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Red

Ledare

Är mer alltid bättre?
Så är det då dags att ännu en gång summera ett år i Fjällbacka. Ett år med en sommarsäsong 
som varit rätt bra om man får tolka de flestas åsikter, i alla fall om man ser till väder och vind. 
Även som handlare kan jag se tillbaka på 2001 som en bra sommarsäsong, vilket naturligtvis 
är en förutsättning för ett bra år i vår situation på en sommarort. 

Att vi har det bra i Fjällbacka är dock inte alla med på. Ständigt får jag höra att Grebbestad 
drar förbi Fjällbacka mer och mer och naturligtvis reagerar man, när man som jag under 
många år förespråkat en mer återhållsam linje för samhället än den som gäller i Grebbestad. 
Är det alltid så att mer blir bättre? Kan inte samhället tappa sin personlighet, trevlighet och 
tradition, om man släpper marknadskrafterna helt fria? Att jag tar upp frågan i denna ledare 
beror på att förtvivlade Grebbestadsbor varit hos oss i sommar och sagt att ”nu har det tagit 
överhand”, att ”jag skäms för mitt eget samhälle” och liknande. Misstolka mig inte nu. Jag 
vill inte klanka ner på satsningen i Grebbestad, den passar kanske in där. Det jag vill är 
att vi alla skall reflektera över om samma utveckling skulle gagna Fjällbacka. Skall vi på 
ett sätt som flera kustsamhällen gjort låta allt bli en handelsvara, allt bli en fråga om vem 
som betalar mest. Vi har en servicesida med hantverkare, affärer och krogar, där invånarna 
känner alla aktörer. Vi har en stabilitet som inte innebär att man skall jobba upp rörelser 
bara för att kunna få ut så mycket som möjligt vid en försäljning. I vissa samhällen, i 
vissa fall, är det så att infrastrukturen blivit en handelsvara, många gånger ett forum 
för lycksökare. 

Tål Fjällbacka en hejdlös exploatering? Åt vilket håll skulle detta kunna ske? Skall vi riva 
äldre byggnader för att få plats med mängden i stället? Naturligtvis skall även Fjällbacka 
expandera, det skall ges plats för förnyelse men jag tycker att det skall göras med bl.a. dessa 
tankar i vågskålen. Vårt samhälle är så litet att det ibland kanske är bättre att förädla det vi 
har istället för att satsa på ohejdad expansion.

Vi har en trevlighet som endast fungerar i ett litet samhälle. Laxfisketävlingen, 
Valborgsfirandet, Sjöräddningens dag, Fjällbackakalaset, Bryggdansen, Skärgårdens dag,  
Kalvöbasaren, Makrill VM, Nyårsfirandet m.m. Alla är de evenemang som vi gör för 
varandra, för att ha kul och i vissa fall för att hjälpa föreningarna. Sådant gör man i 
ett samhälle med stor trivsel.

Begreppen helårsboende och delårsboende har vi lanserat för att vi i det lilla samhället 
känner varandra. Många har tillbringat flera eller alla sina somrar i Fjällbacka och känner 
sig som Fjällbackabor. Vi vet att alla inte kan eller vill bo här hela året men att ALLA ändå 
är en del av samhället. Vi trivs tillsammans, morsar på gatan, tar en öl på Fjällbackakalaset. 
Vi har en attityd som inte finns överallt och det är stort. 

Kanske låter jag ursäktande, kanske håller ni inte alls med, men låt då diskussionen ta 
fart så vi har en åsikt när det väl behövs.

Anders Torevi
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Årets möte hölls den 17 juli i Församlings-
hemmet med 35 personer närvarande. Mötet 
ägde rum i rimlig temperatur tack vare 
lite svalare väder och den nya luftkonditio-
neringsanläggningen. Anders Järund ledde 
förhandlingarna och omvaldes sedan till 
föreningens ordförande under 2001/2002. 
Till styrelsemedlemmar för två år omvaldes 
Eva Björving, Tomas Forser och John Johansson 
(John med 41 år i styrelsen). Till styrelse-
medlemmar för två år nyvaldes Hans Schub 
och Anders Torevi. Båda har suttit i styrelsen 
ett år som adjungerade medlemmar. Bo 
Reichenberg lämnar styrelsen. Man saknar 
ord för att rätt beskriva allt det som Bosse 
gjort för FFF, Fjällbacka-Bladet och för 
hela samhället. Bo Reichenberg avtackades 
med en kraftig applåd. Årsmötet omvalde 
också revisorer och valberedningen med 
ett tack.

Årsmötet informerades om förestående 
kulturvandringar (Inger Rudberg), krabb-
metetävlingen (Eva Björving och Karin 
Isaksson) och om Fjällbacka-Kväll med 
Harry Järund som talare över ämnet: ”Hur 
Tetra-Pak och Inventing startade”.

Under ”Övriga frågor” dök som ”vanligt” 
upp bländningen från kyrkans fasadbelys-
ning, bedrövlig gatubeläggning och att 
midsommarfirandet bör flyttas till Badhol-
men. Varningsskylt bör sättas upp framför 
sydväststupet på Lilla Veddeberget. 

Anders Järund informerade om Frivilliga 
Brandkårens insatser. Den sköter sina 
uppgifter väl och förkortar tiden mellan 
larm och insats. Larma först 112, vänta på 
svar och ring sedan 323 33.

Sko-John vädjade om att vi inte glömmer 
att ange medlemsnumret vid inbetalning. 

Efter mötet höll Inger Rudberg, med sonen 
Johannes som bildvisare, ett intressant 
kåseri över ämnet: ”Pastorns minnen från 
Fjällbacka, Skagen och Shetland”. Upp mot 
tusen fiskare och sjömän kunde vara inblåsta 
på Skagen och Shetland. Pastorn, Ingers 
far, behövdes. Han var också en skicklig 
fotograf. Det finns ofta en viss spänning i 
bilderna från 1900-talets första årtionden. 
(Beror det på att man bara hade en enda 
chans att föreviga en viss situation?)

Ett fint vinterhalvår önskas er och väl mött 
på nästa årsmöte!

Hans Odin, Sekreterare

Föreningen för Fjällbacka 
Verksamhetsberättelse 2000-2001
Liksom tidigare år har en stor del av fören-
ingens arbete bestått i att utge två nummer 
av Fjällbacka-Bladet. I år har datortekniken 
använts fullt ut, vilket förändrat tidningens 
utseende avsevärt, enligt vår och förhopp-
ningsvis också årsmötets mening, till det 
bättre. Därutöver har följande verksamhet 
bedrivits:

1. En krabbfisketävling anordnades onsda-
gen den 19 juli och samlade 129 deltagare, 
nytt rekord, och som drog upp 1160 krabbor 
(ej rekord).

2. En Fjällbackakväll anordnades tisdagen 
den 25 juli. I ett fullsatt församlingshem 
berättade Rune Johnsson historier och upple-
velser från hans barndomshem Hästvomb. 

3. Tre guidade ”kultur-vandringar” anord-
nades under Inger Rudbergs ledning, där 
den sista ingick i Tanums kulturvecka. C:a 
10 personer per gång deltog.

4. Föreningen har sedan i förrfjol, engagerat 
sig i att anlägga vandringsled på Veddeberget 
och att utforma skyltar på äldre hus, som 

kan ge upplysningar om när de är byggda, 
ev. användning, ägare etc. Arbetet med dessa 
projekt har fortsatt under verksamhetsåret.

5. Föreningen har i år bekostat en ny 
kopiator till Hembygdsarkivet, en högtalar-
anläggning på församlingshemmet och givit 
ekonomiska bidrag till Turistinformationen, 
bryggdansen och Skärgårdens Dag. En 
särskilt stor satsning har gjorts på Fjällbackas 
deltagande i Tanumsmässan och ”Kick-
Off”-gruppens föredrags- och diskusionsdag 
den 19 maj.

6. Tre styrelsemöten har hållits under 
året.

Föreningen hade den 10 juli 2001 822 
medlemmar, en ökning med 61 medlemmar. 
Detta tror vi beror på att vi nu finns med på 
Fjällbackas hemsida.

Föreningens ekonomi är god.

Fjällbacka 2001 07 17

Styrelsen
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LEGALA NOTISER

FRÅN KOMMUNEN

Födda
12 dec  Bianca dotter till Mats och Angela Svensson
12 mars  Viktor son till Tony Edman och Malin Jonasson
9 maj Linda dotter till Ferid Ghedir och Nayat Kahadiry
31 juli  Anton son till Jörgen Karlsson och Kathrin Jonasson

1 november 2000-1 november 2001

Döda
5 dec  Lina Bräck 90 år
21 dec Nanna Holmberg 88 år
20 jan Göte Nordin 79 år
7 febr Dagmar Larsson 87 år
28 febr  Torsten Hakeröd 89 år
5 mars  Hugo Hultberg 88 år
16 mars  Linnéa Isaksson 82 år
3 april  Gerda Jonasson 85 år
11 april  Miklos Farkas 79 år
16 april  Astrid Brattfelt 88 år
1 maj  Tore Johansson 76 år

5 maj  John Eliasson 96 år
12 juni  Eira Klewin 60 år
21 juni  Torsten Jönsson 83 år
14 juli  Hilding Hansson 80 år
1 aug Ebba Polson 83 år
28 aug  Lars-Göran Blom 64 år
29 aug  Anna-Lisa Franzén 94 år
9 sept  Eva Carlsson 66 år
12 sept  Leif Granqvist 70 år
26 sept  Britt Yhlen 47 år
3 okt  Birgit Hellberg 88 år
24 okt  Karl-Ivar Nordblom 86 år

• Antalet gästnätter i båthamnen blev för 
Fjällbacka 5552 mot 5230 i fjol, för Grebbe-
stad 6814 mot 5854,  och för Hamburgsund 
1972 mot 1925 i fjol.
• Tanums kommun har instiftat ett bygg-
nadsvårdspris, att utdelas till någon som 
renoverat på ett varsamt sätt eller gjort andra 
insatser för byggnadsvården.
• Mobiltelefonmasten i Mörhult har fått 
separat jordning, för att inte de höga frek-
venserna skall störa elnätet. Särskilt elöver-
känsliga kan tidigare ha påverkats.
• Kommunens sjöbodspolicy kringgicks vid 
Skäret, genom att sjöbodar blev kontor.
• Förslaget om utbyggnad av Sälviks Cam-
ping, blev för dyrt.
• Födelsetalet minskar i kommunen. Särskilt 
lågt är det i Fjällbacka. En orsak är bristen på 
bostäder. Unga familjer kan inte flytta hit.
• Sjöfartsverket vill lägga ner mellan 100 och 
150 fyrar eller föra över ansvaret till någon 
annan huvudman.
• Utbyggnaden av E6:an har återupptagits 
med början vid Håby.
• Vasco AB vill öka sin produktion med 50%. 
Nyanställningar kan bli aktuella.
• Torsken hotas av utfiskning. Torskbristen 
gör att skaldjur främst krabba ökar i antal, 
men även kräfta och räkor.
• Efter en skral inledning av hummersä-
songen blev fångsterna ganska goda, sedan 
det blåst några dagar. 
• Landshövding Göte Bernadsson besökte 

Inventing under sitt kommunbesök den 24 
oktober.
• Förre kommunordförande. Bengt Mattsson 
vill söka EU-bidrag till en ny kabel ut till 
Väderöarna. Den gamla är nu 40 år .
• Kommunen har äntligen åtgärdat belägg-
ningen på Allégatan.
• Vägverket har under hösten byggt ut gång-
banan längs 163:an från Norra Hamngatan 
i Källvik till Skäret. Samtidigt passade kom-
munen på att byta ut de gamla ledningarna 
från 50-talet, varför vägen stängdes av. En 
provisorisk väg genom Mörhultsskogen 
iordninggjordes dock.

Från grannorterna
Tanum
• Riksantikvarieämbetet driver tillsammans 
med Vitlycke museum forskningsprojektet 
”RockCare”, som syftar till skydda hällrist-
ningarna från att vittra sönder.
• Teleport i Tanum med de karakteristiska 
stora parabolerna läggs ner. Den snabba fiber-
optiken har konkurrerat ut stationen.
Grebbestad  
• Båthyllan AB bygger en båthall med plats 
för c:a 200 båtar.
Kämpersvik  
• Kämpersviks Hamn AB, som delvis ägs 
av Percy Barnevik, vill köpa fastigheter och 
bygga 18 nya hus. Kommunen är positiv, 
men vill inte ha bebyggelse i höga lägen.

Hamburgsund
• Bröderna Bengt och Östen Wingård, 77 
och 75 år gamla, har seglat runt ”Skandi-
navien” på 45 dagar (lastbil från Luleå till 
Narvik). Väl hemma sade de att inget slår 
vår egen skärgård.
• Skolvärdinnan och vaktmästarna på Ham-
burgsundsskolan har tagit över skolskjut-
sarna till skolan.
Bullaren
•Västra Götalandregionen har startat ett 
projekt för att främja sportfisket på Kynne-
fjäll.
• Svensk Regnbågslax AB:s laxodling i södra 
Bullaresjön har drabbats av en laxparasit. 
Från Norge ställs krav på att odlingen 
upphör.

Anders Järund

Tyvärr har vi inte längre tillgång till fullständig statistik. Uppgifterna kan därför vara ofullständiga.
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FRÅN KYRKTRAPPAN

SOMMAREN år 2002 blir det en ny grupp, 
men det finns platser kvar. Intresserad? – 
hör av dig!

Alla BRUDPAR jag har förmånen att möta 
tycker jag är underbart. Upphör aldrig att 
fascineras av hur människor möts, tycke uppstår 
och efter all planering är det äntligen dags för 
vigselhögtiden. Det gäller att vara stresstålig för 
det är många detaljer som skall stämma. Särskilt 
kämpigt har det varit att skaffa organister. Det 
har gått sju månader utan ordinarie kantor och 
jag har mått väldigt dåligt av detta.

När det gäller DOP så är det underbart 
varje gång, men särskilt roligt när föräldrar 
som jag vigt kommer åter från olika håll i 
Sverige och världen och jag får vara med i den 
högtidsstunden också.

KYRKOVALET blev ingen höjdare. Hörde 
i radion just nu att flera som fanns med på 
olika listor varken var döpta, tillhörde Svenska 
kyrkan eller var folkbokförda i den församling 
där deras namn var med. 

MÖTEN med människor i alla åldrar också 
denna sommar som av nåd jag fått uppleva.

Efter midsommar lämnade jag prästgård och 
djur i gott förvar i två värmländska damers 
vård. Själv körde jag till Glumslövs underbara 
vyer, bodde på Sundsgården och såg över 
sundet mot Ven. Att komma till Skåne väcker 
så många minnen till liv efter mina sju år där. 
Det är vackert, sädesfälten, blommorna och allt 
som växer frodas alldeles särskilt i Skåne.

På Sundsgården mötte jag människor som 
är med i LMF, Lärarnas missionsförening 
och många av dem har arbetat på olika 
platser i världen och vi stödjer skol- och 
sjukvårdsprojekt. Det är oerhört nyttigt att få 
dela andra människors kultur. 

KONFIRMATIONER har det varit tre gånger, 
två stycken i maj och en i slutet av juli. Prästen 
hoppas att ni ungdomar har fått något nyttigt 
med från denna tiden och att just du känner 
att du kan alltid prata med mig om det känns 
så.

Själv kunde jag inte få upp intresset för valet 
därför att det fanns ingen information, inga 
listor eller valsedlar lätt tillgängliga. Några kom 
till prästgården och trodde att här kunde man 
rösta, några ringde och på mina promenader 
mötte jag några som hade frågor och undringar. 
Alltså: skärpning om det blir något mer 
kyrkoval. På något sätt måste valansvariga i 
bygderna anstränga sig för att informera de 
röstberättigade. Själv gjorde jag valet enkelt.

Skagenbesök. SKUT, Svenska kyrkan i 
utlandet firar i år 125-års jubileum. Som 
ombud i kontraktet var jag på möte i Skagen 
i september.

SKM, Svenska kyrkans mission, hade en 
inspirerande dag för ombuden i Göteborgs 
stift i Kareby kyrka och församlingshem. 
Dagen hade som tema ”Människomöten och 
Gudsmöten i Indien”. Jag önskar att jag han 
informera mycket mer om allt som händer i 
Svenska kyrkans verksamhet. Det finns många 
bra videofilmer som några församlingsbor och 
konfirmanderna ser och som kan inspirera 
i framtiden. 

Tänk om jag hann läsa mer. TV-tittandet 
har ingen prioritet i detta hus, 
men tiden försvinner ändå. 
Just nu läser jag ”Den kokande 
grodan”. Det är en roman om 
hur vi lever våra liv, om vår 
livsstil på gott och ont. Jag 
känner mig maktlös ibland 
och det delar jag med 
många. Jag efterlyser 
också mer uppriktig-
het, att vi vågar se 
sanningen i ögonen 
och att Du söker livets 
källa, som är Gud själv. 
Det är han som är LJUSET 
som många söker, men på fel ställen.

Från min horisont

Margaretha Berndtsson, er präst

Foto: Hans Schub
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SAMHÄLLSFÖRENINGEN

Tisdagen den 20 november höll samhällsför-
eningen sitt ordinarie årsmöte på Fjällbacka 
Service. Efter sedvanliga årsmötesförhand-
lingar gavs den avgående styrelsen ansvarsfri-
hets för det gångna året och fastställdes 
den nya styrelsen. Den kom att bestå av 
samma personer som året innan; ordinarie 
ledamöter Hans Bjerklinger, Berith Torevi, 
Örjan Torstensson, Monika Tollborn (Hell-
berg) och Hans Schub samt suppleanter Kalle 
Kahlman och Knut Hagman.

Ungdomsgården
Fritidgården belägen i Kyrkskolan har nu 
kommit igång och många ungdomar samlas 
nu här. Arbetet med ungdomsgården drivs nu 
vidare av Rebecka Trehammar och som 
en del i ett projekt inom Hushållnings-
sällskapet. Man söker också samarbete mellan 
fritidsgårdar i kommunen. Två representanter 
från fritidsgården framförde tack för den hjälp 
de fått, men önskade också att intresserade 
kan bidra med utrustning till lokalerna.

Insamlingsstiftelsen för Äldreboende
Ordförande Bernt Hansson läste upp verk-
samhetsberättelsen och redogjorde för års-
redovisningen. På grundval av dessa redo-
görelser lämnades styrelsen ansvarsfrihet 

för 2000/2001. Bernt nämnde också att 
betalningen från försäljningen av Åldersro 
ej ännu kommit stiftelsen tillhanda. Hur 
dessa pengar skall användas styrs av stiftelsens 
stadgar. Invalda i den nya styrelsen blev: Hans 
Bjerklinger och Morgan Falkenberg. Bengt 
Olofsson ställde inte upp till omval.

Samhällsinformation från styrelsen
Tanums kommun är med i förhandlingarna 
om att förlägga ett utbildningscentra inom 
fiskerinäringen till Fjällbacka.

Kyrkskolan kan bli bostäder. TBAB för-
handlar nu om att ta över kyrkskolan för 
att bereda bostäder, man talar om ett 15 tal 
nya lägenheter.

Pia och Mikael Hansson ägare till vandrar-
hemmet före detta Åldersro, har en idé om att 
inskaffa en gammal skuta som skall placeras 
i Fjällbacka. Intreserade för detta projekt kan 
få mer information av Pia.

Bernt Hansson informerade om att man nu 
tagit beslut om att stänga av kajen på grund 
av att den nu är i så dåligt skick att den ej tål 
större belastningar.

Fjällbacka 2000
Under denna punkt redogjorde Göran Moser 
för det initiativ som tagits för att utveckla och 

vitalisera näringslivet i och runt Fjällbacka. 
Meningen är att utnyttja de kontaktnät som 
de deltidsboende kan bidra med för att stödja 
nuvarande verksamheter men också bidra till 
råd för utveckling av nya verksamheter.

Olle Poulsson berättade om det arbete som 
bedrivs inom Tanums Innovationscenter. 
Håkebackenskolan har nu 3 st företag som är 
etablerade och som utnyttjar möjligheten till 
samordningsvinster via att vara i en gemen-
sam byggnad. Detta ger också möjligheter 
till att utveckla det lokala näringslivet i 
Fjällbacka.

Bo Lövqvist redovisade från Tanumsmässan 
och tackade de sponsorer som gjort det 
möjligt att Fjällbacka och dess företag kunnat 
visa upp sig på mässan. Den företagskatalog 
som tagits fram har också mötts positivt. 
Tack också till Ingmar Granqvist för nedlagt 
arbete.

Rebecka Trehammar redovisade resultatet 
från KickOff-mötet som hölls 19 maj i 
år. Avsikten med samlingen var att få nya 
infallsvinklar på vad vi kan göra i vårt 
samhälle för att vidareutveckla. Ny träff 
planeras under år 2002.

Hans Schub

Protokollet i sin helhet finns att läsa på 
www.fjallbacka.com, i Järnboden samt på 
Fjällbacka Service.

Årsmötet i sammandrag
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Under allhelgonahelgen överlämnade Kyrkliga 
Arbetskretsen ett bårtäcke som gåva till 
församlingen. Täcket har komponerats och 
sytts av Ulla Odin. Täcket är 3.6 x 2.5 m stort 
och sytt i lappteknik, där ca 2000 lappar om 
8 x 8 cm ingår. Lapparnas bohuslänskt grå 
färg skimrar ljust eller mörkare beroende på 
växlingar i det infallande ljuset. En blå bård i 
det grå i täckets mitt tar upp kyrkans färger. 
Bården avslutas med församlingens emblem 
som stiliserat visar kyrkans torn och röda 
sjöbodar ovanför fjordens vågor. 

Text & foto: Hod

Bårtäcke, gåva 
till Fjällbacka 
församling

Fjällbacka församlings nya bårtäcke.

Främre raden: Britta Nilsson körledare, Ragnhild Kloth, Siv Svensson, Margaretha Ulhagen, 
Asta Högberg, Ing-Britt Engberg, Sonja Isaksson, Birgitta Sundborg, Ingrid Pettersson och Ingrid 
Johansson. Mellanraden: Sonja Bräck, Gunnel Fransson, Sonja Simonsson, Maj-Britt Johansson, 
Sonja Hansson, Karin Arvidsson, Ruth Joelsson och Gun Andersson. Bakre raden: Per-Olof 
Larsson, Bertil Tornbrant, Sten Carlqvist, Tore Johansson, George Kinder, Alrik Aronsson, Sten 
Nilsson, Sven Karlsson och Yngve Hugosson.

Kustkören, hemmahörande i pensionärsför-
eningen SPF Tanumskusten, imponerar med 
vacker sång, stor repertoar, glad musikalitet 
och många framträdanden. Nästan alla 
medverkande i operetten ”Glada änkan gör 

Kustkören

come back” har t.ex. hämtats från Kustkören. 
Fotot är från ett framträdande den 25 mars 
i år i Fjällbacka kyrka. 17 körmedlemmar 
saknas på bilden.

Text & foto: Hod

Q8-tappen: Lennart Aronsson, som varit 
anställd på tappen sedan 20 år, har köpt 
rörelsen och fastigheten av Kristiansson Bil 
AB. Han driver sedan 1 maj stationen till-
sammans med hustrun Magdalena Olander. 
Butiken har fått ett utökat sortiment och 
längre öppettider. 

Campingen på åsleröd: Anna och Rune 
Lindgren har sålt campingen och vandrarhem-
met till Caravan Club. Denna riksomfattande 
klubb driver campingen vidare.

Kville FörsäKringsbolag: Thomas Bjering 
flyttade den 1 juni in i f d Kulörens lokal.

osCar ii CaFé & pensionat: Fia och Chris-
tian Bergström har övertagit rörelsen av Ulf 
Bergsten. Paret har flyttat till Fjällbacka från 
Göteborg. Christian har tillbringat mycket 
tid i Fjällbacka då hans farföräldrar haft som-
marhus här sedan 50-talet.

tanums innovationsCentrum: Fjällbacka-
Bladet skrev i nr 89 om detta centrum som 
arbetats upp av Olle Paulson tillsammans med 
kommunens näringslivssekreterare. Projektet 
har nu fått stöd av EU och kommer att expan-
dera under de kommande åren.

HS

Företagsnytt
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Den dagen gjorde vi till Skärgårdens dag i 
Fjällbacka. Vilken start för något som skall 
bli tradition och visa upp samhällets yttersida 
och dess välavvägda blandning av kultur 
och natur! Lars Schmidt, Curt-Erik Holm-
qvist, Jan&Isa Gunér, Lasse Lundberg och 
Sjöräddningen stod för invitationen i förra 
numret av Fjällbacka-Bladet och på affischer 
i samhället. Till sin hjälp under försomma-
ren och under evenemangsdagen hade de 
Monica Lindmarker, Gunnar Wieslander, 
Jonas Svedberg, Peter Silfverskiöld, Rune 
Jonsson och Björn Sandmark. Förutom 
Lars Schmidt. FFF och Turistinformationen, 
Fjällbacka Fiskaffär, Café Bryggan och Claes 
Engberg hade också ställt upp för att pröva 
om detta var något att skriva in bland de 
återkommande sommararrangemangen. 

Svaret blev ett rungande ja. När program-
met avslutades med ”music on the rocks” 
på Dannholmen räknades publiken till 
ungefär 500 personer. Insamlingsbössorna 
till Sjöräddningen hade fyllts med nästan 
15 000 kronor och sällan har så många lett 
så saligt i solen så länge som under denna 
heldag som startade kl 9 på Ingrid Bergmans 
torg. Sjötaxi och sjöräddningsbåtar gick i 
skytteltrafik till hållplatserna på Dyngö, 
Florön, Hästvôm och Dannholmen. 

Galleri för en dag
På Dyngö visade Fjällbackakonstnärer upp 
sina verk. Där var Nordblom på Nordblom 
i olika släktled i sjöbodarna och där hängde 
Peter Engbergtavlor i lotsutkikens lilla stuga,  
för en dag förvandlad till det perfekta gal-
leriet för just dessa bilder - komprimerade 
kompositioner med hus som klamrar sig fast 
på klipporna som de är. 

Skärgårdens dag
Den 7 juli var öarna ljuskringflutna, lätta cirrusslöjor på himlen blekte vattnet som 
vilade i lätt krusning ända ut på Väderöfjorden. Vackrare kan inte sommaren vara. 

På Florö visade Peter 
Silfverskiöld det numera 
K-märkta magasinet och 
talade entusiasmerande 
om dess historia från 
sillperioden sen1800-tal 
över förfallets år kring 
sekelskiftet fram till 
dess att hans far köpte 
ön och byggnaderna 
1931 och började sitt 
upprustningsarbete och 
sin berömda trädgårds-
odling. Bl a lät han 
genom åren plantera 
10000 träd på ön. 4000 

av dem lever ännu trekvarts sekel senare och 
ger stället en 
Törnrosadröms 
lummighet på 
baksidan av den 
gamla krogen. 
De stora bygg-
nade rna  ha r 
P e t e r  m e d 
entusiasm och 
kulturpengars 
bidrag rustat 
upp under den 
senaste 10-års
perioden.  

Floröns hus 
och magas in 
har blivit  en 
kulturhistorisk 
sevärdhet, som 
minner om en tid då sillen gick till, bränn-
vinet flödade och ön var en av kustnäringens 
handelsknutpunkter. Men Florö är också ett 
av de vackraste sommareservaten utefter hela 
kusten, där det ligger klassiskt ockramålat 

och med den gamla krogen i vitt med gröna 
karmar och knutar. (I numrets nästa artikel 
berättar Peter om sin ö och dess historia.)

På Hästvôm tätt intill tog Rune Jonsson 
och hans son Björn Sandmark emot och 
var lika välinformerade som generösa 
ciceroner på denna utkantsplats, med 
dess ännu levande fiskekultur och små 
trädgårdsodlingar i de skyddade skrevorna 
mellan boningshusen med deras märkliga 
historia. Det nyare och mindre flyttades 
dit som byggsats från Bullaren och det 
äldre transporterades iväg från Väderöarna 
efter fejder och med bekymmersamma 
konsekvenser i kontakten med myndighe-
terna.

Björn förevisade också öns näckrosdamm, 
där det tycktes som om några av rosorna just 
slagit ut dagen till ära. Om stenlabyrinten på 
öns topp hade han en annan mening än de 
som trott att den har intressant forntida kul-
turhistoria. Den är resultatet av sommarbesö-
kares tidsfördriv under 1920-talet, förklarade 
Björn osentimentalt. Det hade hans farfar 

Dragspelsträff på Dyngö. Foto: Hans Schub.

Peter Silfverskiöld visade besökarna runt i Magasinet på Florö. 
Foto: Hans Schub.

och farmor berättat. (Senare på sommaren 
skulle en sommargäst i Grebbestad under 
viss massmedial uppståndelse berätta, att det 
var han och en kompis som på 70-talet hade 
roat sig med att lägga den labyrint, som hör 
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till Grebbestads attaktioner. Den har många 
trott har hundratals år på nacken!)

Dagens clou
Skärgårdsturen hade sin clou på Dann-
holmen, där Curt- Erik Holmqvist delade 
värdskapet med Lars Schmidt och ett lekfullt 
musikprogram blev en perfekt inramning till 

Åsa Fångs härliga tolkning av Edith Piaf. Jag 
hade inte riktigt trott att det skulle gå att 
sjunga Piaf i motljus och mot gnistrande 
granit. Det är ju inte precis den inramningen 
man tänker sig för dessa självutlämnande 
chansoner. Men Åsa Fång gjorde Piaf vacker 
rättvisa i ett starkt framträdande som också 
blev en hälsning till Lars Schmidt, som ju 
delat stora delar av sitt liv mellan just dessa 
världar och scener. Åsa Fång upprättade på 
så sätt förbindelsen Paris - Dannholmen som 
en erinran om att där finns en värld utanför 
också denna den skönaste av skärgårdar. 
Sådana här dagar kan man ju rentav glömma 
bort att de hänger ihop!

Smidigare transporter 
Succén var alltså pyramidal som man säger i 
teaterförläggarens värld. Men det var första 
gången och naturligtvis kan arrangemanget 
förbättras nästa år. Då skall vi litet smidigare 
organisera transporterna, som inte kan ske 
utan ersättning. Och så skall vi se till att 
också pensionärer lär sig köandets mest 
elementära principer. (Också prydliga äldre 
delårsboende damer måste lära sig att det 
bör gå rättvist till.) 

Möjligen kan man också tänka sig olika 
slags program, där ett av strandhuggen 
kommer att kosta några hundralappar för 

Åsa Fång tolkade Edith Piaf på Dannholmen. 
Foto: Hans Schub

Lasse Lundberg och Curt-Erik Holmqvist 
överlämnar överskottet, en check på 12000 
kronor till Sjöräddningen. Foto: Hans Odin 

en lunch och någon etablerad artist, efter 
principen smakar det så kostar det. 

Vi har god tid på oss för att inhämta syn-
punkter på möjliga förändringar och nyheter 
till nästa sommar. Hör av er med råd och 
tips! Vi räknar fortsatt med Lasse Lundberg 
och Curt-Erik Holmqvist. Skärgårdens dag 
kräver dessa herrar med deras entusiasm och 
kontakter. 

Tomas Forser  
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För den som är ytterligare intresserad finns 
det en hel del källmaterial utöver Emilie 
Flygare-Carléns romaner. Just dessa kan 
ibland vara något svårbestämbara, när 
det gäller att uttolka exakt varifrån hon 
har hämtat sina förebilder till de livfulla 
1800-talsskildringarna av människor och 
natur. Med författarens rätt följer ju friheten 
att vara helt obunden vid verkligheten. Det 
som gör hennes skildringar extra spännande 
och levande är givetvis hennes kunskaper 
och egna iakttagelser vid färder längs kusten 
med sin fader. Vi har därför rätt att anta att 
mycket är autentiskt och självupplevt även 
om det säkerligen är uppblandat med alla 
dessa historier och skrönor, som cirkulerade i 
folkmun under denna tid då berättarkonsten 
var så mycket mer utbredd än idag. I Stellan 
Johansson har vi ju en enastående lokal (och 
samtida!) förmåga, där han outtröttligt från 
sin kommandobrygga basunerar ut några 
av dessa öars särpräglade och bästa historier 
och skrönor. Hans (och hans kära gamla 
Nolhôttens!) popularitet är ej att ta miste på. 
Han envisas fortfarande efter alla år med att 
själv och utan bandspelare ständigt och på 
nytt berätta om dessa historiska ruskigheter 
- två och ibland tre gånger om dan och 
med stor inlevelse. Men för den som är 
intresserad kan jag även hänvisa till Wilhelm 
Hanssons bok: Norra Bohusläns skärgård 
samt Dokumentation (Nr 22, 1982) om 

Florö, utgiven av Uddevalla Muséum några år 
före den officiella Kulturminnesmärkningen 
(1992). Den bygger på mitt initiativ och min 
sedan länge brinnande önskan att bevara 
och överlämna något unikt till eftervärlden. 
Till detta nummer finnes numera även en 
tilläggsrapport om alla gamla och nya träd 
och annan ovanlig växtlighet på Florö, 
som ger ännu en unik och fascinerande 
dimension till allt annat upplevande på 
denna förtrollade ö.

Kraftkvinnor
Eftersom Florö i mantalslängderna heter 
Hjärterön 1:5 kan man förstå att den under 
16-1700-talet tillhörde ett större hemman 
med flera öar (Korsö, Bringebärsholmen, 
Norra och Södra Fotstillarna), som huvud-
sakligen användes till fårbete. Hjärterön 
var således ”stamfastighet” och dess historia 
är troligen genom släktskap och andra 
omständigheter lika brokig som Florös. 
Under de decennier (fram till slutet av 
1980-talet) då den färgstarka kraftkvinnan 
Siv Sjöstrand härskade här sålde hon av själva 
ön till Domänverket utom marken runt 
husen (som har två ägare). Hon är väl (liksom 
kraftkvinnan Abela, som ej heller ”spottade 
i glaset”) snart värd en egen historik (varför 
inte just i detta forum) innan den blir till 
skröna. Enligt en troligen sann sådan spelade 
hon en natt i poker bort det ena av öns båda 

sillmagasin, något som lär ha följts av ett 
pikant rättsligt efterspel. Liksom i gammal 
tid strövar där fortfarande boskap för att 
förhindra att ängarna växer igen, men då Siv 
lämnade Hjärterön försvann även fåren.

Sedan ungefär ett år har jag nu mer sys-
tematiskt börjat nysta i Florö spännande 
historia. Delvis med hjälp av på Florö redan 
existerande dokumentation samt även själv 
med benägen hjälp av ännu icke namngivna 
entusiaster.

I denna artikel skall jag huvudsakligen 
endast beröra vad jag vet/hört om vårt 
Magasin. Det består av flera delar. Således 
förmodar jag att den första västra delen 
utgjordes av en sjöbod och användes som 
sådan även efter tillbyggnaden av senare 
delar. Exakt när denna sjöbod uppfördes 
finns mig veterligen ingenstädes omnämnt, 
men jag förmodar ungefär samtidigt med 
Krogbyggnaden (ca 1830), som ursprungligen 
var enbart bostadshus för jaktuppsyningsman-
nen J.P. Zimmerman och hans familj. Redan 
1837 köptes dock Florö av kofferdikaptenen 
Benjamin Johansson och hans maka Abela. 
De lär vid det laget ha ägt en fastighet i Fjäll-
backa på S Hamngatan nr 5, ”Dahlgrenska 
Magasinet”, pietetsfullt bevarat av nuvarande 
ägare Jan och Marianne Nilstoft, som såldes 
i samband med köpet av Florö. Det sägs att 
Abela bedrivit krogrörelse på Fläskö innan 
den överflyttades till Florö, men närmare 
omständigheter känner jag ej till. (Se I. 
Rudbergs artikel i Fjällbacka-Bladet nr 60. 
Red. anmärkning)

Då sillen började gå till i sådana mängder 
att det blev stor handelsvara i trakten (från 
1877-78) lät Abelas son Peter August Johans-
son bygga till sjöboden, vars östra numera 
inbyggda vägg fortfarande har sin gula 
fasadfärg kvar. Det förefaller som om den sista 
delen blev tillbyggd i ett senare skede. Den 
är till det yttre en pendang till sjöbodsdelen 
(sannolikt för att uppnå stilmässig yttre sym-
metri). Denna byggnad är väl i sin bevarade 
helhet en av de större i sitt slag och gör 
anblicken pampig för förbiseglande. Min 
fader blev erbjuden samma summa (6.000), 
som han betalat för hela ön 1931 av någon, 
som ville plocka ner det värdefulla, kärnfriska 
timret. Men guskelov avstod han!

Fjällbacka Ansjovis
Sannolikt gällde sillhanteringen initialt 
saltning i tunnor (på uppemot 100- 150 
kg per tunna!?), som skeppades runt land 
och rike - inte minst på export till England, 
Tyskland och Frankrike. Senare lär där även 
ha lagts in ansjovis. Hans Ahlsén, som förestår 
hembygdsarkivet i Fjällbacka, har berättat 
för mig, att den press som användes för att 
producera locket till ansjoviskonservburkarna 
på Florö finns bevarad på Nestorsgården i 

Magasinet på Florö
Nyligen kontaktades jag av Inger Rudberg, som undrade om jag kunde skriva ner 
något om Floröns historia för Fjällbacka-Bladets läsekrets. Jag tillhör dom, som 
läser Fjällbacka-Bladet från första till sista sidan och njuter i fulla drag från andra 
sidan jordklotet, bosatta som vi är sen 12 år på en av de ävenledes mycket vackra 
öarna på Nya Zeeland.

Florö med det upprustade magasinet. Foto: Hans Schub.
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Fjällbacka. Denna ansjovisburkpress har Peter 
Augusts namn tryckt på framsidan. Men det 
fanns enligt Ahlsén flera producenter, som 
gjorde ”Fjällbacka Ansjovis” vida känd på 
grund av sin utsökta smaksättning. ”Receptet” 
lär finnas kvar och det ryktas att man åter 
borde starta denna ansjovistillverkning, 
särskilt om årets rika förekomst av småsill 
skulle följas av en ny sillperiod!

I Magasinet finns tre små inredda rum 
med tidstypiska 1800-tals tapeter. Det har 
berättats, att de nyttjades av de sillrenserskor, 
som fick bo där under säsongen eller kanske 
endast vid dåligt väder då det var ”äfventyr-
ligt” att i höststormarna ta sig roende hem. 
Möjligen kom de flesta från Fjällbacka 
och/eller från öarna runt om. Gissningsvis 
kunde de vara bortemot ett trettiotal vid den 
verkliga sillrushen.

Florö hade, enligt kyrkoböckerna, under 
senare delen av 1800-talet mellan 20 och 
30 personer upptagna som bofasta på ön. 
Bland dessa nämns även flera pigor, drängar, 
så kallade ”strandsittare” och ”utfattige”. En 
del av dessa var sannolikt även involverade i 
sillhanteringen. Vid denna tid fanns åtmins-
tone ytterligare ett hus till på Florö, som 
låg i slänten bakom Magasinet (senare, vid 
missämja med kaptenen, nedplockat och 
uppsatt i Skrålby på Dyngö - numera ägt av 
postbåts-”flickornas” moder - Birgitta Steg). 
En tillhörande sjöbod stod i strandkanten 
öster om Magasinet, sannolikt följde den 
ävenledes med till Skrålby.

Den andra versionen beskriver att ett eller 
flera av de små rummen i Magasinet var 
avskiljda från sillsalteriet för just ansjovisin-
läggning. Rökgångar visar att rummen var 
uppvärmda och det ville säkert till vid stränga 
vintrar med den tidens bristfälliga isolering 
av väggar, golv och tak.

Hela sillsalteriet hade ett andra våningsplan 
för lagring och lastning av silltunnor. Stora 
delar av detta däck finns dock ej längre kvar. 
Tre stora dubbeldörrar vetter mot havet, där 
det vid den tiden gick ut motsvarande tre 

stora bryggor för lastning 
och lossning. Det var vid 
den västra dubbeldörren, 
som man inrättade handels-
boden (”Hjelm & Holt”) 
vid inspelningen av ”Ett 
Köpmanshus i Skärgår-
den” (1972-73). Den östra 
gaveln hade dessutom en 
likadan dubbeldörr i det 
övre våningsplanet så att 
tunnor kunde tas upp på 
detta plan för lagring eller 
lastning. Där befinner sig 
nämligen en lasttrumma 
under takåsen - väl bibehål-
len och fungerande. Med 

linor runt trumman underlättades lastningen 
genom en krok och block, fastsatta vid den 
genom väggen utskjutande axelstocken.

Kapten Peter August Johansson hade rykte 
om sig att vara en sjutusan till karl, även 
när det gällde kroppsstyrka, och ingen lär ha 
kunnat mäta sig med honom lyftande silltun-
nor med ren armstyrka i envig. Detta enligt 
en bevarad handskriven historiebeskrivning 
och levnadsskildring av sonen Alfred.

Enligt en dåtida dagstidning lär det under 
en månad, januari 1878, ha lastats 25.000 
tunnor sill inom Kungshamns tullkam-
mardistrikt. ”Enbart vid Florö lågo 22 ångare 
och lastade sill”. När kommersen var som 
störst på Florö (sillhantering, utminutering 
av sprit, krogbesök, persontrafik m.m.) var 
det helt igenproppat med båtar och skepp 
från Kungsund i väst till Fotstillarna i öst. 
Man lär ha kunnat gå halvvägs till Fjällbacka 
på dessa farkoster, som låg akter om stäv! 

Sill och sprit
Mot slutet av 1800-talet försvann sillen, 
liksom spriten på Krogen då kapten Johansson 

miste sin försäljningslicens (1888). Den ena 
motgången avlöste den andra. Det började 
med att två av kaptenens söner drunknade 
1881, då han tvingat dom att i hårt väder 
segla till Fjällbacka för att handla snus, 

ett av hans segelfartyg, Trio, förliste vid 
Dunkerque, modern Abela dog 1882. I 
och med motoriseringen av sjöfarten och 
byggande av fyrar i yttre havsbandet samt 
farlederna vid denna tid blev det mindre 
förlisningar och därmed allt mindre inkom-
ster av Peter Augusts lagliga rätt till bärgning 
av haverister. Han kom alltmer på obestånd 
och gick till slut i konkurs med Florö strax 
före sin plågsamma död där i tungkräfta 
1898.

Magasinet härbärgerade i början på 
1900-talet exotisk teaterrekvisita från den 
period då teaterdirektören Oscar Wennersten 
ägde ön 1904-1926. Även om honom och 
hans fängslande livsgärning finns en del 
dokumentation bl.a. av Erik Hakeröd, Kville 
Hembygdsarkiv.

Sedan min fader köpte Florö 1931 efter 
ytterligare en konkurs, har Magasinet huvud-
sakligen härbärgerat egna båtar. För detta 
ändamål finns en lyftkran och slip öster om 
byggnaden, där på 30-talet min faders 75 m2 
skärgårdskryssare kunde baxas in i sin vagga 
och senare en ”drake”. Härför nödgades ett 
knappt dussin bjälkar kapas, som för ett 
tjugotal år sen ledde till att denna östra del 
sakta men säkert begav sig ut mot havet. Vid 
ett större renoveringsarbete 1993-94 blev 
det riktat. Samtidigt lagades väggar och tak, 
som fick nytt taktegel. Och efter det dryga 
målningsarbetet med gulocker-linolja hade 
vi äntligen hunnit ikapp ca 70 år av eftersatt 
underhåll. Så står det där nu vackert sam-
mansmältande med de övriga husen.

Peter Silfverskiöld

Familjen Silfverskiöld 1942. Från vänster Nils Otto, Mona, 
Nils Peter, Agneta ”Sickan” och Bengt

Peter August Johansson på 1890- talet

Jag är angelägen att samla så mycket muntligt 
material som möjligt om gamla tider i 
Fjällbacka innan det försvinner. Jag drömmer 
om att samla allt i en bok. Har du några 
minnen du hört av äldre eller själv minns? 
Skriv ner dem hur enkelt som helst. 

Det kan räcka med några rader, helst 
förstås med ungefärlig tid och plats. Gärna 
med bilder. Skriv i så fall ditt namn bakpå 
bilderna. Jag vill gärna ha ditt namn, men 
det behöver inte tryckas om du inte vill. Har 
du brev från t.ex. Amerikaresenärer, släng 
dem inte. Lämna dem till Hembygdsarkivet 
helst med uppgift om vem som skrev. Hör av 
dig per brev , telefon eller e-post till:
Inger Rudberg 
Persikevägen 81, 22355 Lund, Tel 046/144535 
epost: inger.rudberg@lund.mail.telia.com

Box 57, 450 71 Fjällbacka Tel 0525/35377 
(juni-augusti)

Berätta vad du hört 
eller minns!
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Kalvöbasaren 
slår nya rekord
Återigen blev det nytt ”All time high”, när 
Sjöräddningen och Livbojen tillsammans 
med kalvöborna ordnade den traditionella 
basaren 14 juli. Holmen fullständigt inva-
derades i sommarsolen. En sommarsol som 
minsann inte visade sig veckan innan 
men som vanligt, vill man nästan drista sig 
att säga, kom lagom till Kalvödagen. Alla de 
vanliga inslagen var där, loppis, tipsprome-
nad m.m, men auktionen var nog dagens 
höjdare. Att Christian ”Sillen” Hellberg är 
båtmänniska med känsla för Sjöräddningen 
förstår vi när han, i sin roll som Årets 
Kock auktionerade ut sig som kvällskock 
två kvällar. 45.000 kronor fick sällskapet 
tack vare detta. Visst är det fantastiskt! 
Slutsumman i år blev 317.000 kronor, vilket 
är en rejäl höjning av det tidigare rekordet. 
Ingen lätt summa att matcha 2002, men 
det har ju sagts varje år med nytt rekord 
som följd. Vi får hoppas att så blir fallet 
även nästa år.

AT

Det känns inte som sommaren kommer 
igång riktigt förrän ljudet av musiken från 
bryggdansen sprider sina efterlängtade 
toner över hamnen och man ser alla män-
niskor strömma utför Galärbacken med 
förväntansfulla ansikten. Det var också några 
som med en överraskad min upptäckte att 
de kom en timme för sent, men sedan nöjt 
kunde konstatera att bryggdansen numera 
startar en timme tidigare än vanligt och ger 
möjligheten att få dansa längre tid än före-

Bryggdansen 2001
Äntligen blev det den där första bryggdansen för sommaren som så många sett 
fram emot så länge. 

gående år. Ett mycket 
lyckat nytt inslag för 
både ung som gammal 
var midsommardansen 
som dansades på lövad 
bana, en förhoppnings-
vis ny tradition som 
kan bidra till att samhäl-
let kan fira midsom-
mar på ett lugnt och 
traditionellt sätt över 
generationer.

Kulörta lyktor
Många var de uppskat-
tande tillrop som hördes 

över den för året nya kulörta ljusslingan 
som prytt dansbanan. Tyvärr var det en del 
som uppskattade den FÖR mycket. Den 
uppmärksamme har sett att den därför inte 
varit intakt hela sommaren. Någon eller 
några har helt enkelt stulit lampor. En del 
har vi återfått, andra har hittats krossade och 
många är troligtvis borta för alltid.

Skall man göra en summering av som-
marens danser, kan man inte säga annat 
än att ”vi hade i alla fall tur med vädret”. 

Inte en enda gång fick vi ställa in. Någon 
gång startade vi något senare än utsatt tid 
på grund av regn, men annars var vädrets 
makter på vår sida i år.

Kommunalt avslag
Lika många ”makter” på vår sida hade 
vi inte när det gällde Tanums kommun. 
Bryggdansföreningen inkom under försom-
maren med två ansökningar till kommunen 
gällande bidrag till föreningen, där det 
bland annat anfördes att det är en av de 
äldsta bryggdanserna i Sverige och att även 
kommunen har ekonomisk vinning av 
bryggdansen, då man får ökade intäkter i 
gästhamnen. Kultur- och fritidsnämnden 
beslutade att avslå ansökan då bidrag till 
denna typ av verksamhet ej finns budgeterad. 
Skall vi uppfatta detta som att denna 
hundraåriga tradition inte räknas som 
tillräckligt kulturell för våra kommunalt 
valda representanter? 

Men tack vare alla sponsorer och alla ni 
som blivit medlemmar i föreningen, ni som 
gynnat vårt mycket omtyckta lotteri och ni 
som skänkt en slant i insamlingsbössorna 
är det möjligt för oss att fortsätta driva 
bryggdansen i samma traditionella anda. 
Den som sprider glädje och hjärtlig värme 
i vårt sinne även då sommaren känns långt 
borta.

Rebecca Trehammar

Som vanligt mycket folk på bryggan denna sommar. 
Foto: Hans Schub
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Årets Fjällbackabo 2001: 
Christian ”Sillen” Hellberg

Under sista sillperioden, som började 1877, 
hade vadlaget Mörhultarna kastat sin vad 
mellan Kråkholmen och Munkholmen. (Detta 
vadlag hade vadbod och vadbock på Tönnhol-
men. Ett annat vadlag från Mörhult/Källvik 
hade vadbod och vadbock på västsidan av 
Kråkholmen. I vadlaget Mörhultarna ingick 
bland andra Alfred Andersson, Sko-Johns 
morfar). Mörhultarna hade alltså kastat sin vad 
mellan Kråkholmen och Munkholmen. Det 
var långt till närmaste strand. Man beslöt att 
varpa vaden till stranden söder om nuvarande 
Mörhultsbadet. Efter hårt arbete fick vadlaget 
vaden till denna strand. Vaden var alldeles tom. 
Alfred var gift med Ida Jonasdotter. Hon kom-
menterade resultatet på följande sätt: ”Sekken 
e vala, ente tell en speddegáng, en gáng.” 
(Vilken värld vi lever i - det blev inte ens till en 
speddegång). En ”spedda” är en strumpsticka 
och en ”speddegång” 5 stickor, vilket är vad 
som behövs för att sticka strumpor. Detta blev 
ett talesätt, när något misslyckades.

Holger Benettsson

Talesätt i Fjällbacka

”Sekken e vala, ente 
tell en speddegáng 
en gáng”

I förra numret berättade Holger Benetts-
son om upphovet till ett talesätt: ”Hôrre 
ä hôssa, Lovisa?”, som används när man 
letade efter något utan att finna det. 
Här följer ett nytt exempel.

Christian Hellberg. Foto: Hans Svensson

Fjällbacka Samhällsförening delar från och 
med i år ut en utmärkelse kallad ”Årets 
Fjällbackabo”.

Utmärkelsen går till den person, helårsbo-
ende som delårsboende, som svarat för 
en insats, ideell – sportslig – kulturell – 
företagsmässig eller liknande - som gagnar 
och förmedlar en positiv bild av samhället.

Fjällbacka Samhällsförening ger i år utmär-
kelsen till Christian ”Sillen” Hellberg.

Motivering: Christian Hellberg är född och 
uppvuxen i Fjällbacka. Han finns i samhället 
varje sommar och utövar sitt yrke, ett yrke 
som han i våras, genom att vinna ”Årets 
kock” fick bevis på att han är bäst i Sverige 
på. Christians levnadsglada och öppna 
attityd i kombination med hans excellenta 
yrkesskicklighet gör honom till en utmärkt 
ambassadör för Fjällbacka.

Hans Schub
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Innan jag talar om Tetra Pak, vill jag först 
nämna några ord om dess grundare Ruben 
Rausing. Han föddes 1895 i byn Raus strax 
söder om Helsingborg. (Därav namnet 
Rausing). Han gick ut Handelshögskolan 
med höga betyg och fick stipendium för 
att resa till USA. Här blev han mycket 
imponerad av den, för den tiden, mycket 
moderna varudistributionen, med olika varor 
förpackade i påsar och kartonger. Hemma 
i Sverige försåldes fortfarande allt i lösvikt. 
Ruben ville starta ett förpackningsföretag. 
Väl hemma i Sverige köpte han en kartong-
fabrik i Malmö tillsammans med en man 
som hette Erik Åkerlund. Det blev företaget 
Åkerlund-Rausing eller Å&R. Åkerlund hade 
kapital och Ruben Rausing hade idéer.

Att jag kom att anställas på Å&R hade med 
kriget att göra. 1940 var jag verkstadsingenjör 
på Jonsered, med uppgift att tillverka 
snickerimaskiner. Den 10 april detta år 
fick Jonsered order att tillverka 7,5 cm 
granater. Det blev jag, som fick ta hand 
om den uppgiften. Till ritningarna, som 
försvarsmakten hade skickat, fanns också 
beskrivningar på hur tillverkningen skulle 
gå till, men dessa var från första världskriget 
och kraftigt föråldrade. Jag köpte istället 
in några äldre svarvar, och byggde om 

Harry Järunds föredrag på Fjällbackakvällen den 24 juli 2001 om

Hur företagen Tetra Pak 
och Inventing skapades

dem så att de skulle passa för 
”tempo”-körning. (Löpande band-
principen.) Vi blev rätt duktiga, 
ja faktiskt bäst i Sverige. Detta 
observerades av Ruben Rausing, 
som blivit chef för priskontroll-
nämnden. Jag kallades till Stock-
holm för en intervju, och blev 
genast erbjuden plats och högre 
lön. Och så hamnade jag på för-
packningsföretaget Å&R, som 
nu var ett expansivt företag och 
hade flyttats till universitetsstaden 
Lund.

Våta varor
Ruben hade en dröm, nämligen 
att kunna förpacka mjölk i en 
pappförpackning. Hitintills hade 
man bara kunnat förpacka torra 

varor i påsar och kartonger. Våta varor som 
mjölk distribuerades fortfarande i lösvikt 
i speciella mjölkbutiker. Halvfasta krämer 
kunde förpackas i kartongburkar med vaxad 
insida, men att förpacka en helt våt vara i 
en  pappförpackning, framstod på den tiden 

som helt omöjligt. Kemisten Erik Wallenberg 
anställdes för att finna en lösning härpå. Det 
blev denne kemist, som kom fram till, att 
en förpackning i form av en tetraeder borde 
vara den bästa lösningen. Ruben var först 
inte intresserad, då den såg konstig ut, 
men  insåg snart dess fördelar. Den kunde 
tillverkas utan pappersspill. Man skapar 
först en cylinder av en fyrkantig kartong, 
varpå man kniper ihop ändarna vinkelrätt 
mot varandra.

Nästa problem var att konstruera en maskin 
för denna ovanliga förpackning. Utan att ha 
något uppdrag funderade jag av rent intresse 
härpå och kom fram till, att man borde 
göra en lång tub, genom att pappen viras 
runt i spiral.Tuben tillplattades på lämpliga 
avstånd så att tetraedrar bildades. Ruben 
blev intresserad och bad Bofors konstruera 

Harry Järund, Fjällbackakvällen 24 juli 2001. 
Foto Hans Schub

Det var tillfälligheter, som gjorde, att jag kom till Åkerlund-Rausing i Lund och att jag 
sedan kom att engageras i den nya förpackningen tetraedern. Det var också tillfällig-
heter, som gjorde, att min bror Ingemar och jag kom att starta företaget Inventing och 
att detta blev leverantör till Tetra Pak.

Första maskinen för tillverkning av tetraedern. 
Foto: Bohusläningen 1951
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en maskin efter denna idé, men Bofors gav 
upp efter ett och ett halvt år. Jag gjorde 
sedan en ritning, som visade en maskin med 
kjedjedrivning och där papptuben formades 
genom att pappen böjdes ihop så att skarven 
blev lodrätt istället för spiralformad. Å&R 
anställde då en tysk ingenjör Kunkel och 
tre ingenjörer som hjälp. Efter ytterligare 
ett och ett halvt år blev Kunkel sjuk. Det 
visade sig då att han inte följt de ursprungliga 
intentionerna, utan tagit fram en helt annan 
konstruktion, som inte fungerade. Jag fick 
nu i uppdrag att ta över, men jag kunde inte 
tänka mig att fortsätta med Kunkels maskin 
utan bad att få visa min egen ritning. Ruben 
Rausing hade nu lagt ner tid och kostnader 
för ett och ett halvt år och ville inte ge upp 
detta. Han sade att han inte förstod sig på 
ritningar och vi skildes i en dyster stämning. 
Jag tänkte att om han inte förstår ritningar, 
får jag väl ta fram en modell, och började 
genast bygga en sådan av träklossar och 
cykelkedjor. Men innan den blev färdig, 
hade Ruben ändrat sig, och bad mig fortsätta 
enligt mina linjer. Detta var den 5 maj 1946. 
Jag lovade att ta fram en första prototyp till 
en maskin på fyra månader och jag fick den 
faktiskt precis färdig till den 5 september. 
En tom papperstub, gjord för hand, stop-
pades i maskinen, som formade en länk av 
tetraförpackningar. Hela Å&R:s styrelse 
samlades och fick se att systemet fungerade.

Det bildades nu ett nytt 
bolag, som fick namnet 
Tetra Pak. Styrelsen fick 
följande fyra ledamöter: 
Ruben Rausings söner 
Hans och Gad  Rausing, 
Erik Torudd och Harry 
Järund. Denna grupp 
skulle nu lösa problemet 
med att förpacka vätska 
i en pappförpackning, 
något som ingen i hela 
världen tidigare hade 
gjort. 

Kenya var först
För det första måste pap-
peret beläggas med något lämpligt plastma-
terial. Polyeten hade framställts i USA, men 
fanns bara som råmaterial. Det skulle ta nio 
år innan det fanns en färdig plastfilm att 
belägga papperet med. För det andra skulle 
nu en riktig maskin för produktion tas fram. 
Det blev min uppgift, och till min hjälp fick 
jag Kunkels tre ingenjörer. På pressklippet ur 
Bohusläningen 1951 kan man se hur maski-
nen fungerar (se sidan 14). Kartongtuben 
kommer ner ovanifrån, backar klämmer åt 
tuben och tetraedrar bildas. Backarna dras 
runt av kedjorna. De backar, som klämmer 
åt vinkelrätt mot dem som syns på bilden, 
har lyfts undan, för att man skall kunna se 

hur maskinen fungerar. Mjölken fylls på 
ovanifrån och backarna snörper av en halv 
liter i varje förpackning. Vätskeytan befinner 
sig en bit ovanför översta backen. På så vis 
kommer ingen luft in och det blir möjligt att 
förpacka mjölk helt aseptiskt (utan en enda 
bakterie) och i så fall kan mjölk förvaras 
lång tid utan kylning. Detta kom att bli en 
revolution för mjölkhanteringen i u-länder. 
Kenya blev det första land, som prövade 
det nya systemet. 

Erik Wallenberg fick idén, att man kunde 
använda vätesuperoxid för aseptiken, men 
det hade också ett företag i Schweiz, Alpuras, 
kommit på och fått patent för. Tetra Pak 
fick betala royalty till Alpuras för att få 
använda metoden. Kemiska formeln för 
processen är mycket enkel: H

2
O

2
 –> H

2
O+O. 

Slutprodukten blir vanligt vatten och en 
fri syreatom, som reagerar så häftigt med 
bakterierna, att dessa dör. (Syreatomerna 
i luft uppträder parvis i molekylform O

2
.) 

Papperet besprutas med vätesuperoxid, 
mjölken är pastöriserad och man har ett helt 
aseptiskt system.

Maskinen blev klar långt innan det fanns 
något lämpligt papper, men Ruben Rausing 
var mån om publiciteten och beordrade en 
pressvisning den 18 maj 1951. Det blev en 
dramatisk pressvisning. Förpackningarna 
läckte som såll och för att dölja detta, vätte 
vi bandet med våtmedel och lät bandet med 
tetraedrar sluta i en intilliggande lokal. Här 
vadade personalen i vatten och skyfflade 
undan förpackningarna så fort de kunde. 
Senare bjöds journalisterna på mjölk ur 
tetraedrar, men dessa var tillverkade för hand. 
Den första förpackning, som kom ut på 
marknaden, var endecilitern för grädde. Den 
introducerades i Stockholm och Nyköping 
i november 1954. Vi gjorde så småningom 
maskiner för sex olika storlekar. Den största 
var enlitern. Denna var alltför stor och läckte 
i längdskarven. Jag löste problemet med att 
lägga en plastremsa över skarven. Det fanns 

Harry Järund, Ruben Rausing och Erik Wallenberg. Arkivbild
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dock inget företag, som tillverkade sådana 
remsor, så jag erbjöd mig att tillverka dem 
på företaget Inventing i Fjällbacka, som 
broder Ingmar och jag startat två år tidigare. 
Hans Rausing gav mig skriftligen tillåtelse 
att göra detta.

Geniala maskiner
Jag kommer nu till hur Inventing kom till. 
På min semester sommaren 1956 besökte jag 
Skredsvik, där min bror Erland var arbetsledare 
på det stora bergrumsbygget för krigsfartyg. 
Man höll just då på med armering av taken, 
och jag tyckte det såg onödigt krångligt ut. Väl 
tillbaka i Fjällbacka gjorde jag en anordning 
för takarmering på mitt sätt. Ett plåtbleck 
formades så som på bilden. Blecket stoppades 
in nederst i hålet, ett fint rör fördes upp, så 
att luften kunde komma ut, cement sprutades 
in och armeringsjärnet pressades slutligen på 
plats. Blecket hindrade cementen att rinna 
ut. Jag demonstrerade metoden i Skredsvik 
veckan därpå och det blev omgående antaget. 
Vi tog patent på systemet och kallade det 
Injekto. Arne Fredlund stansade stoppblecken, 
Vicke Widelius tillverkade cementsprutor och 
Ingmar reste runt och sålde systemet till gruvor 
och bergrum. Vi levererade hundratusentals 
stoppbleck. Patentet har nu gått ut, men 
metoden används fortfarande. Det var viktigt 
att Inventing redan var ett etablerat bolag, som 
kunde ta emot en beställning av remsor från 
Tetra Pak. Företaget anställde sedan duktiga 
ingenjörer, varav Sten Nilsson blev den förste 
och som sedan länge var min närmaste man 
på Tetra. Han följdes sedan av flera andra och 
tillsammans har vi skapat geniala maskiner för 
olika ändamål. Vi gjorde förpackningsmaskiner 
för bröd åt KF, termometerskydd åt Astra mm. 

Tätningsremsan, blev den slutliga lösningen 
på läckageproblemet. Plastfilmen ur vilken 
remsorna skars ut blev alltmer komplicerad 
i framställningen allteftersom kraven ökade. 
Volymerna av remsor ökade år för år och till 
sist trängde den ut all annan tillverkning.

Den första remsmaskinen placerades i 
Ingmars affär, i den del där Kapten Falcks 
krog nu bakar pizzor. Efter hand fylldes 
affären och fyra andra hyrda lokaler med olika 
maskiner, och 1962 blev det dags att bygga 
den första delen av nuvarande fabriken. 1972 
krävde Tetra Pak att remstillverkning även 
fanns i något annat land. Man var rädd för 
att t.ex. en brand eller en strejk, skulle kunna 
påverka hela koncernen. Tetra Pak hade 
blivit allt mer beroende av tillverkningen i 
Fjällbacka. Vi byggde då en fabrik i Hjörring 

på norra Jylland, som nu är lika stor som 
den i Fjällbacka. Men all utveckling sker 
fortfarande i Fjällbacka. De senare decen-
nierna av Inventings utveckling, har letts av 
min son Erik.

1958 gick tetraedern för första gången med 
vinst. Fram till dess hade all utveckling och 
försäljningsorganisation mm betalts av Å&R 
och banklån. Samma år var tetramaskinen 
färdigkonstruerad, med automatisk packning 
av tetraederna i specialkonstruerade korgar. 
Mitt arbete med teramaskinerna var därmed 
avslutat. Detta år började också utvecklingen 
av en fyrkantsförpackning den sk. ”Tetra-
Brik”-en, som kom att sluka all vinst från 
tetraedern plus att man 1965 tvingades sälja 
Å&R. När sedan även Tetra-Brik kunde göras 
aseptisk blev Tetra Pak ett av världens mest 
lönsamma företag.

Tetra Pak tvingades tills sist, p.g.a. EU-
reglerna att överta remstillverkningen i 
Fjällbacka och köpte därför Järund Inventing 
1993. Men namnet behölls i Tetra Pak 
Inventing.

Nedtecknat av Anders Järund

20 augusti bröts ett fönster upp i Fjällbacka 
turistinformation. Tjuvarna visste exakt vad 
de skulle göra. De tog alla kassor och mynt, 
dvs bara kontanter. De rörde inget annat. 
De lämnade frimärken, böcker och biljetter. 
Troligen tog det dem 5 min att gå in och ut.

Det är första veckan som det är mörkt längre 
tid på torget i Fjällbacka. Korvkiosken stänger 
tidigare och det gör också restaurangerna. 
När det blir mörkt går folk och lägger sig.

Kommunen har kostat på ett fint torg, men 
har inte pengar att underhålla belysningen. 
När det blir midnatt i andra halvan av augusti 
får man lita på månen. Natten till måndagen 
regnade det.

När hamnvakten upptäcker  inbrottet 
kontaktar han oss och vi ringer polisen. Det 
är klart de inte behöver komma med sirener, 
men jag trodde att de inom någon dag skulle 
visa sig och undersöka det hela.

Tisdag morgon ringer jag för att höra om 
de tänkte komma. Nej, om det inte fanns 
feta fingeravtryck eller blod var det ingen 
idé. Jag frågade vad vi kunde göra för att 
förhindra inbrott i framtiden. Du får väl 
sova där, föreslog polisen.

Men vad gör jag när någon kommer? Jo, 
jag kan tända och hoppas att de försvinner. 
I fortsättningen ska vi alltså utrusta oss med 
basebollträ och bo i vårt hamnkontor och 
turistinformation. Vår 7-årige son tyckte att 
det verkade dumt.

Susanne Hadenius-Granqvist

Insändare: 
Var är polisen?



 • Fjällbacka-Bladet • December 2001 • Nr 91 •   1�

Det senaste tillskottet är den rejäla vapensköld 
med elbelysning som vägverket på initiativ 
av Anders Torevi och Köpmannaklubben satt 
upp i rondellen mellan Dinglevägen och 
Föreningsgatan. Föreningen för Fjällbacka 
har tillsammans med Köpmannaklubben, 
Tanums kommun samt en insamling till 
en 70- årsjubilar bekostat skylten och dess 
belysning. 

Motivet på vapenskölden symboliserar 
handel, fiske och sjöfart. Överst seglar en robåt 

Fjällbackas vapensköld 
på nya rondellen

Fjällbackas tilltalande vapen har fått stor användning. Vi ser det på flaggor, i 
affärsentréer, på föreningsprotokoll och i tryck av olika slag. I Fjällbacka-Bladet har 
det t ex funnits med ända sedan nr 2.

under sprisegel – en spetsgattad båttyp 
som en gång var typisk för Fjällbacka och 
byggdes där av Justus Åkerström. Den 
nedre delen av skölden upptas av en 
merkuriestav, handelsguden Mercurius 
symbol, omgiven av fiskar. Handeln 
och sjöfarten har varit betydande och 
är ännu, minst sagt, intensiv sommartid. 
Vad gäller sjöfarten dominerar de stora, ofta 
långväga, segeljakterna och motorkryssarna. 
För många år sedan var Fjällbacka den tredje 
eller fjärde största utförselhamnen norr 
om Lysekil. Den stora betongbryggan på 
Planarne vittnar om denna tid. Vapenskölden 
finns att köpa som dekal till hemmet, båten 
eller bilen på FFF:s årsmöten.

Algot Torewi berättar i en artikel i Fjäll-
backa-Bladet nr 44 1978, om vapenskölden 
och om dess tillkomst. Det var municipalfull-
mäktige, som för att hugfästa 50-årsminnet 
av municipalsamhällets tillkomst 1898, 
uppdrog åt en kommitté, bestående av Östen 
Hedenfjell, Evert Waldner och Hilding Edesten, 
att arbeta fram ett förslag till vapensköld. Av 
Algots artikel att döma skedde detta mycket 
snabbt och väl och efter några turer med 
Riksheraldikerämbetet kunde vapenskölden 
stadfästas den 3 december 1948 med konung  
Gustav V:s gillande.

Hod 

Faktaruta
Heraldiska vapen fastställs 
sedan 1734 av Riksheraldikerämbetet, 
numera Statsheraldikerämbetet, en avdelning 
under Riksantikvarieämbetet. Ett heraldiskt 
vapen beskrivs i ord och kan till skillnad från 
ett varumärke avbildas på olika sätt av olika 
konstnärer. Därför varierar många vapens 
utformning och ger en spegel av tidens tolk-
ning genom århundraden.

Fjällbackas vapen är fastställt med följande 
beskrivning enligt Kungl Maj:ts resolution 
ovan: ”Sköld, delad av silver, vari en blå 
båt med hissade segel, och av blått, vari 
en merkuriestav, på vardera sidan åtföljd 
av en stolpvis ställd fisk av silver med röd 
beväring (därest dylik skall komma till 
användning), den högra vänstervänd”.

AT

Nya skylten i kvällsbelysning. 
Foto: Hans Schub

www.fjallbacka.com
— Din kajplats på internet —
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Om inte så har Ni missat att vara på Bad-
holmen tisdagar och torsdagar mellan 9 
och 10. Då har nämligen Susanne Hadenius-
Granqvist lett Qigong hela sommaren. 
Susanne, som ni är vana att möta på Turist-
byrån, är legitimerad sjukgymnast och även 
utbildad i Qigong. Vad detta ord innebär 
har jag slagit upp och där står: ”gammal 
kinesisk ledande metod, som utövas genom 
meditativa rörelsemönster”. Jag deltog själv 
bara 3 gånger, men det fanns flitiga, som var 
med hela sommaren. Att göra dessa rörelser, 
där andningen har stor betydelse, gav mycket 
mer än jag någonsin trott. Har tidigare bara 
hört talas om Qigong och sett lite på TV. 
Rörelserna har namn som t.ex. ”Björnen 
som vrider sig i månens sken” mm. Susanne 
började med uppmjukning, sen Qigong och 
avslutade med avslappning allt detta till 
vacker musik. Tänk att i långsam takt få 
både motion och ett inre lugn på samma 
gång! Att sen ta ett dopp i salta böljan var 
inte alls fel. Susanne är en kunnig ledare 
och det märks att hon känner för Qigong. 
Som pricken över i hade Susanne ordnat 
med avslutning vid Virholmens fyr. En egen 
reflektion har jag gjort och det är att Qigong 
påverkar vädret, för solen sken alla gånger. 
Inte så dumt om det är sant. Hoppas att 
Susanne återkommer nästa sommar också, 
för då kommer i alla fall jag att deltaga 
och förhoppningsvis många andra. TACK 
Susanne för en oförglömlig sommarupple-
velse!

Karin Isaksson

Har Du sett tranan som 
breder ut sina vingar i 
sommar?

Det var i själva verket Bo, som 1956 tog 
initiativet till att bilda en förening, som skulle 
försöka att vända den katastrofala utvecklingen 
i samhället. Fisket var på nedåtgående och 
stenindustrin var nedlagd sedan några år. 
Skulle Fjällbacka bli en sommarort, som 

Bo Reichenberg
I och med sommarens årsmöte har Bo Reichenberg gjort sitt i FFF:s styrelse. 
Bo har medlemsnummer 1, vilket antyder att han är den förste medlemmen i 
föreningen. Det är han också.

var öde på vintern? Föreningens huvuduppgift 
blev därför att försöka få industri till Fjäll-
backa. En interimsstyrelse bildades av Harry 
Järund, Sylve Larsson, Wilhelm Fredlund, Sten 
Kallin och Bo själv. 

Insatserna från föreningens sida på detta 
område blev relativt blygsamma. Däremot 
kom några av medlemmarna, däribland Bo, 
att starta egna företag. Den främsta uppgiften 
för föreningen kom istället att bli utgivandet 
av Fjällbacka-Bladet. Som sekreterare i 
föreningen åren 1956-68 blev Bo en flitig 
skribent i vår tidning. 1991 kom han tillbaka 
till styrelsen som sekreterare och fortsatte att 
skriva utmärkta artiklar.

Antalet medlemmar har stigit från 170 
år 1956 till över 700 år 2001. Tidningens 
omfång har också vuxit med åren. Bo och 
hans hustru Kerstin åtog sig att lägga alla 
dessa tidningar, som skulle skickas ut till 
medlemmar, i kuvert. Det blev åtskilliga 
kilon, kanske ton med åren. Tack, för dina 
insatser Bo!

FFF

Bo Reichenberg. Foto: Anders Torevi

Visste du att…

Florö har fått sitt namn från fornvästnordis-
kans flár som betyder stor, vid yta. Detta 
stämmer med öns plana, flata form.

trinissla har tre uddar och namnet är sam-
mansatt från tri och hnitla som betyder tre 
respektive tagg eller spets.

dyngö som är en av de högsta öarna har 
fått sitt namn från dyngia som även fanns 
med i formsvenskan och som betyder hög 
eller kulle.

… ur Ewa Schubs uppsats ”Ortnamn berät-
tar” från 1991.

Gynna våra annonsörer
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Bli medlem i FFF
Årsavgift: 100kr. Du får två nummer 

av Fjällbacka-Bladet i brevlådan

Anmälan till: 
John Johansson, 

Fyrmästargatan 10 
450 71 Fjällbacka
Tel:0525- 317 56, 

E-post: sko-john@telia.com

eller via formuläret på: 
www.fjallbacka.com/fff

Sökte en lugnare livsmiljö – 
öppnade ett vandrarhem

Det lyser åter från Åldersro. Pia och Mikael Hansson har givit liv i huset och driver det 
nu som ett vandrarhem och pensionat.

Vi kan alla historien om Åldersro, det hus 
som fjällbackaborna en gång tack vare ett 
omfattande ideellt arbete arbetade ihop 
pengar till (se tidigare artiklar i denna 
tidskrift). De senaste åren har fastigheten 
stått tom men kommunen sålde fastigheten i 
våras till Pia och Mikael Hansson, Kungälv.

Mikael och Pia känner Bohuskusten väl 
efter åtskilliga seglatser upp och ner som-
martid. Fjällbacka och Väderöarna har 
många gånger varit målet. Mikael arbetar 
på Räddningstjänsten i Göteborg och 
som brandman och dykare har han därför 
tillbringat mycket tid på Storö. Där har sedan 
många år Räddningstjänsten i Göteborg 
ett av husen.

Familjen, som också består av barnen 
Johanna och Mattias, har en tid sökt efter en 
tillvaro som ger dem mer tid för varandra; 
livet i staden blir oftast stressigt. Då de i 
våras fann att Åldersro var till salu slog de 
till direkt, och efter en lyckad första som-
marsäsong beslutade de att flytta permanent 
till Fjällbacka. Mikael har kvar sin anställning 
i Göteborg och pendlar samtidigt som Pia 
avslutar sin specialpedagogutbildning. Till 
vandrarhemmets verksamhet ska nästa vår 
också läggas en 41-fots segelbåt som Mikael 
bygger. Den ska användas i charter för 
exempelvis vandrarhemmets gäster.

Redaktionen önskar familjen Hansson 
lycka till med satsningen!

Hans Schub

Pia och Mikael Hansson med barnen Mattias och Johanna. Foto: Anders Torevi 
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Peter är född 1962 och bodde sina två 
första levnadsår på mormor Agnes Karlssons 
pensionat på Hamburgö och flyttade därefter 
till Fjällbacka där han bodde till skolstarten. 
Sen gick lasset vidare till Göteborg och 
sedermera Lerum. Allt sedan dess har han 
varit Fjällbacka trogen varenda sommar 
och bor där numera minst halva året. 
Om man skall försöka 
hitta estetiskt begåvade 
i släkten hamnar man, 
enligt Peter, hos far-
morsfar Ragnar Set-
terlind och dennes son 
David, som både bl.a. 
snidade trätavlor och 
byggde modellskepp. 
På frågan om målar-
skolor och konstut-
bildningar svarar han:  
–Åke Skiölds teck-
ningsskola minns du 
säkert, baksidan av alla Året Runt och 
Fantomen. Det var min start och jag var 
nog i tolvårsåldern, sedan var det mest 
självstudier, det finns hyllmeter med diverse 
korrespondenskurser i bokhyllan.

Efter att under sjuttiotalet träget förkovrat 
sig illustrerade han 1980 - 84 ett antal skiv-

omslag. Två album 
med proggruppen  
Motvind samt ett 
antal okända förmå-
gor. Mest uppmärk-
sammade var ändå 
två singlar och LP:n 
”Wings of tomor-
row” med Europe, 
skivan som kom 
året innan klassi-
kern ”The Final 
Countdown”.  Även 
om Peter inte helt 
håller med mig så 
anar  jag  en de l 
influenser av Roger 
D e a n ,  e n  a v 
70-talets stora kon-
volutillustratörer. 
Sedan 1994 lever 
han helt  på s in 
konst, även om han 
s o m  h a n  s j ä l v 

uttrycker det ”extraknäckte tolv år på 
Trägår´n”, innan den brann 1994. 

En ö blir till
Peter började ställa ut i slutet av 80-talet, 
men det dröjde till 1989 innan sviten av 
öarna startade. Allt var en slump. Janne 
Gunér och Lim Moberg hade galleri 

ovanpå nuvarande Café 
Bryggan och fick se ett 
papper som Peter klott-
rat på under ett telefon-
samtal. Klottret var en 
underlig ö och idén var 
född. Sedan dess har 
det blivit över hundra 
original samt ett tjugo-
tal grafiska blad i 200– 
300 exemplars upplaga 
med de underfundiga 
öarna. 
Även om favoritstilen 

är gouache, en mer täckande variant av 
akvarell, målar han också akryl och olja, gör 
illustrationer  och grafik. Lasse Lundbergs 
bok ”Skrönor och Sanningar” är ett exempel 
på Peters illustrationer. Några lerskulpturer 
i ösviten har det också blivit men inget 
att prata högt om enligt honom själv. 

Peter Engberg –
”Ö – något mer än en vokal!”

Alla har vi sett hans underfundiga öar. Många av oss känner Peter väl men för att gå 
på djupet med denne fjällbackakonstnär börjar vi väl från början.

Utställningar, egna och blandutställningar 
har han hållit i bl.a. Stockholm Göteborg, 
Uppsala, Oslo, Uddevalla och Norrtälje. 
Sedan får vi naturligtvis inte glömma 
väggmålningarna på Café Bryggan och Warf 
36 i Trollhättan. Har ni förresten tänkt på 
att ölglasen på Bryggans vägg ökar med 
ett varje år?

Improvisationslyrik och barnbok
Numera tillbringar Peter somrarna i Fjäll-
backa med att, förutom att naturligtvis måla, 
fiska makrill samt under sena kvällar enligt 
egen utsago –”under inflytande av Café 
Bryggans sortiment framföra avantgardistisk 
improvisationslyrik”, gärna med samma 
kraftiga barytonstämma som farfar Elon 
hade. 

För tillfället är det dock ett helt annat 
projekt som är mest spännande. En barnbok 
för ”barn som kan läsa och upp till runt 
tio år”. ”Kålan och det stora krabbfisket”, 
heter den och handlar om Kålan som fiskar 
tillsammans med Karl-Elof. Alla eventuella 
likheter med nu levande fjällbackabor är en 
ren slump, som det heter. Boken skall vara 
klar under 2002 ”om Gud vill och byxorna 
håller” som Peter uttrycker det. 

Till sist kan jag inte låta bli att citera en 
konstkritiker som efter en vernissage, med 
glimten i ögat, beskrev ö-tavlorna som. 
”Friska bilder från en inte lika frisk hjärna”. 
Ett citat som Peter med humor använder i 
sin marknadsföring.

 
Text och foto: Anders Torevi

Peter vid sin väggmålning på Café Bryggan.
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De hade startat i början på maj från Ham-
burg för att inviga en ny cykelled, North Sea 
Cycle Route. Ena gruppen cyklade väster 
om Nordsjön och ”vår ” grupp cyklade öster 
om. Alla möttes i Aberdeen, Skottland efter 
ca 2 månader. Totalt blev det 5942 km, lika 
långt som Sverigeleden.

Varje kommun de cyklade igenom fick ta 
emot dem och göra gratisreklam för sitt 
område. Vi tog med dem på en båttur och 
bjöd på nykokta havskräftor och öl från 
Grebbestad bryggeri. Lasse Lundberg och 
Curt-Erik Holmqvist spelade på bryggan, 
när Mira lämnade hamnen. Solen sken och 
alla var glada. På kvällen åt de som ville 

North Sea Cycle Route
Den 25 maj kom ett brokigt följe cyklandes ner för Galärbacken. Det var tyskar, 
italienare, svenskar, en spanjor och en skotte.

”North Sea Cycle Route”- cyklister tillsammans med Susanne Hadenius-Granqvist, femma från 
vänster, före avfärd till Vitlycke. Foto: Hans Schub.

pasta på Café  Bryggan och provsmakade 
Guinness och Kilkenny på Everts.

Lördag morgon hade de övertalat mig att 
cykla med till Vitlycke museum som var 
nästa stopp. Kommunalrådet från Strömstad 
med fru mötte upp från nästa kommun. I 
strålande solsken och frisk sydvind lämnade 
vi Fjällbacka. Alla cyklade i sin takt, för 
några tyckte att det gick för fort och andra 
för långsamt. Det var ett vackert landskap 
som visade sig från sin bästa sida när vi 
hade vinden i ryggen. Trafiken lyste med sin 
frånvaro och vi kunde prata med varandra.

Gruppen hade haft vissa problem att hålla 
samman och där fanns många starka viljor. 

Fjällbacka 2001-09-05

Hej min Vän, hur har du det en sådan här 
tidig höstdag i storstaden?

Här ute på landet är det bara fint, just idag 
skiner solen och det ser ut att bli en sån där 
fin höstdag med klar hög luft, havet ligger 
alldeles stilla, som en spegel kan man 
säga. Har just intagit en kopp kaffe ute på 
altanen, bara suttit och njutit av solen och 
förhoppningarna på den nya dagen… ibland 
kan man ju sitta och drömma sig bort och 
hoppas att vara någon annanstans, men det 
gjorde jag inte denna morgon. Det var på 
något sätt tillräckligt med det som fanns just 
här och nu. Egentligen var det bara en enda 
sak som fattades… Du min vän… om du 
varit här hade allt varit fulländat… Men det 
är väl som det brukar med oss människor 
vi kan inte få allt just när vi vill, vi får stilla 
oss och vänta.. längta.. trängta.. efter vissa 
saker och upplevelser.

Vad skall jag göra tycker Du? Ska jag gå 
en golfrunda på 18 hål eller ta sista turen 
med båten i skärgården? Åka ut och sätta 
sig på en brygga i lugn och ro hos någon 
sommargäst, strosa runt på en ö… och bara 
finnas till liksom…

Nu när alla har åkt hem till staden igen kan 
man ju göra som man vill i skärgården.

Eller åka till golfbanan och invänta någon 
”vuxen” att gå med, vid denna tiden är 
det ju oftast bara de som har tid att spela. 
Kanske få ett liv berättat för sig av denna 
”vuxna” människa… som någon sagt ”varje 
människa är en berättelse”.

Hösthälsningar från en medelålders man som 
borde gå till jobbet...

Insändare i form av 
en betraktelse:

Jag pratade med Bob från Edinburgh och 
han tyckte att det var ett bra projekt. 
Sverige var backigt att cykla i, med många 
naturupplevelser. Man kan välja att cykla 
olika delar, det som man helst vill se. Det 
ingår många båtturer också. Under som-
maren har vi haft ca 100 personer som har 
cyklat en delsträcka.

NSCR består av följande sträckor: Neder-
länderna 409 km, Danmark 801 km, Sverige 
396 km, Norge 1130 km, Skottland 1242 
km, England 1057 km och Tyskland 907 km. 
Mer att läsa om rutten finns på hemsidan: 
www.northsea-cycle.com.

Susanne Hadenius-Granqvist
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Thorsten Waldner, min far, kom tidigt i 
Lotsverkets tjänst. Vid knappa 17 års ålder 
fick han börja som eldare på Lotsverkets 
tjänstefartyg ”Göteborg”. Efter några år 
som eldare och därefter som fyrbiträde på 
fyrskeppet ”Grisbådarna”, kom han i början 
av 1911 som fyrbiträde till Väderöbod.

Mamma, Blenda Johansson-Waldner, var 
född 1886. År 1905, vid 19 årsålder, utexa-
minerades mor från Göteborgs Privatsemi-
narium som lärare efter ett års studier. Efter 
någon tid i Hasselösund sökte mor arbete 
hos Lotsverket som lärare vid ”Lotsbarns-
skolan”. Efter tjänstgöring på bl.a. Måseskär, 
Hamneskär (Pater Noster) och Skrivareklip-
pan utanför Varberg, kom mor till Väderö-
bod, troligen 1912. På Väderöbod bodde då 
två familjer med många barn, Uhrberg och 
Gyldén. Dessutom två ungkarlar, pappa och 
Ragnar Hållberg (farbror Ragnar). Om den 
tiden kan man läsa i Artur Uhrbergs bok 
”Skisser från Väderöarna”. 

Mor och far träffades alltså på Väderöbod. 
Dom förlovade sig sommaren 1913 och gifte 
sig i september samma år. Året 
därpå, i augusti 1914 bröt första 
världskriget ut, med allt vad det 
förde med sig. En tid skulle fyren 
vara släckt. Väderöbod blev mörk-
lagt. Det blev knappt med mat 
sedan många livsmedel ransonerats 
och människorna levde i stor oviss-
het om vad som hände. Radio 
fanns inte och tidningar fick man 
bara efter landresorna. Den 12 
augusti 1916 föddes jag. I början av 
1917 blev fyrvaktarebefattningen 
på Väderöbod ledig. Far sökte och 
fick platsen. 

Väderöbod
Väderöbods fyrplats ligger i sydväs-
tra delen av ögruppen Väderöarna. 
Själva ön är mellan 8 och 9 hektar, 
mest berg. Klyftor genomkorsar 
ön i flera riktningar, mest SV-NO 
och SO-NV. I botten av de många 
klyftorna är det mest kullersten, 
åtminstone närmast vattnet. Längre 
från strandlinjen finns mera sand 
och grus och även en del grönska. 
Gräs och blommor av olika slag 

Att växa upp på en fyrplats 
För en unik dokumentation av livet på en fyrplats under 1900- talets första decennier 
har vi att tacka Albert Waldner. Hans minnesbilder och kunskaper är ett bidrag till 
kustkulturens historia. Ur en längre uppsats har vi fått Waldners tillstånd att välja 
några avsnitt för en artikelserie i Fjällbacka-Bladet. Varsågoda!

växer också på andra ställen, där det samlats 
en del jord. Av blommorna minns jag 
särskilt strandpilten (trift), strandglim, gula 
fetknoppen, som bildade små mattor på 
berghällarna och maskrosorna som kunde få 
långa rör till stjälkar. Av maskrosstjälkarna 
kunde vi göra halsband och små rörled-
ningar, sugrör m.m. Men mest beundrade 
jag strandpilten. Den kan växa på en nästan 
slät berghäll. Det behövs bara en liten 
spricka i berget så att en rot kan komma 
ner. Sen blir det som en liten kudde av 
barrliknande blad och på släta, runda, klena 
stänglar sitter sedan de halvklotformade 
blommorna och lyser i sin fina ljusröda färg. 
Mera om skärens blommor och andra växter 
kan du läsa i ”Skisser från Väderöarna”.

Flera små vattendammar finns men det kala 
berget dominerar. Av de många klyftorna 
går flera ut i havet, men några goda hamnar 
bildar dom ej. Därtill är klyftorna för små. 
Bäst i det avseendet är Bohålet, men det 
ligger tyvärr på sydvästsidan av ön. Bergen 
stupar nästan undantagslöst brant i vattnet.

Det dagliga livet
Fyrpersonalens främsta uppgift var, helt 
naturligt, att hålla fyren lysande och linsap-
paraten roterande på rätt sätt. Fyren skulle 
tändas senast 15 minuter efter solens nedgång 
och släckas tidigast 15 minuter före solens 
uppgång. En tabell över solens upp - och 
nedgång under året, hängde i fyrrummet. 
Fyren skulle sedan passas natten igenom. 
Under semesterperioden på sommaren räckte 
det med två vaktpass per natt. Den tredje 
mannen hade frinatt. På vintern delades 
natten in i fyra vakter.

Vaktpassen ”roterade” så att alla fick sin 
del av ”tändvakt”, 8-12, ”hundvakt” och 
morgonvakt. Varje vaktpass avslutades med 
att vakthavaren gick upp i fyrrummet och 
såg till att allt fungerade på rätt sätt. Sedan 
”drog han upp lodet”, som drev urverket 

till linsapparaten. Så var det dags att 
väcka näste man.
Enligt en gammal instruktion skulle 
vakthavaren vistas i fyrrummet hela 
vakten, men var vädret hyggligt och 
inget krånglade, räckte det i regel att 
hålla ett öga på linsapparaten genom 
ett fönster i bostaden. På vintern skulle 
en vedkamin hållas brinnande. Det 
fick ju inte bli för kallt och ogästvänligt 
i fyrrummet och rutorna i lanterninen 
fick inte isa igen. 
Efter släckning på morgonen skulle 
linsapparaten dammas av med en 
fjädervippa och tygkappor hängas upp 
på linsapparaten och på lanterninens 
insidor. Linserna kunde annars fung-
era som väldiga brännglas. Så skulle 
fotogentanken fyllas och en ”gaffel” 
läggas på plats så att lod och urverk 
stannades. Allt skulle vara klart för 
tändning när kvällen kom. Fyrmästa-
ren hade en timme kortare vakt än 
övriga under vinterhalvåret. Men han 
skulle också svara för dagboken och 
sköta kontakten med distriktsexpedi-
tionen i Göteborg. I fyrrummet låg 
en dagbokskladd och där skulle varje 

Insidan av linsglasen. Foto: Olle Olsson 

John ”Joel” Johansson och Axel Pålsson utanför fyrrummet. 
Foto: Göteborgs-Bild
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man fylla i sin vakt. Mest blev det bara 
klockslag för början och slut samt namnet, 
men det kunde t.ex. också stå ”fyren släckt” 
kl. 1.35-1.44 för brännarbyte”.

Dagboken renskrevs sedan av fyrmästaren 
och varje vakt bestyrktes med vederbörandes 
namnteckning. I dagboken 
antecknades också uppgifter 
om utförda arbeten, landresor, 
vissa sjukdomsfall samt vikti-
gare händelser och iakttagel-
ser på och kring fyrplatsen. 
Det kunde bl.a. handla om 
stormskador, tät tjocka, riklig 
förekomst av vrak (oftast från 
däckslaster som gått överbord) 
och annat noterbart. Av far-
tygshaverier minns jag bara 
ett enda. Det var ett mindre 
norskt ångfartyg, som i tät 
tjocka och stark ström, gick på 
Skälgrundet 1½ distansminut 
sydost Väderöbod. Ingen män-
niska kom till skada, vädret 
var lugnt. Nödsignaler från 
ångvisslan hördes. Pappa och 
en man till gick ut med fyrbå-
ten, sedan det klarnat så pass 
att haveristen blev synlig. Det 
var mot kvällen. Även lotsarna 
från Väderöarna kom till plat-
sen. Besättningen följde med 
lotsbåten, bara skeppskatten 
blev kvar ombord. På morgo-
nen var ångaren borta. Den hade glidit 
av grundet och sjunkit. Den lokaliserades 
aldrig, vad jag vet. Olyckan noterades givetvis 
också i dagboken.

Om det blåste minst 14 m/s skulle detta 
noteras plus alla förändringar i vindstyrka 
och riktning . Det kunde se ut så här. ”15 
jan. kl. 11,25 fm. sydsydväst 7, kl. 1,30 
em. sydsydväst 8, kl. 2,40 em. sydväst 9” 
o.s.v. tills det stillnade. Allt i sina kolumner 
för datum, klockslag, vindriktning och 
vindstyrka. Vindstyrkan angavs i Beauforts 
skala där 0=stiltje, 7=kuling, 10=storm och 
12=orkan. 

Varje natt skulle dessutom göras ”observa-
tioner över fyrars synbarhet”. Det gällde 
Ursholmen, Hållö och ett par småfyrar i 
södra delen av Sotefjorden. Den renskrivna 
dagboken, storm- och kulingrapporten samt 
observationer över fyrars synbarhet sändes 
till distriktsexpeditionen. Kladdarna låg kvar 
på fyrplatsen.

Utedasset blåste omkull
På vardagarna måndag till fredag var det 
vid behov arbetstid, i regel 9-12 fm. (På 
eftermiddagarna sov karlarna oftast middag 
för att ta igen nattvakterna). Mest var det 

underhållsarbeten på lotsverkets bostads- 
och uthus, som började bli gamla. Gångvä-
gar med trappor och räcken krävde sitt 
underhåll. Tjänstebåten skulle skötas om 
och rustas på samma sätt som alla andra 
båtar. Efter svåra stormar blev det ofta skador 

på tak, fönster och staket m.m. Det blev 
reparationsarbeten. En gång minns jag att 
det fyra rum långa utedasset blåste omkull. 
Det lade sig så att säga på rygg. Vår hink var 
tursamt nog nytömd. Dom andra hade inte 
den turen. Huset restes, ställdes tillbaka, 
reparerades och försågs med en rejäl stötta 
till en bergklack strax bakom.

På somrarna var det ibland arbeten på 
fyren. Det var rostknackning och - skrapning 
samt målning med blymönja och rödbrun 
täckfärg. Mesta arbetet utfördes från stegar 
och ”båtsmansstolar.” En båtsmansstol ser 
ut ungefär som en rejäl gungbräda, där man 

sitter och dinglar med benen. Den hissas 
upp med en kraftig talja, två block och en 
lina. Övre fästpunkt var i altanen, räcket 
eller underredet. Höjdskräck hörde jag aldrig 
talas om. Endast rejäla sjömansmässiga 
knopar och fastsättningar fick förekomma. 

Lotsverket höll arbetskläder av 
grovt och styvt vitt tyg. Den vita 
färgen övergick snart nog fläckvis 
i andra kulörer.
Fyra gånger varje månad fick 
tjänstebåten (fyrbåten) användas 
till landresor. Första fyrbåten 
jag minns var en lång och smal 
gråmålad båt byggd på kravell. 
Den hade flat botten och två 
kraftiga slingerkölar. Motorn var 
en ”Avance”, som gick på fotogen. 
När den blivit varmkörd skulle 
den också ha en liten vattentillsats, 
något som höjde effekten. Den 
smala båten gick fort, efter dåtida 
mått, i gott väder. I sidsjö slingrade 
den betänkligt, trots slingerkö-
larna, och med sjögång förifrån 
slog det så att det small under 
bottnen. Då var det säkrast att 
sakta farten.
Omkring 1930 fick Väderöbod 
en ny fyrbåt av kostertyp, byggd 
på Nestor Nilssons lilla båtvarv i 
Strömstad. Det var en klinkbyggd 
ekbåt, ungefär 20 fot (6 meter) 
lång. Botten var helt kopparklädd. 

Båten stod ju mest på sin bädd uppe på land 
och det var viktigt att den inte torkade isär 
och blev läck. Motorn var en råoljemotor 
från Skandiaverken i Lysekil. Segel fanns 
ständigt till hands.

Den nya fyrbåten kunde också komma in 
i Bohålet om så behövdes, något som var 
omöjligt med den tidigare, betydligt längre 
båten. Vid hård nordlig eller ostlig vind och 
sjö kunde Kranhålet bli omöjligt att anlöpa. 
Den gamla träkranen i Bohålet (fars egen) 
blev då utbytt mot den förut nämnda 4 tons 
kranen, så att fyrbåten kunde tas upp på land 
även i Bohålet, om så blev nödvändigt.

Båtunderhåll vid kranen i Bohålet ca 1925. Foto: Dan Samuelsson
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På Lovisas café
En landresa krävde i regel två man, åtmins-
tone höst och vinter. I god tid hade alla 
hushållen skrivit sina inköpslistor. En eller 
två stora ”knäppetinor” av trä och en 15 
liters mjölkspann per hushåll bars ner och 
ombord i fyrbåten. Tjänstepost och privatpost 
samlades ihop och las ner i en unikabox. 
”Längan” av galvaniserad kätting gjordes i 
ordning. En kätting ner i kölen, en föröver 
och en till vardera låringen kopplades samman 
med var sin schackel. Krankroken krokades 
i, surringar lossades, stöttor togs undan 
och båten sjösattes. Medan den firades stod 
blåslampan på och 
så fort båten flöt bar 
det iväg.
Väl framme i Fjäll-
backa lämnades lis-
torna in i respektive 
affärer. Sen blev det 
ett spring mellan 
posten, olika små-
affärer och andra 
uträttningar. En 
kopp kaffe eller en 
öl samt ett par smör-
gåsar på Lovisa Gus-
tavssons café sma-
kade bra innan allt 
stuvades ombord. 
Mattinorna var ofta 
tunga , mjölkspan-
narna var inte heller 
så lätta. Så var det 
dags för hemresa. Det var bara att hoppas på 
hyggligt väder så att landning blev möjlig. 
Och det gick för det allra mesta. Någon 
gång hände det dock att vädret slog om och 
medförde övernattning i Fjällbacka eller på 
Väderöarna.

En gång, då vi med pappas båt ”Pirat” 
var på hemväg med hela familjen ombord, 
började det blåsa upp på allvar när vi var strax 
innanför Florö. Far lade till vid Hästvom. 
Vi hade en del sängkläder ombord, möjligen 
var vi på hemväg från semester eller efter 
en skoltermin. John Juliusson kom ner på 
bryggan, far frågade om några kunde få 
övernatta i hans båt, det var trångt i vår. 

Vi blev bjudna att ligga i hans hus, det kan 
man kalla gästfrihet. Dagen efter hade det 
stillnat och sjögången lagt sig så pass att vi 
kunde åka hem.

Vid något enstaka tillfälle hände också, att 
när landfararna väl var framme vid fyrplatsen, 
så var det omöjligt att komma i hamn. En 
utväg kunde då vara att gå till Åldermans pall. 
Pallen var uppkallad efter en lotsålderman 
(senare lotsförman) på Väderöarna, som gärna 
lade till där vid besök på Väderöbod. Där 
gick man med fören så nära det tvärbranta 
berget som möjligt, och när båten av en våg 
lyftes upp i jämnhöjd med pallen kunde mat-

tinor, mjölkspän-
ner och folk langas 
iland. En tågstropp 
var försäkringen 
mot missöde. En 
man fick förstås 
stanna ombord och 
gå med båten till 
Väderöarna för att 
a vvak t a  bä t t re 
väder.
Fyrbåten hissades 
alltid upp direkt 
efter landresorna, 
utom vid de tillfäl-
len den måste gå 
till Bohålet. Var det 
sjögång och ”ia”, 
eda, fick både folk 
och last åka med 
upp i kranen.

Ville man in till Fjällbacka eller någon 
annanstans utöver de ordinarie resorna 
blev det med egen båt. Det hände mest på 
sommaren eller annars i perioden av vackert 
väder. När det gällde att förutse vädret för en 
landresa fick man, före radions tidevarv, förlita 
sig till tecken i naturen och till barometern. 

Radio 1925
Omkring 1925 fick vi en radiomottagare 
till Väderöbod. Det var en donation från 
en givare i Stockholm, till den fyrplats på 
västkusten, som låg ensligast till. Det blev 
Väderöbod. Radion var utrustad med spolar 
och rattar och två par hörlurar. Den drevs 

med två batterier, ett torrbatteri på ungefär 
100 volt och ett anodbatteri, som måste 
laddas då och då. Torrbatteriet, även kallat 
glödströmsbatteriet (om jag minns rätt) skulle 
kopplas in med flera sladdar i olika uttag. 
När batteriet började sina, kunde man testa 
de olika cellerna med hjälp av en glödlampa 
till en ficklampa. Förbi tömda celler kunde 
man sedan kortsluta med en metalltråd och 
så gick det ett tag igen. Ville fler än två lyssna 
vändes en hörlur ut och in, och så satt man 
öra mot öra och njöt av musiken eller något 
annat program.

Radion ställdes upp på fyrmästarens kontor 
och så fick familjerna lyssna var sin dag 
i tur och ordning. Sedan talade man om 
för de övriga de viktigaste nyheterna och 
naturligtvis väderutsikterna för västkust – 
och vänerlandskapen. Jag vill minnas att det 
hette så redan då. 

Väderleksrapporten var viktig, främst 
om landresa planerades och under hum-
merfisket. 

Signalering
Radion innebar att vi fått en enkelriktad 
förbindelse med omvärlden, dock inte när det 
gällde mera närliggande saker. Behövde ett 
viktigt meddelande sändas, och vädret gjorde 
det omöjligt att lämna fyrplatsen, hissades 
en särskild signal i flaggstången. Signalen 
observerades av Väderölotsarna, som svarade 
på samma sätt. Meddelandet sändes sedan 
med hjälp av semaforflaggor och en kraftig 
kikare för att se att allt uppfattats rätt. 
Kommunikationen fungerade naturligtvis i 
båda riktningarna. En förutsättning var att 
signalutbildat folk fanns på båda platserna.. 
Tursamt nog var en del lotsar och fyrfolk 
krigsplacerade på signalstationer längs kusten, 
och var alltså utbildade i signalering.

Omkring 1930 fick vi telefon på Väderöbod. 
Den hette Väderöarna 1c, och var placerad 
i fyrmästarens förstuga. Lotsplatsen hade 
telefon tidigare, och nu drogs en kabel ut 
till fyrplatsen. Den landades i Kranhålet. 
En dykare lade den tillrätta på den del den 
kunde få känning av sjögången. Sista biten 
klamrades den fast i en naturlig ränna i berget. 
Det föll på min lott att dra luftpumpen åt 
dykaren. Det gick lätt så länge dykaren var 
på grunt vatten, men tyngre och tyngre ju 
djupare han gick. Timpengen var 25 öre. 
Telefonen innebar nästan en revolution för 
folket på Väderöbod. För oss barn var det 
väldigt högtidligt att få prata i luren.

Det var det nog för dom vuxna också i 
början. Att telefonen senare bidrog till att en 
tjänst drogs in var förstås inte lika positivt. 

Fortsättning i nästa nummer

Kranhålet med hissad båt. Foto Olle Olsson

Albert Waldner
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En av sommarens heta musikstunder var 
poptrion Da Buzz spelning på ZanziBar den 
17 juli. Bandet kommer från Karlstad och 
spelar en soulig discomusik, s.k. feel-good 
pop. Få av oss som lyssnar på radio har nog 
undgått singlarna ”Do you want me” som 
sålt platina i Sverige och uppföljaren ”Let me 
love you” som sålt guld.

Internationella framgångar
Bandet består av sångerskan Annika Törnqvist 
med en mycket personlig och kraftig röst. 
Annika har via kyrkokörer och en pianolära-
rinna till mamma en gedigen musikalisk 
grund. Per Lidén är gitarrist och låtskrivare 
och har tidigare jobbat som musikproducent 
med egen studio. Pier Schmid spelar keyboard 
och sax samt sköter samplingen. Jazz och 
soulälskande musikläraren Pier har också 
tidigare varit nöjeschef på Jäger i Karlstad.

Trots att bandet bara har två år på nacken, 
har man förutom framgångarna i Norden 
också lyckats bra i andra delar av Europa med 
stora listframgångar i exempelvis Belgien. 
Debutalbumet ”Da Sound” som kom oktober 
2000 har även släppts i Asien och japanerna 
har, lite likt ABBA, tagit gruppen till sina 
hjärtan. Under juni månad var det därför 
asienturné med spelningar i Tokyo, Hiroshima 
och Nagasaki. Månaden innan var det turné 
i USA så nog hamnade Fjällbacka i gott 
sällskap. Massor med folk var där, många fick 
vända i dörren när stället var ”fullknökat” 
och stämningen var hög. Härligt med stora 
artister på fjällbackakrogarna också! ”Mer 
drag åt folket”.

Anders Torevi

Da Buzz på ZanziBar

Det blev ingen Lundell eller GT-karne-
val på Kajen i år, vilket tydligt märk-
tes i samhället. Men vet ni att ett av 
Sveriges hetaste band just nu var här 
och spelade?

Da Buzz från CDn Da Sound. Pressbild
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I år fiskade 93 stora och små deltagare upp 
798 krabbor i skiftande storlekar. (Rekordet 
från 1997 ligger på 1242 st).

Som vanligt, så var intresset för tävlingen 
mycket stort både bland alla påhejande 
släktingar och bland turisterna i centrum. 
Till trivseln på torget bidrog Örjan Torstens-
son, som sponsrade tävlingen, genom att 
ställa upp som konferencier.  Och medan 

De bästa resultaten i varje klass:

Klass 1 (tom 11 år ) – 47 deltagare fiskade 
totalt 378 krabbor
1:a Linus Oscarsson, 34 krabbor
2:a Anna de Verdier, 26
3:a Rebecka Kahlman, 21

Klass 2 (12 till 17 år) - 19 deltagare fiskade 
totalt 210 krabbor
1:a Malin Carlsson, 43 krabbor
2:a Nathalie Aronsson, 38
3:e Isabella Johansson, 37

Klass 3 (barn med vuxens hjälp) - 22 delta-
gare fiskade totalt 172 krabbor
1:a Linus Hogbäck, 22 krabbor
2:a Gustav Hallberg, 18
3:e Victor Friis-Liby, 13

Klass 4 (vuxna) - 5 deltagare fiskade totalt 
38 krabbor
1:a Johan Björkqvist, 18 krabbor
2:a Fredrik Carlsson, 13
3:e Jessica Hartung, 4 

Nästa sommar blir det preliminärt krabbmete 
onsdagen den 17 juli.

Resultat från 
krabbmetetävlingen

Årets tävling gick som vanligt av stapeln den 3:e onsdagen i juli, den 18 juli. 
Vädergudarna ordnade fint väder, men förra årets rekord på 129 tävlande kunde 
man ändå inte slå.

funktionärerna räknade krabbor, så underhöll 
Örjan med musik och sång. Ett mycket 
uppskattat inslag, som vi hoppas kan bli 
en ny tradition!

FFF:’s styrelse  vill här genom Karin Isaks-
son och Eva Björving i tävlingsledningen 
framföra ETT VARMT TACK till alla de 
sponsorer på orten, som även i år så givmilt 
ställde upp och skänkte så många fina priser 

eller tjänster. Det var verkligen roligt, att vi 
också i år kunde dela ut priser till samtliga 
deltagare. Det uppskattades  otroligt mycket 
av de tävlande!

Tack även till Björn Berg, Margareta 
Lundgren och Per Björving, som modigt 
hjälpte till att räkna alla krabborna, till Göran 
Björving, som hjälpte till  att hålla ordning 
på protokollet, och till Arne Carlsson, som 
övervakade att allt gick rätt till vid metet. 
Tyvärr upptäcktes i år tendenser till fusk. 
(Någon började fiska innan startskottet gick. 
Och någon tog fiskehjälp av utomstående.) 
Men Arne ingrep och i år utdelades bara 
varningar. Men vi hoppas, att vi i framtiden 
skall slippa liknande fall.

Eva Björving
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Deltagarna var 680, varav ca 100 juniorer, så 
bottennoteringen med totalt ett 60-tal fiskar 
var en stor besvikelse. Vi sade i fjol att 1200 
makrillar var ett dåligt år när vi jämförde med 
2500 året dessförinnan, men detta...

Hur som helst blev det en tävling där spän-
ningen fanns kvar intill sista sekunden. Segraren 
hade två makrillar och alla som hade fått upp 
en hade ju bara en fisk kvar till segerchans. 
Första fisken fick hemmahoppet Leif Gren och 
totalsegrare blev Rödhammars stolthet Hans 
Kallin, som med endast två makrillar säkrade 
resan till Washington. Undrar om inte detta 
var tidernas mest värdefulla makrillar!

Man kan heller inte undgå att nämna den 
underbara stämning som rådde i Fjällbacka 
denna dag. Mängder med folk innan tävlingen, 
massor som väntade iland, när båtarna kom 
tillbaka från fisket. Kvällen, stilla och med 
medelhavsvärme, fullt på alla krogar och 
uteserveringar. Musik, skratt och glada män-
niskor överallt. Gudarna vet om inte detta var 
årets skönaste dag?

Sist men inte minst. Ni skulle sett Segrar-
Hans då han tillsammans med familjen gick 

Makrill VM

Hans Kallin. Foto: Karin Lönberg/STNB.

mot båten efter invägningen. Klart var att 
han vunnit och en bit innan snäckan kunde 
han inte hålla sig. Upp i luften for fikakorgen, 
händerna rakt upp i sergergest och ett jätte-
vrål. 

Under året kördes sex tävlingar, varav två i 
hamnbassängen med dispens från 5-knops 
gränsen. Utöver klubbmästerskapet räknades 
en Grand Prixserie där alla tävlingarna 
ingick. Resultaten blev:

Fjällbacka Kid Master Race (KM)
1. Thomas ”Stim” Johansson
2. Janne Jenelin
3. Jonny Spindel

GP-serien: 
1. Thomas ”Stim” Johansson, 9p
2. Kalle Kahlman, 8p
2. Anders Torevi, 8p

Ladys Race: 
1. Patricia Jenelin
2. Annika Novenius
3. Pernilla Skalsky

Kids Race: 
1. Christoffer Leon
2. Anton Torevi
3. Jacob Borre

Anders Torevi

Varför så dyster Robert Achberg? Du åkte ju ut 
mot segraren (undertecknad). Sjöräddningens 
dag 26/5. Foto: Hans Schub

Pristagarna i Fjällbacka Kid Master Race. 
Janne Jenelin 2:a, Jonny Spindel 3:a och 
segraren Thomas ”Stim” Johansson vilken också 
vann GP-serien 2001. Foto: Hans Schub

Resultat 2001:
1. Hans Kallin, Rödhammar 2 st
2. Mikael Gustavsson, Hamburgsund 2 st
3. Elisabethe Gustavsson, Trollhättan 2 st
Första fisk: 
Leif Gren, Fjällbacka
Största fisk: 
Peter Schmidt, Staffanstorp, 998g
Minsta fisk: 
Peter Ejenstam, Göteborg
Bästa Dam:
Elisabethe Gustavsson, Trollhättan
Bästa Junior: 
Alexander Bergholtz, Göteborg
Bästa yrkesfiskare: 
Alf Gustavsson
Bästa tremannalag: 
Oscar II Sportfiskeklubb, Fjällbacka

Anders Torevi

Sommaren hängde i ännu en dag. 
Varmt och stilla, om än grått i skyn 
och därigenom mycket ström i vatt-
net.

Kidmaster- 
resultat
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Vadå? Undrar kanske en del av läsarna. Är det 
inte ”den” Tomas som brukar lira på Galären? 
Är han golfproffs? Jovisst, så är det. Tills i 
år har det största intresset varit musiken och 
mycket rock- och irländsk folkmusik har vi 
hört till Tomas sång och gitarr. Visst är golf 
och rock en kombination som är lite ovanlig, 
men Willie Nelson och Alice Cooper, som 
bäst fyra i handicap, är andra som lyckats med 
blandningen, utan att nu för den skull driva 
jämförelsen med dessa herrar vidare. Golfen 
har dock alltid funnits där, och det under lång 
tid använda  begreppet ”lovande” kanske till 
viss del beror på att den tidigare varit just 
nummer två.

Genombrottet på Orust
Helgen innan midsommar lär dock vara en 
helg Tomas sent skall glömma. Även om han 
var och spelade första kvalet till Europatouren 
i fjol, var det nu som genombrottet kom. 
Orust Open, en tävling i den s.k. Minitouren 
som är en mindre del av Teliatouren, lockade 
med 11500 kronor till segraren samt en hel 
del rankingpoäng i Sverigelistan. Efter en helt 
otrolig runda på lördagen med 62 slag, tio 
under banans par och nytt banrekord, hade 

Tomas Järund – 
Golfproffset vi väntat på

Att Fjällbacka Golfklubb både har en underbar bana och mycket ”trivselgolf” är vida 
känt, men dom riktigt stora tävlingsframgångarna har låtit vänta på sig. Tills nu…

tillfälle. Slutkvalet sker senare i höst i Marbella. 
Vi får återkomma till detta i nästa nummer.

Det måste vara rätt skönt att veta att om 
det rasar ihop en tävling kan man ju alltid 
åka hem och spela golf med morsan, syrran 
och brorsan eller kanske ta med farsan och 
gitarrerna och lira lite på någon pub.

Anders Torevi

Tomas Järund Foto: Monica Järund

Tomas en ledning med tre slag före närmaste 
konkurrent. Slutet blev nervöst, endast ett 
slag skiljde ett tag. Men  med en avslutning 
med en eagle och en birdie på 17:e respektive 
18:e hålet säkrade han segern med 201 slag 
före Oscar Bergman, Boden, 204 slag.

Späckat program
Minitouren ger förvisso mindre rankingpoäng 
för en seger än vad storebror Teliatouren ger, 
men efter segern i Orust Open klev Tomas 
ändå upp en bra bit och låg efter sommaren 
runt 40 i Sverige. Kul för Fjällbacka inte minst 
då det inte finns några andra i grannklubbarna 
som spelar på tourerna, om man undantar 
Peter Gustavsson Orust GK som spelar i 
Europa på Challange-touren. Peter kom för 
övrigt femma i Orust Open.

Efter Orust bar det av till en inbjudnings-
tävling i Belgien, där han slutade sjua och 
sedan har det rullat på i högt tempo. Säsongen 
från mitten av april till slutet av september 
gav endast ett par lediga helger.

I skrivandet stund är Tomas åter i England 
för att försöka kvala in till Europatouren. 
Ett kval som är indelat i tre omgångar, där 
spelarna går vidare eller åker ur vid varje 

Som en liten uppfölj-
ning till förra vinter-
numrets artikel om den mycket lovande 
friidrottstjejen från Fjällbacka kommer här lite 
resultat från säsongen i flickor 12 år.

Bäst i distriktet, Bohuslän/Dal, är hon bl.a. 
i höjd med 1.42m, kula 10,75m och diskus 
25,41m. På 200m har hon tiden 28,39 vilket 
faktiskt är bättre än bästa tjejen i 14-års klassen 
i både Bohuslän/Dal och Göteborg. Inte illa 
av en 12-åring. Längdhoppet har seglat iväg 
till 4,88m vilket är bland de fem bästa i Sverige 
i åldersklassen och i paradgrenen 60m har 
hon klockats till 8,30 vilket är sverigetvåa eller 
blir det kanske etta? För stark medvind kan 
komma att stryka årets bästa tid.

Vi återkommer förhoppningsvis med nya 
lysande tider, höjder och längder i framtiden 
också.

AT

Elin
Jarenfors 
kutar
vidare
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Vi kan nu, utan att skryta, konstatera att 
Fjällbacka har en av Sveriges finaste banor. 
Ett långsiktigt arbete med att förbättra 
banan har nu börjat ge resultat. Harry 
Järunds gamla idé med ytdräneringar på 
vattensjuka områden har gjort nytta och 
banans kondition är bättre än någonsin.

11.000 greenfee
Banan får mycket beröm från gästande 
spelare, vilket medför att antalet betalande 
gäster ökar, och i år troligen passerar 11.000. 
Detta ger naturligtvis ökade intäkter som 
kan användas till att ytterligare förbättra 
banan. 

Juniorsatsning
Styrelsen, med Erik Järund som ordförande, 
har i år gjort en ordentlig satsning på juniorer 
bosatta i Tanums kommun. För närvarande 
har detta gett ca 25 ungdomar som, under 
tränare Ture Erikssons ledning, och viss 
fadderverksamhet, skall satsa på golfen. Vissa 
av dem är enligt uppgift mycket lovande.

Klubbmästerskapet
KM är en höjdpunkt på tävlingssäsongen 
där alla ålderskategorier kämpar om den 
åtråvärda KM-titeln.

Resultat Herrar: 
Juniorer: Henric Namander 
Seniorer: Marcus Erkenstam 
H-35: Håkan Pettersson 
H-45: Lennart Malm 
H-55: Hans Lundberg 
H-65: Åke Hugosson 
H-75: Göte Lundblad 
Foursome: Andreas Adolfsson/Nils Olsson

Resultat Damer: 
Juniorer: Julia Grünewald 
Seniorer: Ann Sandersson 
D-40: Karin Thorell 
D-50: Anita Nyberg 
D-60: Kerstin Ellioth
Foursome: Jenny Olsson/Nina Kilbrink

Hummergolfen
Av tradition spelas alltid hummertävlingen 

Rapport från 
Fjällbacka 
Golfklubb

i härligt golfväder, och även i år blev det så. 
Drygt 250 spelare får vara med och det är 
en folkfest flera dagar ute vid Anråsälven. 
Fjällbacka höll sig väl framme med seger i 
både A- och B-klassen genom Christer Lind/
Peter Klarqvist resp. Gudrun Österberg/Arne 
Sandelin. De 130 nykokta humrarna såg 
läckra ut och vi gratulerar alla pristagare.

Vinterspel
Många golfare vill förlänga säsongen och 
helst spela året om. Fjällbacka Golfklubb 
har blivit något av en föregångare i detta. 
Banpersonalen har tidigt preparerat speciella 
vintergreener, vilket gör spelet både intressant 
och utslagsgivande. Utslagsmattorna finns 
på plats för att spara våra grästees när frosten 
sätter in. Förutsättningarna för åretruntspel 
är mycket goda. Får vi mycket snö, ja då 
finns ju röda bollar.

Hans Lundberg
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Flera jämna matcher och många unga grabbar 
i laget gör att det ändå inte ser alldeles mörkt 
ut inför framtiden. Timo Jörgs målvaktsspel 
har hört till ljuspunkterna. Juniorerna blir 
fysiskt starkare och flera av dem kommer att 
bli naturliga A-lagsspelare redan till våren. 
Johan Palm och Gunnar Nordeby får då 
konkurrens i skyttet.

Ungdomssektionen kan klubben fortsätta 
att glädja sig åt. Både pojkarna och flickorna 
har ställt upp med tre lag. Bohusläns fotbolls-
förbund har plockat ut flera av flickorna 
till sina sammandrag. Yvonne Ekström, 
sektionens ordförande, nämner Elin Elg, 
Christine Sävervall, Maria Karlsson och bland 
12-åringarna Sofia Palm. Bland pojkarna 
dominerar idrottsfamiljen Palms 16-årige 

Fjällbackas stora löfte Niklas Palm. Foto Lena Palm

Niclas. Han spelar numera också 
i landskapslaget, där han varit 
lagkapten. Den som sett honom 
noterar vilken fin balans han har 
i sina rörelser och att han har 
den blick för spelet som krävs för 
att individuell skicklighet skall 
komma laget till godo. Bra skott 
hör också till hans kvaliteter 
och han kan redan dominera ett 
mittfält. Vi följer honom med 
intresse framöver. Liksom hans 
bror Johan och Petter Polson, 
som vann juniorlagets skytteliga, 
Erik Spindel och de andra unga 
lovande. 
Till försommaren blir det fot-
bollsskola igen för de yngsta. 
Veckan före midsommar räknade 
den förra året in 60 barn från 
låg- och mellanstadiet. Än så 
länge är det alltså inget fel på 
återväxten!

Tomas Forser

Juniorerna växer 
och ungdomarna  
glänser
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Framtiden för SSN. Bakre raden Andreas Nilsson, Tin Li, Johanna Schub 
och Sara Falkenberg. Främre raden: Ellen Torstensson, Erin Gustavsson, Joel 
Torstensson, Alfred Sävervall och Kristin Ulfstad. Foto: Hans Schub

Sommarens fina väder har gjort det möjligt 
att segla som aldrig förr.

I seglarskolan har man kunnat segla nästan 
varje dag och antalet deltagare  i skolan har 
varit rekordstort. SSN:s seglarskola verkar 
bara bli mer och mer populär och våra lärare 
Urban, Anders, Björn, Ellen och Kristin, 
har fått mycket beröm av både elever och 
föräldrar.

Tävlingsverksamheten har varit intensiv 
med dels våra egna regattor och dels med 
den nystartade Nolhotteserien, som är en 
tävling mellan klubbarna i Norra Bohuslän. 
I serien har de fem klubbarnas regattor för 
Optimistjollar, Laser Standard och Laser 
Radial ingått.

SSN-seglarnas resultat  i Nolhotte-
serien:

Laser Standard: 2) Daniel Uttgren, 6) 
Andreas Pettersson, 15) Göran Blom, 16) 
Jan Västernäs.

Laser Radial: 1) Anders Billberg, 4) Björn 
Strömberg, 5) Robert Mattsson.

Optimist: 1) Karin Billberg, 5) Matilda 
Västernäs,, 8) Amanda Västernäs, 9) Louise 
Ulfstad.

Lag: 1) SSN Fjällbacka 2) SSSS Hamburg-
sund 3) SSS Strömstad 4) SFS Hunnebostrand 
5) BJK Grebbestad.

Brett deltagande
Fjällbackaseglare har också deltagit i många 
andra regattor. Bland annat i Sveriges största 
Optimistjolletävling ” Lilla Tjörn Runt” , där 
barnen seglar mot varandra i åldersklasser.

Årets Lilla Tjörn Runt gick i hårt väder 
med 9-11m/s och två av våra verkliga fram-
tidslöften, Joel Torstensson och Sara Falkenberg 
gjorde sin första stora tävling. Enbart att 
ta sig runt på banan var en prestation och 
placeringarna var dessutom mycket bra i den 
stora konkurrensen.

SSN har en del sommarseglare som repre-
senterar andra klubbar under vår och höst, 

men som seglar för SSN på 
sommaren och som fått 
sin seglingsfostran i vår 
klubb. Två av dessa som-
marseglare har varit med 
och representerat Sverige i 
olika landslag. Robert Matts-
son i klassen Laser Radial, 
seglade ungdoms VM i Bar-
celona och Amanda Väs-
ternäs var med i Nordiska 
mästerskapen i Optimist i 
norska Bergen. Även om 
de kvalificerat sig för dessa 
tävlingar i sina hemmaklub-
bar, ser vi dem som våra 
seglare och är väldigt glada 
att ha dem som medlemmar 
i SSN. Det är överhuvudtaget bra och trevligt 
med alla sommarmedlemmar som höjer nivån 
på seglingen i klubben, inspirerar våra egna 
seglare och sporrar till bättre resultat.

Det har i stort sett varit en lyckad och trevlig 
seglingssäsong. Enda missräkningen har varit 
det låga antalet kölbåtar i våra tävlingar. Åtta 
båtar på Väderöarna Runt i fantastiskt fint 
seglingsväder är bedrövligt dåligt. Vi skall 
på olika sätt försöka öka intresset för denna 
tävling och återkommer till detta í nästa 
nummer av Fjällbacka-Bladet.

Trevligast har utan tvekan varit responsen 
från Fjällbackabarnen och deras föräldrar 
på den nybörjarsatsning vi påbörjade i våras 
och som Annelie Torstensson skriver om 

här nedan. Det är också tack vare Stig och 
Annelie Torstenssons insatser under hela 
nybörjarseglingen, som resultatet blivit så 
lyckat. Dessutom har Ellen Torstensson och 
Kristin Ulfstad fungerat som alldeles utmärkta 
lärare för nybörjarna. De har både tagit hand 
om själva seglingen och sett till att barnen 
haft kul. 

Nybörjarseglingen är väldigt viktig för 
klubbens framtid och vi kommer att fortsätta 
till våren igen på samma sätt som i år.

Det är bara att hoppas att vintern går fort 
förbi, så att vi  kan börja segla igen. Tack alla 
för en fin seglingssäsong.

Åke Billberg

SSN säsongen 
2001

Det är inte bara kappsegling det gäller, utan 
att lära sig om vindar, vatten, strömmar och 
respekt för havet. Men framför allt att kunna 
ta sig fram på sjön utan motor. 

Hur skall vi göra för att locka till oss barn 
och ungdomar till vår fina seglarklubb, när 
det finns så stort utbud av aktiviteter idag? 

Många kanske är rädda och tycker att det 
verkar farligt när båten lutar. Föräldrar 
kanske skakar på huvudet och tycker att det 
är alldeles för dyrt att segla. 

Vi på SSN har under några år bjudit ut 
skolan på en ”prova-på-dag” med segling. 
Det har varit mycket uppskattat och de flesta 
barn har tyckt att det var roligt att segla. 
Men sen då…

Jo, i år bestämde vi oss för att fortsätta med 
träningsseglingar på helgerna. Det blev ett 
stort intresse och ett trettiotal barn kom och 
ville vara med. 

Intresset för segling går som allt annat 
i vågor. Vi har haft ett stort gäng aktiva 

optimistseglare som nu har växt ur sina båtar, 
men vi hoppas att de fortsätter med andra 
klasser. Vi vill ju gärna ha litet nya barn som 
tar över, och i sommar, tack vare vår extra 
satsning, så har det blivit några nya seglare. 
Jag minns själv, när det var juniorseglingar 
ute på Musöfjorden på 70-talet, hur Gösta 
Sandersson och Ragnar Lundblad – båda nu 
döda – kämpade i ur och skur med alla oss 
ungdomar. Det var en härlig tid med mycket 
gemenskap och kompisanda bland alla. Jag 
önskar att också våra barn kan få uppleva 
detta. Segling ger minne för livet.

Annelie Torstensson

P. S.

Vi har haft en stor aktivitet på våra måndags- 
och torsdagsträningar under hela sommaren. 
Förutom det ordnar SSN varje sommar 
högsommarregatta, Fjällbackalyset och 
Väderöarna runt.

Segla – 
en kunskap att ha med sig hela livet. 
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Konstnären i havsbandet

 
Tryck: Munkreklam AB, Munkedal 2001

När säsongen är slut och skärgården börjar överges, finner 
Britt Philipson lugn och koncentration i sin ateljé på Fläskö. 
Under sommaren går hon på ön och samlar intryck och lagrar 
upp sina inre förråd av ljus och färg för de bilder, som hon 
arbetar med resten av året. 

På Fläskö är hon sedan länge delårsboende, och dagligen hör 
hon Stellan på Nolhôtten skarva och berätta om huset, där 
nobelpristagaren The Svedberg bodde och satt och funderade 
på sina teorier om molekylarrörelsen. Det köptes senare av 
hennes föräldrar och nu är det hon som äger det. Britt tycks 
vara måttligt road av det närgångna intresset, när turistblick-
arna hänger över det välproportionerliga gulockramålade 
skärgårdshuset strax intill sandstranden. 

Överhuvud taget är hon inte en av dem som pockar på att 
bli uppmärksammad. Hon målar i det tysta och det har blivit 
åtta separatutställningar genom åren, men det är ändå inte 
många som känner hennes konst. Inte tillräckligt många om 
man betänker dess kvaliteter. I Fjällbacka ställde hon ut på 
”Konstsilon” 1997.

Jag går ännu med starkt syn- och känslointryck av en nygjord 
bild hon visade, när vi gjorde ett strandhugg hos henne i slutet 
av augusti. Det var en olja med mättade färger som tycktes 
sväva lätt över duken. Ett slags stilla begrundan av en natur utan 
dekorativa inslag, orörd och ändå påtaglig. Bilden kan kanske 
kallas abstrakt i sitt formspråk. För mig framstod den som starkt 
konkret i sitt sätt att sila fram ett landskaps karaktär.

Att vara där
Britt Philipson hade sin senaste utställning 
på Galleri Stenlund i Stockholm för ett 
år sedan och hon visar oss den ansedde 
kritikern Stig Johanssons mycket posi-
tiva recension i Svenska Dagbladet. 
Han inleder sin text med att citera 
konstnärinnans egen beskrivning av 
hur hennes arbete växer fram. De 
vackra och talande formuleringarna 
kan gott citeras igen: ”Att länge 
vistas mycket nära havet påverkar 
min känsla av närvaro. I den käns-
lan kan det okända synas som det 
enda självklara. Mina målningar 
är inte avbildningar av landskapet 
utan ett uttryck för känslan av att 
vara där.”
Precis så är det, skriver Johansson. 
Hon ser djupt och länge in i det 
som är och upptäcker därför mer 
än dess yta. 

Text: Tomas Forser, Foto: AT


