. Bruce, brann 1928, 
nu Axel pålssons 5th. 124, 133. Ed
vard Antonsson Dr. Blomgren 210, 
134. Amalia och Amanda Dorthe, 
sprängt 1928, nu Vesterberg 213, 
135. Andreas Persson, senare 
Herman Persson, nu Vesterberg 137, 
136. Kapten Olle Bruce, nu Telegraf
huset, ägare kommunen 395, 137. 
Fröken Cristine Lundgren , senare 
Hanna Bruce, nu badg. 273, 138. Hil 
mer johansson, johan Mjölner nu 
syskonbarn badg . 226, 139. August 
johansson, Pastorn. Bror till Hi lmer 
166, 140. johan Olsson Uanne i hu
set) Nu Georg Richardsson 206, 141. 
Richard johannesson, senare Nord
blom, nu Karlsson 326, 142. August 
Bruce (Math iida Bruce) nu sonen Hu
go Bruce 255, 143. August Hvalberg, 
Olle Vah lberg, nu badgäst 293, 144. 
Olof Andreasson (Pet-Olle) Sten
bäcks arv. badgäster 505, 145. utsta
kad tomt jens Hilmersson? 239, 146. 
utstakade tomter t.o.m. 155 obekan
ta ägare, 156. Betty Mellgård, ingen 
ägare, huset rivet 318, 157. johan 
O lsson (Olse johan) nu badg. 158. 
Edvard Asbe rg, Axe l Asberg, nu 
badg. 338, 159. O lle Kristianssons arv 
josefina Olsd. Berta Olsson 393, 160. 
Nestor O lsson (Olse Nestor) Alex 
Backman, nu badg. 258, 161 . Hans 
Bohlin , senare A nna Simonsson, nu 
arv. badg . 424, 162. utstakad tomt 
239, 163. utstakad tomt 216, 164. 
Martin Bohlins Enka, nu Karl-Emil 
Bohlin 239, 165. Augusta Bohlin, 
Maja Bohlin, Blenda Richardsson, nu 
badg. 270, 167. August Gustavsson, 
sonhustru An na, nu Arne Asberg 
301, 168. Ludvig Bohlin , nu Linus 
Bohlin 250, 169. utstakad tomt 275, 
170. Albin Backman, nu badg. 219, 
171. Stenhuggare August Andersson 
dottersonen, badgäster 276. 
Förutom bostadstomter uppmättes 
hel del sjöbod- och magasintomter 
med nummer 172 till och med 245. 
Till dessa får vi eventuellt återkomma 
vid ett senare tillfälle. 

Fjällbacka i november 1980 
Arne Fredlund 
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Fiskaren Anders Dorthe 

Fiska ren Anders Dorthe, va r tödd i 
Fjällbacka den 19 juni 1826. Han dog 
i Fjällbacka den 16 juni 1912. Hans 
föräldrar var fiskaren jonds Cornelius
son, född i Tanum 1787, död i FJäll
backa 1856 och hans hustru Doro
thea Ulrica Askengren, tödd I Svarte
borg 1783, död i Fjällbacka 1843. 
Dorothea var änka när hon gitte sig 
med jonas Corneliusson. Hennes tör
ste man, tiskaren Lars VingarcJ, Fjä ll
backa , drunknade pa Väderötjo rden 
den 17 juli 1810. 

Anders var yngst av sex syskon, diirav 
en halvsyster f. 1807. Hon Vdr elotler 
till Dorothea och hennes förste man 

Brudpar 
Pass 

Lars Vingard. Anders gick i davaran
de skola i FJä llbacka där undervis
ningen sköltes aven Ld. soldat vid 
namn jonas Peter Rasch t. 1785. Um 
Rasch och hans undervisning berätta
de Anders mänga historier. Skolan i 
Fjällbacka hölls da i ett ganska ny· 
byggt hus som var bel~i get pa da
varande H~jllesporten. Huset ar nu 
borta tör mer iin bO ar sedan 

1842 gick Ande rs och I;iste i o;ville tör 
elen da nyanlänele kyrkuherden c.P. 
jungberg, 1.1789, d. 185 I. Anders 
tullgjorde sin värnplikt [la l3ackalllu 
1848, samIlla ar sum danskar uch tys
kar förele krig I Danlllark, och um 

detta' krig hade Anders mycket att be
rätta. Exercistiden s längd va r da en
dastl4 dagar, men pa denna tid lär
de sig beväringarna en hel del en ligt 
Anders berättelser. 

1851 gitte Anders sig med hemma
dottern johanna johansdotter trån 
Lössgard, Hamburgsund. Hon var 
född 1829, och dog i Fjällbacka 1868. 
Etter ett par år gifte Anders om sig 
med förra hustruns syster, Inga jo
hansdotter, f. 1833. Hon dog i FJäll
backa 1901. Med sina bada hustrur 
hade Anders 9 döttrar och en son, 
samt dessutom flera barn som dogo i 
späc: alder eller voro dödfödda. Etter 
sista hustruns död sköttes hushallet 
av dottern Amalia i. 1871, död 1')35. 
Amalia var dessutom glansstrykersk,l. 
Anders var i sin kratts d,lgar en stor 
och kraftig man med fral1latanda, var 
rdk i ryggen som ett ljus till in i sena 
dlderdol1l en . H,1I1 hade t'll krdttig röst 
som hördes vida omkring, S,ll11t hdde 
ett väldigt temJ.5erament. Hilll ville 
g;jrna best;i llllll,l och talde inga IllOt-

. s~jgelser Da tog han till de "gruv,l ka
nonern,l" Han Vill' vddbruse, och 
hade god tur och stor tiskelycka vid 
de tisken SOIll da törekolll h;irolll 
krlllg. lian va r en av de tunglv,lnde 
fiskarna som dav,Hande Illyndig
hetellld v~inde sig till n:ir det g~llld(' 

tragor ,lllgjende tisket. Uncler sill 
fiske t [la 1870- och dU-tdlet dnsdgs 
han so m ganska välb;irgad. Under 
denna tid var han ;iven uppköpdre dV 
hummer och ostron som hdn salele 
till grosshandlare I Uddevalla och 
Göteborg. 

Han hade ett enastaende gott minne 
samt var fralllstaend e i huvudräk
ning. Han var en Ill:istare til l att be
rätta historier av olika sldg. H,1I1S son 
CHI, L Id7b, tor i sin ungdom till 
Amerika d:ir han clog 1959. Uaktat 
Anders hacle sa I1ldngd barn, Ilnns 
det numera inga avkomlingar till ho
nom i Fj~illbacka eller trakten h:Hum
kring . H,lIlS stora tina hus SUIll hall I;it 
byggd 11175 brann ner vid den stora 
brandl'n i Fj;illbacka 1928. 

Fjällbdckd den I m,m 1')74 
johan MJölner (Syste rsullson till 
Anders Dorthe) 
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91-åring hyllades 

Fru Ella Isaksson hyllas. Under sill besök på Kville Sparbank blev hon h;ärtligt 
mollagen av sparbankstyre/;,em ordförande Raymond Harmon och Nils Chris
tensson. fJå bilden ses tiu Isaks,on {fankerad av från höger Raymond Hansson 

och Nils ChristeIlSson, sedan hon uppvaktats med blommor. 

Fru ma Isaksson, 91 år, hyllades med 
blommor för sina stora insatser under 
många år i Kvi llespa rbankens tjänst. 
Hon VM hedersgästen vid visningen 
av Sparbanken, vilken genomgått en 
grundlig omändring av såväl interi
ören som exteriören. Fru Isaksson 
har varit en föregångare till den nu
mera utvecklade dataterminalen. I ett 
40-tal år var hon anstäl ld inom ban
ken som sifferexpert, vilket arbete tog 
såvä l dagtid som nattarbete. Siffror 
har varit hennes stora ideal och hen
nes kunnande därvidlag har alltid gi
vit dem sin rätta plats. Fru Isaksson 

blev tidigt knuten till Kville Sparbank 
genom sin farfars rätta instäl lning till 
det personliga spa randet. På hennes 
dopdag lät han öppna ett konto i 
banken och fru Isaksson kan därför 
nu ' utnämnas till Kville Sparbanks i
dag äldste levande kontoinnehavare. 
Sedan hon slutat med bankarbetet får 
man inte tro att hon kopplat av . Hon 
har under lång tid varit behjälplig vid 
if yl landet av taxeringsblanketter, vil
ken syssla hon sköter än i dag när nå
gon behöver hjälp. Är även sakkun
nig irom andra områden med skri v
konstens utövande. 

IS;II ku~derl'1as liä~sl! 

BAGERI = CHARKUTERI = SPECERI 
GLAS och PORSLIN m. m. 

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

Fjäl/backa-Bladet 

Mor berättade 
Hur det var förr i tiden berättade min 
mor Charlotta Jonasson i Mörhult åt
ski ll iga gå nger för mej. 

Min mor fick ett långt liv, född i sep
tember 1871 och dog i februari 1961. 
Hpn hade ett klart intellekt och hon 
berättade många episoder från sitt 
liv, hur knappt och fa ttigt det va r. 
Men de visste inte om något arinat på 
den tiden, sade hon ofta. Människor
na va r nöjda med si n lott. Kläd erna 
hade de länge. En kappa räckte i 15 
till 20 år. Kappor kom inte i bruk 
förrän på 80-talet. Innan dess hade 
kvinnfolket schala l'. 

När det stora sil lfisket kom pa 70-talet 
fick många fiskarh ustrur äkta schalar, 
som fick tjänstgöra som ett sommar
plagg. På vintern däremot hade kvin
norna ullschalar. Mor berättade att 
min mormor köpte sej en kappa. 
Hon hade bundit vad och garn till oli
ka vad lag och fått ihop pengar till en 
kappa. Den kostade 15 kronor och 
välsydd blev den även . Mormor blev 
tyvärr inte så ga mma l, så hon slet al
drig ut kappan. Hon gick bort redan 
vid 48 ars ålder, iran make och fyra 
barn. 

Begravningarna på den tiden - 1891 
- skulle vara hedersamma. Oftast 
hade alla det mycket fattigt och fick 
då försöka låna, för att allt skulle bli 
rikligt. Att de gick ti ll bönderna och 
bad om lite mjölk var ganska vanligt. 
Mor nämnde aldrig ordet tiggde. a
gon liter här och där blev resultatet. 
Dagen innan begravningen kom de 

Stort behov av 
servicebostäder 

Den tomt där läkarstationen nu ligger 
bör reserveras för servIce lägen heter. 
Denna ås ikt framför Tanum s sociala 
cent ra lnämnd i ett yttrande öve r för
slaget til l områdesplan för Fjäll backa. 

Läka rstationens tomt anses vara 
lämp lig för se rvicelägenheter efter
som den ligger centralt och ganska 
nära alde rdomshemmet Aldersro. 

Mark .pa sydöstra delen il V Vette
berget kan ocksa pa sikt VMa I;impl ig 
för servicelägenheter, ilnser nämn
den som frdmhalle r att behovet av SJ

dilnd bostäder är stort i FFillbacka. 

I yttrandet sägs vidil re, dtt föreslagen 
tomt för förskola/daghem ;ir" bra. För
slaget om att förvan dld den nUVdran
de campingpla tse n till ett olmade för 
tJromenader, bdd, segl ing etc far ock
sa stöd dV sociillil centrilln;imnden, 
som föresiar iltt ett nytt cilmtJingom
rade ord nilS pil 0dsmill SörgMden 
3:3. 

som var bjudna med en vetekaka . 
Det var runda kakor som kallades ka
nel- eller kranskaka. Blommor före
kom mycket sällan, möjligen på Sa lll 
maren. 

Tillm in mormors begravning var gäs
terna bjudna ord ent ligt med svart
kantade bjudningskort till kl. 9.00 
och fick vid ankom sten till sorgehu
set kaiie, kranskaka och skorpor. 
Karlarna skul le dessutom ha kaffe
halv. Klockan 10.30 var det ölost och 
smörgåsar med riven mesost som på
lägg. Därefter bar det av till Kvil le där 
jordtästningen skulle äga rum kl. 
12.30. Skju ts måste alla begravnings
gäster ha tingat i förväg. 

Vid återkomsten fran kyrkan var det 
middag med rätter bestaende av fi sk 
och potatis eller kokt kött och tJotatis 
sam t köttsoppa. De välbä rgade hade 
syltkaka och tårta, men det hade inte 
VI sa mor. 

Vid fyra tiden var det eftermiddags
kaffe med kranskaka och småbröd, 
samt de obligatoriska kaffehalvorn a 
till ka rlarna . Klockan sex var det the, 
bröd och snatJsar. Till slut etter en hel 
dag kom kväl lsmalet framemot nIO
tiden. Da hade kokerskan tagit till 
alla rester fran middagen och stuVdf 
ihop sdmt dessutom kokat risgryns
gröt och blabärskrJm. 

är g;isterna därefter gatt Vd{ <.I et sa 
renskrapat tJa mat som man kunde 
tänka sej, men en urdentlig bl'grav
ning hade gj ort s. 

E.G . 

fjällbacka 
Via postkontoret i Fjällbacka far 841 
hushåll sin tJost ha r tJoststyrelsen räk
nat ut. Av de hushallen är 501 villa
äga rhushåll och 156 självständ iga 
jordbruk. Som jordbrukdre r ~i knas 

den som själv driver jordbruk i egen
skatJ av äga re eller arrend;llor. En 
bonde som överlatit, utarrenderat el
ler lagt.ner jordbruksdriften, men bor 
kvar pa mangarden räknas som vil la 
ägare. Inom tJos.tkonturets omrade 
betjänas vidare bl.a. 12 kontor . Som 
kontor räknas företag, myndighet, 
institution e d som har ko ntorslokal 
och s;i rskild tJersonal. Som kontor 
räknas dock icke de mindre kontor 
som exempelvis . detclljhandlare eller 
hantverkare kan ha inr;ittat i anslut 
ning till butiken eller verkstaden. SifT
ror" ·] grundar sig pa en räkning som 
utfördes i jdnuari 1980, men h~insyn 
har tagits till de törändringcH som 
kunndt förutses intr;)!fa under tiden 
februari - setJtember 1980. 
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fototävlingen 
I Vintertid 
Drivan ligge r vit och kall 
fjordens va tten fryser. 
Över skogens gran och tal l 
stjärnelju sen lyser. 
Vintergatan spänt sin bro 
över jordens dalar. 
A llting dndas frid och ro 
tystnaden hugsvalar. 

Lindrar sorg i hjärtats djujJ 
med sin klara stämma. 
Norrsken över fj~ill och stup 
teck nd r sf.lektrum s jJenna. 
Sk uggan glider bia och mörk , 
manens skiva blJnker. 
Silver över en och björk 
Bore givmilt s t ~i n ker. 

An skall blommorna en ti d 
sl umra under driv,Hl . 
Inndn solens str,lle blid 
v;icker törsta VIVdn, 
Jd det dröjer I:inge :in 
innd nmarken grö nskar. 
I y t"llst vinlern ~lr va f v~i n 
Vd rsolnu vi önsk,H. 

Karl-Reinhold" ',\/E,';rOR ', dntern -t'J. Fiällbackas si.,ta aktiva (iskeiJat . 

Den fototävling som vi utlyste i som
marnumret är nu avgjord. Ett femton 
tal bidrag har lämnats in , vilket va r 
lite mindre än vi hade hoppats pil. 
Däremot var korten av mycket fi n 
kva litet och mycket jämna. 

En segrdre har dock korats, det blev 
Monica Karlsson fran Mölnlycke som 
lämnat in en vinterbild av Fjällbacka. 
Juryns kommentar är alt den spegl ar 
Fjällbacka fran en annan vinkel än 
den va nliga. Det kalla bist ra vinterkl i-

Minneslista 
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 kI.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 
Kommu nstyrelsens ordf. Raymond 
Hansson 
Drätselkamrer Bertil Joelsson 
Socialchef Leif Svegås 
Socialnämndens o rdf. Erling Anders
son 

Kommunalingenjör Bo Mossberg 
Va-skötare Fjällbacka, Christer Im
ming 
Hälsovårdskonsulent Bengt Samze
lius, anknytning 62 
Hälsovårdsnämndens ordf. Erik 
Hakeröd, anknytning 61 
Frit idskontoret: 
Fritidsintendent Sten Larsson, an
knytning 65 
fritidsass istent Elsie Johannesson, an
knytning 66 
Byggnadskontoret: 
Byggnadsingenjör Henry Berntsson, 
anknytning 54 
Byggnadsingenjör Ove Henriksso n, 
anknytning 56 
Gatu- och Va-avdelnin gen: 
Ingenjör Bo Mossberg,anknytning 50 
Samtliga här ovan träffas per tel. kl. 
8.00-9.00 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

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

matet, den sista tral,Hen i Fj:illb,lCka 
sa mhälle, vilken för övr igt ocbil ~ir 

borta nu. V i gratu lerar MoniCd till se
gern och hon far till jJris ett jJresent 
kort hor Percy's Fotos ettertr:id,He. Vi 
tackar ocksa alla andra som deltagi t 
fö r visat intresse. 

Gynna 
annonsörerna! 

Oälkol1111a /il/ 

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

Vi serverar Julbord tre söndagar i december! 
Ny festvining Nytt konferensrum för 50 personer 

Telefon 0525-310 03 

75 
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IDROTT 

Fjällbackaframgångar i 
hummergolfen 27/9-80 

Det intensiva höstregnet tog en 
mycket lämplig paus och Fjällbacka 
Golfklubbs stortävling Hummer
golfen gynnades av ett strålande vä
der. Hög och fin luft och ett härligt 
solsken, från första start kl. 07.30 till , 
sista par gick i mål c:a kl. 18.30. 

Som vanligt gästades FjGK av många 
långväga golfgäster. För väldigt 
många är ju~t hummergolfen höjd
punkten på hela golfsäsongen. 

Resultatmässigt fick Fjällbacka fina 
framgångar med l:a och 5:e plats i A
klassen och storslam i B-klassen med 
1 :a, 2:a och 3:e plats. I Openklassen 
gick det sämre för Fjällbackaspela r
na, men ingen missunnade gästerna 
att snuva hemmaspelarna på 
hummer. Sammanlagt delas c:a 120 
humrar ut som priser och det var 
många lyckliga vinnare som lämnade 
golfklubben efte r dagens slu t. 

Far och son, Lennart och Ola Olausson , vann A-klassen, och plockade därm ed 
hem sex humrar till familjen. 

Foto: Lennart Gunnarsson 

Resultat: 
Klass A: Lennart o. Ola O lausson, 
Fjällbacka GK, 72,5 slag. Lennart 
HärdneriKlas Fägersten , Torreby GK, 
73. Tomas Baatz/Göran Berglund, 
Göteborgs GK, 73,5. Tony Lundahl i 
Sune Lundahl, Lidköpings GK, 74,5. 
Robert Tjerbo/Lars Hylin, Fjäl lbacka 
GK 75. 

Klass B: Lasse Lundberg/Jan Daniels
son, Fjä llbacka GK, 72 slag. Mikael 
Tiedje/Sten Nilsson, Fjällbacka GK, 
72,5. jan Bundsen/Roy johansson, 
Fjällbacka GK, 73 . Hans Hanssoni 
Gunnar Nordström, Fjällbackai 
Strängnäs 74. Sten Isacsson/Leii Nils
son, Torreby GK, 74. 

Segrarna i B-klassen Lasse Lundberg och jan Dan ielsson, båda Fjällbacka GK. 
Fo to: Lennart Gunnarsson 

Klass Open: Tomas Baatz/Göran 
Berglund, Göteborgs GK, 78 slag. To
ny Lundahli Sune Lundahl, Lid
köpings GK, 79. Lennart Härdneri 
Klas Fägersten, Torreby GK, 79. Gard 

Midtvåge/Svein johannesen, Norge, 
80. N-E SödergrenlDavid Hallinger, 
Lyckorna GK, 81. 

Fjällbacka Golfklubb 
Tävl.kom. 

NUÄROETOIN 
TUR Arr PROVKÖRA 

MAZOASNYA 
ÖVERRASKNING l 

NYA 
3-dörror5 
Finns i DX och SDX -version. 72 Hk/DIN. 93 oktan 
5 -växlad manuell låda som sfandard. Automot mot til/ögg 
Finns även som 5-dorrors SDX. Blandad körning O,lO-O, 82 I!md 

NYA MAlDA 323 
I STÄLLET fÖR EN NY MODELL. 

EN HELT NY BIL! 

Fjällbacka Bil & Motor 
FIAT • MAZDA • SERVICE • RESERVDELAR 

Telefon 0525c310 96,31796. 



Fjällbacka-Bladet 

Rekorddeltagande i 
i Väderöarna runt 

A rets upplaga av Väderöama runt 
som seglades lördagen den 9 augusti 
samlade 75 deltaga nde kölbätar. V i l

ket betydde nytt deltagarrekord. Täv
lingen genomfördes i år pil ett nägot 
annorlund are sätt jämfört med tidiga

re år. Starterna skedde indiv iduellt ef
ter båtarnas Lys-tal med den minsta 

båten startande först och den största 
sist. På sa sätt blev båtarnas ordning i 

mål lika med slutresul tatet. Under 
morgonen var vinden O-lig 3-5 mi, 
v il ket med förde att batarna startade 

med spinnaeker. Under dagen \red 
vinden öve r til l nord och ökade tilliäl 
ligt til l 5-8 m/s. Förhallandena ga\ en 
lin kryss Iran Skalgrund upp till Ki

lens. H är lönade det sig att segla in 
mot Väderöarna under denna kryss. 
Pa väg iran Kilen mot mal hamnade 

batarna sedan ty\ärr i en timma, stilt
je utan för Borgen vilket medlörde en 

del omkastningar i fältet. 
Men vinden kom tillbaka Iran NV 

och det blev en vacker malgang med 
75 batar under spinnackerga ng i mal 
inom lyrtio minuter. Segrade gjo rde 

li te över raskande tävlingens minsta 
båt , en junker 22 med Carl-Magnus 

Augusti regattan . 
En regatta i perfekt seg larväder, 501-
skpn och gorl vind, något byig. 
De bästa resultaten blev följande: 

Optimist: 1. Peter Lundström, SFS, 2. 
Stefan Zufanelli, VSS, 3. Leif Hag

lund, SFS, 4. Ulrik Olofsson, BjK. 
Mirror: 1. Charlotte Greppe- Mia 

Persson, LeSS, 2. Bengt-Ake och 

Annika Andersson , LeSS, 3. Mats och 
Ulrika Höwing, LeSS, 4. Peter Johans

son-Frank Basch. 

Topper: 1. Jan Heligren, SS ,2 . Dan 
Karl sson, SSN, 3. N icklas Lundberg, 
SSN. 

Triss: 1. j o nas Egnel l-Peter J'ansson, 

SSN, 2. Andreas Berg- Berg, SSN, 3. 
Fredrik och Henrik Karlsson , SSN. 
E-jolle: 1. Patrik Olofsson, BJK. 2. 

Olof Karlsson , SSN. 
606: 1. Göran Arnevid, SSN, 2. jonas 

Fogelklou med besättning fran SSN. 
Carl-Magnus seglade verklige n inspi
rerande och väl under det att hela fäl
tet jagade honom. Segermarginalen 
blev stor, hela tio minuter före tvaan 

Peter Samuelsson, Strömstad, i en 
Dominant 78 och Bo Syversen , Smö
gen , i en Mansa nita I. Pa fj ärde och 

femte plats seglade SSN:s H-batseg

lare Lars-Erik Granqvist och Gunnar 
Seden , troligen lite besvikna över si

na resultat. Carl-Magnu s med bes;itt
ning lic k med sin seger den lörstel 

inteckn ingen i det av j ohn Granqvists 
Byggnadslirma uppsatta va ndrings
priset till total segraren. 

Resultat: 1. Carl-Magnus Fogelklou, 
Fjällbacka, jonker n. 2. I'eter Sa

muelsson, Strömstad , Dominant 78. 
3 . Bo Syversen, Smögen , Manzan ita . 
4. Lars- Erik Granqvist, Fj ;illbacka, H 

bat. 5 . Gunnar Seden, Fjjllb,lcka, H 
bat. 6. H elmer Andersson, Udde
val la , Ek-kryssMe. 7. Stig Thorstens
son, Kv ille, H -bat. 8. Torsten H;iller, 

Lyse kil , Contention 33. 9. I:lertil Uls
son, Uddevalla, Aphrodite 25. IU. 
Sven-Erik Karl sson, Fj;illbelckd, H-bal. 

Fredriksson, SSN. 3 . Per Greby, BjK 

Andv inge : 1. Stig"Arne Fredlund, 
SSN, 2. Lars H. Nilsson, BjK, 3. Chri s

toffer We rn er, SSN . 
Laser: 1. Stig Nicklasson, SSVÄ, 2. 
Anders Malmkrona, SSV Ä, 3; Half

dan Mustad, SSSS, 4. Christer Finns
gård , SSSS, 5. Thomas Andersson, 

SSN. 6. Peder Sandeli n, SSN 

H and icap: 1. Grimbo 82, Bengt Isaks
son, SSN, 2. Omega 42 , Ben gt 

johansson, SSN, 3. Nord 80, jona s 
dissmo, SSS, 4. H-båt Staffan Karl s
son, SSN, 5. Aphrodite jan Nyström, 

SSS, 6. Vindö 22, jonas Berggren , 
SSN, 7. Maxi 77, Leif-Rune Thor

stensson, SSN , 8. Maxi 77 Kent Blid
ner, SSN, 9. LM 22, Torkel Lindahl , 

SSN. 
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Högsom marregatta 
i svaga vindar 

Högsömmarregatta i svag vind 

Arets högsom marregatta blev en av 
de vindlatt igaste på manga år. Fran

sett en halvtimma med Irisk vind i 
samband med några regnbyar sa höll 

sig vindstyrkan mestadels mellan 0-3 
m/s. Största klassen va r optimist joll e
klassen som sam lat 25 båtar. Dessa 

seglade två seglingar på olympiaband 
i Sälv ik. Ö vriga klasser seglade di
stansbana i Skärgården. Bland dessa 
sa mlad e Lys-klassen 29 startand e och 

Laser-kl assen 19 sta rtande . 

Resultat: Optim ister. Deltagarantalet 

va r högt, hela 25 seglare ställde upp' 
1. Leil H aglund , SFS, 2. Ulrik 01015-
son, BJK, 3. jonas Hasselberg, Vi
k ingarnas SS, 4 . Peter Linström , SFS, 
5. Nils Engelbrektsso n, SFS . 

505: 1. BrödemJ Ferm, SSG, 2. An
ders Aven, Ann Ekström , Sjöhästens 

SS. 
H-båt: 1. Lars-Erik Granqvist, SSN, 2. 

Conny Lind , SSN , 3. LarsMdrtin A ren

dal , SSG . 
606: 1. Bröderna Djup, BJK, 2. Roll 
Thörn, BjK. 
Laser: 1. Stig Nicklasson, SSVA, 2. 
Mi chael Bäckström , SSVÄ, 3 . Per-Erik 
Törnström, SSV Ä, 4. Nicklas Mdlm

crona, SSV Ä . 
Triss: I. Stefan o. Mdgnus Ham mar, 

SSN, ,2. Göran Mosero , Han s Lieber

man, SSN . 
E-jolle: 1. Peter Andersson , SSVA, 2. 

Johan Andersson, SSVÄ. 
Mirror: 1. Mat s o. Ulri ka Höw ing, 
LeSS, 2. Peter HJmberg o. N ina Pik

ner, SSSS, 3. Ulle Svensson o. Jörgen 
Karlsson , SSN. 
Topper: 1. Nils Lund berg, SSN . 
Lys, Handicdpkla sse n: I. Bengt Isak,
son , Grimbo 82, SSN, 2. I:lengl Ro
sengren, Albin express, SSS, 3. H,ms 

Gudmdr Albin Expres> SSVA, 4. A n

ders I:läckström, If- SSG. 

Tobak - Cigareller - Tidningar - Konfek/yrer - Frukt 

Läskedrycker - GB-glass - Mjukglass - Varm korv 

Souvenirer m. m. 

.(;.lJa och }3engl r.:(ichardsson 
Telefon 0525 -3 1327 

Besök Herrfrisedngen i Fjällbacka! 

AI!t i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 31526 
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SSN-båt tvåa i SM 
SSN:s H-båtseglare har haft en fram
gångsrik tävlingssäsong bl.a. til l fö ljd 
aven hård satsning med många tim
mars segl ingsträning. 
I 1980 års Svenska Mästerskap som 
seg lades i Gävle p lacerade sig på sil
verpl ats SSN-båten "Agathon " med 
Gunnar Seden, Ingemar Kahlman 
och Karl-Axel johansson. 
I SM:et deltog också båten " Ufo" 
med Stig Torstensson, Sören Blom 
och Sven johansson med slutplace
ring 5:a och "Klara" med Lars-Erik 
Granqvist, Astr id Granqvist och Er
land jonasson med placer ing 8:a. 
Tävl ingarna i Gävle gynnades av fina 
seglingsfö rhål landen med vindar 
mellan 2-15 m/s . 

SSN -båtarna lyc kades också bra i 
Nordiska Mästerskapen utanfö r Oslo. 
I de lätta vindar som rådde i O slofjor
den under tävlinga rn a seglade" Aga-

thon " in på en sammanlagd 6:e plats. 
" Ufö" denna gång med gasta r Arne 
Fjällström, Kenneth Bohlin blev ll:a 
och " Klara" l2:a. På 2l:a plats bland 
de drygt fyrt io båtarna hamnade 
SSN-båten "Schabbel" med Conny 
Lindh , Lennart Benettsson och jan 
Dahlemar. 

Klubbmäster
skap 
Den 10 august i seglades SSN: s klubb
mästerskap . Två seglingar på olym
piabana på Musöfjorden gav följande 
klubbmästare: 
H-båt: Lars-Erik Granqvist, Astr id 
Granqvist, Erland jonasson. 
Laser: Göran Blom. 
Optimist: Sten Wallin. 
Triss: jonas Egnell- Peter jonsson. 

Äggkoppen 1980 
Äggkoppen i år blev en fullbordad 
succe. Trots gråkulet väder med 
regn5kurar tidigare på dagen stä llde 
hela 14 båtar upp, 6 träekor och 8 öv
riga båtar. "Övriga båtar" är en änd
ring av tidigare plastbåtsklassen som 
beror på att gummibåta r, mirrorj o llar 
m. m deltager. 

Resultat träekor: 
1. Ulf Åberg/Torbjörn Andersson 
2. Ann & Bengt Ekström 
3. Urban Jansson/Arne Fjällström 

Övriga båtar: 
1. Olle Karlden/Leif Isa ksson 
2. jan Riese/Anders Tegner 
3. Peter Sandelin/Niklas Lundberg 

Om själva tävlingen kan sägas att sys
konen Ekström länge såg ut att vinna 

träeksklassen, men tack va re ett par 
otu rliga kollisioner i sa mband med 
rundningen av Gudmund, kunde 
Åberg/A ndersson ta sig förbi. 

Väderleksförhållandena va r perfekta 
ty vindstyrkan var noll , så det gick 
fort för första båt att ta sig i mål som 
för övrigt var team j(arlden/ lsaksson . 
Fjolårssegrarna kunde p.g.a . sj ukdom 
inte ställa upp och försvara äran och 
vandring,priset, men dom kommer 
nog igen nästa år. 

En liten ros måste också ges till Ca
milla Arnevid och Helena Munck 
som båda är 9 år. Dom rodde en liten 
gummiåt och var banans i särk lass 
tappraste båt. Nog om årets tävling, 
vi syns och hö rs vid nästa års Ägg
kopp och til l dess tar vi det med ro. 

Sekretdfidtet 

KC-KLÄDER 
Fjällbacka 
tel 0525-313 00 

Julklapparna 
till hela familjen 
finner Ni hos oss 

Stor sortering i klänningar 

Fjällbacka-Bladet 

Fotboll 

Bohusserien för fjäll
backa I K även nästa år 
Det lyckades inte för Fjällbac ka IK att 
ta klivet upp i Div. 4 i ar. Långt däri
från. Laget slutade pa 7:e plats i ta 
bellen med 20 poäng och målkvoten 
40-34. N io matcher vanns, två oav
gjorda och elva förlu ster. Vårsä
songen va r rent strålande men hös
ten däremot bedrövlig . Både otur 
och oförmåga att ti llverka mål gjorde 
att en rad uddamålsförluster no
terades som egentligen inte borde in
träffat. Efter 8 omgångar ledde FIK 
serien på 11 poäng, dock med en 
match mer spelad än Kode som hade 
10. Det var vid denna " tidpunkt" 
som det började gå snett. o-o mot 
Valla hemma var en smädelse. 5-6 
mals övervikt för FIK hade va rit en 
normal utdelning. Skott i överligga
ren (tre st. ) Skott i stolpen (tva st) 
samt en rad fria utomordentliga lägen 
slogs bort helt i onödan. Där borde 
Fjällbacka haft två pOäng och en fin 
förbätt ring av målskörden. Lördagen 
etter förlust mot Svane borta med he
la 5- 0 oförlåtligt stort. M ånga reser
ver gjorde sitt till , men ända 
Nästa gång förlust mot Kode hemma. 
Lite jämnare än föregående lördag. 
2-3. Flera förluster noterades. Myck
leby Hemma 0-1. Ocksa ett resultat 
där en klar hemmaseger efter spel 
och målchanser va rit rättvis. Smögen 
va nn över FIK med 2-1 iSmögen 
och sista matchen va nn Kode pa 
hemmaplan med 2- 0. Segra r då. jo, 
visst fanns det sådana även om de var 
fåtaliga. Hamburgsund kvaddades 
med 8-1 på H IF:s egen plan. Bovall
strand åkte dit med 4- 0 på sin 
hemmaarena och ser iesegrarna 
Häl levadsholm förlorade mot Fjäll
ba cka med 1- 0 pil Fjäll backa Idrotts
plats. Detta bevisar att laget hade ka
pacitet att ra på serieseg l"arna och 
göra en spelmässigt jämn mdtch. Vi 
tippade i föregaende nummer av 
Fjä llbacka-Bladet att laget hade stor 
möjlighet att " gå upp" i 4:an kom
mande säsong, och den möjligheten 
stärktes när 5-6 OmgangM var spela 
de dV Bohusserien. Tyvä rr tappade 
som reda n nämnts laget sti nget be
tän kl igt under hösten och fi ck fakti skt 
kämpa för att slippa undan nedflytt
ningsspöket. Nu kld.facl e man detta 

visserl igen med god mdfginal och 
fick till sl ut en mit te nplacering, men 
med lite mer tur och bättre ma lskytte 
hade laget fått en betydligt bättre pla
cering. 
Vad kommer då att hända till kom 
mande säsong? ja, laget börjar på 
flera platser att bl i lite gammalt och 
slitet även om materielet är gott ännu 
och p latsar i några år till i Bohus
ser ien . Men det skulle va ra och är av 
nöden att förnya på en rad punkter. 
Vi får vädja till grabbarna i ledningen 
att försöka spela in nya spelare så fort 
som möjligt. De måste ges en chans 
på ett tidigt stadium iör att om något 
el ler några år bli helt in spelade. Vi 
ka n ta Hällevadsholm som typ iskt 
exempel. Mycket bra juniorlag som 
nu har axlat det ga mla A-laget och 
spelat hem Bohusserien . Nästa år 
återfinns de i div. 4 med ett betydligt 
ungdoml igare lag än för 5-6 år sedan . 
Visserligen finns en rad spela re som 
är över junioråldern , men det där 
med gammalt och rutinera t blandat 
med ungt och kämpande går som be
kant mycket bra ihop. Nu skall i ärli g
hetens namn sägas ifran att Fjäll
backa IK har inte så många yngre 
spelare som redan nu kan hoppa in i 
laget, men kör dem i så iall i tränings
matcher. Det ger både styrka och ru
tin. 

V i får som vi sagt så m ånga gånger ti
digare hoppas på god tillväxt för just 
nu är FIK i en generationsväxlin g. 
Detta fak tum kvarstar. 

Redaktionen ber att till alla spela re i 
sa mtliga lag i Fjällbacka IK fa ti llönska 
en GOD JUL och ETT GOTT NYTT 
ÅR 1981. 

-jin -

Gynna o vara 

annonsörer! 



Fjäll backa-Bladet 

Systrarna Hansson fortsätter att 

Angela och Monica befinner sig på Fjäl/backa idrottsplats fina asfa/t/öparbana, 
där de snör på sig träningsrör med hjul. 

Hur bra kan dessa små flickor bli? 
Det är den stora frågan inte bara i 
Fjällbacka, utan faktiskt i hela Sveri
ge. Ledare i både cykel och skridsko 
är mäktigt imponerade av de resultat 
som Sivan och Bernts flickor preste
rar. Förbättringar av tider på de flesta 
distanser varje år. Ange la är den ton
givande men lillasyster Monica kom
mer med stormsteg. Hon kan komma 
att slå igenom riktigt i år och har som 
målsättning främst att förbättra sina 
resultat och hopp om med~lj vid 
Ungdoms S.M. Det sistnämnda kan 
dock bli svårt för konkurrensen är 
stenhård där. Monica är också " sten
hård" så man vet aldrig. För stora för
hoppningar skall man aldrig ha men 
har man inte (som pappa Bernt säger) 
målet högt ställt så kommer man 
ingen vart och får heller inte den rätta 
"skjutsen" i både träning och täv
lingsmomenten. Det fordras helt en
kelt att man har ett högt ställt mål. 
Det har Monica och vi håller tum
marna för henne, men blir inte på nå
got vis besvikna om hon trots allt 
skulle misslyckas. Det är ju så mycket 
som spelar in inte minst i en flickas 
uppväxt. Scenförändringar kan kom
ma mycket snabbt. Det vet vi alla 
som på minsta vis har haft med ung
domsidrott att göra. 

I föregående nummer av Fjällbacka
Bladet lovade vi att återkomma och 
knyta an till den artikel som då var in
förd om systrarna Hansson och deras 
framfart med både cykel och skrid
sko. Vad har hänt sedan sist vi prata
des vid? Jo, mycket. Här är några re
sultat. Vi börjar i juni månad. Då var 
det regions-final i 70-aden i Kungälv. 
Storasyster Angela belade där tredje
platsen men fick sedermera silverpla
ketten när omräkning skett. Vid riks
finalen som gick i Gävle blev det 
ånyo fina resultat. Angela kom in på 
fjärde plats. En liten "skuffelse" men 
pappa Bernt betonar att två viktiga 

faktorer spelade in . För det första va r 
båda flickorna en längre tid förkylda 
och besvärades märkligt av detta bå
de fysiskt och psykiskt. Det är ju trots 
allt inte så lätt att få upp den rätta trä
ningen med en besvärande och ned
sättande förkylni ng i kroppen, som 
dessutom blir långvarig. För det and
ra så gick vi kanske för hårt in för vin
terns skridsko och den träningen pas
sar liksom inte så bra in på cykel. Vi 
vet, säger Bernt, att där låg en mycket 
stor del av förklaringen till att det inte 
gick bättre. Om man nu kan tala om 
dåliga resultat när man kommer 2:a 
och 4:a på så stora tävlingar. Det är 
till att ha pretantioner .. ... Nåvä l, det 
skulle komma ljusare tider. Den 8 ju
ni var det dags för D.M. i Uddevalla. 
Angela belade där 2:a platsen och 
Monica 4:e. Arvika-Ioppet gick den 
14 juni och där blev det ånyo en hed
rande andra plats för Angela. Monica 
trampade in på en fin 7:e plats. Da
gen efter avverkades ett linjelopp 
(G ränsloppet) med Angela på en 4:e 
plats. Monica höll samma distans till 
täten som föregående dag och be
lade även denna gång en 7:e plats. 
Nu var det väl snart dags för Angela 
att vinna en tävling. Nu började hon 
att återhämta sig från den envisa för
kylningen och_ har verkligen piggnat 
till. Detta visade sig den 6 juli i Burse
ryd då hon gjorde rent hus och va nn 
ett tempolopp på en så fin tid som 
18.08. Starkt gjort. Monica förbätt
rade även hon sin placering och slu
tade denna gång som 6:a. Även detta 
fint med tanke på bra motstånd. 

Pa hemmaplan skulle det gå' lika bra 
för de starkt åkande systrarna. Nor
ringens Grand Prix i Tanum vann An
gela solklart med Monica på en 
mycket fin 5:e plats. Ytterligare en 
placering bättre för lillasyster. Två bra 
resultat till: sista dagarna i juli månad 
gick Kex-loppet i Kungälv med bara 
Sverige-elit. Angela trampade in på 
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vinna, slå rekord och imponera 
en jättefin andra plats. Monica kom 
på 11 :e, men hon skulle ta revansch 
på sig själv nästa dag då Kinnekulle. 
Ring Grand Prix gick. Lillasyster pla
cerade sig så fint som femma och sto
rasyster endast två "pinnhål" bättre. 
Trea. 
Mellan den 11 och 15 augusti låg 
systrarna på skridskoläger vid Ulvön i 
Ljungskile. De tränade skridsko för 
fullt och nu kommer vi till detta vi ta
lade om i början av denna artikel. 
Det skulle visa sig dumt och gå över 
till skridsko så tidigt. Cykelsäsongen 
blev för flickornas del så gott som 
helt spolierad. Tanken var att försöka 
ta medalj vid Ungdoms S.M. i Kö
ping. Där gick både Tempo och Lin
jeloppen. Skridskoträningen drabba
de Monica mest, men även Angela 
kände av denna hårda träning och 
var på tok för stum för detta S.M. På 1 
mil tempo belade Angela 8:e platsen 
och Monica 27:e. Det efterföljande 
linjeloppet avancerade Angela en 
plats och kom in på 7:e med Monica 
på 25:e. Klart sämre än vad flickorna 
kunde prestera under normala för
hållanden. Skridskoträningen var bo
ven i dramat. Det var ställt utom allt 
tvivel. För bara några dagar senare 
(en vecka exakt) gick Götalands
mästerskapen i Ödeshög med samma 
konkurrens som USM. Här visade 
Angela alt den förra tävlingen var en 
engångsföreteelse. Hon placerade sig 
som god trea och Monica som 14:e 
flicka. Detta vittnar ju om något att 
skridskoträningen inte passar in 
under pågående cykeltävlingar. 
Bernt har helt rätt. Detta bevisade 
båda hans flickor. 

Monica med sin vackra åkning. 

Den 13:e september kom Monica tvåa 
i Distriktsfinalen, vilken kördes i Fjäll
backa, och i och med detta går hon 
vidare till lilla Regionsfinalen. Tyvärr 
är nu Angela för gammal. Hör o . häp
na vid 12 års ålder ... 

Sista tävlingen för i år hände det som 
inte får hända. Johannebergs Grand 

Prix, gemensam start och pang, syst
rarna kör ihop och förlorar massor av 
dyrbar tid. Hela kopplet före med fi
na åkare. Flickorna från Fjällbacka 
trampar på allt de kan och åker förbi 
den ena-efter den andra. Till slut var 
det bara en kvar som Ange la inte 
hann upp. Hon blev tvåa och förb .. . 
ilsk. Monica hade endast sju före sig i 

mål. Mycket bra gjort av dessa unga 
flickor. Hade inte det tråkiga inträffat 
med starten hade med all sannolikhet 
Angela vunnit loppet. Hon var så 
ytterst nära att klara det ändå. For
men var nu på topp. Synd att det var 
slut på cyke.l för i år. 

Skridskoträningen börjar. När detta 
skrives ner har Angela och Moni ca 
länge varit i fart med skridsko. Ett lä
ger i Fjällbacka 10-12 okt. För
bundsläger för rullskridsko. Ett isläger 
i Oslo sista delen av oktober. 

Som nämnts i ingressen har systrarna 
stora mål framför sig. Angela har som 
mål att försöka slå D-recordet för da
mer 500 meter. Tiden är så god dom 
48.8 så det vill väl till , men osvuret är 
bäst. Kan hon slå detta i år, ja då är 
hon som 12-13-åring inne i svenska 
eliten på allvar, och där kommer hon 
att stanna, tro mig. Hon har vad som 
behövs. Ett bra humör. Lite j-r 
anamma, sinne för både skridsko och 
cykel. Beräkning i vad hon gör. Trä
ningsvillig och har sisu så det sprud
lar om det. Ett tips: lägg namnet An
gela Hansson på minnet och glöm 
heller inte hennes lillasyster Monica. 
Ni får höra av dessa två, var så·säker 

Fjällbacka-Bladet önskar båda 
flickorna, mamma Sivan som ställer 
upp och hjälper till på alla tänkbara 
sätt, pappa Bernt som "offrar" 
mycken tid på resor till och från lä
ger, tävlingar m.m. samt omhänder
har deras träning som är så viktig, 
lycka till i vinter och tack för fin re
klam för lilla Fjällbacka. 

-Jin-

PERSIENNI:R 
- tillverkas och uppsättes

__ o Även reparationer

FIRMA---

-Z-E-R-Y-A-
____ Håkan lilja __ _ 

FJÄllBACKA Tel. 0525-31675 
. ( 
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Ungdomstävlingar på cykel i Fjällbacka 

Fjällbackas ungdomar vilka deltog i uttagningstävlingen till distriktsfinalen. Till 
höger i översta raden Monica Hansson. 

Intresset för cyke låkn ing är stort 
bland ungdomen. Under sommaren 
hölls i Fjällbacka uttagningstävling till 
distriktsf inalen i 70-aden, vilken 
vanns av Monica Hansson . Även di
stri ktsfinalen gick i Fjällbacka den 13 
september, där Anneli johansson, 
Uddevalla, blev segrare med Monica 

Hansson på andra plats. I resultatlis
tan bland flickorna finns för Fjäll
backas del som 6:a Lotta Hugosson, 
7:a Yvonne Ekström och som 9:a jes
sika Engberg. Segrare bland pojkarna 

,blev Kristian Engblom, Svanesund, 
och på 14:e plats Sebastian Harrys
son, Fjällbacka. 

Pengar tillbaka på skatten' 
Vad du än har för planer och drömmar, kan det vara bra att veta 
hur du bäst placerar dem. 

Kom in till oss på Götabanken och hämta ut dina 
skattepengar så tar du veta knepen att ta de,m att växa. 

.GÖTABANKEN 

Tumba drog 
storpublik 
Fj~illbacka Golfklubb hade den 9-10 
augusti mycket celebert besök da det 
populära "k räftslaget " gästades elV 

bl.a. Sven Tumba, Kr iste r Kinell , An
ders jonsson, janne Roseii, Per An
dersson och Hasse Hedjesson. De 
mycket skickliga och meriterade 
landslagsspelarna tar denna gang ur
säkta, men den som stal töreställ 
ningen under söndagens PRU-AM 
var givetvis Sven Tumba. 

Tumba har en fantastisk törmaga att 
med enkla medel bjuda pa stor un
derhållning och de uppskattningsvis 
4-500 åskåda rna fick med sig en verk 
lig högtidsstund. Det var en impone
rande syn att se så mycket folk ute pa 
banan, även om det kanske blev lite 
nervöst för de hemmaspelare som nu 
fick chansen att spela ihop med sina 
idoler. 

Tumba själv spelade kratttull och bra 
golf, men allra bäst lyckades Krister 
Kinell som under iördagen satte nytt 
banrekord med 69 slag. 

Tävl.kom . 

Fjäll backa-Bladet 

Livlig tennisverk
samhet 
i fjällbacka 
Liksom under ett an tal år tillbaka blev 
även sommaren 1980 föremål tör en 
livlig och uppskattad tennissport på 
banan vid Källv ik. Sommarens bästa 
resultat avgjordes under den sedvan
liga tennisveckan i slutet av sä
songen , och blev föl jand e: 

Veteran Singel : l. L. Tärneld, 2. K. 
Pettersson , 3. L. Angewald, 3. S. Ek
ström. 
Veteran Dubbel: 1. L. Angewald/C-M 
Broström, 2. L. Tärneld/Cn. Berling, 
3. K. PetterssonlY . Cederholm, 3. S. 
Ekström/Ö. Bengtsson. 
B-Singel: 1. S. jacobsen, 2. L. Her
mansson, 3. j. johansson , 3. S. By
stedt. 
B-Dubbel: 1. j. johansson/S. Ekström, 
2. S. ja cobsen /C. W ennström , 3. Y. 
Cederholm/A. johansson , 3. G . Hell
berg/R. Aslund. 
'Under tennisveckan spelades 74 
matche r. 

Julklappen 
till både henne och honom 

Promenadsko skinnfodrad svart o brun 35 - 40 

41 - 46 

Just nu mycket varmfodrat i lager 
Läderstövel naturfärg helt varmfodrad 

Läderstövel herr helt varmfodrad 

Varmfodrade tofflor i DAM och MANS. 

Äkta lammskinnsfoder; SKÖÖÖNA 

, , Titta in" så löser vi 
Edra julklappsproblem 

34 - 42 

40 - 47 

35 - 41 

40-46 

216: -

224: -

369:-

324: -

99: -

110:-

Vi har' , laddat' , 

Välkomna Tel. 0525/31250 

Vi vill även passa tillfället att önska alla våra kunder 

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT AR 
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Resebrev från Amerika 

. Ett kärt sammanträffande mellan åldersmannen Sven Rodin, Clarfield, och hans 
systerson Roy Karlsson, Mölnlycke, vilka utväxlade tankar och minnesbilder om 

ell Fiällbacka från forna dar och nuet. 

Den stora långfärd sbussen dunkade 
fram genom natu rsköna nordvästra 
Pennsylvania. Grönskande och 
flacka New Yersey hade vi lämnat ba
kom oss nä r solen stod som högst -
nu hade skymn ingen kommit smy
gande och ljuse n började tända s i hu
sen. Det kunde varit en busstur i 
Värmland eller Dalarna. Land skapet 
va r likt. Men detta va r ve rkligen inte 
en buss resa vil ken som hel st. Det 
kändes i hela kroppen. För om en li
ten stund skulle vi gå av och jag skul
le möta en Fjällbacka bo. En av de 
gamle som det börjar bli få av - min 
morbror Sven Rodin , 80 år fyl lda. 

Några förklaringar är nu på sin plats, 
tror jag. 
Min morfar Gustav Rodin lämnade 
1903 Fjällbacka för att, liksom många 
andra Fjällbackabor, pröva lyckan i 
USA. Hans son, min morbror, ovan 
näm nde Sven följde efter 1923 och 
platsen som blev deras hem heter 
Clearfield och är en liten vacker stad i 
de viltrika delarn a av Pennsylvan ia. 

Här har han så ledes levt i 57 år. Nå
got besök i Sverige har li ksom aldrig 
blivit av men känslan för och längtan 
efter Fjäl lbacka har alltid hållits levan
de. 

Många, många är de brev som 
genom åren sä nts över Atlanten. Och 
Fjällbacka-Bladet, denna välkomna 
tidskrift, hur många av oss har alla 
nummer? jag vet i alla la ll en kom 
plett samling och den sta r i en bok
hylla i Clearfield, USA. 

Det var lite bakgrund. Och da fö rstar 
ju också läsa ren att man gä rn a vill 
träffa en brevvän man ha lt i mänga 
år. 

Sagt och gjort. I som ras flög var dot
ter Monica, 19, och jag till New York. 
" Gjorde" stan en vecka och tog se
dan en långfärdsbuss mot San Fran 
cisco (tar 3 dagar) men vi skulle bara 
följa med åtta timmar. 

Men nu tillbaka till vår busstur. 
Och nu förstår ni säkert bättre va rtör 
det kändes lite nervigt när bussen 
dundrade in i Clearfield och stanna
de för att släppa av tva "sma" sven
skar på den öde hu vudgatan i kväl l
ningen. Gniss l?nde och stönande for 
den enorma bussen iväg och här stod 
vi. Tankarna for genom huvudet: 
vem möter oss? hu r se r morbror ut? vi 
komm er säkert att li pa o.d. 

Det blev inte morbror Sven som möt
te oss utan hans son Sven jr. och han 
hade dåliga nyheter. " Had news 

Roy" va r det första han sa . " Far fick 
en lätt hjärnblödning i gar kväll och 
ligger pa sjukh uset" . Inte en sjukdag i 
hela silt liv och nu detta och nu . 
Nåvä l, bohuslänningen är som be
kant eli segt släkte, och morbror re
pade sig snabbt. jag va r i Cledrfield i 
fem dagar och mesta tiden pa sj uk
huset hos morbror. Det blev många 
fina timmar tillsamman s med en hu
mori sti sk hedersman. Pa rent Fjäll
backa mal sjöng han gam la svenska 
visor och berä ttade och berättade 
och kom ihåg och fragade och fraga
de. (Arne Fredlund , kamrat med 
Sven pa kanalbåta rna och en av eld
själarna i hembygd sa rkivet, kl illldra
de mig med al l rätt för att jag inte ha
de bandspelare med ). 

Det var sa overk ligt pa nagot sätt att i 
ett sjukrum på ett sj ukhus mitt inne i 
Amerika bara prata Fjäl lbacka förr 
och nu. Namn och händelser dansa
de förb i. Okända för mig. M en nagra 
fragment: Han berättade om da han 
med kuttern Hami lton fran Kämpers
vik pa resa från Härnösand til l Kö
penhamnl919 gick hart pa grund 
utanför Stockhclm. 
Om da stenhuggarna gick ihop och 
bildade blasorkester och Stä rkern s 

Om da man kÖiJte choklad hos frö
ken johansson för ett öre . 
Om Stärken, Skraben, Docken och 
Simpern (har någon hört talas om 
dessa!) 
Om när Sigrid Eriksson och de andra 
fl ickorna kom in fran Dyngö. "De var 
sa röda av väder och vind, att dom 
behövde inget rött pa sig". 
Om när första fotbollen kom ti ll FJäll
backa . Inköpt av Strahlin & Persson .' 
Om strejken 1908. Ingen visste vad 
som sk ulle ske. Da sände johannes i 
Dalen ett vykort över Fjäl lbacka di
rekt till Kungen och skrev: Strejk ut
bruten här. Vad skola vi göra! Under
tecknat: Johannes i Dalen 

ja , det va r minnesvärda dagar och de 
betydde mer för mig än bad e New 
York och vack ra San Francisco. 
Efter besöket hos Sven Rodin va r det 
dags att hä lsa pa kusinerna Sven Jr., 
Hulda, Rut och Lennart som bor på 
olika håll i Amerikd. De har lyckats 
väl och de gjorde var resa oförglöm
lig. 

Roy Karlsson 

P. S.· Sven R. bad mig häl sa till sljk
tingar och vän ner, vilket h;irmed 

bror Herman gick ur fö r att han in te IramfÖres. 
fi ck blasa i det hornet han ville ha. LJS . 

Det är tryggt 
med Byggmästarbyggt! 

Vårt företag är medlem i 
Sveriges Byggmästareförbund. 
Kvalitetsstämpeln för det seriöst 
arbetande byggföretaget. 

Vi arbetar här på orten. I din 
närhet. Med stor lokal känne
dom. Att bygga är vårt levebröd, 
vårt dagliga jobb. Vi har tagit till 
vår uppgift att försöka vara bland 
de bästa. Att göra bra ifrån oss. 
Att bygga med och på förtroende. 

Du som ska bygga nytt, bygga 
om eller till. Vi lämnar förslag' 

och ger dig råd . Utnyttja våra re
surser. Byggprocessen är ofta 
en komplicerad historia. En laby
rint svår att hitta i. Det är många 
lagar och förordning.ar att följa 
för båda parter. 

Låt oss hjälpa dig att planera 
ditt bygge. Då har du skaffat dig 
ett bra utgångsläge och en fast 
grund att bygga vidare på . , . 
Du är alltid välkommen till ossl 

John Granqvist 
Byggnadsfirma· 

450 71 FJÄLLBACKA 
7el 0525-312 30 

dlD SveRIGES' BvGGMÄSTAREFORBUND 



22 

Livräddningskryssaren LION 
i Fjällbacka 

Livräddningskryssaren LlON är välkommen då assistans behövs. Här en sommar
firande som kommit över den normala vattenhäjden under färden. Han får nu 

hjälp av LlON . 

Livräddningskryssaren LlON i Fjäll 
backa har utrustats med en· gummi
båt. Genom ett stort intresse och väl
vilja har nu manskapet på Lion fått en 
önskan uppfylld. Önskemål om en 
gummibåt med motor har legat dom 
varmt om hjärtat med tanke på att en 
sådan båt borde tillhöra Livrädd
ningskryssarens utrustning. Genom 
att intresserade och välvilliga perso
ner ställt upp bakom detta önskemål 
har nu erforderliga medel flutit in och 
gummibåten har inköpts och pla; 
ce.rats ombord på livräddningskryssa
ren. 

Den nuvarande livräddningskryssa
ren sattes in i tjänst vid Fjällbacka un-

der årsskiftet och har vid flera til l
fäll en stått till allmänhetens tjänst. 
Det är en värd efull hjälp för de i skär
gården boende, att kunna lita på att 
hjälp kan erhållas framför allt under 
vintern när issvårigheterna för små
båtar gör isoleringen total. När vi ser 
på Lions utförda arbete så är detta av 
skiftande karaktär. 27 resor har före
tagits med post, proviant för öborna 
samt isbrytning i skärgården. 18 ut
ryckningar av sjöräddningskaraktär, 
bärgning, länspumpning, bogsering 
varav tvenne helt onödiga då besätt
ningarna inte hört av sig på bestämd 
tid. 3 sjuktransporter från öarna ti ll 
Fjällbacka f.v.b. til l lasarett. 
11 person - och materialtransporte r 
har även utförts. 

1täJt 1ti ~ en TAXI 

Fjällbacka-Kville-Hamburgsund-Kämpersvik-Grebbestad 
Gemensam taxicentral 

Tel 0525-121 61 

Atta taxibilar + sjukbi l 

Buss för sällskapsresor 

H.F.G. Ek. för . 

Legala notiser 
Födda: 

1980-07-29 Ch ristian john Henrik 
Föräldrar: Plåtsi. Rolf jonny Hansson 
o.h.h. Maj·Britt Chri stina f. j ohanssor' 

1980-10-21 Eric M ichael 
Föräldrar: fabr.a rb . Nils Evert Kr is
tensson o .h.h. Gisela Heidemarie f. 
Walter 

Döda: 

1980-06-19 F. lektor Bror Eri k Ode
lius f. 1904-05-07 

1980-06-30 l\Iiaskin sköt. Karl Eitel 
Volmar Kar lsson f. 1912-04-09 

1980-07-20 Hem.äg. Karl Lennart 
Karlsson f. 1916-01-20 

1980-08-26 Elektr. Rune Algot Gun
nar Henriksson f. 1924-12-23 

1980-09-10 Fiskare Gustaf Einar Mell
gå rd f. 1908-02-09 

1980-09-15 F. trädgårdsm . KnutAdol f 
Alfred sson f. 1889-11-09 

1980-10-24 F ast.chef Elon Anders Vi 1-
got Engberg f. 1921-06-04 

1980-11-04 F. konsulent Astrid Lin 
nea Katarina järund f. 1904-01 -21 

Fjällbacka-Bladet 

Musikfesten 
Trots regn sa spnt som vid 6-tiden 
blev musikfesten i år lyckad. Fyra 
band och ca 400 åskådare lyckades 
hålla <;lämf1ingen på topp hela kväl
len. Årets orkestrar var Spectrum från 
Strömstad som inledde med att 
svänga loss med en blandning av 
rock och punk, Milda Makter från Ta
nums·hede som öste på i känd stil , 
Stenkrossen från Göteborg som nu 
på sin femte musikfest visade vilka 
otroliga f ramsteg dom gjort under 
åren och nu spelade en blandning av 
rock & blu es med tyd lig rutin , och att 
dQm är samspelade går heller inte att 
ta miste på. PK-band också dom från 
Strömstad , avs lutade med en timmes 
gladrock och ku nde först efter en 
stunds extr;J,nummer sätta punkt för 
årets musikfest. Vi tackar publiken 
för gott uppförande och hoppas ni 
kommer även till sommaren. 

Arrangörerna 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- , & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBÄCKÄ Tel. 0525/310n 



Fjällbacka-Bladet 

IS' mu lro' ISI IS! I El! lel IEll 

~ Ödet ~ 
~ II'"""kåd"p,1 "' h" '" coli ~ m och Ödet är vå r regissör. 

mi Vå r egen vilja lika är med noll , mi 

m flinkt rättad aven scensuffiör. m 

El Upp och ned vi kastas liksom en boll I!J 

~ 
av slumpens skick liga jonglör. ~ 
Om livet går i dur eller i moll , 
det rår vi själva inte för. 

m,' I sprattelgubbens snöre Öd et dra r. mi 

w Vi hoppar lydigt upp och ned, m 
I!J Är det sant - tanken genom hjärndn Jar I!J 

~
' - vi är vå r egen lyckas smed? ~' 

m Ve m få r vä lja - bli färgad eller vi t m 
I!J - födas i söder eller nord? I!I 

~ I livet blott vi är en pusselbit , ffi 
m som var och åter blir till jord. ID 

~
I!J Omkring vi slungas utav nyckfull vind ~I:II 

I likt redlöst skepp på Ödets hav. 
Öppen står obeständighetens gr ind, 

~ >om Icd'''"m "" dÖd:~ ~::;'f'O" ~ 

~ " ~ 
SS! IS' le' i[:Jt ISt le' IBt IBE 

SCHEWEN lUS' 
TRYCKERI AB 

MUN KEDAL 

0524/10077 

Järnboden Fjällbacka 
Arne Lundahl · AB 

Tel 0525-317 80 450 71 Fjällbacka 

Gör ett besök hos oss på Norra Hamngatan! 
Vi har en hel del praktiska nyttosaker som passar både 
för sport, hemmet, arbetet eller som julpresent. 
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Gäster från Olofsfors 
på besök i Fjäll.backa 

Cästerna från O/olsfors är samlade utanför museet strax före återfärden efter 
deras besök. 

Ett gä ng pdtienter och personal Iran 
Ololslors sjukhus, SOill ligger i södrd 
Dalarna , och är ett seku ncl;irsjukhu, 
till Säters sjukhus, beslöt att vi skulle 
göra en resa till det tagra I:lohusl;in. 

Vi sa tte igang och pl.,ln erade lör reSdn 
som skulle bli i början pa september, 
Så var allt klart och mandagen den 8 
september startade vi va r resa. Vi Vdf 
fram me i Fjällbacka vid Stora Hotelle t 
kl. 18.00 pa kväl len där vi mottogs av 
värdlolket. 

Vi gjorde vard SI,la utllykter pa dagdf
na. Vi besökte bl .a. Fjdllbacka Heill 
bygdsmuseum. Där blev vi mycket 
väl mottag na av Algot Torewi . lJdr 
hade till vdfd tdgits allt gammalt bl .a . 

Fjällbacka 

köks inredning, hantverkstöreillal , 
gdmla jordbruks- och tiskeredskap 
m.m. A l lt dettd tyckte vi Vd( illycket 
iritresSdn t. Samtliga var nÖjda med 
besöket pa Hembygdsmuseet och vr 
skänk te hLindrd krunor till underhall 
av mu see t. 

Etter besöket vid museet akte vi till 
T anumshede och Vitlycke cUl' vi sag ' 
häl lristnrngar. Under var veckd i f-jjll 
backa besökte vi även Smögens ti sk
hamn och Abbaiabriken. Vi gjorde 
även en avstickare till Trollh;ittdn. 
Vi Vd( hel t nöjda mecl veckdn i f-j;i1I- ' 
belCka r Ett kargt, men otantlrgt 
vackert landskap. Var pldts heH sin 
tju sning. 

H;ilsn ingeH Iran Olol,tors-g;i nget 

Elektriska 
Telefon 0525-31068.31868 

ELINSTALLATIONER - VÄRMEINSTALLATIONER 

STOR SORTERING I MODERN ARMATUR 

Försäljer alla slags el -apparater 

Radio- sam,t TV-service 



~ljtkaJIU -fjLLdJ tjiiJLJ ut 
14112 3 i Advent 11 Hhn Johansson 

21/12 4 i Advent 14 Johansson 

20/12 Lördag 16 ssk Johansson 

24/12 Julafton 16 julbön Johansson 

25/12 Juldagen 7 Johansson 

26/12 Annand. Jul 11 Block 

28/12 Sönd. e. Jul 15 Johansson 

1/1 Nyårsdagen 11 Johansson 

4/1 Sönd. e. Nyår 14J. Eriksson 

6/1 Trettd. Jul 11 Karlsson 

11/1 1. e. Trettd. 10 söndagsskola 

14 Hhn Holtsen 

18/1 2 e. Trettd. 10 bg J. Eriksson 

11 J. Eriksson 

25/1 3 e. Trettd. 10 söndagsskola 

14 Johansson 

1/2 4 e. Trettd. 10 bg Johansson 

11 Johansson 

8/2 Kynd.m .dagen 10 söndagsskola 

14 H h n Johansson 

15/2 Septuagesima 10 bg Johansson 

11 Johansson 

22/2 Sexagesima 14 Johansson 

1/3 Fastlagssönd. 10 bg Johansson 

11 Johansson 


