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Föreningen för Fjällbacka 
450 71 Fjällbacka 

Pg 4103 18-0 - Bg 514-7228 

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

värna om Fjällbacka som fritids
miljö 

att tillvarata medlemmarnas intres
sen och främja deras tillvaro i 
Fjällbacka 

att arbeta för fortsatt bibehållande 
och vård av de traditioner och 
den kultur som utgör en oersätt
lig tillgång för orten 

att genom kontakt och påverkan hos 
kommunala organ och andra be
slutsfattare söka stöd för förening
ens strävan till insatser. 

FFF: s STYRELSE 
ARBETSÅRET 1983-1984 

ORDFÖRANDE 
Vakant 

VICE ORDFÖRANDE 
Arne Carlsson Bruggev. 5,82800 Eds
byn 0271/210 84 (hem) /230 00 (arb) 
Sommaradress : Skolgatan 376, 45071 
Fjällbacka 0525/31639 

KASSAFÖRVALTARE 
John I Johansson Mörhult, 450 71 
Fjällbacka 0525/317 56 (hem)/ 
31250 (arb) 

SEKRETERARE 
Gunnar Fredriksson Virvelvindsg. 12 B 
417 14 Göteborg 031/22 4205 (hem) 
031/235010 (arb) 
Sommaradress: Långesjö 2402,45071 
Fjällbacka 0525/12398 

ÖVRIG LEDAMOT 
Anders Järund Mörhult 339, 450 71 
Fjällbacka 0525/319 16 

ADJUNGERAD 
Maj Gustafson PI 328, 45071 Fjäll
backa 0525/31231 
SUPPLEANTER 
Lars Sjölund Hillaredsg. 4, 502 30 Bo
rås 033/155240 
Sommaradress: Edsten, Nedergården 
45071 Fjällbacka 0525/319 40 

Ebbe Gustavsson Hededalsv. 8, 455 00 
Munkedal 0524/112 01 (hem) 121 19 
(arb) 
Sommaradress: Fjällbacka 0525/310 32 

Inger Rudberg Persikev. 81, 233 55 
Lund 046/14 4535 
Sommaradress: Torp, Sörgården 450 71 
Fjällbacka 0525/353 77 

Vi 
kan bli flera 
I julnumret signalerade vi aktivitet för att föreningen skulle 
få flera medlemmar. 

Det har lyckats bra hittills och värvningen fortsätter med Maj 
Gustafson som primus motor. Målsättningen står kvar och 
alla är välkomna att hjälpa till. Köp gärna ett presentkort på 
medlemsavgiften och ge det som uppvaktning eller gåva! Maj 
säljer sådana och priset är 60 kronor. 

Vi 
kan bli bättre 
Omtänksamhet. Hänsyn. Tänk vad mycket som ryms i dessa 
två ord och alla vet så väl vad de betyder. 

Under högsommaren, när man har semester och seglar bland 
kobbar och skär i en vacker skärgård, då känns livet skönt. 

I hamnen, ute på öar och holmar - både på dag - och natt
tid - bör vi tänka på dessa små ord, som omfattar så mycket 
för allas trevnad. 

F örbudsskyltar och anslag som stör vår vackra miljö vill ingen 
ha. Det skall gå bra ~nda - eller hur? 

Det finns mycket hundar i Fjällbacka sommartid. Och natur
ligtvis måste ofta dessa familjemedlemmar följa med när 
husse och matte drar till kusten. 

Det är ont om rastplatser i tätbebyggda Fjällbacka. Därför 
bör vi utsträcka rastpromenadema och försöka att ej föro
rena inne i samhället. Det är också lätt och behändigt att ha 
en liten plastpåse till hands om det ändå händer där det inte 
är lämpligt. 

Ingen ser snett på vår vovve om vi sköter det här bra. 

Låt oss ta emot sommaren och njuta av den. För de flesta a 
oss finns ingenting som kan konkurrera med Bohuslän i all
mänhet och Fjällbacka i sy nnerhet. Låt oss visa år uppskatt
ning genom att vårda miljön. Det ger fm återbäring. 

Nästa sommar funderar vi p å att arrangera simning Fjällbacka 
- Valö. Det vill säga en tävlan i mindre fo rmat och med 
mottot att alla startande skall kunna genomföra den. Väl
komna med synpunkter! 

Börja träningen! 

Trevlig sommar! 

Styrelsen 

ARBETSUTSKOTT 

Arne Carlsson 
Gunnar Fredriksson 
J ohn I Johansson 

REDAKTÖR 

Magnus Lindström 
PI 363, 450 81 Grebbestad 
Tel. 0525/10404 

DISTRIBUTION och 
lösnummer 

Maj Gustafson 
Tel. 0525/31231 



Foto: Magnus Lindström 

YMFONI 
Du som älskar Sverige, du som förstår dess musik. 
Du lyssnar till basens mödosamma klättringar 
i de runda, stenåldersrnossiga fjällen. 
Och till det eviga rasslet i trädtopparna 
i Skånes bokskogar. 

Med blåklint och prästkragar i håret 
leker fiolen länge på midsommarängarna 
med sina vänner i Dalarnas dans. 
De trippar lätt som älvor över gärdsgårdar 
och genom gläntor. 

Vid Skagerack spelar västvinden trumpet, 
en starkare och våldsammare melodi. 
Tromboner och kornetter spolar in 
sina toner över granithällarna 
över blåstång och havstulpaner. 

Och i Roslagen klingar ett pianoackord 
ut över öarna i en treklang av 
havsörnar, krusbär och nyslaget hö. 

Kontrapunkt. 

Stämmorna vävs samman till en 
kurbits av alla dina minnen och traditioner, 
vänner och sIäkti~gar. 

Den finaste prydnaden. 

BJÖRN SANDMARK 
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DANSAPA 
BRYGGAN! 

Varje onsdagskväll i juli dansar vi på 
bryggan igen! Kalles Trio spelar upp till 
dans mellan klockan 20.30-23.00. 
- Det är nå't visst med bryggdans i alla 
fall . 

KOMPA 
ARSMÖTET! 

Föreningen för Fjällbacka håller 
ordinarie årsmöte i gamla Konsum fre
dagen den 20 juli kl. 19 :30. Såväl gamla 
som nya medlemmar hälsas välkomna! 

SAMLARE! 
I sommar har ni chansen att komma 

över de exemplar av Fjällbacka·Bladet 
som ni behöver komplettera samlingen 
med. För endast lO kronor styck utför· 
säljes gamla nummer av Fjällbacka· 
Bladet på biblioteket Passa på! 

INSATS GER 
UTDELNING! 

FFF kommer att tilldela Maj Gustaf
son ett pris för hennes förnämliga in
satser i medlemsvärvningen. Fotograf 
Stig Hagelius, Stockholm, intresserad 
medlem i föreningen , har skänkt priset 
- en kamera . Prisutdelningen sker 
samband med årsmötet i sommar. 

BLI MEDLEM! 
Du som är fast boende i Fjällbacka, 

du som är sommarboende och du som 
gärna vänder tillbaka hit med det rörliga 
friluftslivet : Du skall bli medlem i FFF 
och därigenom stödja både dig själv och 
föreningen. Årsavgiften är 60 kronor 
och då får du tidningen två gånger om 
året. Använd nedanstående talong! 

Till Föreningen för f'jällbacka 
45071 Fjällbacka 

Undertecknad önskar bli medlem i föreningen 

Namn: ............... . . .. .. . 

Adress : ..................... . 

Postadress: . .. ... .... ..... . ... . 

Du kan lämna talongen eller anmäla dig 
på annat sätt till Götabanken, Spar
banken eller Biblioteket i Fjällbacka. 

"Bedårande miljö 
med mystisk charm 

"Jag märkte redan från början att 
Fjällbacka är en plats för människor 
med en fin och utvecklad känslighet. 
En verkligt bedårande miljö, speciellt 
om man uppskattar naturen, när den 
är som mest oförstörd. Platsen inbju
der till reflektion, som leder mot att 
finna sig själv och en inre frid. Full
komligt omöjligt för den som före
drar tomt pladder och världslighet." 

Så skriver journalisten Palhano Junior i 
den brasilianska tidningen Estado de Minas 
turistspalt den 6 januari i år. I vintras var 
han på ett kort besök i Fjällbacka hos Maj 
och Erland Gustafson och tackade med en 
uppskattande artikel i sin tidning. 

Han ville bl a på ort och ställe undersöka 
varför Fjällbacka blev den mest älskade 
platsen i världen för "den geniala skådespe
lerskan Ingrid Bergman" , som han uttrycker 
det i sin artikel. "Trots att jag vistades så 
kort tid där, blev jag verkligt betagen av 
platsen, och vaIje ord jag skrivit är upprik· 
tigt menat", säger han i ett brev till vänner· 
na i Fjällbacka. Han fann tydligen ett svar 
han var nöjd med. 

Reportaget gav överraskande ston ~ 
svar, berättar han vidare. Många ring ~
bad om fler detaljer, och skulle ställ -
till "denna underbara plats" vid nästa 
Ett par som skulle ge sig iväg strax :
hade redan inkluderat Fjällbacka i sill _ 
rutt. 

I artikeln skriver Palhano Junior om 
Ingrid Bergman kom hit, och om vad F -
backa betydde för henne . Han be ' 
Fjällbacka och nämner bl a Kungskt 
och Ingrid Bergmans torg med bysten. 
skriver om Svenneby kyrka, hällristnin.: -
gravfalt och andra "underbara sevärdhe' 
i Tanums kommun i landskapet Boh 
som i gamla tider hette Viken. Därav ' 
mer ordet 'viking'." Det senare måste 
en upplysning som ger Fjällbacka en 
mer exotisk prägel i läsekretsens ögon. -
man förmoda. Han avslutar artikeln: 

"Förutom alla dessa attraktioner, är -
som trollbinder i Fjällbacka en my 
charm och platsens fridfulla utstr ' .!' 

Det tycks som om de nordliga vindalll2. 
te når hit. Nu vet jag av egen erfarenhet 
för Ingrid Bergman förälskade sig i 
ten." 

Fjällbacka är til/dragande för många. Tage Danielsson spelade in en del av Ronja Rö 
dotter i Kungsklyftan. Här står Tommy Körberg och en annan, oidentifierad, rövare -
pass i "Vargklämman . .. Foto : Magnus Lindström. 

HJÄLP OSS SÄLJA TIDNINGEN! 
Liksom förra sommaren skall vi sälja 

lotter i samband med bryggdansen. Vi 
skall också aktivt sälja tidningen till 
båtfolk, campare och andra. Vi behöver 
hjälp av någon som tycker det är roligt 

att använda sina säljtalanger! 
Hör av er på telefon till någon av oss~ 

0525/31231 Maj Gustafson 
0525/31639 Arne Carlsson 



Malin Sellman, just hemkommen från invigningen av det kulturcenter i Sydafrika, som 
hon varit med om att bygga upp, här i färd med textiltryck vid sitt enorma arbetsbord i 
den egna ateljen. Foto: Magnus Lindström. 

Internationell vinter 
för växande förening 

Vintern har varit internationell för 
konstföreningen Målarklätt~n. Syd
afrikanska gobelänger, brasiliansk ar
kitektur och nordisk textilkonst har 
stått på programmet. Från en blyg
sam start i juni 1982 med 15 intres
serade har föreningen nu vuxit sig 
stark med ca 125 medlemmar. 

Malin Sellmann-Lundbohm höll ett fängs
lande föredrag på Tanums brandstation den 
åttonde december inför omkring 45 perso
ner. Hon visade diabilder från sin verksam
het som konstlärare på E.L:C. Art and 
Craft Center, Borkes Drift i Sydafrika, där 
hon arbetat sammanlagt nio år. Konstcent
ret startades 1962 på initiativ av biskop 
Helge Fosseus, och ligger i Natal i Sydafri
ka, cirka 30 mil från Durban och 50 mil 
från Johannesburg. 

Där kom, under Malin Sellmann-Lund
bohms ledning, 20 underbart vackra, färg
starka gobelänger till. Som helhet utgör de 
44 x 1,90 m och det tog för elva infödda 
väverskor 1 1/2 år att tillverka dem. De 
pryder nu Kwazulus nya administrations
byggnad i Ulundi och åskådliggör zuluernas 
historia . 

Välkommen till 

Efter Malin Sellmann-Lundbohms före
drag hölls utlottning av 13 förnämliga verk 
av följande upphovsmän: Anders Fogelin, 
Christina Mörnholm, Evy Låås, Lennart Di
doff, Lars Börjesson, A-M Didoff, Jordi Ar
kö, alla målningar, Malin Sellman-Lund
bohm, textiltryck, Rune Carlsson, nyckel
skåp och Arne Isacsson, boken" Akvarell". 

Årsmötet hölls på Grebbestads brandsta
tion den 14 februari. Undertecknad visade 
diabilder och höll ett anförande om brasi
liansk arkitektur och konst. 

Den 17 mars gick en buss fullsatt med 
förväntansfulla medlemmar till Moss i strå
lande väder. Resan anordnades tillsammans 
med Föreningen Norden och Tanums Hem
slöjdsförening. Målet var Galleri F 15 på 
Alby herrgård , en underbar gammal gård 
med vackert läge vid Oslofjorden. Galleriet 
satsar utesiu tande på nordiska utställningar. 
Vid tiden för vårt besök pågick en mycket 
vacker och intresseväckande exposition av 
nordiska textilkonstnärinnors alster. Kaffe 
hann vi också med att dricka och till detta 
serverades Alby-kringlor, gårdens speciali
tet, som visade sig vara den mest delikata 
äpplekaka. 

MAJ GUSTAFSON 

Galleri Havsviken L I ~ 
vid Jore, mittemellan Fjällbacka och Hamburgsund 
Vi öppnar åter fredagen den 6 juli. ~ ,-,T"",..!_ 
Konst av bohuslänska konstnärer. 'lliiiiIooo.. ~ 
Antikv·iteter. Allmoge. r n 

~ Kaffe och hembakat bröd i trivsam miljö. 
....oIii!I 

Öppet torsdag-söndag 14-20. r-
Galleri Havsviken, Holmegärdet, pi 3419,45017 Fjällbacka. Tel. 0525/33594 

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER 

REKLAM - ID - PASS 

SPECIALAFFÄR I FOTO 

Affärsvägen 12 
45700 Tanumshede 

0525-20003 

Cen trumkiosken 

Tobak - Ggaretter - Tidningar 

Konfektyrer - Frukt - Läskedrycker 

GB-glass - Souvenirer m.m. 

Tar emot film 

för framkallning 

Eva och Bengt Richardsson 
Telefon 0525-3 13 27 

SNITTBLOMMOR - KRUKVÄXTER 

BORDSDEKORATIONER 

BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

KARRABY 

HAN DE LSTRÄDGARD 
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155 
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Foto: Magnus Lindströ 

Lerstens !(varn säl{rar 
satsningen på hälsomjöl 

Lerstens Kvarn AB har genom för
säljning av 40 procent av aktierna 
säkrat den storsatsning företaget nu 
är mitt uppe i. Det är finansföretagen 
Consafe AB och Palpax AB i Göte
borg som tillsammans köpt aktierna 
för sex miljoner kronor. Vd Rolf Silv
strand behåller aktiemajoriteten med 
sina 60 procent. 

Lerstens Kvarn AB har det senaste året 
genomfört en investering på 12 milioner 

kronor. Pengarna har bl a satsats i en ny 
kvarn för hälsomjöl, en hund- och kattmats
fabrik och silos för lagring av obespru tat 
spannmål. 

Inom ett år kommer arbetsstyrkan att 
ha ökat till 30-35 anställda mot nuvarande 
15. Omkring 100 kontraktsodlare levererar 
obesprutad råvara till kvarnen och kontrol
len är noggrann . 

Hälsomjölet kommer att kosta cirka tre 
kronor mer per kilo än det vanliga vetemjö
let. Orsaken är den dyrare råvaran med ga-

Wide/ius Marin Service 
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0525131033 Fjiillbacka 

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

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

VINTERSERVICE • FÖRVARING 
DYKARBETE, DYKLUFT 300 BAR 

CRESENT OCH REXCYKLAR OCH TILLBEHÖR 

AB Fiiillbacka Viirme & Sanitet 
Allt inom VVS-branschen Tel. 0525-312 70 

rantin att den är giftfritt odlad. En lim _ 
bakad på 200 gram hälsomjöl blir ändå in-~ 
mer än ca 60 öre dyrare än en likadan b_ 
kad på vanligt mjöl. 

Lerstens Kvarn AB räknar med att pro
ducera 5.000 ton hälsomjöl fö rsta åre
men har kapacitet för 10.000 ton . Att Con
safe AB med Christer Ericsson och Palpa'\ 
AB med Arne Palberg - båda med doku
menterat goda affårsnäsor - gått in i före
taget kan Rolf Silvstrand ta som ett go . 
betyg på sin affårside. 

Rolf Silvstrand, vd Lerstens Kvarn AB. 
Foto: Magnus Lindström. 



Samhäll sfö reningen: 

"Svagt att bordlägga kliniken" 
-- Det var svagt av landstinget att 

inte kunna ta beslutet om tandvårds
klinikens placering, säger Thore Axels
son, ordförande i Fjällbacka samhälls
förening, - svagt att de bryr sig om 
bypolitik . Det är inte mer än åtta ki
lometer mellan samhällena här, inte 
tiominuters bilväg ens. 

Ska sjukhem, servicehus och 
vårdcentral bli vad som är meningen 
anser vi att det även ska vara tandlä
keri i anslutning till det. Vi vill ha 
ett helt och inte ett styckat projekt. 
Börjar de rycka ena biten så rycker 
de snart den andra biten också, säger 
Thore. 

Landstinget beslöt alltså på sitt juni
möte att bordlägga frågan om var tand
vårdskliniken ska placeras när den flyttas 
från Kville . Sedan tidigt i-vintras har drag
kampen mellan Hamburgsund och Fjäll
backa pågått . Frågan har fått' både lokal
politiska och partipolitiska förtecken, även 
om partierna uppträtt något splittrade. 

Sedan det blev klart att tandvårdsklini
ken i Kville skulle flyttas har turerna varit 
många och invecklade. Här är ett försök till 
sammandrag: 

• Tandvårdschefen Holger Nilsson föreslår 
Hamburgsund. Där finns de flesta skolbar
nen. 
• Primärvårdsnämnden i kommunen före
slår Fjällbacka. De två socialdemokraterna 
och centerpartisten Raymond Hansson rös
tar för och moderaten och folkpartisten rös
tar mot i sitt yttrande till hälsovårdsdelega
tionen , som ska beslu ta. 
• Personalen vid kliniken vill till Hamburg
sund. 
• Hamburgsunds samhällsförening vill ha 
kliniken till Hamburgsund. Det finns tomt 
klar hävdar fö reningen. 
• Folkpartiet, som inte är representerat i 
hälsovårdsdelegationen , lägger en motion 
t ill landstingsrnötet om att kliniken ska till 
Hamburgsund. Det finns för mycket tand
läkare i Fjällbacka. 
• Fjällbacka samhällsförening vill ha klara 
besked. Man befarar att bråket äventyrar 
servicehusplaneringen och ser ingen anled
ning att bryta ut kliniken ur det projektet. 
• Socialnämnden i kommunen uttalar sig 
för Hamburgsund. Dess ordförande Anna 
Hansson (c) och socialdemokraten Jens 
Wiklund vill ha Fjällbacka. 
• Folkpartiet lugnar Fjällbacka samhälls
förening med att de förordar Hamburg
sundsplaceringen bara om det in te fördrö
jer eller på annat sätt äventyrar servicehus 
och vårdcen tral i Fjällbacka. 

• Primärvårdsnämnden godkänner det upp
rättade förslaget över hur Fjällbackaprojek
tet ska se u t. Moderaten Eric Olsson och 
folkpartisten Nils Olsson reserverar sig mot 
beslutet att låta folktandvården ingå i pro
jektet. De vill i stället ha ett profylaxrum 
i Fjällbacka. 
• Centern i kommunen kommer med ett 
kompromissförslag : Tandvårdsklinik till bå
da orterna - först Fjällbacka och sedan 
Hamburgsund. 
• Landstingets förvaltningsutskott yttrar 
sig för Fjällbacka inför landstingsrnötet i 
början påjuni. Hamburgsund fick stöd bara 
av folkpartister och moderater i utskottet. 
Reservlösning finns inbyggd i beslutet: när 
tomtfrågan för servicehus i Hamburgsund 
är löst kan lokaliseringen prövas förutsätt 
ningslöst på nytt. 
• Efter närmare tre timmars debatt med 
24 namn på talarlistan bordlägger lands
tingsrnötet frågan den 6 juni. Beslutet upp
skjuts till septembermötet. 

Debatten på landstingsrnötet bjöd sam
ma argument som tidigare , men visade att 
vpk stöder Hamburgsund. Centern är splitt
rad i landstinget, liksom den tidigare varit i 
kommunen då Raymond Hansson som en
sam borgerlig politiker förespråkat Fjäll
backaalternativet. Centerpartisterna Karl 
Olof Johansson och Ingmar Månsson av
viker och håller på Hamburgsund. 

Landstingspoli tikerna kunde in te enas 
om vad Tanums kommunfullmäktige egent
ligen beslutat i frågan. Därför bordlades 

den. Erling Andersson, centerns landstings
råd, hävdar att kommunen säger FjäUbacka, 
Nils Olsson (fp) och Eric Olsson (m) anser 
att beslutet pekar på Hamburgsund. 

Bland politikerna i Tanum går meningar
na också isär vad gäller tolkningen av full
mäktiges beslut. Raymond Hansson (c) me
nar att fullmäktige inte tagit ställning över
huvudtaget. 

Eric Olsson (m) pekar på att fullmäktige 
antog programmet för servicehuset och där
med också rekommenderade Hamburgsund 
för tandvården. Argument: kommunstyrel
sens uttalande för Hamburgsund finns ju 
med som en att-sats i underlaget till full
mäktiges beslut att anta programmet. 

Däremot fmns inte kommunstyrelsens 
Hamburgsundsvänliga beslu t med i program
met. Därför, menar socialdemokraterna, 
har fullmäktige sagt ja till en lokalisering av 
folktandvården till Fjällbacka. Tandklini
ken ingår som en del i projektet för serivce
huset. Har man sagt ja till programmet har 
man också sagt ja till tandvårdsklinik i Fjäll
backa, menar socialdemokraterna. 

Raymond Hansson menar åter att kom
munfullmäktiges antagande av programmet 
skall ses som att utrymme skapas för folk
tandvården. Fullmäktige har skapat möjlig
heter för landstinget att lokalisera folktand
vården till servicehuset, inte rekommende
rat landstinget att fatta ett sådant beslut. 

Alla som orkat läsa ända hit och fattat 
alla turer får som pris en gratis plats på 
åhörarläktaren vid landstingets september
möte . 

SERVICE ÄR VART JOBB 

Välkommen 
till din 
matbutik 

~KONSUM 
FJÄLLBACKA 
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TIO ARS I(Ö TILL BATPLAT L 

Ingrid Bergmans byst blickar ut över det intensiva båtsommarlivet i hamnen. 
Foto: Magnus Lindström. 

Minst tio års väntetid för den - -
na med som vill ställa sig i kö för 
båtplats i Fjällbacka. Med Sälvik fl 
det 250 båtplatser totalt och dage 
omsättning ligger på under fem p -
ser om året. 

Sommaren 1983 stannade an talet :: 
nätter i hamnen på ca 19 000 mot 21 ~ _ 
året innan. I hela kommunen låg mir. -
ningen på fyra procent. Det betyder - ,. 
att vi hade nirre båtturister här. Snan!-= 
visar det att vi hade så fint väder så _
båtarna sökte natthamn i skärgårde 
stället. 

Den nygamla anläggningen på Badh -
men fungerade fint, men kunde som \,0; -

tat inte fylla hela behovet av dusch
tvättmöjligheter. I vintras fortsatte bas 
att fungera, som synes på annan plat5 I 

tidningen, men bara tills vattnet frös I 

ledningarna. 
Nu är också det senaste tillskottet -

båtgästernas fromma fardigt. Tillbyggnad~ 
till gamla Konsum innehåller sex dusch2:C 
en handikappdusch och en handikappto.:.
lett. Bygget gick på 225.000 kronor. 

FASTEAI(TIONEN GAV OVER 11.000. 
Lutherhjälpens faste aktion är organisa

tionens största insamling under året. Ä ven 
Fjällbacka deltar naturligtvis i denna lands
omspännande aktion som avslutas med 
palmsöndagens kollekt i våra kyrkor. 

hade de samlat in en mängd handarbeten, 
prylar av alla de slag och hembakat i olika 
form och smak. Allt detta auktionerades ut 
av allas vår Olle "Morot" i församlingshem
met onsdagskvällen den 4 april. 

En särskilt fin och behjärtansvärd in
sats gjordes även i år av församlingens barn
grupper. Med stöd av föräldrar och vänner 

Det blev en både lyckad och på många 
sätt givande träff, vars deltagare såväl stora 
som små hälsades välkomna av församling-
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Båtar - Båtuthyrning - Båttillbehör - Seglarskola - Windsurfing 
Presenter - Kläder - hos Ingela och Lasse i 

BiTSHOPEN 
Välkommen också till nya , 

CArE BBYGGAN 
0525/31040 

IAIIC EMIRALEN 
TAXI . MINIBUSS . BUDBIL 

BARBIL . HANDIKAPPFORDON II 

0525/29400 
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ens nya präst, Joakim Johansson. Därefte
sjöng barnkören till pianoackompanjema.cg 
av Lena Eriksson . 

Lottringar cirkulerade bland köplystn
besökare och lotterna blev snabbt slutsålda.. 
Fiskdamm hade anordnats i församlings
hemmets källarplan, dit naturligtvis alla 
mindre barn drogs för ett garanterat lyckat 
napp. 

Till det facila priset av 10 kr dracks se
dan kaffe med hembakat. Samvaron var fa
miljär och värmande från böljan till slu te t. 

4.300 kr blev kvällens behållning - inget 
dåligt tillskott till Lutherhjälpen. Försam
lingens barngrupper förtjänar väl en eloge 
som uppskattning för sin berömvärda in sats. 

Totala summan för fast e aktionen i Fjäll
backa uppgick till 11.300 kr. 

MAJ GUSTAFSO, . 

STORFANGST 
I n te min dre än 60 ton små sill i ett lycka 

vadkast kunde besättningen på Astrid a\ 
Rörö bärga mellan Valön och Hjärterön i 
böljan på februari. Omkring 2.000 lådor 
räknade skepparen Leif Johansson iii. 

Fångsten togs in till kajen i Fjällbacka 
och gav p-å så vis kommunen den icke för
aktliga summan av 150 kronor i lossnings
avgift - 2.50 kr/kg . 



RYSSAR 
VID MUSÖ 

I slu tet av mars härbärgerade Musö-fjor
den två ryska fartyg, Rodny och Ramd II . 
De båda fartygen hämtade sill från bohus
länska vadfiskare enligt ett avtal som Svensk 
Exportfisk slu tit med Sovjet. 

INGA GRODMÄN 
VID BADHOLMEN 

Foto: Maj Gustafson Kanske har någon i vinter miss
tänkt att främmande undervatten
verksamhet pågått ute vid Badhol
men. Men jag kan försäkra att detta 
vatten inte på något sätt kränkts av 
fientliga mystiska grodmän eller ubå
tar. 

HÄR VAR DET ALGBRÖD! 

Varje fredagskväll har samhällets bastu
fantaster emellertid sökt sig u i till det nya 
filla badhuset. Tack vare fritidsnämndens 
tillmötesgående har detta varit möjligt även 
under vin tertid. 

"Badgästerna" turas om att sätta på bas
tun, ta upp avgift, 10 kr gången och stå för 
veckans städning. Antalet besökare varierar 
mellan 5 och 20 personer. En del av de mest 
varmblodiga söker sig gärna efter bastun 
ner till havet för ett hastigt dopp - iskallt 
men -vilken härlig känsla efteråt. 

MAJ GUSTAFSON 

Några företagsamma unga pojkar bölja
de tidigt i vintras att baka algbröd i Fjäll
backa. AMS och Tanums kommun ansvara
de ekonomiskt under fyra månader för det
ta djärva pilotprojekt och hoppas på vidare 
utvecklingsmöjligheter. 

Bagarmästare Sture Strand, som driver 
bageriet Setterlinds Efterträdare, säljer brö
det och är handledare för pojkarna, varav 
en är hans egen son, Patrik Strand. De två 
andra, Thomas Berius och Ulrik Olofsson, 
kommer från Grebbestad. De pluggade bok
föring och marknadsföring samtidigt som 
de bakade och experimenterade med nya 
recept. 

I sitt brödbak använder de unga bagarna 
5% algmjöl. Det låter inte mycket, men 
mjölet är mustigt. Brödet blir gott med en 

Vägen till körkortet går genom 

Fjällbacka Trafikskola 
Elof Davidsson 

Tel 0525-20530, 29481, 20941 

MC - BIL - TAXI - BUSS - LASTBIL 
I NTENSIVUTB I LDN I NG 

Omdöme - Ansvar -- Hänsyn 

Välkomna! 

lätt naturlig sälta. Dessutom är det hälso
samt, rikt på jod, mineraler och vitaminer. 

För närvarande kommer algmjölet från 
Irland. Årligen importeras till Sverige alger 
för över 100 miljoner kr. Japan är den störs
ta leverantören. Alger kan användas inom 
många områden t ex som konsistensgivare 
i olika livsmedel, i kosmetika, som gele
ämne i godis o sv. 

Alger måste emellertid genomgå flera 
olika procedurer innan de kan användas 
som mjöl. Det fordras torkning, kokning, 
malning m m. Direktör Rolf Silvstrand på 
Lerstens Kvarn AB är intresserad och hop
pas att så småningom kunna komma igång 
med beredning av algmjöl. 

MAJ GUSTAFSON 

VÄLKOMNA 
TILL STÖRRE LOKALER HOS 

EVAS 
BAGERI - SPECERI 

CHARKUTERI 

GLAS - PORSLIN - M M 

0525/31014,31252 
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Två butil{er med större 
möjligheter till • serVIce 

Lagom till sommaren har både 
Konsum och Eva:s öppnat med nya 
tillbyggnader. Båda butikerna har fått 
bättre varuutrymmen, speciellt för 
kyl- och frysvaror. Konsum har dess
utom kunnat ge större butiksutrym
me bl a åt den manuella kött- och 
charkavdelningen. Eva:s har i den ,,-
större butiksytan också fått plats 
med ett par kassor till - skönt för 
sommarkunderna. 

För 600.000 kronor har Konsum växt 
med 140 m2 till sammanlagt ca 460 m2

. 

Eva:s utbyggnad stannar vid 100 m 2 och 
gick på hälften av Konsums kostnader. 
Den totala ytan blev därmed. 600 m2

, så 
det är ändå den största butiken av de två. 

Det är tolv år sedan -Eva:s byggde ut 
senast, och nu finns det inte mer plats att 
bygga på. - Det blir åtminstone inte någon 
mer utbyggnad för mig, säger Eva Johans
son själv. '--- Jag har hållit på i 49 år med 
butiken så nu får det snart vara nog. 

Konsum flyttade in i sina lokaler till 
sommaren 1978 och ger sig inte med den 
nu färdiga tillbyggnaden. I mitten av augusti 
sätter man igång med nästa etapp. Det blir 
225 m2 i en vinkelbyggnad där posten kom
mer att hyra in sig. Det är beräknat vara in
flyttningsklart till den l mars nästa år. 

Vandringspris till 
Fjällbacl{aspelare 

Tanums Bridgeklubbs vandrings
pris, två stilrena tennstop, togs 1983 
hem av paret Greta Ahlsen, Fjäll
backa, som spelar för nämnda klubb 
och Per-Olof Karlsson från Brastads 
Bridgesällskap. 

-, 
Stopen skänktes 1977 av Karl Edgren på 

Rabbalshede Skogsprodukter. De erövras 
vid en mycket populär och krävande årlig 
par-barometer. Priserna tillhör segrarna un
der ett år och för att få behålla dem för all
tid fordras tre in teckningar med samma 
partner. Pokalerna har tidigare erövrats två 
gånger av Strömstad, en gång delat Ström
stad - Tanum. Vidare har Tanum erövrat 
dem en gång odelat och två gånger har de 
hamnat i Kungshamn. 

MAJ GUSTAFSON 
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Efter 49 år tror Eva Johansson att hon har byggt färdigt på sin butik. 
Foto: Magnus Lindström. 

Till hösten fortsätter Kurt Börjesson att bygga ut. Då ska Posten få nya lokaler. 
Foto : Magnus Lindström. 

BUTIK & VERKSTAD 

KÖPER SÄLJER 
, RENOVERAR 

GAMLA 
MÖBLER! 

Kä llv i k,Fjällhacka (vid tennisbanan) Tel. OG2f)-:·n6 GO 
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,Hål i berget för 3.,4 miljoner 
ger värme åt servicehuset? 

Med tre borrhål i Vetteberget för 
3,4 miljoner kronor och tre års arbe
te för tre forskare plus medhjälpare, 
till en kostnad av fem miljoner, hop
pas professor Brian McHughe kunna 
bevisa att det går att använda energin 
och värmen i berget. Att forsknings
projektet hamnade just i Fjällbacka 
beror på att det kommer att finnas 
en tillräckligt stor anläggning här 
med det nya sjukhemmet som kan ut
nyttja värmen. 

För närvarande undersöker man hur 
man ska borra bäst för att producera värme, 
och kommer att borra tre häl för att se hur 
mycket värme som går att utvinna. Atlas 
Copco står för själva borrarbetet och Fors
kargruppen för geotermisk energi vid Chal
mers Tekniska Högskola står för den veten-
skapliga sidan. ~ 

l slu tet av april hade sextumsborren nått 
30 meters djup och man räknar med att ha 
avslu ta t borrningarna i september en kilo
meter ner i berget. Meningen är att vatten 
ska kunna cirkulera genom borrhälen i ett 
slutet system, och professor Brian McHughe 
som leder projektet påpekar, att man inte 
vill ha något läckage . 

Förhoppningen är att värmeutvinningen 
ska fungera 1987. Får man 80-gradigt vat-

- Skicka det här till Ranstad för analys, säger professor Brian McHughe till Chalmers
forskaren Thomas Wallroth. Atlas-Copcos platschef för borrningarna, Anders Olsson, hål
ler stoft från borrhålet i handen. Foto: Magnus Lindström. 

ten kan det gå direkt in i husen, 60-gradigt 
går att använda , men därunder måste en 
värmepump till för att det ska gå ihop. Med 
ett borrdjup på en kilometer klarar man sig 
med ned till 20-gradigt vatten och värme
pump. 

McHughe menar att den radon som kom
mer u t i luften vid borrningarna är helt be
tydelselös ur hälsosynpunkt. Radonhalten i 
luften vid närmaste boningshus är tio mil
joner gånger min dre än i duschvattnet, en
ligt professor McHughe. 

!(ville Sparbank går ihop-
med Tanum -Bull arens Sparbank 

Den 1 maj slogs Kville Sparbank 
ihop med Tanum-Bullarens Sparbank. 
Sammanslagningen innebär ingen för
ändring i antal kontor eller anställda, 
men ger ökad kreditkapacitet, bättre 
service, vidgad notariatverksamhet 
och rationaliseringsvinster. 

Bildandet av Sparbanken Tanum har 
varit på tapeten lite då och då under flera 

år. I och med att inlåningen i K ville Spar~ 

bank inte ökat i samma utsträckning som 
för Tanum-Bullarens Sparbank togs steget 
till sammanslagning av de två bankerna. 
Att konkurrera om samma kunder förlora
de båda på. 

Den sammanlagda inlåningen blir nu 
300 miljoner kronor vilket gör Sparbanken 
Tanum till den 65:e i storleksordning i 
landet. I Tanums kommun har banken ca 

70 procent av lånemarknaden och räknar 
med att kunna stärka det greppet. 

Till vd i Sparbanken Tanum har utsetts 
förre vd:n i Tanum-Bullarens Sp,arbank, Bo 
Tretom. Nils Christensson, tidigare vd i 
K ville Sparbank. har utsetts till områdes
chef för södra verksamhetsområdet samt 
chef för kontoret i Fjällbacka. 

Tel. 0525-31085 
VALKOMMEN TILL BUTIKEN MED FARe OCIl FRASCIIA PRESENTARTIKLAR 
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HAVETS DII(TARE 
Johann (ibland Jan) Kinau föddes 1880 

på ön Finkenwerder i Elbes mynning som 
äldste sonen i en fiskarfamilj. Då han växte 
upp var ön ännu en avskild idyll, fastän nä
ra världsstaden Hamburg. En besökare har 
skildrat hur där såg ut ännu på 30-talet. 
Miljön, präglad av det hårda livet på sjön , 
påminner mycket om ett bohuslänskt fiske
läge, även om klipporna saknas. 

Jans bamdom var lycklig och glad i det 
enkla hemmet, även om han var ett ovan
ligt barn, som gärna drog sig undan de and
ras stojande lek för att tänka. På somrarna 
fick J an och hans syskon bidra till livets 
nödtorft genom att plocka bär och frukt 
och sälja på torget i Hamburg. Fadern ar
betade på sin lilla jordbit , när han in te var 
på sjön. På vinterkvällarna samlades man i 
det varma köket, där modem berättade sa
gor. 

När Gorch Fock var 15 år fick han bölja 
slita för födan. Han fick plats hos en far· 
bror som hade skeppshandel och stod bak
om disken fnin sex på morgonen till tio på 
kvällen eller släpade tunga proviantkorgar 
till skepp i hamnen för att sedan serve
ra öl till framåt midnatt. Efter några år fick 
han hjälp att gå på handelsskola , där han 
stormläste och klarade tre års kurs på ett 
år. Några år var han i Syd·Tyskland men 
längtade hela tiden tillbaka till havet. Han 
var lycklig när han åter 1904 kom till Ham· 
burg och fick plats på Hamburg-Amerika· 
linjens kontor. 

UGGLAN ÄR 

ETT KONSTIGT DJUR. 

PÅ DAGEN SER DEN INGET, 

MEN PÅ NATTEN SER DEN 

LIKA BRA SOM PÅ DAGEN 

Välkommen till 

Fiilllbacka 
Pappershandel 

Affären med öppna ögon 

I 
I 

Många av Fjällbacka-Bladets lä
sare har säkert en solig sommar
dag besökt krigskyrkogården på 
Stensholmen, stannat en stund 
och läst inskriften på Gorch 
F ocks gravvård: 

Hier ruht 
Gorch Fock (Johann Kinau) 
Der deutsche Dichter der See 
* "2.8 1880 auf Finkenwerder 

t 31.5 1916 als Matrose 
auf Wiesbaden 

Seefahrt ist not. 

Längtan hem hade drivit honom att bör· 
ja skriva berättelser från hembygden och 
havet. Han gifte sig 1908 och hans första 
samling berättelser kom 1910. Äret därpå 
kom ett par dramer. Det ena hette Dogger 
bank. Men mitt i den första framgången 
upplevde han en stor sorg, då staden Ham
burgs hamnområde skulle utvidgas och han 
fick bevittna hur grävskoporna förstörde en 
del av hans barndomsmiljö , även om hem· 
met skonades. Han söIjde också , då fadern 
på grund av ålder måste sälja sin kutter, 
hans barndoms drömskepp, utan att han 
kunde överta den. Smärtan gav honom kraft 
a tt skriva en roman - Seefahrt ist not - Att 
segla är nödvändigt. 

•• 

Kyrkogården invigdes 1916 ef
ter det stora Nordsjö-slaget 31 
maj-1 juni, då ca 9000 unga tys
kar och engelsmän fick sätta li
vet tilL Efter en tid började liken 
flyta iland vid Bohus-kusten. Alla 
som kunde identifieras fick sina 
namn på gravstenarna. Senare har 
engelsmännen flyttats till K vi
bergs kyrkogård utanför Göte
borg. 

På Gorch Focks grav ligger all
tid en krans med de tyska färger
na. Det är besättningen på det 
tyska skolskeppet med hans 
namn, som ibland besöker graven. 

När kriget bröt ut 1914 upplevde Gor h 
Fock detta djupare än de flesta. Han hade 
en stark tro på att Gud leder folkens öden 
och att allt som händer är Guds vilja. Han 
menade att Gud kan använda kriget till att 
förädla och omforma människors sinnen. 
lära dem att se bort från sina små bekym
mer och vända sig till de eviga sanningarna. 

På sommaren 1915 sändes Gorch Fock 
till fronten i Serbien. 
- Jag kommer tillbaka, skriver han . Jag är 
ju ett söndagsbarn. Jag har så mycket att 
skriva att jag omöjligt kan dö redan! Hela 
tiden tänker han på den stora bok om ha· 
vet som han drömmer om att skriva. 
- Men först måste jag runda Kap Horn , gå 

JARUND 

INVENTING 

AB 
I 
I 

I i 
L __ ~ ____________ i L __ _. ____ . ____ ._ ___ . __ __ ... ~J 
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med lastångare till Vladivostok och arbeta 
på mellandäck till New York, skriver han 
i brev. 

På våren 1916 blev han förflyttad till 
västfronten, men han vantrivdes med befål 
och kamrater, som talade berlinertyska och 
han längtade till sitt eget nordtyska folk. 
Han gjorde allt för att komma till marinen 
och i slu tet av april blev han placerad på 
den lilla kryssaren Wiesbaden. Under påsk
dagarna fick han vara med om ett anfall 
mot engelska kusten och varje dag skrev 
han ner sina intryck av sjökriget för en 
kommande bok. 

För oss som lärt oss genomskåda krigs
romantiken, verkar det naivt och ansvars
löst, när han ser det hela som ett stort spän
nande skådespel, en gigantisk urtidsaga, där 
skeppen blir pansrade vidunder som i rasan
de vrede rusar fram över vattnet. 

De sista dagarna i april var Gorch Fock 
hemma en vecka på permission i Hamburg 
hos fam iljen, där han lycklig lekte med sina 
barn. Sista kvällen greps han aven underlig 
oro och sa tt tyst. När han omfamnade sin 
fru och sina två små barn vid avskedet sade 
han : "Bara jag fick stanna hemma denna 
gång. Bara denna gång." Så gick han om
bord på Wiesbaden på kvällen den 29 april. 
Pa en annan båt i hamnen i Wilhelmshaven 
fanns hans bror, Jakob Kinatl, som också 
deltog i slaget, men överlevde . Han har gett 
oss en ögonvittnesskildring av det. 

STRIDSORDER 

Vid midnatt mellan 30 och 31 maj kom 
stridsorder och hela eskadern av minsökare 
och torpedbåtar i den spaningsgrupp, där 
Wiesbaden ingick, lättade ankar och styrde 
västeru t och gick sedan med nordlig kurs . 
Hela den tyska högsjöflottan följde efter. 
ungefår samtidigt hade också den brittiska 
flottan lämnat sina stödjepunkter och stä
vade österu t mot jy lländska farvatten. Snart 
fick de båda flottorna kontakt med varand
ra och eldgivningen började. 

Gorch Fock, eller Johann Kinau som var hans riktiga namn, strax 
innan den sista resan, som slutade på Stensholmens krigskyrkogård. 

Gorch Fock var placerad i mastkorgen 
som utkik, för att senare kunna beskriva 
allt. Under en och en halv timme fick han 
se hur flera engelska fartyg gick under i 
vald samma explosioner och även tyska 
fartyg skadades, men Wiesbaden var oskadd. 
Då hamnade Wiesbaden plötsligt mitt emel
lan de stridande och utsattes för brittisk 
trumeld. Hela skeppets överbyggnad med 

fockmast och mastkorg, där Gorch Fock 
satt slungades i sjön. Där kämpade han en 
kort stund tillsammans med hundratals and
ra en hopplös kanlp i vågorna. Han omkom 
på samma plats där hans farfar mött döden. 

På midsommaraftonen, en stilla kväll då 
l1yponblommen lyste skär i skrevorna, fann 
man Gorch Focks kropp i en vik på Väderö
bod. Sin penna och. sin dagbok hade han 

" 

ALLT I BLOMMOR 

• It 

•

0 

Fl ÄLLBACI( A 
BLOMSTERAFFi\R 

interflora 

med sig. Där fanns en dikt , där han önskar 
sig en sjömansgrav djupt i havet. Men han 
fick vila på Stensholmen nära havet tillsam
mans med tyska och engelska kamrater. På 
hans kista hade barnen på Väderöbod lagt 
en kransav vilda blommor. 

INGER RUDBERG 

PERSIENNER 
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --o -

---FIRMA-- -

-Z-E-R-V-A" 
Håkan Lilja ---

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75 

Ö 
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ARNE FREDLUN....-.-.. 
Arne Fredlund har bott och verkat 

i hjärtat av Fjällbacka hela sitt liv. 
Kanske kan man säga att han själv 
varit och är något av Fjällbackas hjär
ta och hjärna och en värdig efterträ
dare till Johan Mjölner som tradi
tionsbärare. När han berättar om sitt 
liv, blir det samtidigt en bild av Fjäll
backas liv och historia, som han utan 
att blinka skissar 100 år bakåt i tiden. 

Fadern, Johan Fredlund, och Hilmer 
Dahlqvist övertog plåtslageriverkstaden på 
Sk{jlgatan 1885. Är 1889 byggde de till· 
sammans det gula huset nedanför kyrkan 
och drog lott om vilken del var och en 
skulle få disponera. Fredlunds fick den söd
ra och soligare delen. Här växte Arne upp 
med fem äldre systrar och en yngre bror. 
Efter sju års skolgång i Håkebackens skola 
och Kyrkskolan, tre veckors fortsättnings
skola och läsning sommaren 1919, var han 
klar att själv tjäna sitt bröd. 

Redan under skoltiden hade Arne och 
en kamrat tjänat 20 kr i månaden på att 
varje kväll vid mörkrets inbrott - då det 
inte var månsken - tända de 29 fotogen
gatlyktorna i samhället. Fotogenen skulle 
fyllas på varannan dag och lyktorna släckas 
kilO på kvällen. Inget nattsudd skulle upp
muntras. 

När skolan var slut frågade fadern, om 
Arne ville börja i gravörlära hos en farbror 
i Göteborg, där föm t tre av hans systrar 
hade plats som jungfrur. - Nej, hellre på 
sjön, tyckte Arne. 

Så kom chansen att börja som "borst
pojke"på ångbåten Pallas, som gick på Gö
ta kanal Göteborg-Stockholm. I maj 1920 

h \ 'ILU 
(I f.\!BYC DSt\ RK!Vl 

-- Välkommen till Kville Hembygdsarkiv, 
säger Arne Fredlund. Arkivet är öppet någ
ra onsdagar i sommar, se kalendariet s 30. 
Foto: Magnus Lindström. 
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'seglade Arne med en släkting till Kämpers
vik, vandrade därifrån till Orrekläpps sta
tion och gick på tåget till Göteborg. Detta 
var 16-åringens första möte med en stor
stad, och som tur var mötte en släkting 
också i Göteborg . 

Nästa dag kom han ombord på Pallas. I 
Vänersborg skulle Pallas ta in fem famnar 
björkved och Arne fick sitt elddop, när han 
placerades nere vid maskinen för att ta 
emot vedklabbarna, som slängdes ner från 
kajen. Första natten gick man över Vänern, 
och på tredje dygnet var man framme i 
Stockholm. Den största upplevelsen där var 
ett nattkafe som var öppet, där Arne fick 
sin första efterlängtade vetebulle sedan före 
kriget. 

Så gick turerna fram och tillbaka i sju 
månader, tills isen la sig vid jultiden. Arne, 
som var yngst ombord, fick vara allas pass
opp. Egentligen skulle hans uppgift vara att 
borsta passagerarnas skor, men han lärde 
sig också hjälpa slussvakten att öppna 
luckorna vid slussarna. I Stockholm fick 
han vinscha upp lasten. Vid varje avgång 
från Stockholm hade Pallas en last av 10 
fat (1 fat = 700 liter) 96% brännvin, stearin
ljus från Liljeholmens och Primuskök från 
Hjorts i Stockholm. 

Vid jultiden lämnade Arne platsen på 
Pallas, kom hem till Fjällbacka och började 
i verkstan som lärling hos fadern. - Jag var 
kär i Fjällb acka och ville vara där, säger han . 
Är 1930 blev han faderns kompanjon. Fyra 
år senare kunde han köpa eget hus och gif
ta sig med Svea Lycke och 1938 löste han 
ut syskonen och övertog firman. 

Under första världskriget hade metall 
varit svåråtkomlig, men sedan var det full 

rush igen. Man tillverkade och sålde kir '-.~ 
och kastruller av koppar, som förtenna .:'S 

invändigt. Som en dyrgrip bevarar Arne ~~ 
svängd kaffekanna av koppar , ett mäsu:
verk av fadern . Senare kom fabrikstillverk::.
de hushållskärl av aluminium och rostfri 
och kopparens tid var förbi . Men forrfu
rande tillverkades alla detaljer av metall .. 
husbyggen, rännor och beslag t ex . Arne 
tycker att hans eget mästerverk var dörra;
na till Kosters kapell, som pryddes av me
tallbeslag rett invecklat mönster. Arne fon
satte att arbeta i verkstan tills han var nära 
75 år. Nu för sonen den fina hantverkstradi
tionen vidare i tredje generationen. 

Själva yrkesarbetet har ändå bara vari 
en liten del av Arnes verksamma liv. Et 
annat stort intresse var sporten: fotboll , fri
idrott, tennis, segling - allt har han prö\'a
på. Arne fick överta sin morfars koste rbå
och var med om kappseglingar i 30 år: 
1929-1959. Tre år i rad vann han SS Of

dervikens seglartävlingar och silverpriserna 
trängs på hyllan. Under sina kommunala 
engagemang fick han verka för anläggningen 
av idrottsplatsen vid Sälvik, och detta räk
nar han som en av sina bästa gärningar. 

Naturligtvis måste en så förståndig och 
arbetsvillig man som Arne Fredlund bli 
engagerad i kommunala värv: ledamot av 
kommunfullmäktige 1935, ordförande i 
kommunalnämnden 1950-54 och ord fö 
randen i byggnadskommitten för stiftelsen 
Äldersro 1955 . Allt detta blev till slut hel
tidsarbete och måste minskas ner. Hem
bygdsarbetet tog alltmer tid och där var 
Arne ordförande i Kville hembygdsfören ing 
i två femårsperioder. Sedan 1972 är han 

Kville Hembygdsarkiv rymmer mängder av dokument kring bygdens historia. Här visar 
Arne Fredlund några pärmar som innehåller mer än 1300 katalogiserade fotografier från 
gamla Fjällbacka. Foto: Magnus Lindström. 



80 AR DEN 9 JUNI 
ordförande i styrelsen för Hembygdsarkivet 
efte r Sverker Stubelius. 

Hembygdsmuseet vid Nestorsgården, 
upprustning av sjöbodarna på Lilla Eneskär, 
underhåll av fiskarstugorna på Väderöarna 
är arbeten, som han tagit aktiv del i. Han 
har också velat förmedla sitt kunnande till 
nästa generation och lett studiecirklar om 
hembygden. För en dittills så väl använd 
levnadsdag var Vuxenskolans kulturpris 
19 - och Tanums kulturpris 19811ika väl
ort jänta utmärkelser som seglarpriserna. 
_Jen det verkar ändå som om silverskålen, 
priset fö r fem vunna seglartävlingar av sex 
under tre år, är den utmärkelse som han 
själv sätter mest värde på. 

På sistone har den outtröttlige Fjäll
backa-kämpen skrivit ner en förteckning 
över alla de hus som syns på en nyss om
tryckt panoramabild över Fjällbacka från 
1918 , alltså före branden 1928, då många 
hus försvann. Där finns noggranna uppgif
ter på husägarna, t o m försedda med ök
namn eller smeknamn, något som hörde till 
närheten och gemenskapen mellan folket i 
Fjällbacka fört i världen, på gott och ont. 
Ytterst få, utom Arne Fredlund, kunde 
idag har gjort detta kulturverk med samma 
kärleksfulla personkännedom. 

Han har också skrivit aven diger förteck
ning över lotsar, fyrfolk och tullare i Kville 
härad ända sedan 1700-talet. För dem som 
söker sina släktingar i gångna generationer 
blir detta en värdefull källa att ösa ur. 

Den bästa presenten till Arnes 80-års
dag blir att köpa någon av dessa utgåvor. 
De fmns på biblioteket, bilden för 75 kr och 
lotslistan för 30 kr. Behållningen går till fo
toutrustning för Hembygdsarkivet, ett vik
tigt led i dokumentationen av äldre tiders 
Fjällb acka, något som ligger Arne varmt 
om hjärtat. 

INGER RUDBERG 

Arne Fred/und 80 år den 9 juni 1984 
Foto: Magnus Lindström. 

/ 

Högra delen av den panoramabild som Arne Fredlund nu ger ut i nytryck med detaljerad 
förteckning över vem som bodde i husen före branden 1928. 
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1 Musö. Ytterst på en klippa vid vattenbry
net ligger ett stort flyttblock av romb por
,fyr, en mörk bergart, och balanserar. 

2 Dannhobnen, "Ingrid Bergmans ö". 
3 Porshobnen. Bad-ön framför andra. Jät

tegrytor och den mäktiga gången av romb-
porfyr, det "blåa berget". Strandkål, strand
råg och marviol, strandvallmo och ostron
ört. En stor idegran, "barlind", är fridlyst 
som naturminnesmärke. 

4 Valö. Den stora gången av romb porfyr 
går också genom Valö och bildar i norr ett 
rikt förklyftat parti med väldiga block, de 
s.k. Normansstenarna. I snäckskalsbanken 
vid Gorrvik vilar en subfossil bardval. Ide
gran. Bukten mot Hjärterön tidigare mer 
"bebyggd. På 1700-talet fanns här tranko
kerier och sillsalterier, vid sekelskiftet 
ansjovisfabrik. Vandrarhem och lägergård. 

5 Hjärterön. Rik vegetation. Sjökaptens
gård med stora magasin från sillfisketider . 
Bebodd. 

6 Kyrkogårdsö med gammal begravnings
plats vid bukten på norra sidan. 

7 Fläskön har egendomliga lämningar från 
äldre tider vid Kungsen: ett antal kretsar av 
stora stenblock. 

8 Dyngön lockade med sin goda hamn ti
digt till bebyggelse. Under 1500-talets 
rika sillfiske hade Osloköpmän stora maga
sin på ön. F.d. lotsstation och kustposte
ring. Bebodd. 

9 Korsö är mest känd för sin "kyrka", ett 
väldigt pyramidformat block inne på ön. 
Vid sundet mot Kalvön låg vid senaste sill
fiske perioden en sillo1je- och guanofabrik. 

10 Florön hade sin storhetstid på 1800-
talet. Byggnaderna som är kvar påminner 
om både sillhandel och krogrörelse som 
bedrevs här. En del av scenerna i "Ett köp
manshus i skärgården" spelades in här. 

11 Kalvön har en god hamn. Öns högsta 
punkt domineras av ett bronsåldersröse. 
Bebodd. 

12 Stenshobnen hyser fyra bronsåldersrösen 
och en kyrkogård från första världskriget, 
där bl.a. den tyske författaren Gorch Fock 
vilar. 

13 Rågö är geologiskt intressant med en sam
ling jättegrytor på västra sidan, samt en 
port eller brygga i berget. "Blå berget" 
drar sitt band också genom Rågö. 

14 Hästvåm har en bebyggelse som vittnar 
om den förutvarande tullposteringen. Be
bodd. 

15 Gåsön. Resterna av grundmurarna kan 
ge en föreställning om hur 1700-talets tran
kokeri var inrättat. 

16 Getryggen. "Vita fruns grav" ligger i en 
bergsskreva åt nordväst. Vita frun var en
ligt traditionen en ung kvinna som omkom 
på sin bröllopsresa, när makens fartyg för
liste ute bland skären. Enligt andra och till
förlitligare uppgifter var flickan dotter till 
kaptenen på en båt som förliste natten 
till den 5 november 1850. 
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17 Trinissia var under ISOO-talet plat
sen för ett helt fribytarsamhälle. 
"Vilda" fiskare exporterade sillen di
rekt utan att betala den föreskrivna 
höga tullen till danske kungen. Ett 
tjugotal husgrunder och en nu delvis 
demolerad begravningsplats vittnar 
om deras liv och död. 

18 Vedhobnen,Skutho1men och Hamn
holmen är en urgammal hamnplats. 
På de äldsta sjökorten är hamnen 
upptagen under namnet Nooder-

00 
~ 

~ 

(:) 

wijksholm. Många namn, bomär
ken och årtal är ristade på Hamn
holmens hällar. Två begravnings
platser fmns på Vedholmen. 

19 Galgeberget, fick kanske sitt namn 
på grund av brantens utseende och 
förknippas med olika legender om 
forntida hängningar. En berättar 
att en incestfamilj från orten hängts 
där, en annan att fogdarna från 
Hornborgs slott låtit förrädare dingla 
i galgen på denna ö. 
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Golfbanan 311 50 
.... Tennisbana, minigolf 317 13 
3 Tandläkare, Stiftelsehus E 317 00 

); ya Badis, Restaurang 312 08 
5 Pastorsexpeditionen 31034 
6 Kville hembygdsarkiv 31080 

Arne Fredlund) Böcker, handlingar, foton 
m ffi som behandlar Kville härad. Öppet
tider: se kalendariet 

- Post 9-17, lö 9.30-12 31013 
Brandstation 311 05 
Fjällbacka Bil och Motor 31096 
Biluthyrning el. 318 20 

l Batshopen, Cafe Bryggan 310 40 
L"thyrning av motorbåtar, segelbåtar och 
brädor. Seglar- och windsurfingskola, cafe 

l Turistinformation och 
rumsförmedling 310 60 

1: Ingrid Bergmans Torg 
Hamnkontoret 8-10 311 69 
Bibliotek 314 53 
öppet må och ons 15- 19 fre 17-19 

5 Stora Hotellet 31003 
16 Götabanken 9.30- 15 31027,31427 
l" Grö na Lid, Restaurang 310 41 

Apotek . 31004 
9 Distriktssköterskemottagning 31857 

20 Sparbanken Tanum- 9-15 318 00 
21 Nestorsgården 3107l 

(Algot Torewi) Kville hembygdsförenings 
museum. Bl a gamla jordbruksredskap och 
överdelen av Väderöbods fyr. 

.. 2 Kungsklyftan längd ca 200 m, bredd 
2-3 m, höjd ca 20 m. Fick sitt namn vid 
Oscar Il:s besök 1887. Ursprungligt namn 
Ramleklåvan. 

23 SSN:s klubbstuga 31850 
:'4 Sälviks Camping 314 90 

I direkt anslutning till sim- och seglarskola, 
Båt- och stuguthyrning . 

.. 5 Idrottsplats 316 18 

BRA ATT VETA 
Båtutflykter 
Gustav Sörensson 
Gunnar Sörensson 

31431 
31288 

Flytvästar 
Fritidskontoret 20527,20460 

Havsfiske 
Alfons Bohlin 
Gustav Sörensson 
Torbjörn Järund 

Båtkranar 
Fiskarföreningen, 3 ton. 
(Karl-Olof Alden) 
Bror Janssons varv, 6 ton 

Vandrarhem 
Valö Skärgårdsvandrarhem 
Solgårdens vandrarhem 
Dykare 
Widelius Marin Service 

31114 
31431 
31253 

31704 
310 57 

31234 
30177 

310 33 

FJÄLLBACKA 

UDMUfVDS 
KARET 

DE VIKTIGA TELEFONNUMREN: 
Tanums kommun 204 60 Kulturkontoret 291 30 
Kommunstyrelsens ordförande 
Raymond Hansson 
Kanslichef Ulf Björkman 
Socialchef Leif Svegås 
Hälsovårdsinspektör Bengt Samzelius 
Fritidsintendent Sten Larsson 
Byggnadsinspektör Henry Berntsson 
Kommuningenjör Bo Mossberg 

Kulturchef Karl-Axel Wikström 

Hamnkontoret 311 69 
Hamnkapten Roy Ohlson 

Polis 20410,0526/125 30 
Läkare 318 40 
Veterinär 200 77 
Försäkringskassa 29070 
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EN RESA FÖRBI 

RIBERS GRUND 
EN GÄNG I MITTEN på 40-talet, när 

isen låg hela vägen, gick Karl-Ivar Nordblom 
och Kurt Nilsson med varsin kälke efter sig 
från Väderöarna in till Fjällbacka. Kälkarna 
var lastade med fisk som de skulle sälja inne 
i samhället. Lotslönerna var snålt tilltagna 
och gav inget överflöd att leva av precis så 
fisket gav ett nödvändigt tillskott. 

Fyra och en halv timme tog det att gå 
över glansisen in till Fjällbacka. När Karl
Ivar och Kurt sålt sin fisk, köpte de varsin 
spark och var hemma på 50 minuter. Karl
Ivar minns att han visst fick råd med en 
pilk också. 

* 
I BÖRJAN A V MAJ i år åkte vi ut till 

Storön tillsammans med Karl-Ivar. Vi träf
fades i Långesjö där han har sin sommar
stuga, och tog hans snäcka :'May" ut på 
Musöfjorden. Det blåste bara lite, med sjö 
så det knappt skvätte. Den grådisiga luften 
gjorde Fjällbacka kyrka till en silhuett i 
motljuset mellan Valön och Porsholmen. 
På Brodern hade ålekråkorna träffats. 

Strax innan Storön "blegga han ut", 
så när vi kom in i Strömsund låg vattnet 
helt stilla. 

Inskriptionerna på Stora Hejens hällar 
går många hundra år tillbaka. Fiskare och 
sjömän och andra vattenfarare har förevigat 
sin närvaro på öarna på detta sätt. Alla går 
inte att urskilja längre, men vår tid utmärker 
sig med den tydliga texten "Tilläggsplats 
för sopbåten". 

INVID STRÖMSUND på Storön ligger 
resterna efter öarnas egen kyrka. Att det 
verkligen är en kyrkoruin har inte forskar
na kunnat bevisa, men det är - som Sverker 
Stubelius beskrev det - fortfarande "ett 
fyrsidigt murverk med ingång, samt 'altare' 
med det kristna korset inhugget i sten". 

Pehr !<alms resa till "Wäröarna " 
Ar 1742 företog Linnelärjungen 

Pehr Kalm en vetenskaplig forsknings
resa genom Västergötland och Bohus
län. Han var då docent i naturalhisto
ria och ekonomi vid Abo Akademi. 
Ar 1747 blev han professor i dessa 
ämnen som under 1700-talet ansågs 
höra ihop, då man var lidelsefullt 
intresserad av vilken nytta man kun
de ha av naturen i ekonomiskt av
seende. Han gjorde också en liknande 
resa till Nord-Amerika för att föra 
hem nyttiga växter. 

I boken Wästgötha och Bahusländska 
Resa, tryckt 1746, berättar han bl a om vad 
han ser i Kville, Tanum och Skee . Den 13 
augusti skriver han: 
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"Resan skedde om morgonen isolgången 
till Wäröarna, dit vi kommo fram unge
fär kl 8 förmiddagen. Wäröarna ligga in 
mot 2 mil från fasta landet uti väster, 
och efter allmän berättelse längst ut av 
ala öar, som i Västerhavet höra till Sve
rige. De bestå av åtskilliga små öar och 
holmar, nära och tillsammans liggande. 
Den största ärvidpass 2-3 stenkast lång. 

De bestodo mest av höga och skallota 
~erg, på vilka näppeligen växte annat än 
vanlig ljung. Emellan bergen fanns dock 
här och där vackra backar och lunder 
som voro örtfulla, men än mera bestodo 
dessa öar av sumpiga små myrar. Stor 
lövskog sades hava varit i fordna tider på 
dessa öar, men nu var här mycket skal
lot, som kommit av getter och bockar, 
dem bönderna hava därute. De pläga of
ta låta dem gå där hela vintern." 
Så berättar han om en bock som blivit 

kvarlämnad, aven bonde från Väddö då de 
andra togs in. Bocken hade klarat sig ut
märkt och hade t o m bättre hull än de som 
varit i land, trots att han gått på en av de 
kalaste öarna. 

Pehr Kalm återger också en sägen om 
hur än den ene än den andre 

"som gått här i tankar ej vetat ordet av 
förrän de varit mitt uti en trädgård, va· 
rest skall hängt de skönaste äpplen, av 
vilka de sägas plockat så mycket de kun· 
nat bära. Och då de burit dem till båten, 
och kommit tillbaka i mening att hämta 
mera, hava de aldrig därefter kunnat fm
na samma ställe igen . Men de plockade 
äpplena skall de ha fått behålla, som 
skolat smakat mycket väl. Det sades att 

om en med flit söker efter denna träd
gården, skall man då aldrig fmna ho· 
nom. Det lärer alltså tvivelsutan vara or
saken, varför jag icke fick se honom, 
emedam jag näppeligen lämnade något 
ställe, som jag ej rannsakade. 
Begravningsplats stor som en liten stuga 
med uppmurade gråstenat omkring fanns 
på en av öarna, varuti de begrava de dö
de, som dö på skeppen, vilka där ligga i 
hamn. 
Skeppshamn är på sydvästra sidan av 
Storön för små fartyg som här gå in. 
Orm har ännu aldrig någon sett på Wär
öarna, vilket sades allmän av alla här på 
orten boende. 
En varg förirrade sig hit ut över isen. 
Men isen gick strax upp och vargen svalt 
ihjäl." 
Så gör han en lång uppräkning av alla 

växter han fmner och säger att denna flora 
är representativ för andra större öar i havs
bandet. Han nämner b l a liljekonvalje, rönn, 
nypon, hallon, björnbär, blåhallon och någ
ra små exemplar av ek, asp och hassel. 
"Mot aftonen skedde resan tillbaka häri
från till Musö", slutar hans avsnitt om 
"Wäröarna" . 

INGER RUDBERG 



Bredvid korset är några romerska siffror 
inhuggna; Mxi är ganska tydliga, men efter 
dem finns ett grundare I utan prick. Om 
siffrorna markerar ett årtal och i så fall har 
något samband med åldern på "Kyrkan" är 
det ingen som kan säga. 

Enligt en tradition skall den vara upp
fö rd av hugenotter som blivit land drivna på 
Väderöarna och stannat kvar ett par vintrar 
- men det måste väl ha varit tidigast på 
IS00-talet förstås. 

Norr om Kyrkan ligger andra murar eller 
långa stenrösen, halvt begravda under snå
ren: Hil tet är fritt för forskning. Det är 
mycket som pekar på att Väderöarna kan 
ha varit bebodda mycket tidigt, åtminstone 
säsongsvis. 

Det är ju så vi har det i dag också. 

* 
KARL-IV AR HYR en av lotsstugoma 

och är här från vår till höst , av och till. Mest 
bli r det till, men har man dessutom två träd
gardar att sköta om, måste det bli lite av 
också. Det är 22 år sedan han tröttnade på 
att arbeta härute . och flyttade till Uddevalla . 
Det blev mindre och mindre sjöfart, och 
nästan inget att göra med båtar. 

I oktober -67 upphörde lotsplatsen och 
"id årsskiftet då, flyttade de sista bätmän
nen för gott. Nu hyr - föru tom Karl-Ivar 
- några till med Väderö-anknytning ett par 
av husen . Dykarklubben vid Göteborgs 
Brandkår använder en stuga vid tränings
Läger och semestrar. De sköter den fint, har 
börjat byta fönster runt om och har dess
u tom ställt i ordning bron över till Nord
si dan . 

Pa Nordsidan fick alltid den bo förr, 
SOlll senast kommit till ön av lotsfolket. 
Det låg lite avigt till att bo där. 

I det största och nyaste huset på ön 
halle t försvaret till numera. Det lyser stort 
och vi tt på längt häll när lllan kommer från 
land , och står igenbommat för det mesta. 

ALLDELES INPÅ husen och gångvägar
na, i buskagen eller helt öppet, ligger ådorna 
oeh ruvar i början av maj. Man måste vakta 
varje steg man tar för att inte skrämma nå
gon. De ligger blick stilla, men livrädda -
kommer man för nära fär man passa sig för 
näbben. 

I är häckar ett svanpar på Väderöarna 
för första gången i mannaminne ( - Karl
Ivars). Vid södra änden av "Insjön" på Stor
ön ligger de. 

Sälarna har ökat kraftigt, men just när 
vi är där ska de till att fä ungar och upp
träder inte i flock. Längre fram kan man se 
dem i stora kolonier och ganska nyfikna. 

ALLA SOM V AR pä Storön en midsom
marafton för några är sedan vet vad grundet 
i hamnbassängen på västsidan heter. 

Det var i stort sett bara Riber från Öhn 
i Rabbalshede som fattades den där mid
sommaraftonen , för att det skulle vara en 
riktig midsommarafton. Han hade lånat en 

snäcka av Siv på Hjärterön och alla satt för
samlade pä hällarna runt och väntade på 
Riber. Riber kom, midsommarglad, och 
rände rakt pä grundet. 

Det hade inget namn förut, men pä näs
ta sjökort står det Ribers grund. 

Här någonstans, Riber. 
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Aran Pettersson 
1830-1904 

Lots på Väderöama 
1862-1889 

Nestor Nordblom 
1860-1917 

Lots på Väderöama 
1889-1917 

FYRA GENERATIONER 
I familjen Nordblom har fyra ge

nerationer skött den farliga posten 
som lo tsar på Väderöarna. 

Att yrket gick i arv från far till son 
var rätt vanligt förr, ja nästan det 
normala. Mycket av utbildningen lär
des in naturligt, då sonen från barns
ben fick hänga med och hjälpa sin 
far. Yrkeskunskaperna var ett kultur
arv som förmedlades från generation 
till generation. 

Aron Pe ttersson (1830- 1904) hette den 
förste Väderölotsen i Nordblomssläkten . 
Han kom från Slottet till Väderöarna, blev 
sekundIats 1862, mästerlots 1881 och pen
sionerades i 60-årsåldern . Han var gift med 
Anna Olofsdotter från Ejgde i Hamburg
sund . Hon hade tre barn i ett föregående 
gifte. Tillsammans tick Aron och Anna fem 
barn: Johan Adolf f. 1855, Vilhelmina f. 
1858, Nestor f. 1860, Lovisa f. 1862 och 
Albin f. 1868 . Flickorna blev gifta på Hav
sten och Smögen. De tre b rödcm a g<lV sig 
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iväg till USA. Johan Adolf och Albin stan
nade där för gott. 

Samtidigt med Aron tjänstgjorde tre 
bröder Olofsson som lotsar. De hette Karl, 
Olle och Per, småväxta karlar, som jämt var 
osams inbördes. Familjetraditionen berät
tar att Aron som hade häftigt humör, en 
dag blev alldeles tvärarg på deras trätande 
och skrek till Per: - J ag ska slå dej i backen 
och kasta dej i sjön! Men Per blev inte sva
ret skyldig u tan klippte till med : - Det kan 
du göra, men det blir nog spörsel efter skin
net! 

Det var många i skärgården som måste 
ge sig iväg till USA på 80-talet. Lovisa från 
Hamburgsund for iväg för att hjälpa sin far 
med hushållet. Då hon vinkade adjö från 
båten vid bryggan i H<lmburgsund, stod där 
en yngling och torkade tårarna. När båten 
passerade Väderöarna lär hon ha sagt: - De 
där öama kom jag ald rig till. Lovisa tirade 
Sill 18-arsdag på Atlanten. 

Ganska snart ener hell nes an komst till 
Chicago dog hennes far i lunginflammation. 

Hon tick då plats i en tysk familj. I Chicago 
träffade hon Nestor från Väderöarna, som 
hon sett helt flyktigt hemma. När de unga 
bestämt sig för att hålla ihop för livet, kom 
det brev från fadern till Nestor med upp
maningen : - Kom hem nu . Här är en plats 
ledig som lots. Då blev det bröllop i all hast 
1885 och hemfärd. I Göteborg köpte sig 
Lovisa lakansväv och tyg till täcken. 

Men när Nestor kom till Väderöarna 
fick han ändå inte den utlovade platsen. 
Det hade tidigare behövts sju lotsar för att 
hala upp lotsbåten på land, men nu hade 
styrkan reducerats till fem, då hamnen ha
de förbättrats. Nestor fick ta itu med fiske 
och slog sig ner på den lilla gården vid Tull
boden på Hamburgön, som Lovisas föräld
rar ägde. Sonen Axel föddes 1886 och Elvi
ra 1888 . 

I det taget skulle Nestors yngre bror Al
bin ge sig ut till USA och då det var svårt 
att klara familjen på fisket sa Nestor till 
Lovisa: - Jag tror jag följer med till · Ame
rika igen. Men da sa Lovisa: - Då följer jag 



Axel Nordblom 
1886-1966 

Lots på Väderöama 
1905- 1945 

Karl-Ivar Nordblom 
f 1914 

_ Lots på VäderöaQla 
1945-1962 

FYRA VÄDERÖlOTSAR 
med. Men det tyckte Nestor blev för besvär· 
j gt . att dra med sig fru och två barn, och 

an stannade. Då fadern gick i pension 
l 9 yppade sig till sist en lotsplats på Vä
ierö ama. Och så kom Lovisa dit ändå. Nes
o r och Lovisa fick sju barn (två dog som 

-ma) . De som levde var: Axel, Elvira, Jenny, 
-ngve, Gunvor och även en kusin till bar-
en h örde till familjen. 

Pa ålderdomen planerade Nestor att fly t· 
till Tullboden och skaffade virke till ett 

o rt hus där. En stormig dag 1917 var han 
te med sonen Axel och skulle bärga hum

mertin or vid Fjärderön. En brottsjö tog 
bå ten och han och Axcl hamnadc i vattnct. 

-' stor fick båten över sig och ctt slag i 
hu\·ude t. Axel kundc bara släpa honom 
döe nde upp på skäret och själv nätt och 
jimt klara sig iland. Där sprang han fram 
"Ch tillbaka och ropade på hjälp när folk 
från Väderöarna kom ut lör att leta elter 

cm . Han fick själv ro hcm fiJr att få upp 
ämlc n. Efter Nestors död flyttade Lovisa 

en am till TullbodeJl. Där bodde hOIl f(Jrst 

i ett äldre hus bredvid nybygget, som blev 
ett av dc största husen på ön. Hon dog 
1937. Huset övertogs av dottern Gunvor 
och hennes man Oskar Johansson, som en 
tid d rev sommarpensionat där. 

Redan som 16-åring hade Axel börjat 
som lotslärling. Han gifte sig med Therese 
Hansson från Strömstad och blev liksom 
fadern mästerlots ellcr lotsförman som det 
senare kallades. Thercse målade, fotografe
rade, spelade piano och trivdes därute från 
första stund. Av deras barn dog Georg, sjö
kapten, och dottern Ingeborg ganska unga. 
När Axel blev pensionerad flyttade han och 
Therese till ett hus vid Oxnäs i Fjällbacka. 
Axel dog 1966. - Brodern Yngve omkom 
vid krabbfiske 1958. 

Karl-Ivar Nordblom föddes 1914 och 
växte upp på Väderöama. Då var där fem 
familjer, tillsammans ca 30 personer, som 
trivdes bra ihop. Karl-Ivar fick först gå i 
skolan på iJn, där man hade särskilt anställd 
hirarinlla, sed all en tid i Hamburgsund, där 
hall bodde hos farmor Lovisa och därpå 

några år Strömstad, där han bodde hos 
mormor. 

När han blev vuxen hade han en tid egen 
fiskebåt och gick en tid på långfart. Så fick 
han ihop . till "sjötid" , läste navigation och 
tog stymlansexamen. Under kriget tjänst
gjorde han på Koster och rapporterade mi
nor. Där träffade han sin fru, Maj Hassel
berg, som var marinlotta. Med 'henne fick 
llIan en konstnär till i familjen. Sonen 
Allan fortsätter den traditionen. 

Karl-Ivar började 1943 som lots på Vä
deröarna och stannade i nitton år, tills lots
stationen drogs in. Då flyttade han till Ud
devalla, där han fick göra nytt ]otsprov för 
Uddevallas farled. Nu är Karl-Ivar också 
pensionerad. Men så fort det blir vår sticker 
hall u t till bamdomsön igen, där han hyr en 
lotsstuga. 

INGER RUDBERG 

21 



NOVEMBERSTORMEN 
1911 

AV ARTUR UHRBERG 

Det var omöjligt att veta på förhand i vilken sinnesstäm
ning havet var, när det blåste upp utifrån. Vi hade ingen
ting annat att gå efter än våra egna observationer. Och 
trots att de i regel var ganska tillförlitliga kunde ändå en 
storm komma överraskande. En orkanartad storm är en 
brutal herre, när den avlägger visit. Därom vittnade ett 
båtskrov som stack upp ur bottenslammet söder om ön. 
Det var resterna aven äldre tjänstebåt, som under en ra
sande storm slitits ur sina surrningar i berget och spolats 
u t i bränningarna och slagits i spillror. 

I november år 1911 kom samme herre på återbesök, 
och vad som här nedan följer t'alar för att dess umgänges
former knappast undergått någon större förändring till 
det bättre utan snarare tvärtom. 

* 
På förmiddagen blåste det upp från sydväst med en 

måttlig vindstyrka som emellertid framåt middagstiden 
övergick till hård storm. Barometern föll på en gång ner 
i botten, samtidigt som vattnet steg oroväckande. Vin
den stegrade sig för varje timme och piskade upp sjön 
till ett skummande raseri, som vi knappast hade kunnat 
föreställa oss. Brottsjöarna dånade mot klipporna utan
för Bodhålet och vräkte störtskurar av saltvatten över 
bostäderna, så att takrännorna spydde långt ut på ber
get. Vi såg med oro hur rännilar av havsvatten strömma
de ner i färskvattendammen. Men det fanns ingenting att 
göra, vårt dricksvatten var tillspillogivet. Båthamnen, 
som är den känsligaste punkten på ön, får taga emot den 
hårdaste stöten, och männen arbetar, iförda oljekläder, 
febrilt med att söka rädda sin dyrbara egendom. Båtarna 
släpas upp så långt som möjligt på berget och surras. 
Torsten har monterat ne,r motorn och burit upp delarna 
i sin sjöbod. Allting kan hända nu när Bodhålct är som 
en kokande häxkittel. Brotten kommer från alla håll och 
slår ihop i hamnbassängen. Men ingen har tid att ägna 
det upprörda havet någon särskild uppmärksamhet, det 
gäller blott att parera brottsjöarna, som kommer vältran
de över klipporna. Plötsligt fylles hamnen av nysplittrad 
träinredning, samt andra föremål däribland en söndersla
gen barometer och det stod genast klart att något måste 
ha hänt där utanför, troligen på Trollskär, som låg rakt 
i lovart. Några av oss sprang eller rättare kröp upp i f yr
berget, och då såg vi vraket av ett mindre fartyg passera 
ön på kort avstånd och försvinna. Några andra vittnes
börd, som kunde bringa ljus över tragedien lämnade inte 
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havet ut. Det händer så ibland. Men det spordes senare 
att en norsk galeas blev borta i den stormen, och frampå 
vårsidan fann ett par pojkar en namnlös livboj, som låg 
uppkastad i en damm på en av Skitarne. Kanske hade 
den något samband med vraket vi såg. 

Med jämna mellanrum tittade vi ned i Bodhålet. Det 
såg inte lovande ut. Båtarna stod visserligen kvar i sina 
surrningar, men det var endast en tidsfråga när bergen 
skulle vara rensopade, ty stundtals begravdes farkosterna 
i en grön vattenmassa. Men nu fanns ingenting mer att 
göra. 

Det tjuter, det viner och dånar och takpannorna fly
ger som spån i luften. Sista avläsningen på vindmätaren 
visade en vindstyrka på 32 sekundmeter, det högsta som 
var angivet på gradskivan. Men det var säkert mer. Sedan 
blåste mätaren sönder och slog i väggen på fyrmästare
bostaden. 

Natten blev månljus med flyende molntrasor, som 
jagade varandra över himlen likt svarta skräckfåglar. Att 
stå uppe i fyren och se ut över det ursinniga havet var 
ett skådespel, så fascinerande att det inte låter sig beskri
vas. Efter midnatt kulminerade stormen. 

* 
Torsten hade hundvakten och efter att ha varit nere i 

hamnen kom han in och väckte far. Det var inget upp
muntrande han hade att säga. Alla båtarna var sönder
slagna. En stod kvar i surrningarna, men det var endast ' 
spanten kvar. Torsten såg när ett brott tog fyrvaktarens 
eka och ställde den på ända mellan två stora stenar. Så 
kom ytterligare en brottsjö och förvandlade farkosten 
till pinnved. Hans egen båt låg uppslängd mellan stenar
na med ett gapande hål i botten. Endast tjänste båten 
undgick förödelsen. Den hängde i kranen i östra hamnen. 
Men det var på ett hår när att den också hade strukit 
med, ty baksjön var flera gånger och slickade den i bot
ten. Det var ingen behaglig syn, som mötte oss, när vi 
kom u t på morgonen. Nere i Bodhålet låg allt i en kao
tisk röra. Sten, splittrat trä, avslitet tågvirke och mycket 
annat hade ingått en nästan oskiljaktlig förening under 
ett täcke av stormpiskat skum. Overall t hade stormen 
lämnat spår efter sig. Staketen kring våra täppor låg 
nedvräkta, vårt dricksvatten var förstört, inte så mycket 
som en droppe användbart vatten lät den oss behålla. 
Det var som om en cyklon hade dragit fram över ön. 



en trots att det var trångt mellan bergen, så länge 
en , 'arade, stod vi ändå med fötterna på marken. 

-e 'ar det ute på det stormpiskade havet. Där på
en kamp på liv och död ombord på de fartyg, vars 

_ _ blåst i trasor och som med bräckta roder drev in 
- -usten. I det längsta hoppades man att en nådig för-
- -ulle låta dem slippa in i någon öppning i granitbar-

, så att de kunde komma i lä och kasta ankar. Men 
-erna var minimala, då havet vräkte på så ursinnigt 

- e ens farlederna var passabla. 

* 
'-id halv sextiden på morgonen observerade Väderö
--arna ett faryg som blossade på hjälp. Det var på drift 

- mot den fruktade Soten och ansågs redan från början 
;;pillogivet. I största hast bemannades lotsbåten och 

fem lotsarna gick ut. Vinden hade bedarrat något, 
dstyrkan höll sig vid pass 27 sekundmeter, men sjön 

J fo rtfarande grov och bröt i botten på sjutton fam
djup. För bottenrevade segel tog sig lotsarna fram 

e djupaste rännorna, där de kunde vara säkra för 
_ ndbrott. Nere i vågdalarna var det vindstilla, men up

på vågkammarna var det nätt och jämt att riggen stod 
. 'en, när vinden kastade sig i seglen. En gång fick lots

-'ten en brottsjö i focken så att den drejde runt ett helt 
::rr\'_ Hade brottet träffat storseglet vet ingen hur det ha

gått. 
Fartyget hade ännu inte strandat men det drev allt 

- gre in mot brotten, släpande sina båda ankare efter 
:- . ~led sammanbitet allvar kämpade sig de fem i lots

• en vidare och fick kontakt med fartyget, som då be
-.IDll sig på en punkt som låg så långt söderut som två 

dje delar av distansen mellan Väderöarna och Soteskär, 
e er på ett avstånd av tolv km. sydsydost från Storön. 
Ha,'eristen var en kollastad rysk råsegelskonare vid namn 
Charlotte från Windau med en besättning på tio man. 

Lotsbåten gick upp längs fartygssidan och besättning
en tillspordes formellt, om den var beredd att lämna far
_ get. Borda var ju omöjligt i den svåra sjöhävningen_ 

lag på slag strök lotsbåten med full fart så nära ha-
eri ten som möjligt och besättningen fick hoppa över i 

det gynnsammaste ögonblicket. Kaptenen hade sin fa
milj ombord och först kastades en åtta års pojke över till 
o båten. Sedan kom turen till kaptenens hustru. Hon 
-elade språnget och kom mellan båtarna, men greps av 
e par starka armar och räddades . 

Kocken var nära att få sätta livet till. Han kom i sjön 
och kunde ej genast halas ombord av lotsarna. Och me
dan lotsbåten gjorde en ny vändning sökte han taga sig 
ombord på fartyget igen. Först höll han sig fast med ny
porna i vantrösten men måste släppa taget. Därefter sim
made han akteröver, där han grep tag i en nedhängande 
repända och i den klättrade han upp. När han var unge
fär halvvägs fick fartyget ett brott över fören och stegra
de sig med påföljd att det neg djupt med aktern och slog 
kocken i huvudet så att han försvann under vattnet. Han 
kom emellertid upp till ytan igen och genom att kasta 
en livboj rakt över huvudet på honom, som han fick att 
gripa tag i lyckades lotsarna få honom ombord i lotsbå
ten. Det var i sista minuten, ty just som han halades över 
relingen förlorade han medvetandet. Lotsarnas manövrar 
tätt inpå det slingrande och stampande fartyget var långt 
ifrån riskfria. Lösa brassar och svängande rår utgjorde 
ett ständigt hot mot lotsbåten. En gång sögs den in un
der krit på haveristen och det var på ett hår när att den 
blivit krossad. Därtill sprang fartygets ankarkättingar 
och innan lotsarna hunnit rädda alla de nödställda var de 
i farlig närhet av grundbrotten, som välvde gröna nere i 
lä. Men allt avlöpte lyckligt. Alla var räddade och de fem 
lotsarna gick som segrare ur kampen med den rasande 
Soten. 

* 
Men ingen i den hemåtvändande båten visste då att 

deras bittraste fiende redan krävt ett människoliv. 
Lotsarna på Dyngö hade i likhet med Väderölotsarna 

skyndat haveristen till hjälp. Men när de kommit ett 
stycke ut från land reste sig en grön brytande vattenvägg 
framför lotsbåten. Den träffas av brottet och kantrar, 
varvid två man spolas över bord. En av de ombordvaran
de, visar i detta ögonblick prov på stor sinnesnärvaro. 
Han rusar fram till nagelbänken och stryker seglen så att 
båten rätar upp sig igen. 

Med brottet följde en del tågvirke ut och en av lotsar
na, det är lotsförman Ekström, som kämpar i vattnet, 
känner en tågända i sin hand. Det är storskotet han gri
per om och detta blir hans räddning. Den andre, Fred
berg, kom aldrig upp utan omkom. 

För sin insats, vilken genomfördes under uppenbar 
livsfara, belönades Väderölotsarna med medalj från både 
ryska och svenska staten. Likaså erhöll Karl Västerberg 
från Dyngö medalj för siA rådiga ingripande i en ytterst 
kritisk situation. 

ARTUR UHRBERG OCH SI(ISSER FRÅN VÄDERÖARNA 
Skisser från Väderöarna heter en 

samling stämningsbilder och berätte l
ser som gavs ut av ArturUhrberg 1956. 
Boken är illustrerad mcd fina fotogra
fie r, de flesta av Theresc Nord blom. 

A rtu r Uhrberg var son till fy rmästa
re Johan Emil Uhrberg, som hösten 
1910, med en stor barnskara och allt 
sitt bohag hopstuvat i lastrummct på 

ångaren "Göte borg" , kom till Väderö
bod för aU efterträda dcn gamle fyr
mästaren Alexandcrsson, Uhrberg hade 
först varit anställd på Nordkosters fyr 
och sedan på Ursholmcn. 

Familjen Uhrberg skulle få uppleva 
både glada och tu nga dagar häru te. 
Flera av barnen dog i tu bcrkulos och 
Artur själv var märkt av sjukdomen, 

men av detta märks ingenting i boken. 
Han skildrar gemenskapen mellan 
miinniskorna, naturens skiftningar i 
sommardagarnas lek och fisketu rer och 
höststormarnas dramatik. Hans stil in
nefattar både handfast realism och an-
daktsfull naturlyrik. . 

INGER RUDBERG 
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Foto: Magnus Lindström 

JOAKIM 
VILL 
GÄRNA 
STANNA 

- J ag vill gärna stanna här i 
Fjällbacka, säger församlingens 
nye präst, Joakim Johansson. 
- Det har ju varit ganska täta by
ten, med fem präster på femton 
år, så jag tror att församlingen 
kanske kan behöva det också. 

Joakim Johansson är 26 år och kom 
direkt från utbildningen till tjänsten 
som pastoratadjunkt i Fjällbacka. Han 
är göteborgare till ursprunget och har 
tidigare tjänstgjort i Foss och Munke
dal under sin praktik. 

Sedan februari i år residerar han allt
så i prästgården tillsammans med hust
ru och tre barn. Traditionen med en 
betraktelse i Fjällbacka-Bladet tar han 
härmed upp efter sin företrädare An
ders O Johansson. 

VEM ÄR JESUS FRÅN NASARET? 
Vem är Jesus från Nasaret? 
Det är en fråga som har ställts i alla tider 

och som inte har förlorat sin aktualitet; det 
är snarare tvärt om. Och det är också en 
fråga som alltfler människor ställer idag. Ja, 
jag vågar säga att det är en fråga som du 
aldrig blir klar med. Ä ven den som är döpt 
och vill vara en kristen behöver flera gånger 
i livet ställa frågan: "Vem är du, Jesus?" 

Så frågade Jesu egna lärjungar. Det råd
de nämligen delade meningar om deras 
mästare . "Den mannen är inte sänd av Gud, 
han håller inte sabbaten:' , sa farisecma. 
Andra sa: "Det är Johannes Döparen, som 
har uppstått från de döda." Några mcnade 
att han var en i den långa raden av profeter. 
Jesu egna anhöriga påstod vid ctt tillfälle 
att han var från sina sinnen . 

Dcn vanligaste hållningcn till Jcsus idag, 
är att se honom som ett idcal . Man tänker 
sig honom gärna som en hygglig och bra 
människa. Ett föredömc i god lcvnadsfö
ring. En man som gick omkring och gjorde 
gott. En vis lärare som sa en hel del fömuf 
tiga saker. 
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De som tänker" så, kan ibland också tän
ka sig Gud som en allra högsta makt. Något 
som finns där oändligheten bö~ar, högt 
upphöjd och oändligt avlägsen från allt. 
mänskligt. Och längre än så kan vi in te kom
ma, om vi låter det bero på våra egna fun
deringar. Då kan vi på sin höjd ana att Gud 
finns, men Jesus blir ingenting mer än en 
människa b land andra. 

De som hade denna uppfattning på Jesu 
tid var framför allt hans motståndare. Men 
så fanns det också de som mcdvetet ställde 
sig på avstånd från alltsammans. De lät sig 
in te engageras. De föredrog att vara passiva 
och brydde sig inte om att ta ställning. 

Det märkliga är, att var budskapet om 
Jcsus än går fram , så utvccklas detta möns
ter: antingcn tar man det på allvar och ber 
om tro , eller också ställer man sig avvisan
de , Men så fin ns det alltid de som inte o r
kar bry sig om dct, som ryckcr på axlarna 
och ,sägcr "än scn då?" 

Var står du själv någonstans? Tänk cftcr! 
Hör du till dcm som hittills avvisat Jesus, så 
finns dct ingct som hindrar att du på nytt 

tar hans anspråk på allvar. Han har lovat att 
inte stöta bort någon som kommer till ho
nom, och att var och en som söker också 
skall finna honom. Eller har du , som så 
många andra, ställt dig vid sidan om som 
en passiv åskådare? 

Helt annorlunda var det med de män
niskor som levde tillsammans mcd Jesus. 
De upptäckte något som fyllde dem mcd 
en oerhörd förundran. Samma upptäckt 
gjorde alla som kom nära Jesus. Dc blev 
mer och mer övertygade om, att mannen 
från Nasaret verkligen var Guds Son . 

Vi kan göra samma upptäckt idag. Den 
som står på avstånd och struntar i att låta 
sig engageras, ser nog inget märkvärdigt 
mcd Jesus. Men kommcr du nära honom , 
läscr om honom i bibeln, får du göra sam
ma upptäckt som lärjungarna. Stanna inte 
på avstånd, utan gc dig själv chansen att 
upptäcka trons värld och få en levande 
kon takt mcd honom som är livet självt . 

JOAKIM JOHANSSON 
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Tel. 0525/317 80 450 71 FJällbacka 

VERKTYG, HUSGERAD, 
TRÄDGARDSREDSKAP,BATFÄRGER, 

FISKE, GASOL, DIESEL för båtar. 

Restaurang och diskotek 
med ful/ständiga rättigheter 

ÖPPET VARJE DAG FRÄN 17.00 

Bordsbeställningar tel. 312 08 I 

Välkomna LarS-Erik_ ThOmas GiJnt~_~ 

@rönaL.ids 
Restaurang 

Barservering med Glassbar 
12.00-18.00 

Bordsservering i 2 våningar 
18.00-01.00 

Cocktailbaren öppnar 18.00 

Trubadurunderhålln ing 
Disco, Dining och Dancing 

Fullständiga rättigheter 

Välkomna 
SlYAN och BERNDT 

Tel. 0525-31041 

STORA 
HOTELLET 

05125-310 03 

Rum - frukost - lunch 
Dagens rätt - Dagens Pizza 

A la carte 
Specialitet: Fisk och skaldjur 

Dans - Disco - Show 
Trubadurer 

Uteservering - Cocktailbar 
Ett uppbåd av kända artister 

hela sommaren 

Vintertid 
Beställningar - Konferenser 

Sportfiske - Paketpriser 

Lunchöppet 10-15 
Hemlagad husmanskost 

Dans varannan lördag 

Fjällbacka Fiskaffär 

Dag/igen färsk fisk 
Stor sortering av specerier 

Märta och Erik Hansson 
0525/31046 
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Legala 
notiser 
Födda: 
840109 Alf Martin Kristiansson, son till 
Alf Ivan och Ann Christina Kristiansson. 

840212 Karolina Margareta Andersson, 
dotter till Bengt Peter och Ingegerd Marga
reta Andersson 

840317 David Anders Hugoson, son till 
Anders Tomas Hugoson och Marina Ma
rianne Karlsson 

840417 Nils-Axel Eric Spindel, son till 
Johnny Wallentin och Monica Anette Spin
del 

Döda: 
840128 Johan Mårten Johansson f. 970114 

840215 Ivan Olof Berg f. 080410 

840215 Ellen Aurora Hagberg, f. Hansson 
070815 

840314 Karl August Karlsson f. 920111 

840314 Paul Eivind Pedersen f. 010109 

840319 OlenaJakobina Johansson , f. Isaks
son 920921 

840417 Judit Alfhild Rossia Arvidsson, 
f. Carlsson Rapp 990916 

GUNNAR 
i stället för 
GUNNAR 

Efter 17 år som kyrkvaktmästare vid 
Fjällbacka kyrka har Gunnar Hansson och 
hans hustru Gunborg lämnat över sysslorna 
till Gunnar och Gunnel Alfredsson. 1 sam
band med midfastosöndagens högmässa av
tackades de avgående kyrkvaktmästarna 
med presenter, blommor, penninggåvor och 
tal av församlingen , kyrkokören och kyr
koherde Block. 

Efterträdaren Gunnar Alfredsson har ti
digare varit andre kyrkvaktmästare i Kville 
kyrka. 

ANNA - Mi\JAS 
Manufaktur 

VALSORTERAD MANUFAKTUR

MODE- OCH SYBEHORSAFFÄR 

Tel. 0525/313 71 

FJALLBACKA 

'-------------~------ - . 
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Ella Isaksson, 8 september 
f. Dorthe har varit Fjällbackas levande sif
fermaskin. I 40 år (!), 1923-1963 var hon 
anställd i Sparbanken. Ända in i senaste år 
har hon ställt upp som deklarationsexpert 
för privatpersoner, tidigare klarade hon ock
så företagsdeklarationer. Hon innehar det 
äldsta kontot i Kville Sparbank. Hennes far
far satte in 20 kr vid hennes födelse 1889. 

Blenda Richardsson, 24 mars 
f. Österström föddes på Gullholmen . 1 sin 
ungdom träffade hon sin man Axel i USA, 
där de gifte sig . På 30-talet kom de hem 
igen till Fjällbacka och byggde sitt vackra 
hus på Oxnäs. 

INGER RUDBERG 

Gunnar Alfredsson tv, tar över kyrkvaktmästarsysslan efter Gunnar Hansson. 
Foto : Olle Olsson 

Försäljning av 

Bilsläpkärror - Båttrailer - Biltrailer 
Hästtransportsläp. Även uthyrning 

Thorens Maskiner 
45071 Fjällbacka 

Tel. 0525/31962,311 87 



Gör som ' fler och fler! 
Åretruntboende eller sommargäst! 

Köp bilen i Fjällbacka 
Vi är auktoriserade återförsäljare för 

mazna 
FJÄLLBACKA 
BIL&MOTOR 
Bilförsäljning 0525/321 96, Bostad 31796 
Verkstad, Reservdelslager, Bensinstation, 

Biluthyrning, Bilbärgning, Plåtverkstad, 
0525/310 96, 31820 

Aktuellt jus'-nu ..... 
seglarskor 

Färger: Blå, Bnm, Natur 

20 - 47 från .... 129:-

Träskor, svarta 

28 - 33 ............ 54:75 
34 - 39 ............ 59:75 
40 - 46 ............ 69:75 

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

rJÄLLBACKA 
Välkomna in! 

AJlt i modern hårvård 
får ni i Fjällbacka 

Tel. 0525/312 50 

BENGTS HERRSALONG 
0525/31526 

DAMFRISERINGEN 
Kerstin & Nisse 

0525/311 25 

Välkomna! 
I 

I 

ROGERS 
EKIPERING 

Herr, Dam och Barn 

Fritidskläder 
i stor 

sortering 

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007 

AB BROR JANSSON 

BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310 57 

VINTERUPPLÄGGNING 
och 

REPARATIONER 

TI LLHANDAHÄLLER 
MATERIAL 

SETTERLINDS 
BAGERI EFTR. 

Egen tillverkning av 

BAGERI- och 

KONDITOR IVAROR 

Tel. 0525-310 29 
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SEGELSÄLLSKAPET NORDERVIKEN 
RESULTAT 1983: A~rangemang 

Högsommarregattan 
Handicap : 1. 1/2 ton Kurt Duckman SSS, 

2. X-79 Mats Gustafsson SSS, 3. Dominant 
-78 J onny Karlsson SSS. 

Laser: 1. Pär Bäck SSV A, 2. Göran Ek 
BMBK, 3. Patrik Larsson SSN. 

Triss: 1. Fredrik o Henrik Carlsson SSN, 
2. Jonas o Peter Egnell SSN, 3. Andreas o 
Magnus Bergh SSN. 

606: 1. Göran Arnewiei SSN, 2. Magnus 
Fredriksson SSN. 

f-t'båt: 1. Bengt Johansson SSN, 2. Matz 
Torwmo SSN, 3 . Gunnar SeMn SSN. 

E-jolle: 1. Anders Larsson HÄSS, 2. Nik
las Dahl SSN, 3. Pelle Hammarström SSN. 

Mirror: 1. Nina o Jenny Pikner SSSS. 
Optimist: 1. Erik Engström GKSS, 2. 

Viktor Karlsson SSVÄ, 3. Björn Moum SSG. 
Brädor> 70 kg: 1. Jakob Lindkvist DSS, 

2. Sonny Haglund GKSS, 3. Sten Wallin SSN. 
Brädor < 70 kg· 1. Bengt Svensson TKK, 

2. Rune Axelsson SSN. 

Augustiregattan 
Handicap : 606 Rolf Thörn MSK, Maxi 

77' Rune Torstensson SSN, K 20 Stefan 
Holm SSN. 

H-båt : 1. Arne Fjällström SSN, 2. Gun
nar Seden SSN, 3. Bengt Johansson SSN. 

Laser: 1. Patrik Larsson SSN, 2. Bo Ber
tilsson GKSS, 3. Jan Hellgren SSN. 

E-jolle: 1. Kenneth Bohlin SSN, 2. Olof 
Berntsson BJK, 3. Pelle Hammarström SSN. 

Triss: 1. Andreas o Magnus Bergh SSN, 
2. Fredrik o Henrik Carlsson SSN, 3. Kata
rina o Ylva Thyre'n SSN. 

Mirror: 1. Kasper o Jesper Engdahl SSN, 
2. Fredrik o Emil Ekman SSN. 

Optimist: 1. Erik Engström GKSS, 2. 
Agneta Engström SSN, 3 . Klas Löfgren BJK. 

Brädor < 70 kg: 1. Anders Larsson BJK, 
2. Bengt Svensson TKK, 3. Jan Dahlemar 
SSN. 

Brädor> 70 kg: 1. Jacob Lindkvist DSS, 
2. Roland Andersson SSN, 3. Lennart Ben
nettsson SSN. 

Väderöarna runt 
1. Maxi 77 Falukorv Team SSVA, 2. 

606 Rolf Thörn MSK, 3. IF Anders Burn
ström, 4. H-båt Gunnar Seden SSN, 5. H
båt L-E Granqvist SSN. 

SSN:s poängseglingar 
Optimist: 1. Agneta Engström, 2. Vero

nika Frans€n, 3. Daniel Uttgren. 

Triss: 1. Jonas o Pelle Egnell, 2. Fredrik o 
Henrik Karlsson, 3. Katarina o Ylva Thyren. 

E-jolle: 1. Pelle Hammarström, 2. Patrik 
Entian, 3. Camilla Franzen. 

Laser: 1. Patrik Larsson, 2. Göran Blom. 

Klubbmästare: Optimist - Agneta 
Engström, E-jolle - Pelle Hammarström, 
Triss - Jonas o Pelle Egnell, Laser - Patrik 
Larsson, H-båt - Gunnar SeMn. 

Vi har byggt en glassbar med 
lösglass, milkshake och hamburgare! 

Varför inte komma in och prova? 

Vi öppnar 9 juni 

VÄLKOMNA! 

FJÄLLBACKA CAMPING 
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l sommar: 
8/7 HÖGSOMMARREGA TT A 

Alla kölbåtar, jollar och brädor 
är välkomna. 

4/8 AUGUSTIREGATTA 
11/8 VÄDERÖARNA RUNT 

Alla kölbätar är välkomna. 

Anmälan till Berit Strömberg tfn 
0525/317 01 SENAST EN VECKA I 
FÖRVÄG-. Mändags- och torsdagsseg
lingar traditionsenligt vid vårt klubb
hus i Sälvik. Medlem blir du lättast 
genom att på vårt pg 46 56 65 - 8 be
tala in medlemsavgiften, som är 30.00/ 
person alternativt 75 .00/familj. 

Spelarspäckad 
tennisvecka -83 

Hela 90 spelare hade lockats till Fjäll
backa tennisvecka i somras. De spelade 
sammanlagt 66 matcher i fem klasser. Herr
singeln var den största klassen med 30 spe
lare och i dubbeln slogs elva par. Veteran
klasserna visade upp elva spelare i singeln 
och sju :Jar i dubbeln. Mixed spelade åtta 
par. Resultat: 

Herrsingel: Bengt Dahlgren - Ingvar Jo
hansson 6-3, 6-4 . Dubbel: Dahlgren/Bund
sen - Johansson/Ottosson 6-4, 6-3. Vete
ransingel: Lennart Olsson - Lennart Anger
van 6-3, 6-3. Veterandubbel: Olsson/Karl
bäck - Karlsson/Bengtsson 6-2, 6-2. 
Mixed: Gustafson/Tärneld - Wägner/Wäg
ner 0-6,6-0,6-1. 

Sommarens tennisvecka börjar den 10 
juli. Ställ upp själv! 

Vendela i FAB (se Fjällbacka-Bladet nr 54 
s 26) har ännu inte fått sällskap av någon 
A kerströmmare. Vet du om någon så vänd 
dig till Ola 0525/33700. 
Foto : Magnus Lindström. 



John Granqvist 

Byggnads AB 
Fjällbacka 0525/32030 

Fjällbacka 
Grävtjänst 

ALLA SLAGS ARBETEN 

MEDTRAKTORGRÄVARE 

Bo Karlsson 

FJÄLLBACKA 

Tel. 0525-31683 

-= Sr. Axelsson 

@~~ 
FJÄLLBACKA Thore Axelsson 0525/31721 

ELINSTALLATIONER - ELVARME - .KÖKSMASKINER 
TEMOVEX VENTILATIONSAGGREGAT 

Bygdens egen bank 

Sparbanken 
Tanum 

I alla bankärenden vänd Eder 
ti II Sparban ken 

Fjäll backa 0525/318 00 
Huvudkontor Tanumshede 

0525/291 00 

Filialer i bl a Hamburgsund. 
Gerlesborg 

Rabbalshede och Kville 

FJÄ"LLBACKA 
ELEKTRISKA 

Tel. 0525-310 68.318 68 

INSTALLATIONER - REPARATIONER 

Kyl - Frys - Sval 
El-spisar 

Radio - TV 
Reservdelar - Tillbehör 

STOR SORTERING 
ARMATURER 

HUGO ANDREASON 
AKTIEBOLAG 

FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER 
REPARATIONER 

VÄRME OCH SANITET 

TEL.0525/31267,31296 
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SOMMAR M 9 Badis : Underhållning, Disco T 26 Badis: Club Academica, Disco 
Gröna Lid: Disco, DJ Steve Neal Gröna Lid: Janne och Lasse 
Stora Hotellet : Lalla Hansson F 27 Simskoleavslutning 

!(ALENDERN 
T 10 Badis: Club Academica, Disco Badis : Disco 

Gröna Lid : J anne och Lasse Gröna Lid : Janne och Lasse 
Stora Hotellet : Lalla Hansson L 28 Kyrkan: 15 Konfirmation, Johans-

O 11 Kville hembygdsarkiv öppet 14-16 son . 20 Helgmålsbön , Johansson 
JUNI 20.30 BRYGGDANS Badis: Disco 
S 17 Kyrkan : 9.15 Högmässa, Johansson Badis: Disco Gröna Lid: Disco, DJ Steve Neal 

Gröna Lid: Trubadur OA Gröna Lid : Janne och Lasse S 29 Golf: DM Seniorer, Yngre Oldboys 
M 18 Badis: Disco T 12 Badis: Club Academica, Disco Kyrkan: 11 Högmässa, nattvard , 
T 19 Badis: Club Academica, Disco Gröna Lid: Janne och Lasse Johansson 
O 20 Badis: Disco Stora Hotellet: Af ter Shave med 17-22 Familjefest med FIK. Ärter 
T 21 Badis: Club Academica, Disco Galenskaparna å Fläsk och Lillbabs (se 8/7) 
F 22 MIDSOMMARAFTON F 13 17-23 Lions Tivoli Gröna Lid : Janne och Lasse 

15-22 Dans på bryggan, tivoli, Kyrkan: 19 Veckopredikan, Hans Stora Hotellet: Evert Ljusberg 
lotterier Karlsson M 30 Badis: Underhållning, Disco 
Badis: Disco Badis: Disco Gröna Lid: Disco, DJ Steve Neal 
Gröna Lid: Disco, DJ Steve Neal Gröna Lid : Janne och Lasse Stora Hotellet: Evert Ljusberg 

L 23 MIDSOMMARDAGEN Stora Hotellet: Totte Wallin T 31 Badis: Club Academica, Disco 
Golf: 10 Mixed Foursome L 14 Golf: Färgklicken Gröna Lid: Janne och Lasse 
15-22 Dans på bryggan, tivoli, 18- 24 Lions Tivoli Stora Hotellet: Evert Ljusberg 
lotterier Badis: Disco AUGUSTI 
Kyrkan: 11 Högmässa, nattvard, Gröna Lid: Disco, DJ Steve Neal O Badis: Disco 
Johansson S 15 Kyrkan : 11 Högmässa, Johansson Gröna Lid: Janne och Lasse 
Badis: Levande Musik , Disco 17 -23 Familjefest med FIK. Lasse T 2 Badis: Club Academica, Disco 

S 24 Kyrkan: 9.15 Högmässa, Johansson Berghagen (se 8/7) Lions Tivoli Gröna Lid : J anne och Lasse 
M 25 Badis : Underhållning, Disco Gröna Lid: Janne och Lasse F 3 Badis: Disco 
T 26 Badis: Club Academica, Disco Stora Hotellet: Merit Hemmingsson Gröna Lid: Janne och Lasse 
027 Badis: Disco M 16 Badis: Underhållning, Disco L 4 SSN:s AUGUSTIREGATTA 
T 28 19 Friluftsgudstjänst, Dyngö, Gröna Lid : Disco, DJ Steve Neal Tanums kulturvecka 4-12/8 börjar. 

Johansson Stora Hotellet: Merit Hemmingsson Se kommunens informationsskrift 
F 29 Badis: Disco T 17 Badis: Club Academica, Disco och annonsbladet Björklövet 

Gröna Lid: Trubadur OA Gröna Lid: Janne och Lasse Kyrkan : 20 Helgmålsbön, Johansson 
L 30 Kyrkan: 20 Helgmålsbön, Johansson Stora Hotellet: Merit Hemmingsson Badis: Disco 

Badis : Disco O 18 Fotboll: FIK - ÖlS Gröna Lid: Disco, DJ Steve Neal 
Gröna Lid: Trubadur OA 20.30 BRYGGDANS S 5 Kyrkan: 9.15 Högmässa, Johansson 

JULI Badis: Disco Gröna Lid : Janne och Lasse 

S Kyrkan: 11 Högmässa, Johansson Gröna Lid: Janne och Lasse Stora Hotellet: Stefan Ljungkvist 
Gröna Lid : Trubadur OA Stora Hotellet: Merit Hemmingsson M 6 Badis: Underhållning, Disco 

M 2 Simskolan börjar T 19 19 Friluftsgudstjänst, Kalvö , Johans· Gröna Lid: Disco, DJ Steve Neal 
Badis: Underhållning, Disco son Stora Hotellet: Stefan Ljungkvist 
Gröna Lid: Disco, DJ Steve Neal Badis: Club Academica, Disco T 7 Badis: Club Academica, Disco 

T 3 Badis: Club Academica, Disco Gröna Lid: Janne och Lasse Gröna Lid: Janne och Lasse 
Gröna Lid: Trubadurerna Janne och Stora Hotellet: Merit Hemmingsson Stora Hotellet: Stefan Ljungkvist 

Lasse F 20 19.30 Å rsmöte F öreningen för Fjäll- O 8 Kville hembygdsarkiv öppet 14-16 

O 4 20.30 BRYGGDANS backa, Gamla Konsum (Se Kulturveckoprogrammet!) 

Badis: Disco Badis : Disco Badis: Disco 

Gröna Lid : Janne och Lasse Gröna Lid: Janne och Lasse Gröna Lid: Janne och Lasse 

T 5 Kyrkan: 19 Nattvardsgudstjänst, Stora Hotellet: Merit Hemmingsson T 9 Kyrkan : 19 Nattvardsgudstjänst, 

Johansson L 21 Golf: Kräftslaget Johansson 

Badis: Yacht Carneval Kyrkan: 20 Helgmålsbön , Johansson Badis : Club Academica, Disco 

Gröna Lid: Janne och Lasse Badis : Disco Gröna Lid: Janne och Lasse 

F 6 Golf: 8 KM Juniorer , 9 KM Old Gröna Lid : Disco , DJ Steve Neal F 10 Badis: Disco 

Ladies, Old Boys, Veteraner Stora Hotellet : Merit Hemmingsson Gröna Lid: Janne och Lasse 

Badis: Yacht Carneval S 22 Kyrkan : 9.15 Högmässa , Johansson L 11 SSN~s VÄ.DERÖARNA RUNT 

Gröna Lid : Janne och Lasse 17-22 Familjefest med FIK. Janne Kyrkan: 20 Helgmålsbön, Block 
Stora Hotellet: Kalle Sändare och "Loffe" Carlsson (se 8/7) Badis: Disco 

Bertil Bertilsson Gröna Lid: Janne och Lasse Gröna Lid : Disco, DJ Steve Neal 

L 7 Golf: 8 KM Seniorer , herr och dam Stora Hotellet: Bengt Sändh Stora Hotellet: Olle Adolfsson 
Kyrkan : 20 Helgmålsbön, Johansson M 23 Badis: Underhållning, Disco S 12 Kyrkan Il Högmässa, Johansson 
Badis: Disco Gröna Lid: Disco, DJ Steve Neal Gröna Lid: Janne och Lasse 
Gröna Lid: Disco, DJ Steve Neal T 24 Kyrkan : 19 Musikgudstjänst, Kurt Stora Hotellet: Olle Adolfsson 

S 8 Kyrkan: 9.15 Högmässa, Johansson Wiklander m fl. Aftonbön Block M 13 Badis : Underhållning, Disco 

SSN:s HÖGSOMMARREGATTA Badis : Club Academica, Disco T 14 Badis: Club Academica, Disco 

17- 22 Familjefest med FIK. Kjell Gröna Lid : Janne och Lasse O 15 Badis: Disco 

Kraghe , lotterier, auktion, lopp- O 25 Kville hembygdsarkiv öppet 19-21 L 18 Stora Hotellet: Jejja Sundström 

marknad, servering, tävlingar m m 20.30 BRYGGDANS S 19 Kyrkan: 9.15 Högmässa, Johansson 

Gröna Lid: Janne och Lasse Badis : Levande Musik, Disco Stora Hotellet: J ejja Sun dström 

Stora Hotellet : Lalla Hansson Gröna Lid: Janne och Lasse O 22 KviJIe hembygdsarkiv öppet 19-21 
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Vi tror på framtiden 
Vår historia går tillbaka ända till början av seklet. Idag är 
vi en helt modem industri, även om vårt gamla namn har 
fått hänga med. 

Det är under den senaste 10-årsperioden som utvecklingen 
tagit riktig fart. 

Vi har specialiserat oss på produktion och handel med 
djurfoder, mjöl- och hälsokostprodukter. Och vår filosofi 
kan sammanfattas i ett ord: Kvalitet. 

Genom att aldrig släppa på det begreppet, har vi fått 
starka ben att stå på. 

Nu står vi inför nya satsningar, med nya intressanta pro
dukter. T.ex. hund- och kattfoder och hälsomjölprodukter. 

Därför att vi tror på framtiden. 

LERSTENS KVARN AB, Box 17,45071 FJÄLLBACKA Tel. 0525/31810 



Tanutlls lt J1 Kotlltllun · 

Välkommen till 
Biblioteket! 
I sommar skall Du passa på att besöka våra trev
liga 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 gammal 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. 

Trycksaker! 
Böcker 
Reklamblad 
Folders 
Program m.m. 

-- - - - --:~~.~-~-
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Bagerivägen 4 455 00 MUNKEDAL Tel. O 24 -121 19,11201 

Munk·Reklam. Munkedal 1984 


