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Det talas mycket om miljön, i praktiskt
taget alla läger. En ny tid är inne, med
lite mer mänskliga värderingar.

Nästa generationen skall ges möjlig
heten att leva i en värld som inte består
av försurade sjöar, dålig luft och döda
skogar. Det finns väl knappast någon
som inte håller med alla oss andra om,
att detta är viktigt.

Det har inte alltid varit så.
Det fanns en tid då man var villig att

offra en stor del av detta, på det indust
riella altaret.

Man höll på att bygga upp industri
samhället.

Får vi bara det, sa man så blir vi rika,
trygga och lyckliga. Alla ville vara med
och delta i industrialismens korståg..

Man flyttade från landet, in till stä
derna och industriorterna för att tjäna
pengar och bli nåt.

Man klippte av banden med det för
flutna. Borta var skogarna och sjöarna,
havet och klipporna.

Man umgicks med andra i samma so
ciala skikt i det samhälle som skulle göra
oss alla rika och lyckliga.

Arbetare umgicks med arbetare,
tjänstemän med tjänstemän och direktö
rer med direktörer.

Man skaffade sig det man ville ha,
och tusen andra saker av bara farten,
och till sist den där lilla stugan på lan
det. En liten bit av det förflutna.

Så började den nya tiden, man ville
att det skulle vara lite fint också, mitt i
alltihop.

Man började umgås efter sina intres
sen mer än sin sociala tillhörighet, man
började tänka i livskvaliteter.

Industrialismen började hitta sig
själv, de kortsiktiga vinsterna på miljöns
bekostnad blev mindre intressanta, de

ALLAN NORDBLOM
Omslagsbilden med Vetteberget och Dorthes kon
servfabrik målad 1979.

Knappast någon Fjällbackavän, med aldrig så li
te konstintresse, är väl obekant med namnet
Nordblom, lotssläkten vars namn alltid kommer
att förknippas med Väderöarna.

Men namnet förknippas också med skärgårds
måleri,

På hedersplatsen i många hem hänger akvareller
miljö eller skärgårdsmotiv signerad Nordblom.

Det började med Terese, vars första utställning
väckte beundran och uppskattning inte bara i
Fjällbacka.

saknade just livskvalitet.
Kanske var det så Harry Järund ._- 

te när han beslöt att satsa på en in
här, att han efter sin förmåga ville "_
med och forma den livskvalitet han - ,
som många av oss andra känner
varmt för.

Vi vet mycket väl i dag vad det har
tytt för Fjällbacka.

Min uppfattning är att det finns fler
som tänker så, som gärna skulle ,ilj
satsa här just på grund av miljön o
den livskvalitet Fjällbacka ger förutsäu
ningar för.

När Sannäs musslor AB nu etablerar
sig i Fjällbacka, beror det säkert inte en
bart på att här fanns tillgängliga lokaler,
det hade det säkert gått att få på andra
ställen också, och säkert till billigare
pris.

Jag är övertygad om att många orter
gärna hade sett Sannäs musslor hos sig,
ett expansivt företag i en ung och spän
nande bransch.

Kanske är det så att det kan bedömas
som positivt att driva en rörelse i en ort
med den miljö och den good-will Fjäll
backa har.

Låt oss tillsammans genom Förening
en för Fjällbacka och tidningen Fjäll
backabladet, värna vår kulturella miljö.
Låt oss fortsätta att värna vårt förflut
na, att skapa en känsla av att vi verkli
gen bryr oss om den ort vi lever i, yare
sig vi bor här året om eller bara på so 
maren.

Låt oss göra det för fram i e --
Nej, Föreningen för Fjäll a" -a är in.e

någon förening för en an ommar
gäster, lika lite som en örening för en
bart åretruntboende.

Det är en förening för FJALLBACK.-\_

Därpå följde sonhustrun Maj, som kanske
re valde stilleben och miljömotiv, och så A
sonsonen som bakom signaturen KAN låter
uppleva Bohuslän.

Allan Nordblom, uppvuxen i lotsfamiljm
Väderöarna, flyttade 1975, 21 år gammal,-till Gö
teborg för studier i konstvetenskap. Efter kun6
måleri på Gerlesborgsskolan, ägnade han sig 1
t j[[ 1980 enbart åt måleri.

1981 bestämde sig A lian för att ägna sig åtji.
ett yrke han i dag utövar, nu med måleriet som
stimulerande hobby.
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tillönskas alla medlemmar, annonsörer,
läsare och medarbetare. Vi hoppas att år
1986 skall bli ett lyckobringande år för
samhället och för Föreningen för Fjäll
backa.

Fjällbackabladet
Styrelsen för Föreningen för Fjällbacka,
har beslutat att öka lösnummerpriset på
Fjällbackabladet till 30:- per nummer,
samt faststäilt medlemsavgiften till
65:- per år.

Föreningen har också beslutat att bla
det skall saluföras i så många försälj
ningsställen som möjligt, för att sprida
intresse och kännedom om Fjällbacka
och Fjällbackas historia.

Styrelsen vill också efterlysa intres
sant artikelmaterial om vår ort och dess
innebyggare, inte bara från redaktionen
utan också från bladets läsare. Vi hälsar
Dig alltså välkommen med bidrag till
nästa nummer, vilket beräknas utkom
ma lagom till midsommar 1986.

Tack till Arne Carlsson och Gunnar Fredriksson
Vid årsmötet sommaren 1985 avgick
Arne Carlsson och Gunnar Fredriksson
ur styrelsen för FFF.

De har båda arbetat som ett starkt
dragarpar för föreningen. Arne kom in
som vice ordförande i början av 1984
och Gunnar som sekreterare. l· julnum
ret 1984 står de som ordförande respek
tive vice ordförande. Det kom friska
vindar och nytt liv i föreningen när dessa
två satte in sin samlade energi för att
bringa föreningens betänkligt sjunkande
skuta på rätt köl. Man hade t.o.m.
diskuterat att lägga ner tidningen, sedan
Algot Torewi slutade.

Men Arne kom med nya ideer. Han
satte igång bryggdansen sommaren 1983
och lyckades genom sina affärskontak
ter att finansiera den. Gunnar var stän-

digt behjälplig med lotterier och allt
praktiskt. Att denna gamla tradition
som länge legat nere har fått liv igen kan
vi tacka Arne och Gunnar för.

Tidningen fick också nytt ansikte och
genom det nya tryckeriet Munk
Reklams generositet fick vi färgbilden
på omslaget, vilket allt gör att tidningen
nu har en verkligt hög klass, både tek
niskt och som vi hoppas, också inne
hållsmässigt.

Medlemsantalet fördubblades tack
vare Maj Gustafson energiska arbete.

Föreningens ekonomi har många
gånger även sedan tett sig problematisk
men om FFF kan man kanske tillämpa
de ord som på latin står på staden Paris'
vapen under bilden aven skuta: Flue
tuat nee mergitur - Hon gungar men

hon sjunker inte.
Men vi i styrelsen är ledsna att kapten

och styrman lämnar skutan. -Tack,
Arne och Gunnar, för ert hängivna ar
bete i föreningens tjänst.

STYRELSEN

JÄR.UND

INVENTING

AB

ROGERS
EKIPERING

Herr, Dam och Barn

Fritidskläder
i stor

sortering

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007
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LEGALA NOTISER

AB Johan Karlsson & Söner
Kville

Tel. 0525/350 15, 352 15

Födda

841106 Anna Margareta Johansson
841108 Sund (nyinflyttad)
841113 Ida Victoria Hedström
850125 Sven Karlsson, Bräcke 2716
850215 Josefine Jansson, Oxnäs
850309 Kajsa Thoren, Sparbankshuset
850329 Johan Elg, PI. 79
850505 Kristoffer Aronsson, Falkelids
vägen 22
850408 Maja Norin, PI. 278
850531 Skjegstad, Falkelidsvägen 21
850628 Petter Bjurenvall , (flyttat till
Lund 6 noyember 1985)
850906 Petter Polson, Falkelidsvägen 27 .
851005 Karlqvist, Syrenvägen 12

Födelsedagar:

80 år fyller
25 januari Ellen Emilia Karlsson,
Sälvik 15
1 april Linnea Henrietta Johansson,
Mörhult 41
13 juli Erik Sigurd Allan Andersson,
Kalvön 3

85 år fyller
15 januari Karin Hildegard Ingeborg
Carlsson, Björkelidsvägen 4 B
24 februari Ida Johansson, Björkelids
vägen 2
10 mars Harry Evald Tärnström, Fjäll
backa 284

90 år fyller
31 augusti: Ingrid Helrnina Svensson,
Lersten

91 år fyller
11 januari Dagmar Hildur Eveline Jo
hansson, Nordby 2975
25 juni Hulda Serafia Jansson, Fjäll
backa 232

'92 år fyller
17 februari John Kornelius Juliusson,
Hästvam

93 år fyller
19 november (1986) Sigrid Elisabet
Richardsson, Fjällbacka 140

95 år fyller
6 november ((986) Asta Konstantia
Lund, Björkelidsvägen 2
9 augusti Johan Gottfrid Olofsson,
Åldersro

96 år fyller
14 november (1986) Magnhild Kristina
Pålsson, PI. 62

97 år fyller
8 september (1986) Elin Dorotea Isaks
son, Fjällbacka 82

98 år fyller
26 december Karl Hugo Bruce, Fjäll
backa 142

99 år fyller
25 mars Anna Teresia Nordblom, Fjäll
backa 141

Bortgångna:
841103 Berta Ingeborg Olsson, f.
Aronsson
841228 Ragna Margareta Krist. Bräck.
f. Handspik
850120 Annie Torborg Persson, f. Kor
neliussson
850127 Göran Erik Valdemar Lilja
850202 Elsa Agda Regina Karlsson, f.
Andersson
8503.07 Ernst Linus Holmberg
850327 Anna Margareta Charlotta
Svensson, f. Eriksson
850412 Sven Uno Berggren
850718 Tekla Kristina Hacklou, f.
Åkerström
850802 Karl Kristian Olsson
851017 Bror Frank Mainer Fransson
851029 Blenda Amanda Isabella
Richardsson, f. Överman

Vår präst Joakim Johansson är
tjänstledig fram till den 1.6 -86. På
tjänsten vikarierar pastorsadjunkt
Tore Elofsson. Tore är uppvuxen i
södra Dalsland och hade från början
tänkt att bli ingenjör. Men han av
bröt sina studier i teknologi, för att i
stället studera teologi: Fjällbacka
tycker han är en trevlig ort att kom
ma till. Han tycker mycket om an ar
beta med barn och ungdom.

Golvmattor av alla slag - Försäljning och inläggning
, Trä och Byggmaterial

VVS-arti klar
Snickerifabrik

Järn - Färg - Tapeter

BiTSKOPEN,
CArE BRYGGAN

0525/31040

Tack tor i sommar
och God Helg Ingela o Lasse

Barnrik svanfamilj
Vid Tunnholmen och Sötten i Mörhult
har i sommar ett s anpar hållit till med
sin exceptionellt stora skara av 7 ungar.

Tiste på landbesök
I Mörhult har i höst uppehållit ·sig en
knipa eller andfågel. Den är brunsvart
med lite vitt på bröst o«h stor vit spegel
på vingar och simmar under vattnet med
hjälp av vingarna. Enligt Berthold Kahl
man kallas den här i norra Bohuslän för
Tistel. Den brukar vanligtvis inte ses så
nära fastlandet utan litet längre ut på
skären.
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Ur årsberättelsen 84-85

• Medlemsantalet .har under året ökat
med 20%, 600-strecket har passerats.

• Kassaomslutningen för året är 78 000
kr, en aning sämre än i fjol.

• Fjällbackabladet: Sommarnumret 84
var liksom tidigare turistinriktat, och
såldes framgångsrikt som lösnum
mer. Framsidan i färg har kommit
för att stanna. Redaktör var Anders
Berglie och tryckningen gjordes av
Munk-Reklam.

• Bryggdans anordnades alla onsdags
kvällar i juli.

• Styrelserr har hemställt till Fritids
nämden om en ny musikestrad och
dansbana vid Planarna.

• Föreningen har hjälpt till ekonomiskt
för att få igång turistinformation i
taxihuset.

A.J.

Ur protokollet för
årsmötet 1985

Efter de inledande punkterna bad Arne
Carlsson att få lägga in en extra punkt:
En öppen diskussion om föreningens
framtid. Arne C började med att läsa
upp den gamla målsättningen, som var
högt ställd. Denna har vi inte levt upp
till. Verksamheten har mest bestått i att
ge ut en tidning. På senare tid har vi för
sökt åstadkomma lite mer, men det har
mest blivit styrelsemedlemmar som ar
betat. Så kan det inte fortsätta, fler
medlemmar måste aktiveras.

Det framhölls av några medlemmar
att tidningsutgivningen är en stor upp
gift för föreningen. Stig Hagenius före
slog att det organiserades Stockholms
och Göteborgsgrupper som vintertid
samlades och förberedde något inför
sommaren. I övrigt föreslogs att man
verkade för anordnande av sommarkon
serter i kyrkan, att julkort med Fjäll
backa motiv tillverkades för försäljning,
att ett set med diabilder om Fjällbacka
färdigställdes, att en guidad tur i Fjäll
backa anordnades.

Arne Carlsson och Gunnar Fredriks
son avsade sig återval till styrelsen.

Ingen ny ordförande kunde väljas på
mötet. P .g.a. detta beslöts att ajournera
mötet, och en valberedning tillsattes för
att finna en ny ordförande.

• På det återupptagna årsmötet valdes
Lasse Lundberg till ny ordförande
och till ordinarie styrelseledamöter
på två år John Johansson och Stig
Hagenius.

A.J.

Bygdens egen bank önskar alla

God Jul och
o

Gott Nytt Ar

I alla ban kärenden vänd Eder till Sparbanken

Fjäll backa 0525/318 00
Huvudkontor Tanumshede

0525/291 00

Filialer i Hamburgsund, Grebbestad,
Östad, Rabbalshede, Gerlesborg,

Hällevadsholm, Kville, Resö och Lur.

~ Sparbanl<enTanum

Skokvalitet blir aldrig dyr!
Det lönar sig att välja svenskt:

RUNES OPTIK
G REBBESTAD

tillönskar

GOD JUL och GOTT NYTT AR

För syntest tidsbeställning
Tel. 0525 - 10882
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Det gamla golvuret
i Kville kyrka
I KVILLE kyrka står ett gammalt golv
ur, gråmålat med guldlister. Urtavlan
har vackert utformade visare, romerska
siffror och förgyllda ornament. Genom
ett litet runt fönster i klockans dörr ser
man hur pendeln svänger. Öppnar man
dörren finner man att ett av dess lod är
av metall medan det andra är en helt
vanlig, ganska stor gråsten.

På klockdörrens insida står med
snirklade bokstäver skrivet:

Ar 1782
Då Prosten och Kyrkoherden Herr
Magister Jonas Liedberg, war denna
Församlings lärare och dess medarbeta
re, Regements Pastorn Herr ,Magister
Carl Friedr. Bering
Comminister Herr Lars Liberg samt
klockare Nils Langren är detta, väggur
jörjärdigt av Oloj Hansson i Torsbo.

Denne Olof Hansson, Olle i Torsbo
eller enbart Torsbon kallad, var bonde
men också en skicklig klockmakare,
som under sin verksamma tid fram till
1820 tillverkade hundratals vägg- och
golvur.

För slagklockan i Kville kyrka uppbar
han ett arvode av 25 riksdaler specie.

Klockan tillhörde Kville gamla kyrka
och var då troligen fastsatt i någon vägg.
I 82 år gjorde den sin tjänst innan den
gamla kyrkan raserades år 1864. Samma
år stod den nuvarande kyrkan färdig
och uret flyttades dit.

På yttersidan av klockans vänstra sida
hänger en stor vev, som används för att
en gång i veckan dra upp det gamla ur
verket. Det påstås att denna till åren
komna slagklocka gått felfritt och oav
brutet sedan 1782, således i över 200 år.

Olle i Torsbo hade sonen Hans Olsson
vars son var Bernhard Hansson, Gamle
Bern. Denne i sin tur hade sonen Adolf
Berntsson, Bernadel, 1852-1942, vars
dotter Anna Holmberg, 1893-1962, var
mor till den kända marinmålaren Karl
Gustaf Holmberg och hans tre syskon
Sonja Hjälm, Lennart Holmberg och
Rosa Eklund, alla konstnärer. Den gam
le klockmakaren i Torsbo var således
syskonen Holmbergs morfars farfars
far.

Lennart bor sommartid i Fjällbacka i
sin morfar Bernadels stuga och Rosa har
nyligen flyttat tillbaka till sin födelseort,
Fjällbacka.

MAJ GUSTAFSO
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@rönaItids
Nestaurang

Fullständiga rättigheter
Bordsbeställningar 0525/31041

Bostad 0525/319 03

Oppet för lunch månd-fred kl. 12-14

Vi tar emot bjudningar av alla slag:

BRÖLLOP- FIRMAFESTER
FÖDELSEDAGAR

BEGRAVNINGAR m.m.

Julbord 7-8, 14-15 dec.

Välkomna!
Sivan och Berndt



Josefina Wenanders dagbok
På 30-talet började Fina skriva ner en
berättelse om sitt liv för sina barn.

Utdrag ur Josefina Wenanders
dagbok och berättelse om sitt liv.

Sammanställt av
dotterdottern Margareta.

Vi skriver 1890. Mormor var 19 år och
hemkommen från Göteborg där hon ar
betet sedan 1886. Hon skriver:
Tiderna har blivit mycket bättre i Fjäll
backa. Det stora sillfisket har nu pågått i
flera år. 1 början, när sillen kom, hade
befolkningen inget att fiska den med.
Mor talade om att hon skulle gå till
"Svarta hällar" och hämta vatten. Det
är det ställe där Janssons villa nu ligger.
Där fanns en källa med så gott vatten.
När hon tittade utåt sjön fick hon se sto
ra vita vågor glänsande av skum. De såg
ut som silver och kastades upp i stran
den. Hon sprang ner för att se efter vad
det var och fann att det var stor, levande
inmatsiiI. Hon fyllde hinken full med
bara händerna. Det var den allra första
storsiIlen under denna period, sa man.
Folk skyndade sig naturligtvis att få nå
got att fånga den med. Det blev så för
färligt med sill. Så småningom fick de
båtar och vadar och då kom det en så
dan tid med förtjänster för fiskarna, så
maken har väl aldrig förut varit eller
aldrig kommer heller. En del fiskare

skötte sig dåligt. De brydde sig inte om
att spara, utan söp och drack brännvin
och öl och alla sorter. Konjak och vin
såldes ju snart sagt av vem som helst.
Inte köpte de till att börja med varken
möbler eller kläder, utan mat och sprit.
Detta var före min resa till Göteborg.

Nu hade tiderna förändrats. Stora sill
salterier hade byggts upp lite varstans på
Florö, Hjärterö, Hornösund m.fl. stäl
len. Nu hade fiskarna fått upp ögonen.
Nu gällde det att ta vara på förtjänsten.
Det var nu nästan omöjligt att bli av
med sillen. De måste sälja den som göd
sel till åkrarna. Stora lass för 50 öre.
Men de som tagit vara på pengarna, och
de var ju många, började bygga sig hus
och komma sig riktigt för. Här lever än
nu en karl, som var så vårdslös med
pengar att han tände pipan med sedlar.
Det var allt fler som han, men de är
döda nu. När som sagt den färska sillen
inte gick åt, så började sillsaltningen. Då
blev detta nytt arbete för flickorna i
Fjällbacka och på öarna. Flickorna sor
terade och nöp sillen och saltade den i
tunnor. Det blev silltöser av allesam
mans och de tjänade bra pengar, men
det var ett väldigt svårt och kallt arbete.
Jag har aldrig varit med i det jobbet.

Emellertid blev det ju mycket för
handlandena att göra. Far var hos Set
terlinds till hjälp. De hade visst för
skräckligt mycket att göra, efter vad far
talade om. Jag fick inte länge vara hem-

ma. Fredrik Dahlkvist, var närmaste
granne, hade en gosse, John, som hade
ont i en arm. Fru Dahlkvist hade många
små. Hon ville bestämt att jag skulle
hjälpa henne. Herr Dahlkvist var affärs
man, hade då hörnbutiken och koppar
slagsverkstaden.

Mina bröder Carl och Frans var ute
med sillgarn. Man hade börjat att fiska
med garn nu. Sillen blev då mera stor
och jämn. Någon annan sill dög inte just
då. Det blev ju god hjälp hemma, så nå
gon brist på mat var det ej längre. Gos
sarna var duktiga.

jorts. nästa sida

SELBERGS JURIDISKA BYRA HB
Jur. kand. ELISABET SELBERG, pol. mag. INGVAR JANSSON, ekonom

Kontor: Solgårdens Vandrarhem, Hjälpesten 0525/30002

RING OCH BESTÄLL TID FÖR SAMMANTRÄFFANDE
Vi kan hjälpa Er med Era ekonomiska och juridiska problem, exempelvis:

Arvskiften, Avtal, Betalningsföreläggande, ar, Mäklaruppdrag, Skatte-och taxeringsären
Besvär med olika myndighetsbeslut, Bodel- den, Testamenten. Tvistemål (stämningar och
ning, Bouppteckningar, Generationsskiften, svaromål), Tvister med försäkringsbolag,
Gåvobrev, Inskrivningsärenden, Lagsökning- Äktenskapsförord, Äktenskapsskillnader.

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER

REKLAM - ID - PASS

SPECIALAFFÄR I FOTO

Affärsvägen 12
45700 Tanumshede

0525-20003

7



Albert Tobiasspn började då sin bana
i Fjällbacka. Han hyrde Dahlgren? stora
sillmagasin och drev sillsaltning i riktigt
stor skala. Där förtjänade flickor och
gossar pengar. Flickorna kunde tjäna
upp till 7 kr om dagen. De hade betalt
per tunna. På den tiden kom telefonen
till Fjällbacka. Den var inte indragen till
affärerna, utan man fick gå till telegra
fen för att ringa. Så småningom kom
den ju till handlarna, fast det gick sakta.
Det kan man förstå när vi fick telefon
(Wenanders) 1898 blev vårt nummer 12.

Åren mellan 1880 och 1890 var också
de stora skeppens tidevarv i Fjällbacka.
Så många vackra stora segelskutor det
fanns där och så mycket kaptener och
sjöfolk. På hösten kom...skutorna hem
och lade upp i fjorden. Det var en ståtlig
syn att se alla fullriggarna. Sedan var det
för sjöfolket tid att tänka på fisket. På
vintern anordnades baler, men det var så
stor skillnad på folk på den tiden. Först
den finaste sociteten eller gräddan, se
dan kaptener, styrmän, kontorsanställ
da och sist sjöfolk och fiskare. Men ro
lligt hade de överallt och det var ju hu
vudsaken.

Emellertid får jag ett erbjudande att
få börja i affär. Det var några månader
efter jag hade kommit hem från Göte
borg. Frida Setterlind, och hennes bror
Carl Setterlind hade affär ihop. Carl

skulle gifta sig och Frida tyckte då att
hon ville ha något eget. Hon övertog en
affär i Kville och frågade, om jag ville
följa med, och hjälpa till. Affär hade
jag ju särskild lust för, och det tror jag
att de flesta har så läng~ de slipper att ha
bekymmer. Men landet visste jag inte
om jag skulle trivas med. Det blev i alla
fall bestämt, att jag skulle följa med.
Lön 7 kr i mån. Högre upp var omöjligt
att komma. Tänkte många gånger att
hellre börja arbeta i sillen. Där tjänade
de ju lika många kronor om dagen, men
jag hade ingen lust till det i alla fall.

Sa startad'e vi då en vacker dag i april
1891, Frida och jag till Kville. Det blev
mycket att göra från första stund. Frida
var en så väldigt duktig affärsmänniska,
något riktigt enastående. Vi kom så bra
överens och jag lärde mig ganska snart.
Hon hade allting att sälja från manufak
tur till kol och salt, järn och spik, tåg
och specerier ja, allting. Det var ju till
stor del byteshandel. Vi kunde få in ca
1000 tjog ägg i veckan, utom smör.
Tänk bara att räkna alla dessa ägg. Inte
bara när man tog emot dem. Nej de
skulle räknas och packas i stora lådor
med halm. Det gjorde vi på kvällarna.
Det var ett fasligt jobb. Man måste vara
noga med att äggen blev ordentligt pac
kade, så att de ej gick sönder. Det var en
mycket kall affärslokal där uppe. På

somrarna gick det ju bra, men på '
tern, hu då, vi fick frost i både hände:
och fötter. Men det gick och måste gå.

Frida bjöd landsrnororna på kaf ~

och deras män på kaffehalv . Det tog tic
det också, men hon blev mycket popu
lär. Jag kommer särskilt ihåg några
stycken gummor, som köpte så mycke
gam, flera buntar i sänder, de påstod a
det fanns ingen affär på många mils
omkrets, som hade så gott garn och fö·
övrigt så goda varor som på Kville oct
därtill kom att de blev så väl bemötta
och rejält behandlade.

Där var också många roliga original.
En gumma, Lisa på Grimslätt, var för
färligt rolig. Hon hade en bror, Au
gust ? Den kunde hon inte berömma
nog. Han var så utmärkt på alla sän.
Hon sa till mig, att den som får vår Au
gust hon får en stjärna på himlen så stor
som ett lapptäcke. Men han tycker så
mycket om smör, så när han lägger smör
i gröten, så lägger han i så mycket, som
när en ko hade "skedde". Hon pratade
så att vi höll på att skratta oss fördärva
de. En gumma från Rörvik fick nästan
alltid rest några ören var gång, hon
handlade. Då sa hon "skuld på skuld,
du hopar som det står i' psalmboge" .
Hon betalade i alla fall rejält en gång om
året.

forts. nästa sida

REKLAM AB

Trycksaker!
Böcker
Reklamblad
Folders
Program m.m .

-_.----r-::-_-::'.-=.

f

.'----.

.:f~:~~;~
----------- ..-- . --~- ......,----_... - .. \

. ~~~i···>·~~~~:~i~~~\ \\
':"",." --.";'~~_~=:O:3' \ \

;.;;':'::--::==---~-~

---------

Bruksvägen 8, 455 00 MUN KEDA L Tel. 0524 - 121 19, 123 11

8



På söndagen, om jag inte gick hem,
brukade jag gå med några ungdomar till
en soldatstuga och dansa. Det var det
värsta jag varit med om i nöjesväg. Fru
Ljungkvist hette soldatfrun. Hon hade
en liten unge. Den lade hon in på en hyl
la i ett skåp och där låg den och skrek
medan hon satte igång med att sjunga
"Kväsarvaisen" och "Efter bal är slu
tad" så att taket kunde lyfta sig och vi
till att dansa. Det var Alma i Kamstorp,
syster till Otto Eriksson, som var den le
dande i tillställningarna.

Ja, tiden gick med ömsom arbete och
lite lek till omväxling. Man var ju ung.
För det mesta så gick både Frida och jag
ner till Fjällbacka på lördag kväll och
upp på måndag morgon. Efter ett tag
tyckte Frida att det blev för tröttsamt, så
hon stannade hemma. Men jag ville så
gärna gå hem. Alltid, när jag kom hem
på lördag kväll, hade _mor gömt något
gott åt mig och så hade hon tvättat och
strukit klänningar och förkläden så det
var så fint. Allting skulle stärkas på den
tiden. Så hade hon stickat strumpor och
jag blev så ompysslad. Så blev de så gla
da allesammans, när Fina kom ner från
Kville, för då visste de att mamma alltid
hade någöt gott i beredskap.

Så fyllde jag 20 år. Jag fick så mycket
presenter så aldrig sedan har jag fått nå-_
got liknande. Måste därför bjuda på
kaffe och det gjorde jag på öarna.
Mycket vackert väder och flera av gos
sarna spelade och vi sjöng, lekte ringle
kar och hade så roligt. Den sommaren
gick så fort och jag gick så många
gånger den långa vägen till och från
Kville. Efter en lång arbetsdag, som bör
jade kl. 6 på morgonen och slutade kl.
10 på kvällen många gånger, och efter
att ha sprungit och expedierat hela da
gen, gå ner till Fjällbacka och dansa till
fram på småtimmarna, det var ju allde
les oförsvarligt. En gång höll jag på att
dansa 4 nätter i rad. Men sådan är ung
domen! Tänk att man kunde vara så
dum! Vad jag många gånger sedan, när
jag inte kunnat lägga mig för barn eller
för sjukdom, om jag varit aldrig så
trött, att, när jag kunde fått sova, inte
gjorde det.

Emellertid stannade jag i Kville till
den 22 augusti 1892. Frida gifte sig med
Gustav Bergström, som var från Värm
land. Denne arbetade hos Fridas bror
Carl i Fjällbacka och nu blev det be
stämt att Gustav och jag skulle byta
plats. Han skulle arbeta med Frida och
jag hos Carl. Setterlinds var nog den
största affären i Fjällbacka och det var
förfärligt mycket att göra.

Kl. _5 måste jag ner i boden och väga
upp varor för dagen och bära varor i alla
lådor. Så var det till att hålla på till kl.

10-11 på kvällen. Skynda sig att slänga
i sig lite mat och så ner igen. Där var
också byteshandel, men så mycket som i
Kville var det ju inte. Vi sålde på den ti
den mycket !!arn både till fiskredskap
och till vävning. En bunt oblekt garn
kostade 1,50 kr. Annars hade Setterlind
allting att sälja han också. Så det gick
inte att vara snygg och fin inte. Målar
färg, kol, salt, sill, fisk, mjöl, skodon,
manufaktur, specerier var det kallt på
Kville så var här ännu värre. Jag hade
stora frostsprickor i händerna och föt
terna så blodet flöt. Vi hade en kakelugn
på kontoret, som vi eldade i lite ibland,
men det hjälpte ju ej. Dörrarna stod
öppna ned mot sjön och ut mot gatan.
Det saltades sill i magasinet och då skul
le ju sillen bäras in från bryggan och vi
hade alltid något att gå efter i magasinet
och folk som kom stängde aldrig dörrar
na. Affärsmännen hade också blivit sill
saltare. Setterlind hade hela magasinet
fullt med sill och silltunnor och silltöser.
Jag var ute och bjöd dem på brännvin
ett par gånger på dagen. Då blev det luft
i luckan.

Vintern 1892-1893 var rysligt kall.
Hela fjorden låg frusen och kölden gick
ända ner till 32 grader. Mjölet tog först
slut. Det var inte någon annan råd än att
få någon att köra landsvägen till Udde
valla efter. Olle i Bräcke körde då, men
han kunde inte ta mer än 3 eller högst 4
säckar på släden. Det blev dyrt mjöl.
Bohusbanan var då inte ens påtänkt. Vi
kunde inte få hem varor annat än med
båt och isen låg ända ut till Väder-öarna.
Tänk vad svårt de hade det på Väderöar
na och Vädröbod på den tiden. Inte
motorbåtar, inte telefon bara en liten se
gelbåt. Någon stor båt kunde de inte ha
på Vädröbod därför 'att den fick inte
vara större än att den gick att lyfta upp
på land, eftersom där inte fanns någon

hamn. Lotsbåten på Väderöarna var ju
stor, men det var ofta hårt väder och nu
när nu hela sjön låg, vad skulle de ta sig
till? Vi hade börjat undra hur de hade
det med mat där ute. Det var rätt så
länge sedan de var i land. Just när vi står
och pratar kommer det fyra fem lotsar
in genom dörrarna. Istapparna hängde i
skägget på dem. Med spänner och kor
gar, pigglänsar hade de dels gått dels
dragit en båt mellan isstyckena. Men nu
gällde det att de fick något varmt i sig.
De var nästan stelfrusna och så expedie
ra dem fortast möjligt. De skulle ge sig
iväg på natten igen. Det var månljust
och så var de rädda att isen skulle gå
upp. Det har visst inte så vitt jag kom
mer ihåg varit isbelagt så långt ut sedan.
Men så oroliga vi var för dem när de
gått! De hade kommit fram på förmid
dagen dagen därpå. Det dröjde sedan
inte många dagar så gick isen upp och de
kunde segla till iskanten. Ångbåtarna
började också att gå, men de kunde inte
komma längre än till Hjärterö. Det gick
ju att köra varorna på isen iland fast det
var besvärligt. Men det har vi ju fått
göra många, många gånger senare
också.

De vi som åsyftas var Fina och Axel
Wenander som gifte sig 1897 och öppna
de egen affär. I det hus som nu är
blomsteraffär. Det byggde Fina och
Axel 1905. Detta var det första monte
ringsfärdiga huset i Fjällbacka. Även
magasinen runt torget ingick i deras af
färsverksamhet.

*
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Fjällbacka Lucia 1985

Till Fjällbacka Lucia för året valdes Anette Ekström. Anette
som är elev vid Tanumskolan, var Luciakandidat nr. 1, och
krönes i samband med FIK damsektions Luciafest 14 decem
ber.

Röster från läsekretsen:

Fjällbacka
ett tivoli?

Till Fjällbacka ska man komma sjö ä
gen - så har det hetat i alla år. Fråc
Fjällbackafjorden öppnar sig samhälle
från sin allra bästa sida - från Mörhul
till Sälvik.

Inte nu längre.

De nya gästbryggorna vid torget har
tydligen utgjort en alldeles för stor frest
else för de kommersiella krafterna i
samhället, både de affärsdrivande och
de ideella. Och då tänker jag inte på det
bryggcafe som satt en internationell prä
gel på det av bilar så dominerande torget
numera namngivet efter Ingrid Berg
man. Inte heller på den kombinerade
glass och korvkiosk som Centrum länge
drivit.

Jag frågar i stället - vem är ansvarig
för det tivoli som placerats framför
gamla Konsum? Vem har bestämt att
Fjällbacka behöver ännu en korvmack
- det finns redan tre förut. Vem har lo
vat idrottsföreningar och andra att pla
cera sina fula lotteriiådor mitt i gapet på
båt- och bilturister?

Jag missunnar varken affärsmän eller
föreningar att göra sig en hacka på fjäll
backabesökarna - men den fina prome
naden genom samhället som många av
oss gör dagligen - från centrum ut till
Badholmen och tillbaka har blivit ett
zick-zackande mellan bilar och mångla
re. Den vackra Fjällbackaprofilen har
fått en ful fläck!

Bevara Fjäll'backa

10

Som gammal seglare har jag alltid
gått omkring och längtat upp till Bo
huslän när vårsolen börjar värma.
Längtan går då till Fjällbacka och
dess fina skärgård. Visst var kanske
Fjällbacka mysigare förr när det inte
fanns så mycket turister, men Fjäll
backa är trots allt relativt oförstört

om man jämför med andra ställen.
Det är en sann glädje att ta sin mor
gonpromenad förbi Ingrid Bergmans
staty och njuta av de vackra rosorna.
Ni som bestämmer i Fjällbacka, se
till att det aldrig blir för mycket ting
e! tangel.

Bohusvän

Kom nu inte och skyll på raset från
Vetteberget - det måste finnas alterna
tiva platser för dessa köpmän och kvin
nor. Se till att de fula trä- och plåtlådor
na är borta till nästa sommar - annars
kommer Fjällbacka förlora sitt goda
rykte som en av Bohuskustens ja hela
Sveriges - verkliga pärlor.

ERIK HELLGREN



Promotion i pangväder
Sommaren 1985 kommer med stor san
nolikhet att gå till historien som synner
ligen kall och regnig. Men fredagen den
26 juli var vädrets makter gunstiga och
bjöd på blå himmel och strålande sol till
glädje för alla på simskolans avslutning i
Sälvik. På strandklipporna hade stolta
föräldrar, släktingar och vänner förvän
tansfulla slagit sig ner.

Fyra veckor varannan dag hade arbe
tet pågått i simskolan under ledning av
Anders Axelsson, Åsa Forsell och Agne
ta Engberg. Trots det dåliga vädret och
den knappa tiden kunde ett mycket gott
resultat uppvisas. För 33 av de mindre
märkena hade prov avlagts, från badda
ren till silverrnärket och ytterligare 19
för simborgarmärket.

Av undertecknad promoverades till
kandidatvärdighet, med den traditionel
la pillövskransen, Anna Falkenberg,
med eklövskrans till järnmagister Char
lott Larsson, till silvermagister Karolin
och Emeli Ekman och Mikael Lindgren
(ej närvarande) samt till guldmagister
Annika Ekman. Inga-Britta Andersson
och Anna och Elena Vägner hade erlagt
prov för första inteckningen i bronspla
ketten och kröntes även de med eklövs
kransar.

Det bjöds även på uppvisning i båt~

och badvett samt livräddning, skämttäv
lingar och vattenlekar .

MAJ GUSTAFSON

ALLA SLAGS ARBETEN

MEDTRAKTORGRÄVARE

Bo Karlsson

FJÄLLBACKA

Tel. 0525-31683

Tel. 0525-310 68,318 68

STOR SORTERING
ARMATURER

FJÄOLLBACKA
ELEKTRISKA

Kyl - Frys - Sval

El-spisar
Reservdelar - Tillbehör

Solskydd - Textilier - Gardintillbehör
Tapetserarverkstad

Tanumshede - U525 20571. 20573

OBS! Vintertid lagningar av båtkapell

Stor sortering i
tyger och övriga material!

INSTALLATIONER - REPARATIONER

Egen tillverkning och försäljning
av

Markiser - Rullgardiner - Verosoler
Presenningar - Båtkapell m.m.

Omstoppning och omklädsel av
bilar och möbler

L.L.

Vi vill nu göra ett upprop bland våra
medlemmar och läsare, att under en eller
flera dagar kommande sommar ställa
upp och visa Nestorsgården.

Det är givetvis inte meningen att den
som ställer upp skall visa runt och berät
ta om samlingarna, det skulle vara gan
ska svårt, utan mera fungera som värd
under sin da~.

Du som är intresserad och gärna skul
le vilja vara med, sänd ett par rader och
anmäl Ditt intresse. Det är viktigt för
styrelsen att den kan bilda sig en upp
fattning om intresset för detta.

Adressen är:
Föreningen för Fjällbacka
450 71 Fjällbacka

Ställ upp och visa Nestorsgårdeno

Föreningen för Fjällbacka
visar Nestorgården

Fjällbacka
Grävtjänst

FFF har avtalat med Kville,hembygds
förening att under sommaren 86 hålla
hembygdsmuseet på Nestorsgården öp
pet för allmänheten vissa dagar i
veckan. Samlingarna på Nestorsgården
är synnerligen intressanta och belyser li
vet i bygden i gamla tider på ett lätt
åskådligt vis.

Där finns redskap och nyttföremål
från det gamla fisket, tillsammans med
verktyg från stenindustrins storhetstid.

I magasinet står den gamla fyren på
Väderöbod, vilken byggdes 1867 av Ver
ner von Heidenstams far, vilken var
lotsbas på västkusten under den tiden.

Algot Torewi har tidigare hållit öppet
för den som velat komma dit och titta,
men meningen är nu att museet skall
vara lite mer tillgängligt för allmänhe
ten.
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Segla Samba med mig
Bland alla seglande flytetyg som kryssar
utanför Fjällbacka sommartid, finns det
alltid några som skiljer sig från mäng
den och får en att stanna upp ett tag. En
sådan båt är "Samban". Den ser ut som
en jolle, men har för höga fribord (sidor
ovan vattnet) för att vara en sådan. I ak~

tern är den helt öppen, och ser 'man den
på nära håll upptäcker man att durken
(golvet) ligger ovan vattenytan, så att
vatten, som eventuellt kommer in, rin
ner ut igen. Konstruktören till. denna
farkost heter Lasse Lundberg, och ho
nom stämde jag möte med på hans
bryggservering en dag före midsommar
innan sommarrushen hunnit börja.

"Hur fick du iden att konstruera en
segelbåt för handikappade?"

" Jag kom på det en dag då jag seglade
min Scalare över Atlanten. Jag kände
mig sysslolös och tänkte: 'Här sitter jag
på min ända dag ut och dag in, och an
vänder i stort sett bara den, och då och
då mina armar. Benen använder jag ju
inte. Det här skulle ju en handikappad
kunna klara av.' 'Varför kan han inte
det då' , var min nästa tanke. Så började
jag fundera över detta, och fann så små
ningom att båten var konstruerad för
friska, men med små förändringar skul
le en rullstolsbunden kunna klara av
den."

En bild av frihet.

12

"Efter min resa glömde jag bort det'
hela, tills en dag en fader ringde upp mig
för att anmäla sina fyra söner till seglar
skolan. En av pojkarna var handikap
pad, 'men', sade fadern, 'han är inte till
besvär, bara han får hänga med
litegrand, så är det bra.' 'Varför inte
helt och hållet', tänkte jag. När jag se
dan fick hand om pojkarna, visade det
sig att bara den handikappade pojken
var ivrig att lära sig segla. Hans bröder
var mer intresserade av bad och glass.
Här fick jag min andra kick: Vi har lärt
oss att vi skall ta med de handikappade
ut i livet, men de handikappade vill göra
och kunna något också, inte bara sitta i
rullstol och hänga med. Jag beslöt att
göra allvar av min ide att konstruera en
segelbåt för handikappade."

Full fart på bryggan.

"Efter funderingar hit och dit, börja
de jag fundera över den första farkosten
'ekstocken'. Den var ju osänkbar men
tung. Så småningom gröptes den ur,
men bottnen var ändå så tjock att dur
ken låg ovan vattenytan. En båt skulle
kunna konstrueras på liknande sätt: En
platt flyttank i botten 'och sidor upp
byggda kring den. Gör man så hål i ak
tern, kan vatten rinna ut. Men varför då
inte en helt öppen akter, så man nästan
kan simma in i båten. Båten blir på så
sätt en utmärkt badplattform också.
Handikappade har svårt att ta sig upp
för klippor. Därmed var huvuddragen
av båten klar. Sedan behövdes en sväng
bar stol, så att seglaren kan förflytta sig
från ena sidan till den andra. Seglen
måste kunna sättas och bärgas från sitt
brunnen. För att den handikappade
skall kunna förflytta sig måste sido
bänkarna vara parallella. Båten måste
var' omöjlig att välta. Detta åstadkoms
genom att kölen bara är 80 cm djup och
skrovet brett och fylligt i sidorna. Läg
ger sig båten för mycket, trycks sidorna

ner i vattnet och kölen lyfts upp. Båte::
kan sedan inte kränga mer utan börjar
istället att kasa i sidled. Den har därfö
samtidigt blivit en säker familje- och n,'
börjarbåt.

1980 presenterades Samban efter flera
års utvecklingsarbete. Den har få"
Lions l:a pris för bästa haadikappu
rustning och Båt-Nytts "Guldratten .
för bästa skandinaviska båtkonstru 
tion. Den säljs numera genom Livskva
lite AB, en firma som drivs aven handi
kappad, som ställde upp som "testror 
man" under utvecklingsarbetet. Båten
har kostat 400.000 kr att ta fram, vara 
300.000 kr lånats från Styrelsen för Tek
nisk utveckling, och sålts i många länder
men mest i Europa.

"Men då är det väl en ganska lönande
affär?"

"Nej. Den har visserligen sålts i
många länder, men bara två till tre i var
Je land, mest i Frankrike. Totalt sett har
det gått med förlust, men jag har haft
roligt under tiden. Jag har förresten bli
vit hovleverantör. Drottningen, som är
högsta beskyddare av handikappidrot
ten, har köpt två ex.. "

"Tror du det går att sälja fler?"
"Ja jag tror det. Tiden är inte riktigt

mogen än. Man har konstruerat hjälp
medel för att de handikappade skall
kunna klara de dagliga bestyren, men
inga för att de skall kunna ha roligt.
Men en ändring är på väg. Ett problem
är de handikappades dåliga självför
troende. Det är svårt att få med de
handikappade ut, så de får upptäcka
vad de klarar av. Ett försök att råda bot
på detta är de seglarläger för handi
kappade, som anordnas varje år i Fjäll
backa av Lions klubb i Tanum. I år hade
vi en grupp på tio handikappade från
Sundsvall här."

ANDERSJÄRUND



Gör som fler och fler!
Åretruntboende eller sommargäst!

Bilförsäljning 0525/321 96, Bostad 317 96
Verkstad, Reservdelslager, Bensinstation,

Biluthyrning, Bilbärgning, Plåtverkstad,
0525/31096, 31820

Märta och Erik Hansson
0525/31046

Fjällbacka Fiskaffär

Dag/igen färsk fisk
Stor sortering av specerier

-Z-E-R-V-A-

PERSIENNER

Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75
Ö

- tillverkas och monteras .-

-- Även reparationer --

---FIRMA---

Köp bilen i Fjällbacka
Vi är auktoriserade återförsäljare för

FJÄLLBACKA
BIL & MOTOR

Från kommun
och landsting
Kommunala tomtpriser föreslås höjda
till 65.000 kr/1000 m' i kustzonen, me
dan motsvarande föl' inlandet blir
45.000 kr.

Väderöarna blir inte nationalpark
utan istället naturreservat. Då slipper
samhället köpa in området. Naturreser
vat har lägre status än nationalpark.

Grillar sattes ut på bl.a. Gluppö,
Hamnholmen, Fläskö, Storö och Hjär
terö, i hopp om att fritidsfolket skall
grilla i dessa istället för på klipporna,
som annars spricker av värmen.

Kommunen bjöd semestrande företa
gare på kryssning med Nolhotten. Ett
sätt att skapa kontakter mellan företa
gare och kommun.

Landshövding Åke Norling besökte
Järund Inventing AB den 11/5.

Länsstyrelsen anser att kommunen
bör få köpa fastigheten 100:2 för att
kunna lösa trafikproblem vid torget.

Christina Hansson fick tillstånd att
sätta upp en kiosk vid gamla konsum.
Bengt Richardsson, ägare till c.entrum
kiosken, protesterade mot placeringen.

Kommunen ville inte bidraga med
pengar för att iordningsställa kolera
kyrkogården på Stora Enerskär. Man
anser detta vara ett kyrkligt ärende. Som
fastighetsägare motsätter man sig dock
inte att kyrkan iordningställer kyrkogår
den.

Det blev inget discotek i NETAB:s
gamla lokaler. Popgruppen "Slick"
önskade hyra lokalerna för detta ända
mål. Istället byggs lokalerna om för att
hyras ut till cirka 4 mindre företag.

A.J.

Turistorganisation för
Tanums kommun bildadAB BROR JANSSON

BATVARV

FJALLBACKA TEL. 0525/310 57

VINTERUPPLAGGNING
och

REPARATIONER

HLLHANDAHÄLLER
MATERIAL

Strax efter nyåret 1985, bildades tanums
kommuns första turistorganisation un
der namnet Tanum Turist ekonomisk
förening.

I Tanum Turist styrelse ingår 2 av
kommunen valda ledamöter, Henry
Carlsson och Sverre Palm, centern re
spektive socialdemokraterna, samt 5 le
damöter representerande näringslivet.
Dessa ledamöter är: Ingemar Gunnars
son Hamburgsund, Lasse Lundberg
Fjällbacka, Gunnar Carlsson Grebbe
stad, Jan Artur Hedemyr Tanumshede
och Torgny Engberg Tanums sommar
land.

Kontor har under detta första verk
samhetsår inrättats i Björklövets lokaler

i Tanumshede där en kanslisttjänst in
rättats. Denna innehas sedan i mars må
nad av Marita Östedt vars uppgift är att
handha de dagliga rutinerna; samman
ställa informationsmaterial samt sam
ordna de olika arbetsgruppernas i styrel
sen arbetsuppgifter.

Näringslivet likaväl som privata per
soner äger rätt att teckna andelar i
Tanum Turist el 100 kr per andel. I skri
vande stund uppgår antalet andelsägare
till ca. 200 stycken. Föreningens huvud
policy är att medverka i, och stödja tu
ristnäringsfrämjande åtgärder på de oli
ka orterna i kommunen samt att sam
manställa information och marknadsfö
ring i stort för hela kommunområdet.
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Cabare Bryggmalet 1985
Fjällbacka IK arrangerade för andra
året i följd Cabare Bryggmalet med ett
mycket starkt startfält av toppartister,
Galenskaparna, Hagge Geigert, Klasse
Möllberg, Jan Teigen, Lill-Babs, samt
programledarna Jan Ellerås och Lasse
Lundberg.

Vi kan nu konstatera att familjeföre
ställningen har fastnat som en trevlig
och omtyckt tradition i sommarens
Fjällbacka.

Ä ven om konkurrensen är stor bland
andra aktiviteter på västkusten under
sommaren, är vi fortfarande ensamma
om denna typ av arrangemang. För näs
ta Cabare 86 hoppas vi att bli ännu bätt
re och på så sätt få större publiktill
strömning (7000 1985). Tyvärr är det
dyrt att engagera artister i denna klass,
men samtidigt kan vi konstatera att det
inte finns några genvägar att. nå en
mycket kräsen publik.

Med mycket stor hjälp av våra spon
sorer - Extra Film, Inventing AB, Evas
Livs, Sannäs räkor, Gevalia, Kockens
kryddor, Pripps, GB glace, lyckades vi
göra ett netto på cirka 50.000:- som
kommer att användas till FIK:s nya
klubbhus.

Om det finns synpunkter och tips på
Cabare 86 hör gärna av Er till Lasse
Lundberg.

Allt för att bli bästa 'Cabaren på kus
ten'.

Tack för sommaren 85

FIK
Hasse Welander

Älg i skärgården
Man har alltid hört historier om djur
som uppträtt både här och där i skärgår
den, långt från sin naturliga miljö.

Detta gäller inte minst älgar.
Gud vet om man inte någon gång hört

berättas att dom funnits ända ute på
Väderöarna.

För det mesta har man tagit detta för
att vara skepparhistorier, eller i alla fall
väl tilltagna överdrifter, men under mid
sommarhelgen fick tidningens medarbe
tare verkligen se på annat. Medarbeta
ren och hans familj var ute i skärgården
för att njuta av försommaren, närmare
bestämt i trakterna av Dannholmen.
Plötsligt upptäckte någon familjemed
lem ett svåridentifierat föremål, vilket
sakta rörde sig utåt mellan Gröt- och
Vällingskären. - En rysk ubåt - trod
de junior som just gjort lumpen på Got
land.

Det gissades friskt allt medan föremå
let närmade sig.

Så till slut upptäckte vi att det var en
älg vilken synbarligen totalt desoriente
rad, var på väg norrut mot Dannhol
men. Vi startade motorn och började
mota den mot ·land på ön enär den hela
tiden brölade och uppförde sig som om
den vore i yttersta sjönöd.

På vingliga ben tog den sig iland på
stranden. Vi konstaterade att det var en
fjolårskalv , förmodligen bortstött av sin
mor, på väg ut i världen för att klara sig
på egen hand.

Skulle läsaren i framtiden få höra
märkliga historier om främmande djur
ute i skärgården, så kan ni gott tro på
det. Ni kan ju börja med att tro på den
här. L.L.

Turistinformation
I köpmannaklubbens regi drevs för för
sta gången turistinformation i Fjäl1
backa.

Informationen hölls öppen från l ~

juni till 15 augusti dagligen mellan
10-12 och 16-20.

Ansvarig för kontoret var Ellinor
Gustavsson och finasieringen ombesörj
des av Fjällbackas näringsidkare, ban
ker, Föreningen för Fjällbacka, och Ta
num Turist, vilken svarade för hälften
av den till 30.000 kronor satta budget.

Inne på informationskontoret fanns
iordningsställt informationsmaterial av
allt tänkbart slag.

En telefon med möjlighet för utlands
samtal gav möjlighet för den utländske
turist som inte var nedlusad med mynt,
att ringa hem.

Med sitt läge, i taxihuset vid Evas, var
det väl inte många som missade infor
mationslokalen, speciellt som den var
uppskyltad och försedd med en rad nor
diska och europeiska flaggor. När helst
man kom dit var det folk inne som ville
ha hjälp med än det ena än det andra.

Det kunde vara buss eller tågtider,
båtutflykter, information om badplat
ser, sevärdheter som hällristningarna,
vägen till järnaffären, apoteket eller
tandläkaren, om det finns bankomat
och tusen andra frågor. Man undrar hur
Fjällbacka som turistort har klarat sig
utan så länge...

Med den gamla devisen att nöjda tu
rister är bra turister, ringande i bak
huvudet, hoppas man att turistinforma
tionen i Fjällbacka har kommit för att
stanna.

L.L.

LH KaNTORSTJÄNST
AB

REDOVISNINGSBYRA

Centrumkiosken

Tobak - Cigaretter - Tidningar

Konfektyrer - Frukt - Läskedrycker

GB-glass - Souvenirer m.m.
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Redovisningsuppdrag, boksiut
och övrigt inom redovisning för
Rörelser (även AB) ochjordbruk.

Hogia data
samarbetar med Aukt. Revisorer.

LH Kontors-Tjänst AB

Tar emot film

för framkallning

Eva och Bengt Richardsson
Telefon 0525-31327



Sigrid Richardsson minns
igrid Richardsson är inte infödd

Fjällbacka-bo, men hon har bott här i
snart 70 år. Jag träffade henne första
gången i hennes lilla vackra hus vid Bad
huskajen, där hon bott med sin familj
-törre delen av sitt liv. När jag skriver
detta gläder hon sig just över att dotter-
onen Lars-Erik Nilsson förvärvade

mormors hus, då hon till sist beslöt att
lämna det. På bordet står en vacker
blomsteruppsats som minne av den hög
tidliga invigningen av Sannäs Musslor i
Fjällbacka, där samme Lars-Erik var
glad att ha sin mormor bland hedersgäs
terna. Det verkade som om både mor
mor och barnbarn var stolta över va
randra, och det tycks de ha anledning
till. Mellan deras liv spänns en båge i ut
vecklingen från det gammaldags fiskelä
get till en modern industri med export på
utlandet. Det måste kännas tryggt på nå
got sätt för den unge att ha en sådan
mormor i bakgrunden. Hon är en bit
över 90 år. Om hon inte vo~e så ung
domlig skulle man våga kalla henne
krutgumma i ordets bästa bemärkelse.

Handdriven färja
vid Hamburgsund

Naturligtvis är det Sigrids barndoms
och ungdomsminnen från tidigt sekel
skifte som jag börjar fråga henne om.
Sigrid är född i Sjöviken på Hamburgön
som ett av de sex barnen till skepparen
David Andersson och hans hustru Sara
Karlsson, som var bonddotter från
Övertun i Svenneby. När Sigrid gick i
småskolan, hölls den omväxlande i olika
gårdar på Hamburgön, bl.a. på Löss
gård och Nordgård, och lärarinnan frö-

. ken Ahlen och bänkarna flyttade med.
Sedan fortsatte Sigrid hos folkskollärare'
Oskar Udden i Hamburgsund. När Sig
rid sedan gick och läste skulle hon och
de andra barnen från Hamburgön ta sig
till fots till Kville kyrka. När man skulle
över sundet den tiden fick man anlita en
eka med roddare som tog 3 öre per per
son. Sigrids bästa kamrat från Södra
Röd på Hamburgön var bonddotter och
hade någon gång egen häst och vagn och
körde själv. Men då måste man anlita

den handdrivna färjan som drogs för
hand med rep. Men för det mesta tyckte
flicko'rna att det var bättre att gå, efter
som de andra barnen blev avundsjuka
och hängde sig på vagnen.

Segelskutor i Pustervikshamnen

Sigrids far hade egen jakt och fraktade
tegelpannor, tegelsten och ibland flisved
från Fredriksstad i Norge till Göteborg.
Ibland var jakten så hårt lastad att vatt-

forts. nästa sida

AB Fillllbacka Vilrme & Sanitet
Allt inom VVS-branschen Tel. 0525 - 312 70

Boutique Klippan
I FJÄLLBACKA

Har fått mycket nytt för julen och våren -86
Sidenblommor, Manschetter, Ljus, Porslin,

Silver och Smycken.

Välkommen in nya som gamla kunder

Trevlig Helg önskar Mia och Ingemar

Berguv i Mörhult
I skymningen såg Syster Kahlman i en
hög talltopp i Mörhultskogen en stor
berguv sitta. Hon kände igen den på de
spetsiga öronen och dess väldiga ving
bredd då den lyfte.

På Bohus Ekonomi kan vi hjälpa Dig
och Ditt företag med alla ekonomis
ka och administrativa frågor.
Vi använder avancerad teknisk ut
rustning och kan på det sättet ge vå
ra kunder en snabb och effektiv ser
vice.
Vi samarbetar med aukt. revisorer
och advokat.

Kontakta oss på telefon
0524 - 407 70

för vidare information.

SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FöRBUND

-- företag8ren. när8 ridgiv8re och ..mI81_rtner
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net gick upp till relingen. Sigrid och nå
got av syskonen fick följa med till Göte
borg någon gårig, och hon minns alla
segelskutorna som låg i Pusterviksham
nen. Från Hamburgön till Göteborg
kunde seglingen gå på en dag om vinden
var god. Men andra gånger kunde man
få ligga och kryssa från kl. 8 på morgo
nen och inte ha hunnit längre än till
Smögen kl. 9 på kvällen. Sigrid och en
syster fick hjälpa till att dörja makrill
under vägen och steka den i skansen.
- Före jul brukade fadern proviantera i
Göteborg för hela vintern. En gång när
Sigrid var med i Göteborgs hamn, var
det en ung man i skutan intill som fråga
de om hon ville gå med till Lorensberg
och dricka punsch och hon tackade ja.
- Inte blev jag fördärvad för det, skrat
tar Sigrid. Jag tror det är enda gången
jag druckit punsch i mitt liv.

När Sigrid' gått och läst fick Sigrid sin
första plats som hembiträde hos en lära
rinna på Hamburgön. 1916 kom'hon till
Fjällbacka och fick plats på Lovisa Gus
tavssons kafe, vilket låg ungefär vid
gamla Konsum, men senare revs för ras
riskens skull.

Sömmerskan sydde för
l kr om dagen.
1918 gifte sig Sigrid och fiskaren Georg
Richardsson i Kville prästgård.

Bröllopsklänningen hade sytts hemma
aven sömmerska som hade 1 kr om da
gen i lön, och tyget till den och brudslö
jan inhandlades hos Carolina Larsson.
Brudgummens svarta klädeskostym syd
des hos "Boråsen" .

Bröllopskortet togs hos William Lars
son men då hade de röda nejlikorna i
brudbuketten, redan vissnat, säger Sig~

rid.
Till en början hyrde Sigrid och

Richard på Oxnäs men snart köpte de
det gula huset vid Badhuskajen, där Sig
rid sedan bott. Huset kostade 3.000 kr
då. Då fanns ingen kaj utan vågorna
slog upp över den öppna stranden ända
upp till huskanten, och ibland vid hög
vatten flöt baljorna omkring i källaren.

Kajen byggdes som beredskapsarbete
under andra världskriget. Gatan har
höjts tre gånger så att'huset har kommit
att ligga lågt. Jord köpte man inifrån
land så att det räckte till ett potatisland.

Sydde oljekläder själv
Georg hade en stor roddbåt med utom
bordare och med den försörjde han fa
miljen på tre barn. I tio höstar var Sigrid
med ute och drog hummertinor från
oktober till december. Hon sydde olje
kläder själv till sig och Georg av bo
mullstyg som dränktes in med råolja.
Själv hade hon blus och kjol i sådant
material, eftersom byxor förfruntim
mer knappast var påtänkta. Men våta
var vi ändå.
- Inte kunde vi simma heller, säger
hon, fastän vi bott vid sjön hela livet. Vi
brukade börja kl. 5 på morgonen. 75
hummertinor skulle vittjas och det bru
kade vara klart vid l-tiden. De tre bar
nen hade fått sina smörgåspaket färdiga
och en flaska mjölk till skolan. En gran
ne åtog sig att väcka dem i tid.
- Vi levde mest på fisk, fortsätter Sig
rid. Hummer brukade det bli till sön
dagsfrukost. Lördag och söndag kunde
det vankas kött. Hummern fick vi sälja
till Venander för 1 kr st och för fisken
fick vi 10 öre per kg. Han sålde den vi
dare till Göteborg. Gamla Fjällbackabor
minns ju hans stora magasin med den
välvda porten ut till den stora bryggan,
där nu bilar och sommarfolk trängs på
sommaren runt Ingrid Bergmans byst.
Då var där rusch och arbete.

Bar ut bohaget till Oxnäs.
Sigrid minns också söndagsmorgonen
den 12 maj 1928 efter den stora bran
den, som kom hotande nära. Sigrid och
hennes man bar allt sitt bohag ut till
Oxnäs. Många kastade ut möbler och
kläder genom fönstren för att genast se
dem brinna upp. Hon minns att det blev
en stor insamling av kläder till de drab
bade och mycket pengar kom från släkt i
Amerika, vilket allt fördelades.

Nu har Sigrid ett vackert rum på
Åldersro. Hennes liv har varit enkelt och
arbetssamt som hon själv säger. Man
förstår att Sigrid är en människa som
förstått att ta vara på vardagens glädje
ämnen. Fortfarande gläds hon, när hon
tänker på hur skönt och ombonat det
blev, när innanfönstren kommit in på
hösten och hur härligt det var att ta ut
dem på våren.

Jag är så tacksam.
Sigrid gläder sig åt att hon alltid fått ha
en stark hälsa. Hörsel och syn verkar
också vara utan fel.
- Men det är inte min förtjänst, säger
Sigrid. Jag är bara så tacksam för mitt
liv och för varje dag jag fått leva. Hon
och hennes Georg hann vara gifta i 65
år. Han dog över 90 år gammal.
- Enkelt och arbetssamt. Jag är så
tacksam. De orden ringer i mina öron
när vi slutat pratstunden. - Glädje över
livet beror inte av mycket pengar och
välfärd. Det beror mera på om man för
står att tacka.

INGER RUDBERG

Välkommen till

,JJW,&Rcxa~

XULÖJtEJt JUl
Tel. 0525 -310 85

FÄRG
TAPETER

LEKSAKER
KOSMETIKA
PRESENTER

Välkommen till Ditt Apotek i Fjällbacka
Telefon 0525 - 310 04

ÖPPET månd-fred 9-13 - 14-18

16

Gynna våra
annonsörer!



NYTT RAS IVETTEBERGET
-- dagen den 18 juni på förmiddagen,

innan sommarsäsongens invasion
- -tigt hunnit ta fart, stördes friden av
~ otäckt muller som av åska.

Efter bara ett ögonblick gick budet 
e' har rasat i berget. Genast släppte jag
ad jag hade för händer och rusade bort
. berget strax söder om Ingrid Berg-
an-statyn, där det redan hunnits sam

några åskådare.
Alla stod där och stirrade respektfullt

å de stora stenblocken, vilka likt kasta
e aven jättes hand, låg utspridda över

~ äsmattan bakom Rosa Eklunds hus.
nart var teknisk personal från kom

munen på plats och avspärrningar gjor
för att förhindra att nyfikna skulle

komma för nära. Det kunde ju rasa när
som helst igen.

Efter några dagars utrymning av fas
tigheterna runt platsen och inspektion
av statens brandnämnd, spärrades vägen
bakom gamla konsum av med stora
stockar vilka fick ligga kvar under hela
sommaren för att dämpa eventuella
stenbumlingar vid vidare ras.

Just innan detta sista ras, hade geo
teknisk expertis varit i Fjällbacka och
gjort en noggrann inspektion av berget,
samt rekommenderat avstängning av
Kungsklyftan på grund av den rasrisk
man då bedömde förelåg. Detta var ett
tråkigt slag för Fjällbacka, då ju
Kungsklyftan sedan inspelningen av fil-

men Ronja rövardotter, blivit en attrak
tiv sevärdhet.

Ja, när kommer nu allt att bli som
förut igen?

På kommunalt håll uppges det att
man i vinter med hjälp av statliga medel
kommer att ge berget en noggrann över
syn på de ställen berget vittrat, så att vi
nästa säsong åter kan njuta av det vack
ra berget som givit Fjällbacka en så stor
del av sin karaktär.

Någon risk för ras på andra delar av
berget har inte bedömts föreligga, så vi
kan gott fortsätta att handla blommor
och godis.

L.L.

kinn-Per
Anderssons

• •ansJovIs
På sommarens filmjölkpaket kunde
man läsa om en viss Skinn-Per Anders
son bosatt i Fjällbacka, som i slutet av
1800-talet uppfann den svenska ansjovi
sen. Den riktiga ansjovisen fångas och
inläggs annars vid Medelhavet. Den
svenska ansjovisen är egentligen skarp
sill inlagd i en speciell kryddlag.

Försäljning av

Bilsläpkärror - Båttrailer - Biltrailer
Hästtransportsläp. Även uthyrning

Thorens Maskiner
45071 Fjällbacka

Tel. 0525/31962,311 87

Detta är Skinn-Pers recept:

TANUMS TAXICENTRAL

0525/29170

FJÄLLBACKA Thore Axelsson 0525/31721

ELINSTALLATIONER - ELVÄRME - KÖKSMASKINER
TEMOVEX VENTILATIONSAGGREGAT

BI.Axelsson

Till en kanna skarpsill (3 kg) ta
ges:

20 g svartpeppar
4 g malen kanel
l g malen ingefära
2 g malda nejlikor
4 g lagerblad

1/2 g oregano
7 g muskotblomma
5 g röd sndel
5 g salpeter

300 g liineburgsalt
300 g strösocker
Alltsammans lägges i en träkanna
och får mogna l till 3 månader i
sval källare. Ansjovisen läggs se
dan in på burk i kryddlagen, hel
eller i fileer.
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INGRID BERGMANS
MINNE

Äntligen kunde Ingrid Bergman-dagen
firas med filmvisning på torget denna
härliga försommarkväll den l:e juni.
Ingrids barn Isabella Rosellini och
Robertino kunde tyvärr inte komma, till
stor besvikelse för dampressens utsända.
Det blev en vacker och stillsam cermoni.
Fjällbacka kyrkokör sjöng och Lasse
Schmidt höll tal: "Ingenstans har så
mycket gjorts för Ingrid som här i Fjäll
backa. Och det var också här som hon
kände sig som mest hemma av alla plat
ser på jorden." Efteråt visades "Höst
sonaten" på en stor filmduk på torget.

Den l7:e juni sattes den nya sten
sockeln till Ingrid Bergmans staty på
plats". Den är huggen ur ett stort granit
block, som hämtats från den plats på
Dannholmen, där hon brukade sitta se
ut mot solnedgången. Men hur får man
iland ett stenblock på 3,5 ton ifrån

Dannholmen . Har man pengar kan man
kanske hyra en armehelikopter för att
lyfta iland stenen. Lasse Lundberg, som
arrangerat hämtningen, hade dock inte
pengar till förfogande. Istället ställde
besättningen på utprickningsfartyget
Fyrbjörn upp. En helt stilla dag, togs
Fyrbjörn så nära Dannholmen som möj
ligt. Stenen gjordes fast i en kran och så
började man lyfta. Båten krängde oro
väckande, eftersom kranen behövde
sträckas långt ut över bord. Men till sist
kom i alla fall stenen ombord. Väl kom
na iland infann sig nästa problem: Vem
kör stenen till Huggeriet. Lerstens
Kvarn ställde upp. Räkningen för hugg
ningen betalades av Hotellet. Slutligen Den nya sockeln på plats.
sattes stenen på plats av frivilliga händer
som framgår av bilden.

Dannholmen runt inställt
A.J. för första gången

Vägen till körkortet går genom

Fjällbacka Trafikskola
Elof Davidsson

Tel 0525-205 30, 29481, 20941

MC - BI L - TAXI - BUSS - LASTBI L
INTENSIVUTBI LDNING

Omdöme - Ansvar -- Hänsyn

Välkomna!

För första gången sedan starten 1969,
fick seglingarna runt Dannholmen i år
inställas på grund av vädret.

Den först planerade dagen, i år som
alltid första söndagen i augusti, fick
först skjutas fram en vecka till den Il
augusti, på grund av ett envist blåsande.

När påföljande söndag kom, visade
det sig att vädergudarna på allvar be
stämt sig för att det inte skulle bli några
Dannholmsseglingar 1985.

Med 15 meter per sekund och uppe
mot 20 i byarna, beslöt seglingsnämnden
inställa det hela, efter att först ha skjutit
på starten ett par timmar. Förra årets
vinnare fick behålla sina vandringspris
ett år till, och utan allt för sura miner
drogs sig alla tillbaka till fastlandet igen.

L.L.

x.G~
O~ Nordholms Ur & Guld

GREBBESTAD
0525 - 10138

SETTERLINDS
BAGERI EFTR.

Stu re Strand
Tel. 0525 - 310 29

Jag önskar al/a mina kunder

en God Jul och ett
Gott Nytt Ar!

9.00 - 18.00
9.00 - 12.00

12.45 - 14.00

Vardag
Lördag
Lunch

GOD SORTERING I UR, GULD, SIL VER,
PRESENTSAKER, SWA RO VSKl SIL VERCRYSTAL

URBATTERIER BYTES MEDAN NI VÄNTAR

Stjämurmakare •
- medlem i Sveriges största Idockkedja !J

ÖPPET:

18



~T en utlandsturists dagbok:

FJÄLLBACI(A
BLOMSTERAFFÄR

Tanums kommuns kulturpris för 1985
har tilldelats Karin Ohlson, Sannäs och
John Albinsson, Fjällbacka. Ohlson har
under många år hängivet arbetat med
bildning och fostran av ungdomar i
Godtemplarlogen Riddarsprånget i San
näs. Dessutom har hon under 50 år ver
kat som föreståndare för biblioteket i
Sannäs.

Albinsson har under många år arbetat
med tydning och tolkning av äldre hand
lingar och skrifter, i första hand till stor
hjälp för nutida släktforskning, men
också som viktig dokumentation för
framtiden.

DINGLE
GLASMÄSTERI

0524/40865
Utför allt inom bran
schen, byggnads
glas, bil rutor, tavelin-

ramningar m.m.
Må-fre 9-17, lärd. stängt

Att sälarna ökat till antal både på Koster
och Väderöarna är ett faktum vi lärt
känna till under de senare åren, men att
vi skulle få uppleva sälar inne i Fjäll
backafjorden igen, hade vi väl inte rik
tigt tänkt oss.

Men nu har det alltså hänt.
Under några junidagar roade två lek

fulla krabater sin omgivning med sim
konster och krumsprång i den högre
skolan, i vattnet innanför stora och lilla
Eneskär.

Tisdagen den 25 juni begärdes Lerstens
kvarn i konkurs. Företagets förlust var
då 10 till 12 miljoner kr. Det var sats
ningen på hälsomjöl, som inte gav vad
man hoppats. Krisen blev akut sedan
Consafe och Palpax lämnat styrelsen
några veckor tidigare. De anställda har
sagts upp till den.

Två får Tanums
kulturpris

Lerstens Kvarn

Sälar i Fjäll
backafjorden

tf
interflora

69-åriga liven egen hummertina. Och
döm om min förvåning när vi efter två
dagar for ut för att vittja tinorna och
fick en stor hummer på närmare ett kilo
i min hummertina. Måsarna blev riktigt
förskräckta av våra jubelskrik. Det var
en fantastisk upplevelse för mig och från
det ögonblicket blev jag fångad av ha
vets magi.

Även Fjällbacka-borna gjorde ett gott
intryck på- min fru och mig. Vi blev
överallt vänligt bemötta och trots att vi
bara talar tyska tycker jag att vi kunde
göra oss förstådda i alla fall.

Under alla våra tidigare ferier har vi
aldrig upplevt en plats som varit skönare
än Fjällbacka. Inte bara kusten utan
också inlandet med den vackra och väl
skötta golfbanan, de orörda skogarna,
fälten och ängarna som är täckta av vil
da blommor.

För oss stadsmänniskor är också tyst
naden påfallande. Inget oväsen från tra
fik eller soptömning på morgnarna.
Inga spårvagnar, inga flygplan som star
tar och landar över hustaken. Vid nioti
den på morgonen börjar livet och efter
klockan sju på kvällen är det lugnt igen.
Och man kan sitta ute ända till klockan
elva på kvällen. Det blir ju aldrig mörkt.

Om vi får vara friska så kommer vi så
snart som möjligt tillbaka till Fjäll
backa.

ALLT I BLOMMOR

~,.

_ted hjärtlig hälsning
Irma och Fritz Schumacher

å första
•verlge-

emester

Den 3/6 1985 reste vi till Sverige på se
mester efter en inbjudan av vår dotter
Ingrid och hennes pojkvän Björn Sand
mark.

Efter en lång tågresa, 14 timmar, från
E sen an der Ruhr i Västtyskland kom vi
-ram till Göteborg och blev upphämtade
på centralen av Ingrid och Björn. Den
-örsta natten tillbringade vi i Göteborg
men redan tidigt nästa morgon styrde vi
osan mot Fjällbacka.

Vad som redan tidigare under tågre
san slagit oss var de överallt vilt växande
)Tenerna och även under bilfärden till

Fjällbacka såg vi syrener i olika färger.
Detta gjorde ett överväldigande intryck
på oss. Då både min fru och jag älskar
naturen var vi övertygade att vi hade en
kön semester framför oss.

Vi skulle i 4 veckor bo i Barbro och
Runes (Björns föräldrar) sommarstuga.
. är vi installerat oss i vårt rum gick vi ut
på balkongen som ligger i västerläge och
beundrade utsikten över havet. Där
kulle vi koppla av storstadslarmet!

Vi tog en promenad genom Fjällbacka
och vi besiktigade givetvis Ingrid
Bergman - statyn på torget. Just då
höll herr Lasse Lundberg ett föredrag
om Ingrid Bergman för några amerikan
ska turister så vi fick hela historien över
satt för oss av Björn. Nu förstår vi var
för en sådan stor konstnär sökte sig till
Fjällbacka. Och bara 8 dagar senare
kunde vi beskåda statyn i ny glans när
den nya sockeln av sten från hennes ö
var på plats.

Dagen efter vår ankomst började
hummerfisket. Vi for ut till ön Hästvam
och där fick jag för första gången i mitt

0525-31049
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Fjällbacka blir
Sveriges
musselcentrulll

Onsdagen den ll:e september öppnades
åter portarna på Richters gamla anrika
konservfabrik.

I den gamla sillfabriken där tusentals
burkar överstesill tillretts, förpackats
och sänts iväg för att berika vårt goda
svenska bord, har nu Sannäs musslor
trätt in för att föra vidare en tradition i
ny tappning.

Här skall i framtiden hundratals ton
om året av härliga svenska blåmusslor,
från havsbruken, tillredas och mark
nadsföras.

Blåmusslan, fransmannens national
rätt, håller på att erövra vårt laild, och
skapa förutsättning för en ny
livsmedelsindustri.

Sannäs Musslor är ett dotterföretag

till framgångsrika Sannäs räkor i San
näs, vilka under Rolf Bergstedts och
Lars Erik Nilssons ledning arbetat sig
fram till en god position inom svensk
skaldj ursindustri .

Under pompa och ståt invigdes den
nyöppnade fabriken av landshövding
Åke Norling och departementsekretera
re Ulf Lundqvist vid jordbruksdeparte-

mentet. Efter att ha fått en information
av fabrikens moderna linje för bered
ning och frysning av musslorna bjöds de
närmare hundratalet inbjudna på lunchi
fabrikens personalmatsal.

Efter blommor och lyckönskningstal,
överlämnade kommunalrådet Raymond
Hansson en fartygsratt tillsammans med
en lyckönskan.

Tanutlls~Kotlltllun
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Välkommen till
Biblioteket!
Nu i sommar skall Du passa på att besöka våra
trevliga små bibliotek som ligger utspridda på
nio platser i kommunen. Dessutom har vi en bok
buss som gör turer på ställen vi inte har filialer.

Vill Du ha reda på var biblioteken finns och när
de är öppna så är det bara att ringa huvudbiblio
teket, 0525/291 30.

Välkommen oavsett om Du är turist eller bo
fast, om Du är ~ammal eller ung, om Du är
Fjällbackabo eller från Korpilombolo!

Jubileumsskriften "Norra Bohusbanan 80 år
1903 - 1983" kan Du nu köpa på kommunens
bibliotek. Skriften innehåller bl.a. förslag på
olika banor i norra Bohuslän, glimtar från in
vigningen 1903, framtidsvyer och naturligtvis
många bilder. Du betalar endast 25 kronor för
häftet.



ea Harvesting AB

- ~e 19 4 etablerade sig musselodlings
'ördeföretaget Sea Harvesting i

. "ba ka.
"e och Björn Hugosson, gick till

llJIlan med Håkan Pettersson ihop
- _ Gunnar Pettersson GerIesborg och

:> gr Jonasson Heestrand och övertog
_ el av Musselinas odlingar vid deras

'urs.
amband med detta byggdes också 2
'en skördebåtar, vilka specialritats

- r in ändamål, med hydraler och
ängbara propellrar för att kunna
anövrera i de trånga odlingarna.
Yid gynsamma förhållande skall man

. nna skörda 20 ton mussla per dag.

Ostronodling,
en ny näring i
havet ...

Handelsbolaget Västkustostron med
Lennart Widelius och Lars Pagander
'om delägare har under ett par års tid ar
betat med att få ostron att växa från
;ngel till konsumtionsstora ostron, i
yattnen i Fjällbacka skärgård.

Kommer det att lyckas, står finsmaka
re på kö att få köpa dessa havets läcker
heter, men vägen dit är lång.

Lennart och Lars har satsat helhjär
tat, men de stränga vintrarna och ett
ganska ljumt intresse från länsstyrelsens
rillståndsmyndigheter har gjort att
ansträngningarna än så länge inte givit
de resultat de båda odlarna väntat sig.

De olyckliga skördestoppet har varit
besvärligt, men ägarna ser med tillför
sikt på framtiden.

Ostron är känsliga varelser och de
från Bergen i Norge inköpta ynglen har
inte klarat det kalla vintervattnet här.

Genom att sänka de korgar ostronen
förvaras i under tillväxttiden, till djupa
re och därmed varmare vatten, skulle
kanske detta vara avhjälpt, men Till
ståndskvarnen har malt allt för sakta, el
ler inte alls.

Med 2-3000 ton mussla bara i de egna
odlingarna, saknas det inte att göra för
det nystartade havsbruksföretaget.

L.L.

Men skam den som ger sig. Genom
benäget bistånd från ledande kommun
politiker ser framtiden ljusare ut för
Västkustostron HB, och satsningen fort
sätter.

En jättemarknad ligger och väntar
och om Lennart och Lars lyckas kan
kanske ännu ett expansivt havsodlings
företag utvecklas i Fjällbacka.

L.L.

VAD HÄNDER MED SVENSKA MUSSLOR?
På sista tiden har vi mötts av täta rap
porter om att de svenska musslorna tid
vis är oätliga på grund av någon form av
giftig alg, vilken förekommer i vattnet.
Förvirringen är total, och för att en gång
för alla reda ut vad det handlar om,
gjorde Fjällbackabladet ett besök hos
hälsovårdsinspektören i Tanums kom
mun, Bengt Samzelius, som såsom sin
arbetsuppgift har att delta i provtag
ningarna för livsmedelsverket.

Blåmusslan (mytilus edulis) är ett av
jordens mest kosmopolitiska djur, d.v.s.
ett av de mest geografiskt spridda.

I Europa, Amerika, Asien, på Grön
land lika väl som i Antarktis finns denna
mussla.

Överallt äts den av människor och
djur.

Som liten larv simmar den omkring i
vattnet, och kan på detta sätt spridas
över stora områden med strömmarna,

men när den börjar utvecklas, sätter den
sig fast på havsbotten eller andra ställen,
som t.ex. på musselodlingarnas plast
band.

Sin näring får den genom att sila vat
ten genom öppningen mellan skalhal
vorna, näring som mest består av mikro
organismer såsom plankton och annat,
vilket förekommer normalt i havet. Ett

forts. nästa sida
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speciellt plankton, eller dinoflagellat
som det heter, innehåller under vissa pe
rioder ett gift, eller toxin som det kallas
på fackspråk.

Detta giftet har inget med förore
ningar att göra, så vitt man vet, utan är
en del i havets ekologi.

Som hos andra organismer på vår
jord varierar förekomsten från tid till
tid.

Just nu har vi en period där det lokalt
i Bohuslän finns stora mängder av dessa
dinoflagellater i havet. Musslan äter då
massor av dessa, utan att själv påverkas
negativt. Först när människan äter
musslorna kan obehag uppstå.

Dessa obehag finns av två olika slag,
DSP (dietär skaldjursförgiftning) och
PSP (paralytisk skaldjursförgiftning) .

DSP ger upphov till diarre och ont i
magen, men är mindre allvarlig.

PSP däremot är en förgiftning som
angriper nervsystemet. Denna förgift
ning är mer allvarlig och har utomlands
givit upphov till dödsfall.

De fall som förekommit i Sverige har
varit det lindrigare DSP.

Genom att kontinuerligt kontrollera
musslorna kan man utfärda skördestopp
under perioder då koncentrationerna av

dessa toxiner är för stora, enligt de nor
mer som antagits av livsmedelsverket.

Detta betyder att musselodlarna
måste skörda musslorna när värdena är
normala, vilket knappast kan innebära
några stora problem, när förhållandena
i havet stabiliserats igen vad det gäller
förekomsten av dessa speciella alger.

Vad man vet är att detta inte är något
nytt problem. Redan under ISaD-talets
skrevs det att musslor var giftiga trots
att deras latinska efternamn, edulis, be
tyder just ätlig.

Vi ställde slutligen frågan till Bengt
Samzelius, om han ansåg musslor vara
bra mat, och om han trodde på svensk
musselodling i framtiden.
- Jag vill inte råda någon att inte äta
musslor. Det är både gott och nyttig
mat. De flesta människor skulle inte alls
må illa av att äta musslor även om de
innehöll lite s.k. DSP. Skulle prov göras
på svenska insjökräftor skulle de säkert
visa för höga värden de också.
de också.

Vad det gäller svensk musselodling
tror jag att det i framtiden kommer attt
bli en livskraftig och lönsam havsod
lingsind lIstri.

L.L.

En dag med
livräddningskryssaren
Monica Rydberg

Var helst det händer något tillbud i skär
gården, eller till havs, dyker de vita
båtarna med de röda korsen upp, för att
rädda eller assistera.

Båtarna från Sjöräddningssällskapet,
eller Svenska Sällskapet för Räddning af
Skeppsbrutne, som det rätteligen heter.

Överallt runt svenska kusten finns de,
för att vara till hands, när nöden så krä
ver.

Alla bär de namn efter sina donato
rer.

I Fjällbacka finns 2 fartyg stationera
de, Lions och Monica Rydberg.

Under Stig Tore Bergs omsorg ligger
de där, alltid redo för att bistå i nöd.

Sjöräddningssällskapet arbetar helt
utan statliga bidrag. Alla medel för
verksamheten kommer in frivilligt fr.ån
rederier, företag, stödorganisationer,
privatpersoner, medlemsavgifter eller
insamlade medel.

Så är det, och så vill man från sjö
räddningsfolkets sida ha det även i
framtiden.

Tanumsg

Bibliotek

VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA

Vill Du läsa?
- spännande thrillers, kluriga deckare, romantiska romaner, intressanta
bygdeskildringar eller bildande facklitteratur? Kom i så fall till biblioteket
och låna!

Vill Du forska?
- efter Dina förfäder och släktingar? Då är Du välkommen till vårt stu
dierum där kyrkböcker m.m. finns på mikrofIlm som Du kan studera i
en läsapparat.

Vill Du ordna ett möte?
- eller sammanträde för Din förening eller organisation, i en lokal där
det finns modem A V-utrustning? Då är det ide att Du pratar med Ella
Persson som är fIlialföreståndare. Ringer Du så är numret 0525/314 53.

Nedanstående motiv från Fjällbacka (30x42cm) kan du köpa på biblio
teket för 30 kr. Vill Du ha hela serien som Sven-Olle Strandberg tecknat,
så är priset 100 kr för alla fyra motiven.
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Arne Lundahl AB

Järnboden Fjällbacka

i esärmingarna jobbar frivilligt,
endast en mycket ringa ersättning

-~ - -ina uppdrag.
-nningarna är alltid rekryterade

-:~ e orter där livräddningskryssarna är
--~ "onerade.

-. har det alltid varit.
,-a som däremot förändrats, är upp

- gens beskaffenhet. Förr var 85010 av
" agen föranledda av yrkessjöfar-

. , medan endast 15% av nöjessjöfar-

I dag är förhållandet omvänt.
Ui' oss göra en titt i Monica Rydbergs
:8bok för söndagen Il augusti, en blå-

".= sensommardag, med kulingvindar.
"Ionica Rydberg hade då sin värsta

- .= på hela året, med 6 utryckningar.
Tillsammans med Stig Tore Berg, går

i igenom loggboken.
06. -O på morgonen gick första larmet.
En drivande båt hade siktats mellan

-osreröarna och fastlandet.
. 1an befarade en olycka och Fjäll-

a kas kryssare fick larmet.
Efter att ha bogserat båten i land, stä
de man åter mot hemm.ahamnen.
12.50 gick nästa larm.
En segelbåt hade förtöjt vid land, i en
~g vik i Havstensunds-skärgården,
" den hade vridit och tilltagit, och där
. man utan möjlighet att ta sig ut, utan

-- istans.
~onica Rydberg var snart på plats
h hjälpte den nödställde i säker hamn.

äl hemkommen gick larmet om
·"uktransport från Valö. Klockan hade
.:å hunnit bli 14.00.

Tel. 0525/317 80

En besökare vid vandrarhemmet hade
råkat ut för en olyckshändelse och blev
hämtad för vidare transport till sjukhu
set i Uddevalla.

14.45 var det dags igen.
Vinden hade nu tilltagit till nästan

stormstyrka och en segelbåt hade råkat
ut för masthaveri väst om Soteskär .

Kryssaren var snart där och i den hår
da vinden och den grova sjön, lyckades
man få över en lina och kunde bogsera
den nödställde till hamn.

19.40 kom nästa utryckning.
Denna gången i form aven helt odra

matisk bogsering mellan Morö och
Grebbestad.

21.30 kom dagens sista larm.
En segelbåt, av typ K6, hade rappor

terats saknad från hemmahamnen i
Strömstad. Nu hade denna siktats i
Grebbestads skärgård, och Monica Ryd
berg stävade dit för att se till att allt stod
rätt till ombord.

Så slutade söndagen den ll:e augusti,
för livräddningskryssaren Monica Ryd
berg.

I nästan 17 timmar hade båt och folk
varit igång, för att hjälpa människor på
sjön.

Eftersom assistans vid nödsituation är
kostnadsfri för den nödställde, måste
sällskapet förlita sig på de medel som
flyter in på frivillig väg.

Vore det inte naturligt att alla vi som
är på sjön, liten som stor, stödjer sjö
räddningen i vårt område, genom att bli
medlemmar .

45071 Fjällbacka

H
\ \-.\

Stig Tore Berg ombord på Lions. Fören
är skavd efter vinterns isbrytning.

Medlemsavgiften per år för vuxna är
75:-, 100:- för en hel familj, 30:- för
ungdomar under 18 år och 50:- för
pensionärer. Man kan också genom att
betala 2000:- bli ständig medlem.

Låt oss alla som vistas eller bor i Fjäll
backa, och brukar vara på sjön, stödja
sjöräddningen.

Det är här för vår skull.
Adressen är: Svenska Sällskapet för

Räddning af Skeppsbrutne, Skräddare
gatan l, 411 18 Göteborg.
Telefonnumret är: 031/13 2209.

L.L.

VÄLKOMNA
Vår lilla butik har ett brett sortiment.

En stor andel är praktiska nyttosaker som passar både
för hemmet, trädgården, fiske, arbetet, sport eller
som julpresent.

Allt i modern hårvård
får ni i Fjällbacka

TILL STÖRRE LOKALER HOS

EVAS
BAGERI - SPECERI

CHARKUTERI
GLAS - PORSLIN - M M

Bengts Herrsalong
0525/31526

Damfriseringen
Kerstin & Nisse

0525/311 25 0525/31014,31252

Välkomna!
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FJÄLLBACKA GÄSTHAMN
Fjällbacka gästhamn har i år haft 7400
besök, vilket gett en inkomst av cirka
250.000 kr. Den nya anläggningen på
Badholmen har blivit dyr, men har sä
kert också bidragit till att göra Fjäll
backahamnen populär.

Sedan några år tillbaka har Fjällbacka
gästhamn utvecklats till en av bohusläns
mest frekventerade platser. Den skyd
dande pontonen vid Badholmen har bi
dragit till att hamnen blivit tryggare att
ligga i, och hamnstyrelsens framsynthet

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER

BORDSDEKORATIONER

BLOMSTERARRANGEMANG

KRANSBINDERI UTFÖRES

Medlem av El9msterförmedtingen

KÄRRABY
HAN DE lSTRÄocARD
HAMBURGSUND Telefon 0523-5::3155

vad det gäller utbyggnaden har varit fö
redömlig.

Att Fjällbacka blivit en populär som
marort för båtfolket beror i hög grad på
den service samhället kan erbjuda, och
det inte oviktiga nöjesliv som erbjuds på
orten.

Att vi här i Fjällbacka har västkustens
vackraste skärgård, är känt även utan
för landets gränser.

Under säsongen gästades hamnen av
7400 besökare vilket gett en inkomst av
cirka 250.000 kr.

HUGO ANDREASON
AKTIEBOLAG

FJÄLLBACKA

NYBYGGNADER
REPARATIONER

VÄRME OCH SANITET

TEL. 0525/31267, 31296

FjälIbacka
Skomakeri & Läder

Tel. 0525/315 20

ÖPPET: män. tis. ans. 9-18
Lunch 12-14

Lagar skor, seldon,
väskor och skinnkläder

Säljer lädervaror även
frän egen tillverkning

Norra ~~Kle.vgatan I~ •
Stromstad
0526/14206 <:::

. shandla
Julklapp hos PE GULD

Nyinkommet för i år:
ITALIENSK KRISTALL
SMYCKEN i SILVER och GULD
Presentartiklar i:
NYSILVER, SILVER och TENN

AKVARIE &
HUNDBUTIKEN

~
I vår butik hittar Du olika
hund-och kattfoder såväl

som kattsand.
Stor sortering av burfåglar,

akvariefiskar samt smågnagare
från ökenråttor till chinchilla.

Klockor: SEIKO, ORIENT, PUMA
Armbandsur
OBS med urförsäkring

Väggur, Väckarur

1§:H+3.J Med!. i

ORIENT ~...._._

IQJb_~
l?-~
AffärSIlägen. Tanumshede

Tel. 0525/294 05 ANNE-MAJAS
Manufaktur

Ombud för Bengtsfors Kem.

VÄLSORTERAD MANUFAKTUR·

MODE· OCH SYBEHÖRSAFFÄR

Galleri Havsviken
Jag önskar alla trevliga gäster och besökare

en God Jul och ett Gott Nytt Ar!

Maj Britt Lind

Galleri Havsviken, Holmegärdet, pi 3419, 450 17 Fjällbacka. Tel 0525/33594
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Tel. 0525/313 71

FJÄLLBACKA



äderöarna runt -85

Se Wermlandia hos din möbelhandlare!

Wermlandia

Resultat
Augustiregattan

ALVES MÖBLER AB
Tel. 0525-20229

457 00 Tanumshede

- en ny möbelgrupp från
sagornas och björkarnas landskap

Formgivaren Christer
Lunden har i Wermlan
dia lyckats kombinera
en traditionell design

med n-utida krav på komfort och funk
tion för att du ska trivas med din Werm
landia-möbel under många år.
Wermlandia är tillverkad i massiv björk
och är betsad i antiknyans eller vit
lackad. Bordet som mäter 95x140 cm går
att förlänga till 240 cm. Den eleganta
stolen är mycket sittriktig. Vitrinskåpet
har härdat glas i både gavlar, dörrar och
hyllor.

Handicap: l. Arne Fjällström SSN, H
båt. 2. Magnus Fröström SSN, H-båt. 3.
Leif Högfeldt BJK, 707.
Laser: l. Jonas Egnell SSN. 2. Göran
Blom SSN. 3. Nils Engström SSN.
E-jolle: I.Erik Engström GKSS. 2.
Magnus Hammar SSN. 3. Olof Bernts
son BJK.
Optimist: l. Erik Hulegård LESS. 2.
Daniel Uttgren SSN. 3. Veronica Fran
zen SSN.
Brädor: Anders Larsson, BJK.

Klubbmästare:
Optimist: Veronica Franzen
E-jolle: Patrik Entian
Laser: Pelle Hammarström

BLIV MEDLEM ISSN
Fjällbackas eget
segelsällskap

Resultat
Högsommarregattan

Resultat:

Totalsegrare: Bengt Isaksson i Cayenne,
SSN.
Klass I: l. Anders Brunström i IF, SSG.
2. Lars Johansson i Aphrodite 25, SSN.
3. Roy Simonsson i IF, SSS. 4. Morten
Solvang i Finnflyer 27, SSS. 5. Knut
Domaas i Finnflyer 27, SSF.
Klass II: l. Lars-Erik Granqvist i H-båt,
SSN. 2. Bo Gustavsson i 707, SSS. 3.
Jan Ellison i Scampi, SSVÄ. 4. Sten Pet
tersson i Finnflyer 27, SSN. 5. Team
"Hvaffö dä då" i Albin Express, SSN.
Klass III: l. Bengt Isaksson i Cayenne,
SSN. 2. Bengt Bolinder i Bumerang 32,
HBK. 3.Peter Dahlsten i X 402, GKSS.
4. Leif Persson i DB 2, SSS. 5. Per Scha
lander i CB 33, SSV Ä.

Handicap: l. Lars-Erik Granqvist SSN,
H-båt. 2. Rune Torstensson SSN, Maxi
77. 3. Anders Forsberg SSN.
Laser: l. Patrik Larsson SSN. 2. Anders
Lindberg SSN. 3. Jonas Egnell SSN.
E-jolle: l. Erik Engström GKSS. 2.
Magnus Hammar SSN. 3. Patrik Entian
SSN.
Optimist: l. Agneta Engström GKSS. 2.
Veronica Franzen SSN. 3. Mattias Wal
lentin BJK.

STEFAN STRÖMBERG

-Bäste SSN-are som jag varit tidigare
- ger inte längre. Idag kommer det att
-andla om totalseger!

Ja, så självsäkert uttryckte sig Bengt
- ksson innan han med sin starka be-

--nning gav sig iväg i sin Cayenne som
äst sist startande i årets Väderöarna
unt den 10 augusti.

tt segla med gott självförtroende
h inte titta för mycket på andra är ju

~n god regel och det var kanske så Bengt
:änkte. På den 25 distansminuter långa
-'räckan i år motsols via Borgen, Kilen,

-älgrund och Sotens Svartskär seglade
Bengt förbi den ene efter den andre av

e 66 startande och kunde slutligen efter
.,. rim 43 min 20 sek gå i mål som total
:egrare. Och det var inget snack om sa
-eD. I mål var Cayenne 7 min före

nä ta båt. Bengt har vart trogen och seg
ar Väderöarna Runt i många år så det
-ar naturligtvis skönt att äntligen få sät
a piken.

Vädret var fint men något oroligt med
-inden som envisades meci att blåsa från
and. Följaktligen blev det länsstart ut
mot Sandhagen och en ganska stor pub
li kunde bevittna många mer eller
mindre proffsiga spinnakersättningar
inne vid Fjällbacka. Som vanligt vid
landvind uppstod också vissa -bleken ute

å Väderöfjorden även om det i land
drog ganska fint hela tiden. Seglarna
upplevde dock förhållande som rättvisa
och samtliga utom en båt tog sig i mål.
Räddningskryssaren Monica Rydberg
assisterade hela tiden men behövde inte
ingripa.
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FIK:s nya klubbhus
Nästa år fyller FIK 60 år. Man hoppas
att kunna fira detta med att inviga det
nya klubbhuset. Det nya huset är på 250
m2 och skall ersätta det gamla klubbhu
set. Kostnaderna har beräknats till
840.000 kr.
Medlemmarna har lagt ner ett stort ar
bete, både på klädsel och på inredning
och man tror det går att spara minst
220.000 kr. Kommunen bidrar med
400.000 kr, Thordenstiftelsen 20.000 kr
och den egna insatsen är hitintills 80.000
kr, pengar som man tjänat bl.a. på
"Bryggmalet" i sommar. Primus motor
bakom projektet är Lars Engberg. Det
nya huset skall innehålla fyra omkläd
ningsrum, domarrum, handikapptoa
lett, kiosk och en samlingssal på övervå- Anders Torewi, Kalle Pix Karlsson, Lars Engberg.
ningen.

FIK fotboll 1985
Årets säsong blev en tråkig historia, då
A-laget ramlade ur div. 5. Våren gick
väldigt dåligt med endast 5 poäng. På
sommaren försökte vi ta krafttag för att
klara oss, med bättre träning och två
norska förstärkningar såg vi med tillför
sikt fram emot hösten. Vi lyckades
nästan, inför sista omgången hade vi ett
poäng mer än Rabbalshede IK, men med
sämre målskillnad. Fjällbacka mötte i
sista omgången Stångenäs och spelade
oavgjort 2-2. Efter matchen fick spelar
na besked att Rabbalshede vunnit med
2-1 över seriesegrarna Överby IF, och
därmed var FIK ur serien.

Vi hoppas att jubileumsåret 1986 skall
bli mer lyckat, viktigt är att snabbt kom
ma tillbaka till div. 5.

B-laget gjorde en godkänd säsong
med tanke på spelarmaterialet, då det
innehöll inte mindre än fyra pojklagspe
lare, laget skrapade ihop 10 poäng och
slutade på nedre halvan.

Bäste spelare och målskytt i A-laget
blev Mikael Karlsson.

Bäste spelare i B-laget blev Rolf
Dahlgren.

Årets överraskning blev Tomrnie
Karlsson.

På ungdomssidan ser det bättre ut.
FIK har i år haft Il-års, l3-års, l4-års
och l6-års lag i serieverksamhet. Vi har
även i år haft samarbete med Grebbe
stad IF, med ett mycket bra resultat.

På flicksidan har vi i år börjat på nytt
med 8-11 åringar, som tränas av Per
nilla Karlsson och Agneta Engberg.

De äldre flickorna som var så fram
gångsrika förra året har i år spelat i
Hamburgsunds IF, som haft två lag i se
riesystemet. På grund av att flickorna
studerar i Uddevalla orkar de ej med trä
ning, resor och läxor.

Vår förhoppning och målsättning in
för 1986 är att vi skall kunna vinna div.
6, samt kunna hålla eget ll-års och 12
års lag i serie, och 14-16-års lag ihop
med Grebbestads IF. Ett eget l2-års
flicklag hoppas vi också skall spela i se
riesystemet.

Fjällbacka IK är glada för det stöd
som våra sponsorer ger oss, samt all
hjälp från föräldrar till unga spelare.

L.E.

KCkläder \,UT/NEN) För fackmän och vanligt folk
som vill lyckas.

För Damerna

Kläder för fest och vardag
finner Du hos oss.

Vi saluför Hundfoder: Doggy, Revir,
Fröer, Gödningsämnen

Redskap för trädgård, lantbruk m.m.

Gör ett besök hos oss.Även barnkläder

Tel. 0525/31300
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John Granqvist

Byggnads AB
Fjällbacka 0525/32030

Fjällbacka Camping

Hellre liten och rapp
än stor och slapp.

Tel. 0525 - 31490
0300 - 629 15

Wide/ius Marin Service
0525/31033 Fjal/bscks

Försäljning och service av:
EVINRUDE, MARINER, VOLVO PENTA IN- och UTOMBORDARE

Reservdelar till ALBIN MOTOR, YANMAR DIESEL, CRESENT, JOHNSON mJI.

VINTERSERVICE • FÖRVARING

DYKARBETE

Gynna våra annonsörer!

Hjärtligt välkommen

till

STORA HOTELLET
/

Ett nytt flexibelt 1#
gäng värnar om de
gamla traditionerna men sat
sar också på nyheter - bl.a. en
mysig fiskekrog - året runt.
Jazz blir sommarens tema vad
gäller nöjessidan.
Cocktailbaren - ett av väst
kustens absoluta smultronstäl
le.
God mat, trevlig personal och
genuin miljö borgar för en un
derbar atmosfär.

Lars-Erik, Giinter och Anders

Tel. 0525 - 310 03, 310 93

Tanums
Ridklubb

önskar alla sina medlemmar en
GOD JUL och välkomna åter till
en ny ridtermin på det nya året.

STYRELSEN

<db
GIROT

~
Ila våra

V· önskar a
l God Ju\

kunder en o ,

llloo..' tt Ar.
h tt Gott r"'~

OC e

Fjällbacka
postkontor
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