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Den här byggnaden var ursprungligen den ladugård som tillhörde
”Carlsegården”, vilken tidigare låg här. På bilden från 1906, syns boningshuset vänster och ladugården till höger. Häradsvägen mot Kville gick rakt
igenom gården, som det var brukligt förr. (Numera Allégatan)
1925-26 lät köpmännen Gustaf Carlsson och Carl Larsson bygga om
ladugården till att bli en dans- och biografsalong. Det var snickarna Gustaf
Aronsson och Carl Granqvist som utförde arbetet.
Ingrid Edlund arrenderade lokalerna och drev Gröna Lids Pensionat med
hjälp av sin syster Svea Magnusson. På bilden till nedan syns de båda
systrarna utanför byggnaden. (Deras syster Andrea var mamma till den
kände regissören Åke Falck.)
På somrarna hyrde Fjällbacka Badortsförening en del av lokalen och den
användes som ”Societetssalong” för ortens badgäster. Där kunde man spela
kort eller biljard, läsa tidningar mm. Badgästerna betalade en avgift för att få
tillträde till Societetssalongen. Man betalade också för salta varmbad i det
nybyggda Varmbadhuset på Badholmen, liksom för tennisspel på den bana,
som då låg på Oxnäs - där det idag är parkering intill dagens varvsanläggning.
När man hade biovisningar, spelade Georg Aronsson på piano och vid danserna hade han bl.a. hjälp av ”Skräddare-Axel” Johansson på fiol. Vid danserna tog man bort biobänkarna och då blev det plats för upp till 250 personer i lokalen.
Långfilmerna kom på två stora rullar. Mitt under bioföreställningen fick man göra en
paus, för att spola tillbaka den första rullen. Under tiden fick publiken gå ut och lufta
sig och man passade på att vädra lokalen.
Ofta användes scenen i den stora salen till revyer, julspel och barnteater. Många har
berättat om den fantastiska amatörteaterverksamhet, som på 1930-talet leddes av
Henning Josefsson. Han satte bl.a. upp pjäser som ”Cyrano de Bergerac” och
”Porträtten”. Barnpjäsen ”Ruskaby Skola” spelades flera gånger med ortens barn i rollerna. (Henning och hans fru ägde och drev Badrestaurangen (senare kallad ”Badis”),
vilken byggdes 1938. De tog sig namnet Åserud, eftersom Henning var född på
Åseröd nära Kämpersvik.)
Många Fjällbacka-bor var väldigt aktiva med att ordna fester. Ibland hade man basarer och auktioner, för att samla in pengar till olika ändamål. Man hade t.ex. auktioner
för att samla ihop till ett ålderdomshem i Fjällbacka och så småningom byggdes hemmet ”Åldersro” för de pengar som man fått in. (I den byggnaden finns idag ”Fjällbacka
Pensionat & Vandrarhem” och äldreboendet flyttade för flera år sedan till nya större
lokaler i Fjällbacka Servicehus)
Hemvärnet hade länge Gröna Lid som samlingsplats och under några av krigsåren på
40-talet hade man militärförläggning här.
Bilden nedan visar byggnaden på 1940-talet. Biografentrén var vid trappan i förgrunden.
1944 tog Eva Johansson över rörelsen och anställde Ella Olsson och hennes syster Anna-Lisa Olsson att sköta Gröna Lids Café.
Ella gifte sig med Sven Persson och 1949 tog de över driften av café och
matservering.
På vintrarna arrangerade Idrottsföreningen danser och Röda Korset ordnade
basarer. - Förutom att se på bio, så kunde man i den stora lokalen även
spela bordtennis mm under vintrarna.
På ovanvåningen fanns det plats för 80 gäster. Där ordnade man 50årskalas, bröllop, danskurser, kvällar med bridge och schack mm.
Gröna Lid var alltså verkligen ett All-aktivitetshus.
I huset inrymdes även Fjällbackas Bibliotek, vilket tidigare hade startats av
Algot Torevi i Folkets Hus-byggnaden på Utsiktsgatan. Sven och Ella
Persson skötte även biblioteksutlåningen. (Därefter låg biblioteket ett antal
år i Församlingshemmets källare och därefter i magasinet vid Torget, innan
det flyttade till de nya moderna lokalerna i ”Fjällbacka-Service”.)
1967-1994 drev Berndt och Siwan Hansson verksamheten under namnet
Gröna Lids Restaurang & Bar. (Kallades skämtsamt även för ”Berndts Salonger”). - 1982 lade man ner bio-verksamheten.
Otroligt många kända artister har uppträtt på Gröna Lid genom åren! Det har
varit stå-upp-komiker, trubadurer och jazzmusiker. På listan över artister hittar man namn som Sven-Bertil Taube, Janne Lucas, Lee Hazlewood, Pugh Rogefeldt,
Ted Gärdestad, Fred Åkerström, Jeja Sundström, Stefan Demert och många, många andra.
Den 20 mars 1973 kom TV till Gröna Lid med Åke Falck i spetsen. Man spelade in TV- programmet ”Halv Sju”, med bl.a. Stig Järrel och Siv Ericks, samt Nisse
Hanséns orkester. Under inspelningen var det 300 personer i publiken!
1976 föddes ”Cabaré Lösnäsan” under ledning av bland andra Klasse Möllberg, Tom Hård af Segerstad och Lasse Lundberg. Fyra-fem kvällar i veckan drog
man fulla hus! Stämningen var otrolig och taket lyfte nästan!
Efter 1994 har stället haft många ägare och många namn:
Restaurang Kustnära , Restaurang Zansibar, Storm bar och diskotek.
2010 byggdes huset om och fick det utseende som det har idag. Det blev lägenheter på ovanvåningen och affärslokaler i undervåningen. Vid ombyggnationen hittade man gamla tidningar och verktyg i väggar och golv. På en regel kunde man se adressen: ”Carl Larsson Fjällbacka - Med Jakten Hildur, Stora Hamnkanalen”- Tydligen fanns det 1925 inte tillräckligt med virke i Fjällbacka, utan man köpte från annan ort, med båtfrakt till Fjällbacka via Göteborg.
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