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Ledare

En unik tidskrift

I förra numret av Fjällbacka-Bladet medverkar arton skribenter. 
I detta nummer tjugosex stycken. Unga, medelålders och 
pensionärer. Helårsboende och delårsboende.

Vi vill att tidskriften skall kunna upplevas som en mötesplats för alla som har intresse för 
Fjällbacka, dess kulturhistoria, natur och näringar. Vi driver inte några särintressen utan 
försöker verka för föreningens syften med allt det som ryms inom dem.

Kustsamhällenas existens som något mer än sommaridyller och reträttplatser för stressade 
storstadsbor är starkt hotade i en tidsepok, där det kustnära fisket har stora svårigheter att 
ge en ny generation utkomst. Så ser det ut inte bara efter Bohuskusten. Förhållandena är 
likadana på Danmarks västkust t. ex. Tidigare vitala samhällen förvandlas till spöksamhällen 
vintertid och lyxiga idyller sommartid. Snart minns ingen de basnäringar som hållit 
dessa orter levande.

Fjällbacka är lyckligt lottat på det sätt att här finns ännu ett näringsliv som ger arbete 
också åt unga människor. Fjällbacka-Bladet startade en gång i tiden som ett forum för att 
främja detta näringsliv. Den inriktningen måste fortfarande vara ryggraden i föreningens 
verksamhet. Den museala verksamheten är värd all heder, men den är meningslös om den 
inte är en del av en levande miljö. Blandad giv är därför vår politik. Gammalt och nytt. 
Tradition- javisst, men bara om den låter sig förenas med förnyelse. Bevara kan aldrig vara 
ett mål i sig. Vi kan inte gå framåt med ansiktena ständigt vända bakåt. Därför vill vi i ökad 
utsträckning nå yngre läsare i samhället, intressera dem för både det som är Fjällbackas 
historia och dess olika möjligheter i framtiden. Men helt säkert är också att det bland de 
sommarboende i samhället finns många som på intressant vis skulle kunna ge perspektiv på 
Fjällbacka och dess möjligheter. Vi efterlyser också dem bland våra skribenter. Vi försöker 
komponera tidskriften så att dess tilltal blir brett och rymmer allt vad samhället har av 
identitet, gemenskap och nya initiativ.

Att vår linje har föreningsmedlemmarnas och andras stöd framgår av att tidskriften nummer 
efter nummer ökar antalet sålda exemplar. Vi har gott och väl passerat tusen exemplar nu. 
Det är nog rekord i sitt slag. En tidskrift som Bonniers Litterära Magasin (BLM) som har hela 
Bonnierkoncernens status och resurser bakom sig går i en upplaga på ung. 3000. Nordens 
äldsta kulturtidskrift, Ord & Bild, ligger i samma storleksordning. Akta er!

Vi välkomnar nya skribenter i såväl gamla ämnen som nya och udda. Men vi ser gärna 
att insända bidrag inte överskrider de normalformat som är lättast att redigera snyggt. Det 
innebär att artiklar som är längre än 4-5000 tecken är svåra för oss att ge plats i tidskriften. 
Fjällbacka-Bladet är en unik tidskrift. Inget annat samhälle efter kusten har mäktat med att ge 
orten ett liknande torg för åsikter, tradition och förnyelse. Jag vet att man på andra orter litet 
förvånat har riktat blickarna mot Fjällbacka-Bladet. Snart femtiårsjubilerar tidskriften. Låt oss 
hjälpas oss åt att göra den fortsatt angelägen för allt fler läsare.

Tomas Forser
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Från Årsmötet

Liksom tidigare år har en stor del av fören-
ingens arbete bestått i att utge två nummer av 
Fjällbacka-Bladet. Datortekniken fortsätter 
att förändra tidningens utseende till det 
bättre. Därutöver har följande verksamhet 
bedrivits:

1. En krabbfisketävling anordnades onsda-
gen den 18 juli och samlade 93 deltagare, 
som drog upp 798 krabbor.

2. En Fjällbackakväll anordnades tisdagen 
den 24 juli. I ett fullsatt församlingshem 
berättade Harry Järund historien om Tetra 
Pak. 

3. Tre guidade ”kulturvandringar” 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 en trappa upp till och vand-

Föreningen för Fjällbacka 
Verksamhetsberättelse 2001-2002

ringsled på Veddeberget, skylting fram till 
leden och Kungsklyftan, orienteringstavlor 
om leden samt att utforma skyltar på äldre 
hus, som kan ge upplysningar om när 
det är byggt, ev. användning, ägare etc. 
Arbetet med dessa projekt har fortsatt under 
verksamhetsåret.

5. Föreningen har givit ekonomiska bidrag 
till Turistinformationen, bryggdansen, 
Skärgårdens Dag, reparation av Ingrid 
Bergmans byst och ett särskilt stort bidrag till 
Samhällsföreningen, totalt 34 000 kr.

Föreningen hade 865 medlemmar den 10 
juni 2002, en ökning med 43. 

Föreningens ekonomi är god.

Fjällbacka den 9 juli 2002.

Styrelsen

Årsmötet 2002 ägde rum tisdagen den 9 juli 
i Församlingshemmet. Kvällens ordförande 
Anders Järund ledde mötet vant och skickligt 
inför 32 deltagare, som trotsat det vackra 
sommarvädret.

Både antalet föreningsmedlemmar och 
tidningsupplagan har fortsatt att öka. 
Förnyelsen av tidningen, som började för 
två år sedan, och hemsidans information 
om FFF och ”Bladet” tycks alltjämt bära 
frukt. 

Årsmötet valde Karin Isaksson, Anders 
Järund och Annelie Torstensson till styrel-
semedlemmar i två år – omval av alla tre. 
Vidare beslöt årsmötet att minska antalet 
platser i styrelsen med två (den utökades 
med två platser år 2000). Beslutet skedde 
efter en sluten omröstning, som föregicks av 
en diskussion, där Inger Rudberg var starkt 
kritisk till förslaget. Hon förespråkade en 
varsam renovering till bostäder i interiören 
samt en ev. tillbyggnad bakom till ytterligare 
bostäder.

Anders Järund valdes till FFF:s ordförande 
under ett år – omval. Revisorer och valbered-
ning avtackades och omvaldes. 

Årsmötet informerades om kulturvand-
ringar, krabbmetetävlingen och Fjällbacka-
kväll (läs separata rapporter om de två 
sistnämnda på annan plats i tidningen).

Under punkten ”Övriga frågor” togs frågor 

upp om hedersledamotskap, störande musik 
från krogar, asfaltbeläggningen på Allégatan 
och skylt (pil) nedanför Kungsklyftan – 
frågor som lämnas till styrelsen för vidare 
behandling. Punkten dominerades av en 
diskussion om gamla kyrkskolan som enligt 
Inger Rudberg bör bevaras oförändrad för 
att bebyggelsemiljön runt om skall kunna 
räddas. 

Ordföranden avtackade de två avgående 
styrelseledamöterna Inger Rudberg, 20 år 
i styrelsen och Hans Odin, 7 år som FFF-
sekreterare. Efter mötet och det efterlängtade 
”kaffe och bulle” som ordnades av Annelie 
Torstensson, informerade Rosita Jansson, 
ordförande i Fjällbacka Frivilliga Brandkår, 
och den nyvalde brandkårschefen Torbjörn 
Gustavsson om brandkåren och om utryck-
ningar under året. Så här larmas vår brandkår: 
Ring först 112 (SOS-centralen och invänta 
svar) och därefter 323 33, Fjällbacka Frivil-
liga Brandkår.

Kvällen avslutades med en mycket uppskat-
tad kortfilm från badortslivet i Fjällbacka 
1926. Trevliga kommentarer till filmen 
nedtecknade av Arne Fredlund lästes av Hans 
Odin. Hans Ahlsén, Kville Hembygdsarkiv, 
som lånat ut filmen överförd till video, och 
Hans Schub tackades för filmvisningen. 

Hans Odin, mötessekreterare
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Elin Jarenfors
Fjällbackas stora friidrottslöfte 
håller inte bara på med att kuta 
runt och hoppa högt. Duktig 
musiker, skidåkare på vintern 
och nu också Fjällbackas lucia. 
Många järn i elden vill vi lova.

FRÅN KOMMUNEN

• Parkeringsövervakningen intensifieras 
under tiden 17.6 till 11.8.
• Kantstenen på den nyanlagda trottoaren 
i Mörhult fick en så vass kant att bilar som 
tuschade den fick däcket sönderskuret med 
punktering som följd. Minst ett 50-tal bilar 
drabbades. Vägverket hyvlade av kanten efter 
semestern.
• Tanums kommun har för närvarande 
rekordlåg arbetslöshet, 1,9%.
• En ny återvinningscentral i Hamburgsund 
för grovsopor invigdes den 25 maj. Öppet 
tisd. 16-19 och lörd. 9-13.
• En omfattande säldöd drabbade sälkoloni-
erna i Skagerack, också den på Väderöarna. 
Epidemin ebbade så småningom ut och blev 
inte så omfattande som 1988.
• Mandatfördelningen i kommunen efter 
valet blev: M 6, C 12, Fp 6, Kd 3, S 11, 
Mp+V 3.
• En detaljerad plan över Fjällbacka, nu 
och i framtiden, har arbetats fram av kom-
munen.
• Det sista postkontoret i Fjällbacka lades 
ner. Paket kan i fortsättningen hämtas på 
OKQ8-macken, och kontantuttag kan göras 

på Svensk Kassaservice i Konsum må-fr 
14-17.
• Antalet gästnätter i båthamnen blev för 
Fjällbackas del 5550 mot 5552 i fjol. För 
Grebbestad blev det 6589 mot 6814 och för 
Hamburgsund 2360 mot 1972 i fjol.
• Ett naturvårdslag på 5 anställda skall ta 
hand om alla naturvårdsåtgärder i kom-
munen, som t.ex. slyröjning och strandstäd-
ning, och vara verksamma året runt.

Från Grannorterna
Hamburgsund
• Hornbore by och ting får Tanums kom-
muns kulturpris i år.
• Nya båken Saltskärs Kärring blev klar 
att ersätta den gamla, men tillstånd saknas 
fortfarande.
Grebbestad
• Sällskapet Ebba Lindqvists vänner höll 
minnesstund för författarinnan den 19 juli.
• Ett maritimt center Båthyllan med 2000 
m2 står klart att ta emot båtar för uppläggning 
i höst. Bakom projektet står Jan och Dennvy 
Ericsson.
Tanum

• Extra Film koncentrerar sin verksamhet till 
Tanum och expanderar här.
• Tanums kyrka har renoverats och fått en 
ny färgsättning med röda inslag.
• En laxtrappa har byggts i Anråsälven vid 
Tegneby kvarn.
• Lear nyanställer 50 man.
• Kung Albert II av Belgien övernattade 
inkognito på Tanums Gästis 8-9 maj.
Sannäs
• Kommunen har fått tre nya naturreservat: 
Sannäsfjordens alskogar och betesmarker, 
Klättas betesmarker och randskogar vid 
Tannamsfjorden och Falkeröds lindskog vid 
Grebbestad.
• Sannäs räkor sattes i konkurs den 6 juni.

Anders Järund
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FRÅN KYRKTRAPPAN

Jag mår bra och har haft en trevlig sommar 
innehållande det mesta som gör att jag 
känner mig behövd.

Skärgårdens dag var en toppendag. Varmt 
tack till alla er som ordnade och ställde 
upp.

Sommarkonfirmanderna hade ett nätverk 
omkring sig som gjorde att gemenskapen 
blev god för alla åldrar.

Alla som ser mig på promenad med Josef 
(min tax) undrar vad jag sysslar med. Tja, 
vi för våra små samtal (han kan många ord!) 
och plötsligt kommer en av mina katter och 
slår följe med oss. Då blir matte orolig för 

att något motorfordon skall komma i vägen 
för kisse eller tvärtom.

Sista helgen i augusti for jag till Linköping. 
”Världens fest” med ca 2000 människor 
samlades och lyssnade, sjöng och upplevde 
möten med folk från flera länder. Att i detta 
myller av människor plötsligt möta en stilig 
man som hejar och sedan säger:  – Var har du 
Josef? Våra hundar brukar hälsa på varandra 
i Fjällbacka ibland...

Mina brorsbarn har varit produktiva med 
Isac och Clara. En ny positiv upplevelse av 
vård på Östra Sjukhuset och patienthotellet 
Ronald McDonald i Göteborg. Där har lilla 

Clara varit med sina föräldrar.
Äntligen! Efter att ha kämpat för att 

vigslar skall vara avgiftsfria i den kyrka 
och församling där du önskar vigas. Det 
tog nästan 15 år. Kyrkomötet har beslutat 
sålunda från 1/1 2003.
Återigen har ordet demokrati 
fått en fadd smak, personröst-
ningen likaså. Sv. Kyrkans 
generalsekreterares lön och 
pensionsförmåner gör att 
jag mår illa, medan en 
”vanlig” pensionär får 
behålla några hundra 
kronor i månaden.
Tack för solen (inte 
beskattad ännu) och 
så önskar jag riktig vit 
snö som ligger länge 
över markerna, för det 
är nyttigt.

Margaretha Berndtsson, er präst

Insändare

Fjällbackabor!
Nu måste vi börja att se om vårt samhälle, 
innan det är för sent. Vi ser för varje år, 
hur samhället utarmas på affärer, banker, 
ålderdomshem, kommunal räddningstjänst 
m.m. Det viktigaste är nu att få fram byggbara 
tomter och attraktiva lägenheter, för att få 
folk att flytta hit. Då kanske vår låg- och 
mellanstadieskola får vara kvar i nuvarande 
omfattning. Läkaremottagning och Apotek 
måste vi också värna om.

Ett så lovvärt initiativ som att bygga om 
den gamla Kyrkskolan till lägenheter får 
inte stranda på grund av känslomässiga 
yttranden ifrån en icke åretruntboende f.d. 
Fjällbackabo.

Stig-Tore Berg, Fjällbackabo sedan födseln

Nyårsfirandet 2002-2003

Samhällsföreningen tillsammans med  
Fjällbacka kyrka firar nyår likt de senaste 
tre åren. Musikstund i kyrkan 18.00 tillsam-
mans med Margaretha Berndtsson och 
Garage. Gemensamt tolvslag på Ingrid 
Bergmans Torg med musik. Ta med er 
fyrverkeriet och ”skumpan” till torget så 
firar vi tillsammans.

Foto: Hans Schub
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SAMHÄLLSFÖRENINGEN

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

Tisdagen den 26 november höll samhälls-
föreningen sitt ordinarie årsmöte i Fjällbacka 
Service. Ca 50 personer deltog i mötet.

På mötet omvaldes Berith Torevi och 
Örjan Torstensson, samt till ordförande 
undertecknad. Carina Bjurström invaldes 
efter Hans Bjerklinger som avgick efter fyra 
år i styrelsen.

Insamlingsstiftelsen för Äldreboende 
omvalde Berndt Hansson och Bengt Ric-
hardsson och invaldes Knut Hagman efter 
Hans Bjerklinger som avgick ur styrelsen.

I övrigt upptog dagordningen jämte två 
frågor:

Ingrid Bergmans minne
Knut Hagman och Anders Torevi redogjorde 
för samhällsföreningens satsning på ett 
minne kring Ingrid Bergmans vistelser i 
Fjällbacka (se separat artikel i detta nummer). 
En kommitté har bildats för det fortsatta 
arbetet. Undertecknad beskrev i korthet 
den ansökan om EU-medel som ställts till 
Samkraft. Beslut om detta tas i början av 
december.

Den fördjupade översiktsplanen
Som en fortsättning på den totala revide-
ringen av kommunens översiktsplaner (ÖP) 
har fyra samhällen valts ut av synas i en sk 
fördjupad ÖP. Fjällbacka är med i det första 

arbetet och den 19 november redovisades 
planen av kommunens tjänstemän och 
politiker. På årsmötet kunde deltagarna 
ytterligare kommentera den. Samhällsfören-
ingen kan konstatera att stor vikts lagts vid 
de remissvar som styrelsen inkommit med 
i arbetet med den totala ÖP, bl.a. finns 11 
områden intressanta för bostadsområden 
inritade. Även om planen i huvudsak är 
positiv finns dock åtskilliga ”hinder” för 
expansion och utveckling. Det gäller alla de 
skydd (ofta med rubrik Riksintresse) som 
om man lägger de ovanpå varandra totalt 
täcker hela samhällsområdet.

Nedan följer ett utdrag ur den fördjupade 
ÖP:s överväganden:

• Möjligheten till parkering sommartid och 
båtuppläggning vintertid inne i Vetteberget 
bör studeras vidare.

• Vägreservatet för en ny sträckning av 
väg 163 bör eventuellt tas bort för att inte 
begränsa samhällets utvecklingsmöjligheter.

• Gångväg längs vattnet som förbinder 
Sälvik med Mörhult.

• Cykelvägar bör anläggas i Fjällbacka som 
en del i ett kommuntäckande cykelvägnät.

• Med en ny infart till campingen från 
Föreningsgatan kan det bli möjligt att 
anlägga en parkering norr om den nya vägen 
upp mot den befintliga lekplatsen. Från 

parkeringen bör en gångväg till badplatsen 
vid Badberget anordnas.

• Från befintlig rondell bör en ny väg 
anläggas över det nya industriområdet mot 
väg 915 för att tidigare kunna avleda tunga 
transporter till industrierna.

• Vid piren vid Källviken finns möjlighet 
att anlägga kommunala båtplatser. Det bör 
även studeras möjligheten att anlägga fler 
bryggor i hamnen vid Badholmen. Även 
strax norr om badplatsen på Sälviks camping 
kan nya kommunala båtplatser tillskapas.

Hans Schub ordf.

Årsmötet 2002 i sammandrag

Protokollet i sin helhet finns att läsa i Järnboden 
samt på Fjällbackaservice.
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Inom ramen för projektarbetet, ”Fjällbacka 
2000”, tillsattes våren 2000 en arbetsgrupp 
bestående av Alf Jonasson, Sigge Polsson och 
Knut Hagman. Gruppen utgick från det 
”samhällsområde” som angavs i Översikts-
plan 1990. Bl.a. Köttöarna ingick i detta 
område. D.v.s. öarna kunde bli av intresse 
för viss bebyggelse.

Gruppen sammanträdde ett flertal gånger 
och avgav en rapport 2000-04-05 till FS. 
Gruppen inriktade sig på att föreslå områden 
för bosättning, såväl för småhus, hyreshus, 
insatslägenheter, marklägenheter som fritids-
hus (deltidsboende). Och vidare att föreslå 
områden för etablering av industrier, mindre 
företag och ensamföretagare (”Industri- och 
kontorshotell”). Gruppen föreslog också 
åtgärder för att underlätta trafiken och 
möjligheterna till parkering i samhället. 
Slutligen föreslogs åtgärder för att öka antalet 
båtplatser och parkeringar i anslutning till 
dessa. Rapporten redovisades i ett offentligt 
möte i juli 2000.

Det gensvar gruppens arbete möttes av i 
kommunen kan sägas framgå av den s. k. 
Samrådshandlingen, en diger lunta. I denna 
fanns inga påtagliga intryck från gruppens 
arbete. FS hade dessförinnan i ett beslut 
och yttrande till kommunen 2000-05-22 
helt understött gruppens rapport, vilken 
bilagts.

Det senare påpekades av Samhällsför-
eningen i yttrande i juni 2001. ”Den i 
ÖP, samrådshandling, dragna gränsen för 
Fjällbacka samhälles utbredning har beskurits 
i jämförelse med 1990 års plan. Utrymmet 
för expension är i det närmaste obefintligt 
så när som det redan expedierade området 
på Vetteberget. De områden som föreslagits 
i FS yttrande 2000-05-22 har inte berörts i 
ÖP 2001. FS utläser det som att Fjällbacka 
- i likhet med hajen, som inte förändrats på 
22 miljoner år - är färdigutvecklat!”

Kommunen gjorde senare en remissam-
manställning över avgivna yttranden till ÖP, 
samrådshandling. Där erhöll FS yttrande en 
framträdande plats. Dess yttrande citerades 
flitigt i denna handling. Fjällbackaborna kan 
alltid hoppas på att detta får som konsekvens 
att den fördjupade planen för Fjällbacka 

Fjällbacka i översiktsplanen – ÖP 2001
Arbetet med en ny översiktsplan för Tanums kommun pågår. För närvarande återstår 
en fördjupning av planarbetet för vissa tätorter - bl.a. Fjällbacka. Fjällbacka 
Samhällsförening (FS) har avgivit ett antal yttranden under arbetets gång samt 
redovisat sina ställningstaganden vid ett antal offentliga möten. Det kan måhända 
vara intressant för Fjällbacka-Bladets läsare att få ta del av en sammanfattning 
av nuvarande läge.

beaktar framförda lokala synpunkter.
Kommunen lade 2001-11-28 fram en 

s.k. utställningshandling, ÖP 2001, med 
begäran om ett yttrande senast 2002-02-18. 
Ett sådant yttrande avgavs av FS. Då denna 
handling i allt väsentligt var identisk med 
samrådshandlingen gjordes yttrandet kort.

Kommunen hade dessförinnan uppvaktats 
av en delegation från FS. Där hade utverkats 
en viss utvidgning av ”samhällsområdet”. 
Det kom nu att innehålla ett område för 
expansion av campingen i Sälvik samt 
områden kring Lunnemyren för eventuell 
bostadsbebyggelse samt områden kring 
Skistadvägen för industribebyggelse.

Det centrala Fjällbacka är en ”strandremsa” 
nedanför branta berg. Till detta kommer 
restriktioner av olika slag, strandskydd (som 
gäller överallt i landet utom på Valön), 
reservatbildningar av olika slag. Naturskydds-
föreningen i Tanum vill göra nationalpark 

av hela skärgården. En expansion blir möjlig 
endast i ”inlandet”. De attraktiva lägen som 
skulle kunna ge en bebyggelse av fastboende, 
normala löntagare, till rimliga priser finns 
inte.

Det är med pessimism men med kampvilja 
FS ser att Fjällbacka blir ”Ett sommarparadis 
men Spökstad 10/12-delar av året”. Det 
fordras rejäla tag av rikspolitikerna och 
de lokala politikerna för att gå till rätta med 
dessa skeva förhållanden. Det är inte rimligt 
att ett fåtal fastboende, som betalar kom-
munalskatt skall underhålla samhällsservice 
till en överklass som inte betalar ett dyft!

Nu har ockret nått de privata båtplatserna. 
Den sommarboende penningaristokratin 
har skörtat upp priserna så de fastboende 
pensionärerna inte har en chans. Man kan 
inte förvänta sig att kommunen tar itu med 
detta före nästa istid.

En av mina fastboende grannar, som har 
sin segelbåt stående på land, på grund av 
brist på bryggplatser, föreslog inrättande av 
ett ”indianreservat” för de fastboende. Där 
kanske vi får hållas med det vi vill göra 
och t.o.m. få en båtplats! - Måste det gå så 
långt för att skydda de utrotningshotade 
fastboende i skärgårdssamhällena?

Knut Hagman
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Morgan Falkenberg startade företaget 1991 
efter att ha varit anställd snickare först 
hos Anders Håkansson Byggnads AB och 
sedan Väderö Bygg AB. De första åren 
hade Morgan inga anställda i firman, 
byggbranschen var som vi minns mycket 

Fjällbacka Bygg AB
Registret Företagsfakta innehåller drygt 20 byggfirmor bara inom Tanums kommun! 
En av de större är Fjällbacka Bygg AB.

svag under första delen av 90-talet och det 
var stundtals svårt att försörja sig på enbart 
företaget. Tillsammans med Stefan Palm, 
som drev enmansföretaget Kville Bygg, 
satte han upp ett antal monteringsfärdiga 
hus i Sotenäs. Ett annat större jobb var 
ombyggnationen hösten 1993 av fd Netab 
till de lokaler Vasco har idag. 

1994 kunde Morgan anställa sin förste 
man och antalet anställda har sedan ökat. 
Expansionen begränsas av bristen på utbil-
dade snickare och antalet anställda varierar 
också mellan åren. Maximalt har företaget 
haft 10 snickare, idag arbetar 6 st plus 3 
lärlingar för Morgan. Fjällbacka Bygg har 
fortsatt att uppföra byggnader i Sotenäs 
kommun, ex Bryggkafét och Hugos magasin 
i Bovallstrand, men också ett flertal nya hus 
t ex i Viken, Havstensund. 

Morgan har också haft en hel del byggna-
tion i skärgården under de senaste fem 
åren. Tidigare var nyproduktion viktigast, 
men just nu är det en jämn balans mellan 
nybyggnation och till- och ombyggnad. 
Planer finns att flytta kontoret från Lycke 
till Fjällbacka till den fastighet företaget 
äger där. Fjällbacka Bygg AB omsatte förra 
året 7 miljoner kronor.

Hans Schub

Mitt i sommaren rasade några stora stenar, 
de största på 200 kg, ner i trädgårdarna vid 
två fastigheter längs Allégatan. Räddnings-
tjänsten i Tanum beslutade att husen måste 
evakueras tills berget undersökts och säkrats. 
För detta arbete behövdes en kranbil modell 
större. Arbetet tog en knapp vecka.

Text & Foto: HS

Stenras från Vetteberget

Företagsnytt
Fjällbacka El har flyttat ur sina lokaler vid 
Norra Hamngatan till den nybyggda fastighe-
ten invid (och sammanbyggd med) Fjällbacka 
Värme & Sanitet.

Ok/Q8 har numera hand om all hantering av 
brev och paket. Gamla postkontoret hanterar i 
fortsättningen bara pengatransaktioner. 

UppdragshUsEt finns nu i Tanums kommun,  
i f:d Håkebackens skola under ledning av Leif 
Norin. Projekt, en ekonomisk förening, utgör 
en resurs för långtidsarbetslösa. De kan arbeta 
som fristående konsulter med Uppdragshuset 
som bas.

tEtra pak InvEntIng ab har fått ny VD. 
Jens Tömmernes heter han, är värmlänning 
och kommer närmast från en av Tetra Paks 
fabriker i Italien.

sannäs räkOr ab har satts i konkurs. I 
Fjällbacka påverkas fastigheten vid Kajen (f:d 
Björklövet) som till 50% dras med i konkur-
sen. I skrivande stund pågår förhandlingar om 
nya ägarkonstellationer.

snUFsEs heter en liten presentbutik som 
Annika Jernstig öppnat i familjens fastighet 
(f:d Kulören).

HS

Morgan Falkenberg. Foto: Anders Torevi
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Mindre än ett år före sin död skrev Holger 
att orken inte var den bästa men än var det 
inte ”knall å fall å döe dröbbet”. Det var 
typiskt för Holger att lätta stämningen med 
ett drastiskt talesätt eller en händelse från 
barndomstiden. I flera ”Fjällbackablad” på 
sistone har vi fått till livs härliga skildringar 
av miljö och personer 
från hans barndom. 
Vi kan känna doften 
av karbidlampor och 
”söbbeldönga” och 
träffa original, som 
alla tycks vara släkt 
med Holger på något 
sätt. Originaliteten 
frodades tydligen även 
i den tidens fiskesam-
hälle.

Missionär och
historiker
Holgers son Leif och 
jag, konstaterar att 
Holger var en märklig 
person på flera olika 
plan och inte bara en 
god berättare. Tidigt 
bestämde han sig att 
studera till ett yrke, 
som var direkt inriktat 
på att hjälpa folk – 
läkare eller missionär. Det blev missionär 
(sedan dess kallade mörhultarna honom 
Prästen ”rätt och slätt). Efter studier i teologi 
i Göteborg och Uppsala prästvigdes han 
1948. Kort därefter sändes han ut som mis-
sionär till den evangelisk-lutherska kyrkan 
i Tanzania. Han kom sedan att arbeta för 

Holger Benettsson
Samma dag som Fjällbacka-Bladet juni 2002 kom från tryckeriet, den 4 juni, avled 
Holger efter lång tids sjukdom. Född 19 december 1919 på Mörhult. Son till fiskaren Adolf 
Benettsson och småskolelärare Helena Gustava f. Johansson. Gift sedan 1943 med Gunvor 
Köhlin. Tillsammans hade de sönerna Leif, Kjell och Erik. Holger bodde de sista åren i Ralla 
på Öland och bidrog i nummer 92 av Fjällbacka-Bladet med tre artiklar.

Holger Benettsson. Foto Leif Benettsson

Svenska Kyrkans Mission i nära 35 år och då 
bl.a. i ledande befattningar som prodirektor 
och missionsdirektor.

Han ”hjälpte” i sanning människorna 
i Afrika på många sätt mycket tack vare sin 
stora administrativa förmåga. Han organise-
rade vitt skilda verksamheter såsom skolor, 
sjukhus, islamrelationer och afrikanskt 
konsthantverk. Ett viktigt mål för Holger var 
att medverka till att en fri afrikansk kyrka 
bildades. Han såg till att Den Evangeliska 
Kyrkan i Buhaya fick en egen identitet 
samtidigt som den kunde stöttas genom 
internationella insatser. Han använde ordet 
”interdependent” för att beskriva samhörig-
heten mellan mission och den självständiga 
kyrkan. Kyrkan blev fri i Tanganyika ett 
halvår före den politiska självständigheten 
med Nyerere som president.

Holger kände varmt för sina förfäder och 
han intresserade sig 
därför för sin egen 
och andra Mörhult-
bors släkthistoria. 
Det som gör hans 
släktforskning särskilt 
intressant, även för en 
utomstående, är den 
etnografiska aspek-
ten. Traditionen att 
från generation till 
generation muntligen 
berätta historier från 
gamla tider betydde 
mycket ännu i början 
på 1900-talet i Fjäll-
backa. I Afrika kunde 
befolkningen i stora 
provinser förlora sin 
identitet och historia 
när traditionen bröts 
genom den väster-
ländska kulturens 
frammarsch. Holgers 
etnografiska forsk-

ning hjälpte folk att hitta sin identitet. Han 
lyckades till exempel att för Buhayaprovinsen 
ställa upp en kungalängd med tillhörande 
historia, som sträckte sig långt tillbaka i 
tiden. (Buhaya ligger väster om Victoriasjön.) 
Holgers forskning, som också inrymde tolk-
ning av Dödahavsrullarna, har uppmärk-

sammats internationellt. Så sent som i 
oktober 1999 fick han en uppsats om en 
kultplats i Tanzania antagen i en amerikansk 
facktidskrift.

Språkkunnig Nolhôtt
Holger studerade humaniora på 1960-talet 
vilket ledde till en filosofie licentiatexamen 
1971. Om man kan tala om språkgenier så 
var Holger ett. Han kunde grekiska, latin, 
hebreiska, swahili, luhaja (ett lokalt språk), 
engelska, franska, tyska (och norska skulle 
Holger tillagt om han suttit vid tagentbordet) 
samt något kinesiska (från tiden som direktor 
för Tao Fong Shan Ecumenical Centre, 
Hong Kong). 

Holger var en äkta Nolhôtt och trivdes bara 
när han fick bo nära havet. Västra Tunhem 
i Skara stift, där han var kyrkoherde i tre år, 
låg för långt från sjön. Göteborg, där han 
var direktor för Stadsmissionen i sex år, dög 
naturligtvis bra, likaså Öland medan det 
var mer tveksamt med Uppsala. I Tanzania 
höll han till nära det stora innanhavet, 
Victoriasjön. Där studerade han förstås fisket 
och observerade att fiskarena använde exakt 
samma knopar och garnbindningsteknik 
som i Fjällbacka, inberäknat honom själv när 
han fiskade med sin far. Holger kände sig, 
med en humoristisk syn, som en norrman 
och accepterade inte den svenska ockupa-
tionen av Bohuslän – trots att den skedde 
för så länge sedan.

Om vi skulle ge denne märkliga man, 
Holger Benettsson, som lågmält och med 
ömsint humor bemötte sina medmänniskor, 
ett valspråk så kan Medicinska Högskolans i 
Göteborg passa bra: Prodesse, att gagna.

Hans Odin

Matia Lutosha och Holger i samband med 
att avtalet mellan Svenska Kyrkan och den 
Evangeliska Kyrkan i Buhaya undertecknas. 
Fotot tillhör Leif Benettsson
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För den som bor på en klippö i havet är 
det helt naturligt att fiske blir en del av 
vardagen. För oss barn var det första fisket 
en del av leken. I Åhlén & Holms katalog 
fanns många billiga småsaker som lockade 
oss barn och som vi köpte om vi ansåg, att 
vi hade råd. Det var alltid spännande att 
packa upp paketen med små metkrok som 
kom med posten. 

Det ”riktiga” fisket var mest till husbehov, 
undantaget var hummerfisket. Som jag 
uppfattade det, indelades året i fiskesäsonger. 
På vintern var det mest pilkfiske efter 
torsk. Då var den som 
bäst. Oftast var det pappa 
och jag som var ute med 
vår lilla roddbåt, Svarte-
petter. Vi hade bestämda 
hålor, Lusehålan, Mock-
ehålan med flera, och på 
alla ställen var det två 
ensmärken som skulle 
hållas. Underligt nog var 
det oftast bäst på dom 
begränsade fläckarna. Det 
var gamla erfarenheter 
och de gällde fortfarande. 
Pilkarna var stöpta av 
tenn och putsades med 
en torkad stjärt av pigg-
haj. Det var ett vattenfast 
sandpapper.

Skäddegarn
Under vårvinter och vår 
var det tid för skäddegarn. 
Bästa fiskeplatsen var en 
ränna väster om Söröarna, men även andra 
djuprännor hemsöktes. Det blev dom vanli-
gaste plattfiskarna, rödspotta, sandskädda, 
bergtunga, men också en och annan slätvar 
och ibland någon liten hälleflundra. Marul-
kar och stenbitar var fula men goda. Platt-
fiskarna var inte bara goda, de levde också 
bra i sump och det var värdefullt. Pappa och 
farbror Ragnar hade var sin släpesump. De 
var som små båtar med däck och med ett 
lämpligt antal borrhål för att vattnet skulle 
kunna cirkulera. Släpesumparna var alltid 
med på de lite längre fisketurerna. Tidvis 
på våren var det gott om bergtunga på 
grundare vatten i bl.a. Skitrarna. Fisket med 
skäddegarn krävde gott väder. Framför allt 

Att växa upp på en fyrplats Del 3

Den här gången berättar Albert Waldner om fisket kring Väderöbod. Från pilkefisket 
på vintern, via vårens skäddegarns- och sommarens makrillfiske till hösten med 
hummerfisket.

vi fiskade hummer på våren.
I april närmar sig makrillen de bohuslänska 

vattnen och fram på försommaren är det 
dags för sommardörjet. Det börjar i norra 
Skagerrak och drar sedan undan för undan 
söderut.. Också under sommardörjet håller 
sig makrillstimmen mest utanför kusten. 
Det var ingenting för fyrfolket. Säsongen var 
kort och fiskeplatsen oftast för långt ut till 
havs. Men när sommaren började gå över i 
höst, var det tid för dörjfiske på utgrunden. 
Mest dörjade vi på Böckern, ett grund två 
sjömil söder om Väderöbod. På väg till och 
från Böckern passerade vi innare (inre) och 
udare (yttre) Landgrunden och där kunde 
det också bli några makrillar. Våra utgrund 
är små i jämförelse med t.ex. Kilen norr 
om Väderöarna. En fångst på 4 á 5 tjog var 
gott fiske. Några gånger när det stod med 
gott och stadigt väder, gick vi till Persgrund. 
Särskilt minns jag en gång. Visst fick vi ett 
par tjog fin makrill men allra mest blev 

det stor gråsej. De nappade, tog, 
så vi var tvungna att ta hem de 
långa dörjerna för att inte få allting 
nerrivet. Dörjestakarna skakade. Vi 
kastade sejen framåt på däcket, 
men snart nog så rann eller hoppade 
de över brädgången. Sej och sejlyra, 
lyrtorsk, togs tillvara som hum-
meragn. Den fläktes och saltades.
Den makrill som inte åts färsk 
saltades för vinterbehov. Det blev 
oftast också några tjog över att sälja. 
3 kronor per tjog och 21 makrillar 
på tjoget var standardpris på salt 
makrill. Någon gång kunde det 
bli större fångster. Gick det då att 
kombinera en försäljningsresa med 
en vanlig landresa bar det iväg till 
Fjällbacka.

Hummerfisket
Det enda fiske som drevs kom-
mersiellt var hummerfisket. Det 
började 1 oktober och pågick i regel 

till början av december. Ibland fiskades 
i mindre skala också någon tid på våren. 
20 juni var sista dagen. Vi var i viss mån 
handikappade på grund av hamnförhål-
landena. Många gånger när vi var inblåsta, 
kunde andra fiska som vanligt. Å andra 
sidan hade fyrpersonalen sin lön och fisket 
som bisyssla.

Förhållandena på Väderöarna var unika. I 
norra Väderöarna hade lotsarna ensamrätt på 
allt hummerfiske närmare än 180 meter från 
land. Till land räknades allt ”som ej ständigt 
överspolades av havet”. 180-metersgränsen 
skulle räknas från djupkurvan för två meter. 
Ensamrätten på hummerfisket var en gång 
lotsarnas enda lön utöver de lotspengar de 

Kranhålet i gott väder. Foto: Olle Olsson

fast på allting och det gällde att göra båten 
ren innan rommen torkade fast. Senare på 
sommaren fiskade vi från land med långa 
metspön av bambu, i regel vrakgods. Flötet 
var en rejäl kork, berggyltorna nappade 
kraftigt. De båda krokarna var oftast agnade 
med tångkrabba styckad i lagom bitar. Även 
”berggyltekubbong”, purpursnäcka var bra 
agn. Det fanns gott om lämpliga pallar att stå 
på och de branta stränderna runt Väderöbod 
gav tillräckligt vattendjup. 

Berggyltan var väl inte alltid den mest 
uppskattade matfisken, men den var lättfis-
kad och rätt tillagad dög den gott både som 
kokt och som stekt. Den användes också 
som färskt agn i hummertinorna de gånger 

fick det inte vara för mycket rörelse i vattnet, 
för då blev garnen fulla med ”skit”. Mest 
var det halvrutten tång, men också annan 
bråte. Det kunde ta sin tid att reda upp, 
”gre”, ett sådant garn.

”Berggyltekubbong”
På somrarna fiskade vi ofta berggylta. Först 
på garn, det kunde ge stora fångster. Bästa, 
eller kanske mesta, fiskeplatsen var utmed 
Bokistan, mellan Bohålet och Ragnars 
holmar. Ett besvär vid garnfisket var att 
det sprutade rom ur fisken. Den klistrade 
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tjänade in. Och fortfarande var det en stor 
del av lönen.

Södra Väderöarna ägdes av ett antal fiskare 
i Fjällbacka och skärgården utanför. De hade 
ensamrätt även på alla grund mellan och 
kring öarna. Runt själva Väderöbod var det 
fyrpersonalens fiskevatten. Fyrfolket hade 
dock undan för undan börjat fiska i några 
av de grund som låg längst bort från land, 
bland andra Skälgrund. Även den del av 
Spruttabrotten som tillhörde 
norra Väderöarna hade fyrfol-
ket tagit över.
Någon gång omkring 1930 
beslöt karlarna på Väderöbod 
att pröva om ägarna till Sör-
öarna hade laglig rätt att fri-
hägna även alla grund utanför 
180-metersgränsen. Några 
hummertinor lades ut på lämp-
liga ställen. Det blev mycket 
riktigt en stämning för olaga 
fiske. I första instans, härads-
rätten för Norrvikens domsaga, 
blev det förlust och böter, men 
i Göta hovrätt blev det seger och fritt fram 
att fiska överallt utanför 180 metersgränsen. 
Nästan samtidigt upphör lotsarnas helt 
säregna ensamrätt och de fick som alla andra 
lotsar vanlig lön. Nu var det god tillgång på 
fiskevatten och fyrfolket började fiska med 
”full länk”. De bildade två fiskelag, pappa 
och farbror Fredrik i det ena, farbror Ragnar 
och Hans Brattholm i det andra. 75 tinor 
på vardera laget. Men alla fick inte lämna 
fyrplatsen samtidigt, en man måste alltid 
vara hemma på ön. En tinekarl, Axel från 
Kragenäs anställdes. Den lediga mannen 
skulle bland annat hålla ett öga på sjögången. 
Började det bli för mycket ”ia” i Bohålet, 
hissades en signal i flaggstången och båda 
båtarna vände genast hem.

Pappa och farbror Fredrik hade norra områ-
det. Gränsen gick vid Bokistans västspets-
Kranhålet-Stora Sundskär-Stenskär. Farbror 
Ragnar och Hans hade södra området. Men 
alla fiskade ihop, hummern lades i samma 
sump. I Bohålet rymdes bara en rätt liten 
hummersump. Den var formad som en 
kantig båt, och försedd med länga, så att 
den kunde tas upp i kranen. När sumpen 
blev för full tömdes den. Hummern kördes 
in och lades i ett par större sumpar, i den 
västra hamnen, Rockan, på Väderöarnas 
lotsplats. När uppköparen kom blev det en 
ny resa till lotsplatsen.

Ett litet kapital
För min del började jag fiska med 3 tinor när 
jag var 14 år. Jag hade Svartepetter och fick 
fiska på Arves grund, mellan Stora Spruttan 
och Väderöbod. En ensam pojke i en liten 

roddbåt fick inte ge sig iväg annat än i gott 
väder och det blev rätt många gånger som 
tinorna fick ligga över någon eller några 
dagar. Några humrar blev det i alla fall och 
några kronor. Året efter hade jag 7 tinor. Då 
blev det mera av både fångst och pengar. 

Nu hade jag ett litet kapital och det använde 
jag delvis till att köpa material att göra hum-
mertinor av. Det var tinejolar (grangrenar 
hopböjda som tunnband), tineva(d)garn, 

vuxnas fiske med 38 egna hummertinor. 
Runt Väderöbod och bland Spruttabrotten 

var vi ensamma. Särskilt Spruttabrotten, 
var nog farligare än jag förstod. Där fanns 
åtminstone ett par ställen där det kunde 
bryta i botten även vid gott väder. Men 
pappa höll noga reda på var vi hade brotten. 
Vi hade alltid ett litet segel på och pappa 
manövrerade alltid så att vi med seglets hjälp 
kunde segla oss fria om motorn stannade.

Strömmen kunde vissa dagar 
vara så stark att även om tinan 
låg på bara 7-8 famnars djup och 
tinetåget, som sagt var 25 famnar, 
så syntes inget av flötena ovan 
ytan. Fick man syn på huvudvälet 
nere i vattnet, gick det att med 
en liten dragg få tag så att tinan 
kunde vittjas (dras). 

Halvmänningar och över-
viktingar
Efter kraftiga stormar saknades 
ofta många tinor. De flesta av 
de saknade hade vandrat iväg 

och hamnat i någon djupränna, där inte 
tinetågen var långa nog för att nå upp. 
Karlarna visste i regel vart de tagit vägen. 
Då gick vi ut med två båtar och släpade 
något som liknade en långrev (backa) mellan 
båtarna. Backan var av rejält tågvirke med 
krokar av krökta spik. Ofta kom de flesta 
tinorna tillrätta på det sättet. Även en och 
annan främmande. De återlämnades givetvis 
till ägarna. Några tinor förlorades i regel 
varje höst.

Vad fick vi då? Ja, 80-100 stycken =4-5 
tjog första och andra dagen var god fångst, 
sedan någon eller några dagar med ”en till 
tina”, och så minskade det undan för undan. 
Fisket på Spruttorna höll bäst i sig. En bit in 
i december avslutades fisket. Då hade vi, de 
år jag var med, fått ihop drygt 100 tjog eller 
2000 stycken på båda lagen tillsammans. 
Humrarna vägde i snitt mellan 8 och 9 kilo 
per tjog. Priset varierade mellan 1:75 och 
2:50 kr. per kilo, så bruttot blev lite över 400 
kronor på var och en. Men motorbränsle 
och agn fick förstås dras av, liksom förlust 
av tinor och slitage på båtar och redskap. 
Så nettot blev inte lika stort. Humrar med 
bara en klo, halvmänningar, och sådana som 
vägde över 1 kilo, överviktingar, gick för 
halva kilopriset. De hamnade ofta i den 
egna grytan.

Fortsättning och avslutning i nästa nummer

Östra sidan. Foto: Gunnar Rasmusson

rotting till ingångsringar och inte minst 
tågvirke till linetåg. Käppar och spröt höll 
havet med. I pappas sjöbod fanns ett litet 
värmeisolerat rum, där det med hjälp av ett 
primuskök gick att få varmt även på vintern. 
Där fick jag ha min verkstad. 

Hemmagjort tågvirke
Jag gjorde både vatener (vadtinor) och 
spröddtener (spröttinor ). Vadtinorna tillver-
kades med obehandlat garn och tjärades 
efteråt genom att rullas i ett plåtkar med varm 
koltjära. Det skulle göras i varm sommarsol på 
en särskild berghäll. Sen fick tinorna droppa 
av och torka på berget. Där var det kolsvart. 
På spröttinorna impregnerades garnet vid 
tillverkningen med linolja. Vadtinorna 
användes mest där det var stark ström eller 
utsatt för sjögång. De låg stadigare på 
botten.

Tinetågen skulle också göras i ordning och 
förses med flöten (välen ) och korkar. Varje 
tåg var 25 famnar =45 meter. 15 famnar 
manilla, 5 famnar 3-slaget bomullståg och 5 
famnar 2-slaget d:o. Tågvirket tjärades eller 
barkades, ibland båda delarna. Bomullståget 
slog vi själva av 36 trådigt bomullsgarn på 
ett hemmagjort läggareverk. Det blev bäst 
och billigast så.

Sen skulle det vara en rejäl kork - 7-famnarn, 
ett halvstort väle - 14-famnarn, en kork på 
20 famnar - perren och så huvudvälet på 
sluttampen. Så jag finkammade stränderna på 
kork och på lämpligt väleträ, lätt och frodväxt 
gran. En del hade pappa på lager. Stroppa 
kork, tillverka och måla välen tog också tid, 
men till hösten var jag redo att vara med i de 

www.fjallbacka.com/fff
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I Fjällbacka har vi inte 
längre några trålare. Även 
garnfisket lyser med sin 
frånvaro, med undantag 
för visst fiske med makrill-
garn på försommaren. 
Kräftburarna är i stort 
sett det enda redskapet 
yrkesfisket bedrivs med 
idag. Ett ganska mono-
tont fiske, som flera fiskare 
väljer att komplettera med 
annat fiske beroende på 
årstid och tillgång.
Hummerfisket på hösten 
är ett naturligt avbrott. 
En del fiskar med åltinor 
på sommaren när tillgång 
på ål är hygglig och för ett antal år sedan 
var ett vadlag igång med fiske efter skarpsill 
under höst och vinter. För tillfället har man 
dock lagt ”snörpan” på land då skarpsillen 
tycks föredra att stanna söderut i bohus-
skärgården.

Att fiska pigghaj med garn har i många 
år varit ytterligare ett komplement till de 
befintliga båtarna (sharkarna). Hajen fiskas 
med förankrade bottengarnslänkar som med 
bra fångst kan bli mycket tunga. Otrevliga 
olyckstillbud med lastförskjutning i dessa 
mindre båtar har visat att större båtar 
är önskvärda. Våren 2002 hittade Kalle 
Kahlman, Thomas ”Stim” Johansson och 
Magnus Eriksson en lämplig båt i Uddevalla. 
Mitzi, som hon numera, heter är en 40 
fots ekbåt av klassisk trålartyp. Byggd 1960 
i Norge, utrustad med en 250 hk Scania 

Hajfiske med Mitzi

Kustfisket står i ständig förändring. Nu har torsken, plattfisken och en del andra arter 
mer eller mindre försvunnit. För fiskaren gäller det att anpassa sig till dagsläget och 
ta tillvara den fisk som för tillfället vistas utmed kusten.

Haj på väg  upp i garnblocket. Foto: Jan Kindem

Magnus Eriksson och Kalle Kahlman.
Foto: Stim

och sedan några år ute ur tråltonnaget men 
godkänd som garn- eller burfiskebåt.

Grunden kring Väderöarna
På Mitzi fiskar man i dagsläget med sex 
garnlänkar på 500 m, dvs en total garnlängd 
på 3 km. Markerna är från Kilarna i norr 
till Skälegrund i söder, alltså området kring 
Väderöarna. Från maj till nyår brukar 

säsongen vara och man sätter länkarna över 
topparna på grunden eller längst med. På 
våren kommer den mindre hajen in och fås 
oftast på djup kring 10 famn. Sommaren 
och hösten fiskas det djupare, ner till 40 
famn, vilket också ger större haj. Storleken 
spelar också in på priset; större haj bättre 
pris.

Signalerna till att det är haj på gång får 
man oftast från trålfiskarna i området. Får de 
haj i trålarna brukar det vara dags att sätta. 
Genomsnittet ligger på dryga 600 kg/dag 
men dagsfångsten har varit uppe i 3,6 ton. 
Fisken säljs sedan orensad till Danmark för 
att rökas där den säljs under namnet havsål!?! 
Ett tips till sommaren är att marinera hajen 
och grilla. Fast i köttet gör den perfekt på 
grillen. Kanongott, kan jag lova.

Anders Torevi

Ja visst, Stim! Grann haj. Foto: Jan Kindem
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Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund 
(SVC) bildades 1930 och den första avdel-
ningen var Öckerö som också blev avd. l. 
Sedan följde Donsö, Fiskebäck, Grundsund 
tills snart sagt varje fiskeläge i Bohuslän och 
Halland var anslutna till SVC.

I Fjällbacka och i skärgården utanför fanns 
också duktiga fiskare som insåg värdet av att 
ansluta sig till ett gemensamt förbund. 1936 
bildades därför en avdelning i Fjällbacka 
som fick nr 34. Bland de första styrelseleda-
möterna kan nämnas Berthold Kahlman 
Fjällbacka, Harald Holmberg Dyngön, 
Gunnar Pålsson Kalven, Gösta Valdner 
Fjällbacka och Uno Nordberg Fjällbacka.

Avd 34 fick tidigt en representant i förbun-
dets makrillkommitté. Ett framsteg eftersom 
fisket och försäljningen av makrill var ett stort 
problem med priser på 4-5 öre/kg till fiskare 
och stora överskott av makrill som blev osåld. 
Förbundet beslöt då att dörjefiskare skulle 
landa högst 140 kg per man och dag och 
lyckades med denna kvotering höja priset 
till lägst 15 öre/kg. Antalet makrillgarn 
reducerades också till 15 garn per man och 
på så sätt försvann ytterligare överskott 
vid försäljningen och priset stabiliserades 
något.

Isbrytning och utbildning
Undan för undan ökades avdelningens 
arbetsuppgifter. När räkfisket började 
bedrivas av flera trålare inom distriktet fick 
avd. 34 en representant i förbundets räkkom-

Avdelning 34 Fjällbacka nedlagd

Under innevarande år har ett antal av SVC:s avdelningar lagts ner och medlemmarna 
gått in i nybildade storavdelningar. Bakgrunden till detta är naturligtvis det 
minskade antalet fiskare och svårigheten att rekrytera ledamöter till styrelser och 
kommittéer.

mitté. Förbundet hade 
specialkommittéer som 
förberedde olika förslag 
till Förbundsstyrelsen 
och det var därför viktigt 
att den som bedrev ett 
speciellt fiske fick möjlig-
het att påverka beslut 
som gällde det egna 
fisket. Avdelningens 
representant i räkkom-
mittén var under flera 
år Uno Nordberg Fjäll-
backa. Harald Holmberg 
Dyngön representerade 
vid olika tillfällen avd. 
34 i förbundets sillkom-
mitté.

Under kriget var det många frågor som 
remitterades från förbundet till avdelningen 
för yttrande. Det kunde gälla frågor angående 
tilldelningen av drivmedel till fiskebåtarna, 
frågor om s k fiskepass, minimimått på fisk 
och skaldjur m.m.

Under isvintrar höll avdelningen kontakt 
med förbundet angående isbrytning och 
andra angelägna frågor. Medlemmarna 
lärde sig snart att ta kontakt med avdel-
ningsordförande eller någon av de övriga 
styrelseledamöterna för att via avdelningen 
få förslag och önskemål upptagna vid 
förbundsstyrelsen. Under många år var 
Karl Persson Kalvön ledamot av förbundets 
styrelse.

Avdelningen bedrev en betydande stu-
dieverksamhet. Kurser i navigation, fören-
ingsteknik, mötesteknik, engelska och 
färskfiskhantering var några av de vanligaste. 
Avdelningens studienämnd deltog dessutom 
i centralt ordnade kurser och föreläsningar 
inom olika områden.

När avdelningen tillsammans med avd. 26 
Hamburgsund bildade Fjällbackafiskarnas 
Andelsförening var detta ett stort steg 
framåt för berörda fiskare. Andelsföreningen 
tillhandahöll is, lådor, drivmedel och olika 
slag av redskap. All fisk, räkor, hummer 
och krabbor inom distriktet, togs om hand 
och försåldes i parti och minut direkt från 
Andelsföreningens kontor. Som mest hade 
Andelsföreningen 19 trålare från Fjällbacka, 
Hamburgsund, Långsjö och Dyngö, samt 

ett hundratal s k småfiskare som fiskade 
hummer, makrill, sill, torsk och annan fisk.

Det skulle naturligtvis ta alltför stor 
del av tidningens utrymme att gå in på 
alla de insatser som gjorts av avdelning 34 
Fjällbacka, dess styrelser och enskilda med-
lemmar under åren men jag, som arbetade 
centralt inom SVC under 30 år, kan utan att 
överdriva säga att avdelningens företrädare, 
ingen nämnd och ingen glömd, alltid upp-
trädde på ett genomtänkt och samarbetsvil-
ligt sätt mot såväl förbundet som mot andra 
avdelningar.

Jag vill sluta denna redogörelse med att 
tacka dem som arbetat inom avdelningen 
under alla år för ett mycket gott samarbete 
och önska storavdelning SD framgång under 
kommande år.

Rune Johnsson

Avd 34:s första styrelse vid 25-års jubileet 1961. Fr. vänster: Gösta 
Waldner, Henning Holm, Arndt Berggren, Berthold Kahlman och 
Harald Holmberg. Foto: Algot Torewi
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På mitt pojksjökort från 1952 är ön benämnd 
Husvamp. Vad det gångbara namnet var 1881 
vet jag inte, men enligt en viss källa hade 
ön så många som 24 
invånare. Att jämföras 
med grannön Florös 19 
(kroggäster oräknade), 
Fläskös 28 och Dyngös 
59 (båda med 0 bad-
gäster då än så länge).
Min morfars farfar, 
Jonas Berggren, född 
1780, var lots och 
sedermera lotsålderman 
på Wäderöarne. Han 
hade där, under första 
häften av 1800- talet en 
kollega vid namn Gabriel Sandmark, född 
1797. Jonas var dessutom Gabriels styvfar.

Hästvam boplats på vägen 
Wäderöarne – Fjellbacka

Den här lilla släktredovisningen gjorde Lars-Göran Blom strax före sin död 28 augusti 
2001 och den har tillställts oss av brodern Yngve. 

Red

Hur var då bakgrunden till detta? Jo, 
Gabriels mamma, Anna Jonsdotter, född 
1769 hade blivit änka då hennes make Lars 

hade avlidit cirka 40 år 
gammal.
Ä n k a n  S a n d m a r k 
bodde vid denna tid, 
med son och dotter, i 
närheten av Marstrand, 
där maken arbetat som 
tunnbindare och sillin-
läggare (kypare), enligt 
vad som berättats.
Å r  1802 ,  d en  28 
mars, ingår änkan Anna 
Sandmark nytt äkten-
skap, nu med den från 

gården Övre Sandbäck i Svenneby ditflyttade 
Jonas Berggren och Båtskepparen Jonas och 

Anna blir den 2 augusti 1809 föräldrar till 
sonen Johan Petter.

Någon gång under perioden 1810-1820 
ca kan Jonas Berggren återvända till norra 
Bohuslän, denna gång till Wäderöarne, då 
han av Dykerikommissarien och Fänriken 
Jonas Westbäck (boende i Sjöviken söder 
Hamburgsund), blir upptagen som Underof-
ficer i Kaparetjänsten (!).

Så kom familjen Berggren-Sandmark till 
vår skärgård som det står i en uppteckning. 
Med hennes barn Anna Maria och Gabriel 
och deras gemensamma son Johan Petter.

En rättshistoria avseende vrakplundring, 
som varade i tre år och där de inblandade 
blev friade, åtminstone i informell mening, 
ledde till att såväl Jonas Berggren som hans 
son Johan Petter samt Gabriel Sandmark 
fick lämna sina lotstjänster.

Flytt med hus och allt
Gabriel flyttade då det hus han byggt på 
Wäderöarne till Hästvam, där det ännu står 
kvar och har lämnat en lång släkthistoria 
efter sig.

Johan Petter (född 1809) flyttade efter 
sin korta lotskarriär från Wäderöarne och 
mellanlandade enligt uppgifter på Bringbärs-
holmen, där man idag ännu kan se grunden 
för huset ifråga ovanför den sandstrand som 
vetter mot Stora Innerskär, benämnd så för 
sitt läge (ej bevuxen med ener, däremot med 
furor).

Johan Petters hus kom så småningom in till 
sin slutstation på Holkens Väg i Fjellbacka, 
när han på 1840-talet.började en verksamhet 
som skeppare.

Tydligen gifte Johan Petter Berggren om 
sig någon gång runt 1850 med Johanna 
Christina Olsdotter, född 1822. Johan P 
blev 1852 far till ännu en son, Carl Oscar, 
min morfar.

Som grannar i Fjellbacka hade man Carl 
Oscars halvsyster Johanna, gift med Johannes 
Hansson, sjöman född 1840. Dessa fick två 
döttrar, som båda dog unga. Carl Oscar 
var först gift med Karolina Johansdotter, 
född 1850. De fick fyra söner, varav en som 
kustroddare drunknade i tjänst, utanför 
Gottskär på Onsalahalvön. Dottern Agnes 
levde hela sitt liv i Fjellbacka (1890-1951). 
Efter den första hustruns död, gifte Carl Oscar 
Berggren om sig med Hilda Corneliusson 
från Otterön, född 1868 (min mormor). De 
fick tre döttrar (min mamma Dagmar föddes 
1895) och en son (Einar Oscar, född 1892). 
Han blev sjökapten i USA, bosatt i Biloxi, 
Mississippi, och gift med en amerikanska. 
De fick inga barn och så var vårt bohuslänska 
släktnamn borta ur bilden.

Lars-Göran Blom

Husvamp, Stavningen i 1891-års sjökort.
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Vad har ön Lamu i Kenya och Fjällbacka 
gemensamt? Den något underliga frågan 
ställde antikvarie Lars Rydbom och Jan 
Ottander i Församlingshemmet den 27 juli, 
FFF:s kulturkväll.

-Jo, många föreningspunkter finns, som 
det naturligt blir mellan orter vid kust och 
hav. Bohusläns Museum är fadder för Kenyas 
National Museum och man har träffats för att 
studera varandras miljöer. Fjällbacka är med 
som en av de kustorter, markerade på World 
Heritage List, utefter Bohuskusten.

-Fjällbacka är ju bara döda hus numera, 
invände någon vid projektets början. Ja, men 
platsen bär dock prägel av det intensiva liv 
med fiske, handel, konserv- och stenindustri, 
som har funnits här.

Bebyggelse och verksamheter
Lamu är en ö, ca 1 mil tvärs över, med ca 
15000 invånare, där de flesta talar svahili. 
Lamu har behållit sin levande identitet. Där 
finns en lång gågata utefter stranden, där de 
fina handelshusen ligger på rad.Vi känner igen 
detta i blygsam skala i våra hamngator, där vi 
också haft handelshus och konservindustrier. 
Vi har våra husrader utefter stranden, byggda 
av timmer från skogarna i norr. 

I Lamu bygger man av flätade palmblad, 
där husen ofta har ett stort allrum, atrium, 
med smårum omkring. Man lever delvis av 
fiske, som tycks bedrivas rätt lättvindigt, då 
man låter tidvattnet föra in fisken bakom en 
ridå av störar, där fisken fastnar. Lamu är en 
viktig handelsplats, där man har transporterat 
varor på båtar från Indien. I Fjällbacka 
transporterades varor utefter kusten via 
ångbåtar och fraktfartyg.

Fjällbacka lever delvis på turism, som 
egentligen började mera medvetet 1925, 
då Badholmen blev bebyggd med badanlägg-
ning och bytte namn. I Lamu har däremot 
turismen inte slagit igenom.

I Lamu hyllar man islam i sina 14 moskéer. 
Vi har en kyrka.

En slutfråga ställdes: -Hur skall man bevara 
en genuin miljö utan behov och utan näringar? 
Svaret blev att bostäder måste byggas för folk 
som vill bo och arbeta här.

Kyrkskolans öde ventilerades, där under-
tecknad anser att ett varsamt bevarande hade 
kunnat förenas med inrättande av bostäder. 
Detta är en ståndpunkt som också Lars 
Rydbom har framfört i pressen.

Jan Ottander avslutade med att ge en resumé 
av den viktiga forntidsbebyggelse som funnits, 
vilket bl. a våra talrika bronsåldersrösen 
vittnar om.

Inger Rudberg

Lamu och Fjällbacka

På årsmötet den 9 juli avtackade föreningens 
ordförande de två avgående styrelsemedlem-
marna Inger Rudberg och Hans Odin med 
blommor och vänliga ord. Inger Rudberg har 
utfört ett stort av kulturhistoria dominerat 
arbete som många fjällbackagenerationer 
kommer att ha glädje av framöver. Därom 
vittnar hela 125 artiklar i Fjällbacka-Bladet. 
Inger har suttit i styrelsen i 20 år och 
arbetat med många olika uppgifter, bland 
andra sådana som manusgranskningar, sam-
manställning av det omfattande registret över 
artiklar i Fjällbacka-Bladet och broschyren 
över Fjällbacka, som blivit en pålitlig och 
flitigt använd turistguide under sommarmå-
naderna.

Avtackade styrelsemedlemmar

Hans Odin har suttit i styrelsen som FFF-
sekreterare i 7 år och har dessutom arbetat 
mycket handfast med Fjällbacka-Bladet åren 
innan den började redigeras per dator. Det 
innebär att han har varit med och mätt 
spaltlängder, klippt och klistrat ihop flera 
årgångar av Bladet före tryckning. Han har 
dessutom författat 27 artiklar för tidningen. 
De flesta av dem ägnade båtar, hav och 
vindar. Där har han kombinerat sin metereo-
logiska specialistkompetens med entusiasm 
till artiklar av bestående värde för dem som 
t ex vill försöka förstå vad som händer en 
sommardag på kryss förbi Sandhagen.

TF
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Lars Schmidt älskar sitt Dannholmen. 
Med försiktiga steg kliver han fram över 
ljungstigen, där strandgossen och den blå 
styvmorsviolen rister sina blommor i den 
lätta försommarbrisen. I sänkorna runt 

Lars Schmidt
– en världsman i sjöstövlar

Vi bad Lars Lundberg göra ett personligt porträtt av sin vän sedan många år, Lars 
Schmidt. Han var inte nödbedd utan sände oss strax dessa ögonblicksbilder från 
Dannholmen och dess värd.

Red.

stigen står strand-
kålen, stadig grön 
och trygg. Stegen är 
försiktiga så som de 
måste vara här ute i 
stenmalarna. Det är 
lätt att stuka en fot 
och förresten är det 
inte ovanligt att man 
stöter på en hugg-
orm här ute. Den 
ofredar ingen utan 
ringlar raskt och 
gömmer sig mellan 
några stenar. Lars 
kan sin kära ö. Han 
vet var den sällsynta 
ostronörten växer 
och han kan sina 
ställen där han kan 
finna vilda smultron 

att trä på strå. Hans solblekta hår fladdrar 
lätt för vinden när han kisar mot skogen. 
Skogen är den lilla dungen av missanpassad, 
vindpinad vresgran som slagit rot i en 
ängssänka på östra sidan av ön. -Det är inte 

ovanligt att jag ser älg där i skogen. Eller 
-Härom dagen gick en häst och betade där. 
Den hade kommit över från Lökholmen där 
den förmodligen blivit utstött av de andra 
hästarna. Det går en flock islandshästar på 
Lökholmen. 

Dannholmen i världspressen
Från storstadens larm i Paris, där han lever 
sitt liv när han inte är på resande fot, längtar 
han till Dannholmen och det enkla livet 
här ute. Enkelheten är för honom högsta 
lyx och en nydragen makrill, fräst i smör 
med färsk dill, går utanpå vilken anrätt-
ning som helst på någon av Paris krogar. 
Lars kom till Ön i slutet på 50-talet. Han 
hade seglat förbi den många gånger i sin 
skärgårdskryssare, bl.a. tillsammans med 
Evert Taube och Georg Lithander. Så 
i samband med giftermålet med Ingrid 
Bergman blev det klart, Lars Schmidt hade 
köpt Dannholmen. Nu följde en tid då 
ön i Fjällbacka skärgård kom i världspres-
sens focus. Ingrid Bergman var en firad 
världsstjärna och långt innan begreppet 
”paparazzi” var uppfunnet, låg fotografer 
från när och fjärran i båtar utanför ön för 
att få en bild av Ingrid eller Lars eller barnen 
Rosellini eller Gud vet vem som gästade 
ön just då.

Redan som helt ung kom Lars efter öden 
och äventyr mitt under brinnande krig över 
till Amerika. Efter en tid där kom han åter 
tillbaka till Sverige med ett flertal teaterpjäser 
som han köpt rättigheterna till. Sedan dess 
har han kantat sin väg med succéer. När 
musicalen gjorde sitt segertåg genom världen 
var det Lars Schmidt som gick före och 
banade vägen. My fair lady, Annie get your 
gun, Jesus Christ Super Star m.fl. Lars 
Schmidt blev en av de stora i teaterns värld. 
Låt oss stanna därvid. Vad Lars hunnit uträtta 
inom sitt yrkesliv skulle inte Fjällbacka-Bladet 
räcka till att, om än flyktigt, beskriva.

Dannholmen är navet i hans livshjul. När 
man vandrar omkring på ön känner man 
Lars närvaro över allt. Den österländska 
bronsbysten på klippan utanför matsalen, 
den enorma fredsduvan på skäret nedanför 
huset, allt är placerat med tanke och estetik. 
Lars är besatt av all skönhet som kan rymmas 
i ett liv. I sin bok ”Mitt livs teater”, som 
kom ut 1995 ger han en tillbakablick på 
livet både yrkesmässigt och privat. När man 
läser den förstår man vad Fjällbacka betyder 
för honom.

Sportsman och berättare
Lars är också en god sportsman som hatar 
att förlora. Vid bordtennisbordet eller på 
vindsurfingbrädan som han numera med 
ålderns rätt lagt på klipphyllan. På Arne 

Uppvaktning vid 70-årsdagen. Ingela o Lasse Lundberg, Putte o Maria 
Schmidt, Lars, Prinsessan Caroline av Monaco samt Robertino Rosselini.
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Midsommar på ön, Stig Ohlin och Lars

Naess Mount Everestexpedition gick han vid 
dryga 70-års ålder med till sista baslägret på 
5.500 meters höjd. Onekligen en strong pre-
station. Hans konstsamlingar är betydande. 
Listan kunde bli hur lång som helst. För 
mig är hans humor hans mest fantastiska 
egenskap. När jag på hans 81-årsdag frågade 
hur det kändes att fylla 81, svarade han med 
glimten i ögat: -Ja, man känner ju att man 
inte är 80 längre. En god historia är ofta 
nyckeln till en trevlig kväll med Lars, som 
själv är en mycket god berättare. Personer 
han mött, platser han besökt, allt finns 
där ofta med en liten anekdot, gärna med 
en oförväntad knorr. Tillsamman med sin 
livsledsagarinna, Yanne Norup, njuter han 
av sina somrar där ute mitt i granitens rike 
i sitt eget paradis. Här gör han enkelheten 
till en fest, där varje dag är en gåva. När man 
lämnar ön står alltid värdparet på bryggan 
och vinkar farväl. Man vinkas alltid av 
när man lämnar Dannholmen, men man 
vinkas alltid ännu mer välkommen när man 
kommer dit. När man styr bort från ön kan 
man ibland, om tidpunkten är den rätta, se 
värdparet vandra upp mot huset och ta vägen 
förbi stenkällaren för att hämta en flaska 
gott vin till middagen. Det slarvas aldrig på 
Dannholmen.

Text & Foto: Lasse Lundberg



1�   • Fjällbacka-Bladet • December 2002 • Nr 93 •

Strindberg på Florö?

Vad gjorde Strindberg här?
Boken ”Hemsöborna” som utspelar sig på 
Kymmendö söder om Dalarö i Stockholms 
skärgård kom 1887. Stellan Johanssons i 
och för sig spännande teori, som jag hörde 
honom förkunna senast på Florö under 
Skärgårdens dag i sommar, nämligen att 
Mor Abela på Florö med familj skulle ha 
varit förebild till folket på Kymmendö, kan 
man genom en enkel titt i en uppslagsbok 
tyvärr definitivt avfärda (helt utan saltny-
por), eftersom Strindberg först 1890 kom 
till norra Bohuslän. 

Men Florö är därför inte helt borta ur 
Strindbergs resealmanacka under resan i 
oktober 1890.

I Göteborg befann sig i september det året 
den 25-årige journalisten Gustaf Uddgren, 
som hade läst notisen i Handelstidningen 
om att Strindberg var i stan, och han 
lyckades få företräde för den store förfat-
taren, som han beundrade. Gustaf Uddgren 
rådde Strindberg att främst bese norra 
Bohusläns storslagna kust, som han ju själv 
kände väl och älskade från sin ungdom i 
Kville prästgård. Strindberg hade redan 
studerat geologiska verk och förklarade 
stolt att det är i norr man finner den röda 
graniten. Uddgren vågade då undra om det 
enbart var geologin som var intressant.

-Var det inte också värt att uppleva den 
säregna och vackra naturen? Strindberg, 
som älskade den idylliska stockhoms-
skärgården, hade fått i sig en schablonbild 
av Bohuslän och yttrade: -Bohuslän. Nej, 
det är så fult som ett månlandskap. Då 

I sommarnumret ställde Bengt Olofsson en fråga till Tomas Forser om Strindberg 
någon gång varit i Fjällbacka. I artikeln ”Strindberg i Fjällbacka?” besvaras frågan 
med ett frågetecken. ”Det finns de som säger att han besökte samhället”, skriver 
Tomas. ”Forskningen behöver kompletteras på den punkten.” Javisst, det skulle vara 
intressant att veta vilka de är som säger (eller sade) att han satt sin fot här. Det är väl 
i så fall en muntlig tradition. Vad vi säkert vet, enligt artikeln och kända dokument, är 
ju att han var i Lysekil och i Grebbestad och beskådade Tanums hällristningar.

hade han ännu inte sett landskapet med 
egna ögon.

Med kosterbåt till Grebbestad
Efter en rundresa i Skåne, Blekinge, Småland 
meddelade Strindberg sin vän Vult von 
Steijern att han startade från Göteborg den 
15 oktober.

Brevet till von Steijern fortsätter: ” seglade 
vidare norrut med kosterbåt (25 kr utom 
drickspengar och brännvin till Grebbestad)”. 
(Brevet är återgivet i sin helhet i förra numret 
av Fjällbacka-Bladet.) Han måste alltså 
ha passerat vår skärgård. Men planen att 
sätta sig en månad i Fjällbacka och studera 
sillfisket som han skrev om den 7 oktober 
blev aldrig fullföljd, troligen, är bäst att 
säga.

Under färden mot Grebbestad antecknar 
han i sin resedagbok den 17 oktober klip-
pornas färgskiftningar, granitens rosenröda 
ton (Lasse Lundbergs ”rosenbukett av 
granit”, minsann.)

Dessa dagboksblad finns refererade av Erik 
Carlsson i den väldokumenterade uppsatsen 
”August Strindbergs bohuslänska resa”, som 
ingår i ”Bohuslän. Årsbok 1988”. Jag har 
också själv införskaffat de aktuella sidorna 
ur resedagboken från Kungliga Biblioteket, 
sidor som tyvärr innehåller mycket torftiga, 
korta nedkastade anteckningar om berg och 
den knappa växtligheten.

Saltskärs käring avritad
Här finns dock en högintressant teckning 
från den 17 oktober som artikelförfattaren 

tror föreställer fyren på Väderöbod. Nej, 
det är ingenting mindre än Saltskärs käring, 
som Strindberg har ritat. (Grattis Stellan, 
där fick du något nytt att berätta.) Bredvid 
käringen har han ritat ett äldre sjömärke 
med anteckningen: ”Hvit”. Strindberg var ju 
också målare och har inte kunnat undgå att 
fascineras av färgspelet och antecknar: ”Som-
marluft. Höst. Hägring. RegnbågeSXanthoria 
parientina (vägglav,) trut, gröngräs. Kodak78-
79-80 Blixt. Regnbåge. 2 st Granit 1 (troligen 
ett prov han tagit med.) Maneter. Ejdrar. 
Regnbågen mot berget. Florön, bod, grönt 
stenröse av lafvar. Lodrät gråröd granit. 
Tuschlaf. Hagtorn och nypon. Skata. Rosen-
röd fondklippa; hvita fläckarna på bergen. 
Hagtorn, nypon. Svarta och hvita får”.

Han måste nog ha varit i land på Florö, 
annars kunde han inte så noga ha kunnat 
beskriva t ex lavarna. Vad såg han annars 
på Florö? Inte ett ord om detta. Här pågick 
annars sillruschen för fullt. Mor Abela var 
död. Nu regerade sonen Petter August med 
alla sina excesser. Var Strindberg inne på 
krogen och fick något i västen? Vi får inte 
ens höra vad skepparen hette som seglade 
med honom.

Den dumme Strindberg, som försökte 
agera vetenskaplig geolog och botanist! Han 
var ju dramatiker och berättare och ödslade 
tid på dessa alltför hastiga och amatörmässiga 
vetenskapsresor. Från Grebbestad tar han 
sedan en båt till Strömstad och via Svinesund 
till Fredrikshald. Här inspirerades han till 
novellen ”Likvakan i Tistedalen” om Karl 
XII och en novell till, som ingår i samlingen 
”Svenska öden och äventyr.” 

Strindbergs resa i Bohuslän var 
inte någon succé.
Till det negativa bidrog, att han träffade 
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Källor:
• Strindbergs dagboksanteckningar 15-18 okt. 1890.
• Carlsson Erik: August Strindbergs bohuslänska resa. 
   (Bohuslän –  Årsbok 1988)
• Uddgren Gustaf: Mitt första sammanträffande med 
    Strindberg. (Andra boken om Strindberg.)

Inger Rudberg

folk där som hört talas om att han några 
år tidigare varit åtalad för hädelse mot 
nattvarden i sin novellsamling ”Giftas”. 
Han var från början dömd här som en farlig 
individ. Gustaf Uddgren skriver i sin uppsats 
om Strindbergs resa: ”När han återkom från 
sin bohuslänska resa hade jag inte tillfälle 
att få träffa honom. Jag hörde endast att 
Strindberg haft obehagligheter att utstå. Att 
smutsryktena om Giftas trängt fram ända 
till den litterärt okunniga befolkningen 
i dessa obygder, så att man visat honom 
öppet hat för hans faderskap till Giftas. Men 
så hade ju också lokalpressen de närmast 
föregående åren inte annat än ständigt 
häcklat honom.”. Man kan jämföra med 
hur Hilma Strandberg blev bemött ett par år 
tidigare för novellen ”Nitälskan”.

Kommentar:
Frågan som ställdes i sommarnumret var om 
Strindberg besökt Fjällbacka. Den hänger 
fortfarande i luften, men inget källmaterial 
talar för det. Inte heller vet vi om han varit 
iland på Florö. Ingers förtjänstfulla utredning 
visar dock att han kände öns namn.

Jag har varit i kontakt med Lars Dahlbäck, 
huvudredaktören för den nationalutgåva 
av Strindbergs samlade verk som är under 
utgivning. Inget nytt om Fjällbacka meddelas 
från det hållet och heller inget om Florö i den 
massiva brevsamling som kan genomströvas via 
nätet. Vi får nog nöja oss med det och hoppas 
att också anteckningsböckerna, som förvaras på 
Kungliga Biblioteket, i sinom tid kommer att 
tryckas. Det finns planer på det.

TF

När Per Weist anställdes som kantor 1998 
kastade han sig över orgeln, som alltså var 
i uruselt skick. Han kontaktade sin lärare 
Hans Davidsson. Denne undersökte orgeln 
och upptäckte bl.a. mycket värdefulla pipor 
som måste bevaras. Davidsson fastställde 

Orgeln i Fjällbacka kyrka
renoverad och utbyggd

Efter flera år med en tredskande och tjurig orgel beslöt kyrkorådet 1996 att försöka 
samla in pengar för att renovera orgeln.

vad som skulle krävas för en ombyggnad och 
renovering och Anders och Ulla-Britt Järund 
erbjöd sig att finansiera ett orgelbygge, om 
man följde de rekommendationer Hans 
Davidsson gav. Så skedde också. Förutom 
nytt liv för musiken i kyrkan medförde 
den synnerligen generösa donationen att 
oersättligt kulturhistoriskt material räddades 
till eftervärlden.

Den 2 juni 2002 blev en betydelsefull dag 
i kyrkans, ja, i hela samhällets musikliv. Det 
var den dag då kontraktsprosten Sigvard 
Gustavsson invigde kyrkorgeln efter att 
den renoverats, byggts ut och förbättrats. 
Ledaren för orgelprojektet, diplomorganist 
Hans Davidsson, berättade om arbetet, som 
för hans del främst bestod av forskning, 
eftersom alla gamla papper brann upp vid 
prästgårdsbranden i Kville. Vid invigningen 
spelade Hans Davidsson och musikdirektör 
Per Weist.

Vi har fått en orgel av högsta kvalitet som 
låter oss njuta av ljuva, mjuka klanger och 
häftigt orgeldån. Hur skulle det vara med en 
orgelmusikfestival i Fjällbacka?

Hans Odin

Faktaruta om orglarna i kyrkan

1892 togs den ursprungliga orgeln i bruk samtidigt med kyrkan. Orgeln hade 10 ¾ stämma och mekanisk 
styrning av luftventiler från tangentbord och pedal. Med hjälp av en trampa pumpades luft in i bälgar och 
pipor. 1942 ytbyttes trampan mot en fläkt som placerades i tornrummet. Orgeln hade en djup och fyllig 
klang som passade bra till att leda psalmsång. Orgeln är sannolikt en Johannes Magnussonorgel. Denne man 
fulländade konsten att bygga orglar vid en tid då nya kyrkor växte upp som svampar i Västsverige. 

1955-56 var det dags att renovera orgeln. Samtidigt passade man på att bygga ut och modernisera orgeln 
och ge den en strävare och skarpare klangfärg. Orgeln byggdes av John Grönvalls orgelbyggeri. Antalet 
stämmor ökade till 19 och man återanvände av kostnadsskäl de gamla mästerlikt utformade piporna. 
Överföringen från tangentbord till luftventiler styrdes nu dock med annorlunda teknik - pneumatiskt 
via långa blyrör. Ett nytt spelbord byggdes söder om orgeln. Det nya styrsystemet visade sig ha en i 
kyrkorgelsammanhang kort livstid.

2001-02 års orgel tog nästan fyra år, från beslut till färdig orgel, och kostade 1,54 miljoner. Den har 16 
stämmor varav två är separat spelbara från både tangentbordet och pedalen. Orgeln byggdes av Tore 
Johansson vid Tostareds orgelfabrik i Björketorp. 1892 års orgel har återställts och kompletterats med två 
stämmor (flöjt oktaviat 4 tum och i pedalen en basun 16 tum). Tre stämmor har nytillverkats (flöjt harmonik, 
violin och trumpet) och ytterligare tre kompletterats med pipor efter Magnussons gamla pipmått. Bälg, 
luftsystem, spelbord och regerverk har nytillverkats enligt gamla mått och principer. Överföringen från 
tangent till ventil är mekanisk och sker via träreglar. Arkitekt Adrian Petersons orgelfasad från 1890-talet 
är opåverkad av alla ändringar men utrymmet bakom fasaden har utnyttjats maximalt. Några av basunens 
träpipor är så långa att de måste vikas. Spelbordet har flyttats tillbaka framför fasaden. Kvaliteten på materialet 
och det utförda arbetet är av yppersta klass vilket borgar för lång livslängd, kanske upp till 200 år.

Diplomorganist Hans Davidsson. Foto: HS
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Hade det inte varit för att det är så svårt 
kunde man ha lagt av för länge sedan. Just 
för att det är så svårt finns där så mycket att 
lära och så stora möjligheter att förbättra 
sig. Vi talar förstås om tennis. Inte om 
badminton, squash, innebandy eller curling. 
Och inte om varpa eller boule. Tennisens 
svårigheter är så stora att åldrandets 
naturliga begränsningar av utö-
varens förmåga spelar en förhål-
landevis liten roll. Det är bland 
annat det som gör det till en så 
enastående idrott.

Jag började motionsspela tennis 
när jag var några och tretti år 
gammal. Hade med mig en viss 
snabbhet och litet bollvana 
från fotboll och sprinterlöp-
ning in på banan och la till 
några stunders grundläggande 
instruktioner av mer eller 
mindre intresserade kompisar 
och hobbytränare. Det blev ett 
tjugotal år av knuffa, plocka, 
blockera, skruva, springa och 
slita. Väldigt kul sätt att motio-
nera men väldigt dåligt sätt att 
spela tennis på.

För två år sedan tog jag kontakt 
med Kjell Johansson, DC-Kjell kallad, och 
frågade om jag kunde få börja träna med 
honom på Ullevi TK. Jag hade hört många 
lovprisa hans pedagogiska förmåga och jag 
hade också sett honom med elever i olika 
åldrar, unga som gamla. Han lovade inget. 
Sa att han först ville se under en timme om 
där fanns något att göra innan vi bestämde 
fortsättning. Om jag var ett hopplöst fall. 
Eller om han kunde med att ta betalt för att 
jag skulle försöka lära mig bli av med det 
jag fuskat mig fram till och i stället lära mig 
några av spelets grunder. 55 +. Det började 
bli sent i livet. Första gången slog jag tre 
forehandsslag på bollar som han snällt 
och försiktigt rullade över till mig från 
servelinjen. Tre bollar. Det räckte för att en 
bekymrad min skulle sprida sig över Kjell 
Johanssons vänliga nuna. Han avbröt och 
bad mig visa honom hur jag höll i racket. 
Det mest elementära alltså. 

Tennisvåndor

För ett år sedan hade vi anledning att klaga över tennisbanan i Fjällbacka, som 
låg för fäfot. Nu har det skett en rejäl ansiktslyftning och man kan faktiskt räkna 
med att sommartennisen på nytt kommer igång. Tomas Forser kåserar här över 
den svåra sporten.

Red.

Jag lommade fram till nätet och visade 
upp min gamla yxfattning. Han tog min 
högerhand där den låg på racketlindan, vred 
den åt höger och ändrade forehandsgreppet. 
Radikalt, kan jag lugnt säga. Från yxskaft till 
skiftnyckel. Det är enda sättet att få ordentlig 
kontroll över slaget, sa Kjell. Det greppet gör 

med viss kraft ner en decimeter innanför 
baslinjen och ungefär på den plats som man 
beräknat.

Jag började spela i mitten av 70-talet. Ett 
kvarts sekel senare är jag en något mindre 
dålig tennisspelare. Om ytterligare något 
år, i 60-årsåldern, räknar jag med att vara 
en hygglig motionsspelare med en hyfsad 
forhandscross, en något så när säker toppad 
backhand och en serve som jag kan placera 
ungefär där jag vill. Under tiden har jag med 
all sannolikhet tjocknat ytterligare ett par 
kilon, tappat något i den lilla snabbhet som 
fortfarande finns kvar sen ungdomsåren 
och fått ännu svårare att gå ner djupt i 
knäna. Men jag har vid det laget förmått 

göra en väl uttagen baksving 
till en reflexrörelse, lyckats slå 
igenom forhandsslagen utan 
att tänka på det, fått vänt bort 
magen mot nätet och i stället 
satt sidan till och lärt mig 
att inte backa och få bakvikt 
på motståndarbollar med bra 
längd. I trängda lägen attack-
erar jag bollen i stället för att 
knuffa den. 

Allt detta gör det möjligt för 
mig att slå en och annan vårds-

löst hårdslående och obehärskad 30-åring, 
trötta ut medelålders motionsspelare som 
är tyngre än jag själv och leka bort de 
flesta som är äldre än jag. Så tänker jag 
när ingen hör på. Men det skulle faktiskt 
betyda att jag på så sätt har upphävt en 
av livets största förbannelser. Den att det 
stadigt går utför, att vi när allt kommer 
kring är förlorare. I stället kan jag av och 
till få uppleva att jag trotsar livets järnhårda 

lagar om att det alltid var bättre förr - då 
när vi var yngre. Åtminstone kan vi som 
tennisspelare långt upp i åren drömma om 
den perfekta serven och stoppvollyn. De 
dödande slagen finns fortfarande framför 
oss år efter år. De är ännu möjliga att slå. 
Men den 40-årige hundrameterslöpare som 
drömmer om att stadigt förbättra sina tider 
har däremot förlorat all verklighetskontakt 
och bör snarast tas av banan.

Inte konstigt alltså att vi som spelar tennis är 
i olika åldrar men lika besatta. Inte underligt 
att det arrangeras tävlingar från pojk- och 
flickklasser till äldre veteraner. Det är ett så 
svårt spel. Det är inte åldern det kommer 
an på. Inte utrustningen heller. En gång 
kallades det för en överklassport. Jag vet 
ingen mer jämlik idrott.

Tomas Forser

handleden stadig, förlänger bollkontakten, 
riktar naturligt kroppens vänstersida mot 
nätet och förhindrar att bollarna sprids och 
sticker snett uppåt utåt. Innan timmen var 
slut hade jag prövat tre nya grepp, försökt 
hitta avståndet mellan kropp och slag och 
fått en mycket stark upplevelse av att allt jag 
gjort på en tennisbana tidigare varit felaktigt, 
ja rent av kontraproduktivt. Men Kjell hade 
hur som helst bestämt sig för att fallet inte 
var helt hopplöst. Det gällde bara först att 
försöka riva ner allt som jag hade trott att 
jag byggt upp genom åren. Jag fick min 
eftertraktade träningstid hos honom och 
under säsongerna som följt, har jag pendlat 
mellan hopp och förtvivlan men ändå känt, 
att jag allt efter veckorna gått har träffat 
bollen med bättre tajming och lärt mig slå 
hårdare och säkrare. Det har varit härligt 
att känna, att när slaget är något så när rätt 
anlagt och genomfört går bollen faktiskt 
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Några av min makes släktingar, som också 
kom att betyda en hel del för mig var Karl-
Adalbert Krantz 1894-1959 och hans hustru 
Ingrid Helmina 1896-1991, min makes 
moster.

Kalle föddes i sitt hem bakom Telegrafhuset 
i Fjällbacka, där hans far också hade sin 
skomakarverkstad. Ett par ungdomsår ägnade 
han sig åt Nordsjöfiske vid Doggers bankar.

Då han var 20 år gammal emigrerade han till 
USA, men återvände efter 5 år till Fjällbacka. 
Nu startade han, tillsammans med sin bror 
Alrik, en läskedrycksfabrik i Källvik och 
samtidigt ett lastbilsåkeri. Man tillverkade 
flera sorters läskedrycker och vichyvatten, 

Karl-Adalbert och Ingrid Krantz

Efter fästmöresan, som jag skrev om i Fjällbacka-Bladet nr 92, följde ytterligare 
några sådana resor. I januari 1941 gifte vi oss emellertid och gjorde därmed något 
förkläde överflödigt. 

Som bekant var det på 30- och 
40-talet dåliga tider och Kalle 
försökte på alla upptänkliga sätt 
försörja sin familj. Vattnet i Fjäll-
backa var vid denna tid inte så 

gott. Kalle hämtade därför sådant 
till sin glass-
tillverkning en 

bit upp åt landet 
med häst och 
kärra. Vi fick ofta 

följa med honom 
ut på sjön. Han 

berättade om rösade 
ilandflutna lik på hol-
marna här och var, om 
Vita frun på Getryggen 
och hennes bortstulna 
ring, om Gudmundskä-
ret där Kvilles sista 
katolska präst förliste, 
om krigskyrkogården 
på Stensholmen och 
mycket annat som satte 
min redan livliga fantasi 
i ännu större rörelse.

Snäck- och nätarbeten
Både Kalle och Ingrid var otroligt gästvänliga 
trots, att de var en aning trångbodda, liksom 
de flesta familjer vid den tiden. Man var alltid 
välkommen och aldrig någonsin kom man 
olägligt. De hade nu, med sina fyra barn, 
flyttat till Store-Karls hus på nuvarande 
Norra Hamngatan 5. Ingrid var en intressant 
kvinna, något av bohem, liksom sin syster 
Jenny, min älskade svärmor och senare även 
Lisbeth, min yngsta dotter.

Köket kunde bokstavligen översvämmas av 
disk, medan Ingrid i godan ro satt fördjupad 
i någon spännande bok eller knåpade med 
sina snäckarbeten med bordet översållat av 
snäckor, sjöstjärnor, tång och annat småplock 
från havet. Då det blev för kallt i sjöboden, 
som hörde till huset, kom Kalle ofta dragande 
med sina nät, som behövde lagas och slog sig 
ner i ett av de två rummen. Jag skulle i en 
sådan situation blivit helt hysterisk, men inte 
Ingrid, inte. Hon tog det med ro och gott 
humör, som allting annat och aldrig hördes 
ett hårt ord mellan makarna.. Näten innehöll 
dessutom ibland torkade manettrådar och 
då spred sig dammet av dessa i luften och 

familjens alla medlemmar fick veritabla 
nysattacker. Några gränser för vad Kalle kunde 
tillåta sig fanns dock. Han höll sig snällt 
i farstun då han med musslor agnade sina 
backor med krokar i många hundratal.

Badrestaurangen var nybyggd, men vid 
sidan av den kunde man även plocka blåbär. 
Inga stora mängder just, men någon halvliter 
till dagens efterrätt. Ibland vandrade Ingrid 
och jag iväg för att plocka blåbär bakom 
Veddeberget och några liter kunde det bli 
under gynnsamma tillfällen.

Allt var ändå inte bara idyll. Nej, Ingrid och 
Kalle drabbades 1941 av kanske den djupast 
möjliga sorg, då de i hjärnhinneinflammation 
miste Birgit, sin äldsta dotter, endast 17 år 

Store-Karls hus, N. Hamngatan 5.   Arkivbild.

Karl-Adalbert och brodern Alrik vid 
läskedrycksfabrikens trappa.    Arkivbild

men efter några år såldes fabriken. Därefter 
bedrev Kalle med sin hustru Ingrid kafé och 
matservering på nuvarande Norra Hamngatan 
4, innan han slutligen blev yrkesfiskare. Kalle 
var känd som en stillsam försynt människa 
och en uppskattad vän. Själv tycker jag, att 
han var en av de allra finaste personer jag 
mött.

Mitt första minne av Kalle är, när han stod 
i familjens hem på Föreningsgatan 5 och 
tillverkade glass på kökssoffan till försäljning. 

gammal. Jag träffade Birgit bara en enda gång 
och minns henne som ovanligt vacker flicka 
med ljust nypermanentat hår, som stod som 
en sky runt huvudet.

Kalle föll på sin egen post, kan man säga. 
Han drabbades av en hjärnblödning ute 
på isen vid vinterfiske, blev förlamad och 
oförmögen att tala. Efter ett och ett halvt år 
gick han bort, 65 år gammal. Ingrid uppnådde 
den aktningsvärda höga åldern av 95 år. 

Maj Gustafson
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Vi är några som startat en diskussion med familjen kring Ingrid 
Bergman om ett museum i Fjällbacka och sedan frågan väckts har 
en del trådar att nysta i uppstått.

Familjen
Lars Schmidt och Ingrids barn har mycket entusiastiskt anslutit sig 
till idén att göra en Ingrid Bergmanpaviljong i Fjällbacka. Isabella 
Rossellini har pratat med Whesly University om ett samarbete och 
man är intresserad att knyta Fjällbacka till sig. Bland annat för att 
samhället, eller rättare sagt havet utanför, är hennes begravningsplats. 
Isabella tar gärna på sig rollen som kontaktperson mellan oss 
och universitetet.

Utställningsobjekt
En hel del materiel finns redan nu som skulle kunna ingå. Repliker 
av Oscarsstatyetter, 3 st, kläder från filminspelningar, ori-

ginalbrev från bl.a. 
Hemingway  och 
Hitchcock, foto-
grafier och massor 
av annat material. 
Huvudinriktningen 
bör dock vara Ingrid 
Bergman i  Fjäl l -
backa. Fotoutställ-
ningen av statyns 
avtäckning finns i 
dag i Paris.

Fjällbacka kan få Ingrid Bergmanpaviljong!
I Los Angeles, på Whesly Museum, finns ett museum med ett antal filmhistoriska samlingar. Bland annat en om Ingrid Bergman. 
Att tillvarata minnet av Ingrid på ett liknande sätt är något som grott några år och kanske är det dags. Här följer en presentation 
om projektet.

Omslag till VeckoJournalen 1960

Utanför fiskaffären. Foto: Algot Torewi

Lokal
I paviljongen skulle man 
även kunna inhysa en 
mindre biograf med plats 
för runt 60 personer. Här 
visas hennes filmer under 
turistsäsongen men den kan 
under vintertid användas 
för vanlig filmvisning.
Var skall den då kunna 
lokaliseras? Vår spontana 
tanke är vid Torget där 
”Rosas hus” tidigare låg, dvs. 
intill statyn. Diskussioner 
med Tanums Kommun och 
familjen måste naturligtvis tas i frågan.

Var med och påverka
Detta är ännu bara en tanke som vi, Knut Hagman, Lasse Lundberg, 
undertecknad mm. är entusiastiska inför. Vad tycker du? Maila 
gärna till mig på berith@jarnboden.se eller kom in i Järnboden 
och tala om vad du tycker.

Vi arbetar vidare
Vi skall nu gå vidare och ta hem utställningsobjekt till Fjällbacka 
och lagra dessa till dess projektet kan bli verklighet. Vi jobbar i 
skrivandets stund med att hitta en lämplig lagringslokal.

Berith Torevi
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Vår präst, Margaretha Berndtsson, höll 
friluftsgudstjänst på krigskyrkogården på 
Stensholmen efter ett invigningstal av 

Skärgårdens dag – andra året

”Skärgårdens dag” tillkom på initiativ av Lasse Lundberg. Första året, 2001, blev 
en succé. Förhoppningen var att det skulle utvecklas till en tradition. Fjällbacka 
Samhällsförening kände ansvar för detta. Lasse själv utnämnde mig till ”general” 
men agerade som organisatör i bakgrunden.

”generalen”. Det blev en stämningsmättad 
andaktsstund med psalmsång. En värdig 
hyllning till de omkomna i Skagerackslaget 

1916.
Lasse Lundberg berättade 
om Skagerackslaget och 
om hur kustbefolkningen 
bärgade de avlidnas krop-
par. På Stensholmen vilar 
såväl engelsmän som tyskar, 
varav skalden Gorch Fock 
är mest känd.
På Florö berättade Stellan 
Johansson, skepparen på 
”Nolhotten”, livfullt om 
vad som hänt under årens 
lopp på Floren. En mängd 
celebriteter har besökt ön, 

Emelie Flygare-Carlén, August Strindberg(?), 
Stan Getz osv.

På Florön konserterade ”Lekkamraterna” 
under ledning av Curt-Eric Holmqvist. 
Smäktande dragspelstoner fyllde den allt 
sommarvarmare luften. Torbjörn Karlsson 
underhöll med egna visor till gitarr. Mar-
gareta Evmark sjöng jazz till orkesterns 
intensiva accompangemang. Det bjöds på 
musselsoppa och öl.

Hästvam var nästa anhalt. Där tog Rune 
Johnsson och Björn Sandmark emot. Rune 
berättade om dramatiska händelser kring 
ön. Man gick en promenad kring ön och det 
vackra skärgårdshemmanet.

Peter Engberg och Oscar Nordblom hade 
konstutställning i lotsutkiken på Södra 
Dyngö. Orkestern spelade på bryggan i 
väntan på transport hem med Sjöräddning-
ens båtar.

Sjöräddningen skötte transporterna på ett 
förtjänstfullt och trevligt sätt. Det hela 
gick under stort gemyt. Fjällbackaborna 
är stolta över sin sjöräddningsstation. Ett 
bevis på detta är den goda behållningen 
från insamlingsbössor och tunna som kom 
Sjöräddningen till godo.

Knut Hagman

Torbjörn Karlsson & Margareta Evmark underhöll tillsammans 
med ”Lekkamraterna” på Florö. Foto: Hans Schub

Byggförlaget har gett ut Sjöbodar och magasin 
i Bohuslän med text av Helena Lind och 
färgfotografier av Bert Leandersson. Byggför-
lagets böcker brukar vara välgjorda, och 
denna är inget undantag. Den är vackert 
formgiven med lättläst, luftigt satt text 
som fint kompletteras av Bert Leanderssons 
färgfotografier. Helena Lind lär ha ett 
förflutet som sommarboende på Dyngö, och 
redan i bokens första mening anknyter hon 
till Fjällbacka skärgård: 

”När vi står inför de väldiga magasinen 
på Hjärterön knuffas vi ohjälpligt bakåt i 
tiden, intrasslade i en väv av frågor - ett 
annat Bohuslän stiger fram.” 

Vad hon syftar på är förstås fiskets och 
fraktfartens storhetstid och alldeles särskilt 
på den sista sillperioden. Vem kan föreställa 
sig ett Bohuslän utan sjöbodar och magasin? 
frågar sig författaren, och det är där hon tar 
sitt avstamp - i dessa byggnaders avgörande 
betydelse för vår upplevelse av den bohus-
länska kusten. Under sina resor upptäckte 
hon snart hur svårt det var att på ett självklart 
sätt gruppera och skilja kustens olika slag 

Bokrecension

Ny bok om våra sjöbodar
av ekonomibyggnader åt. När hon frågat 
ett antal bohusläningar vad som enligt dem 
skiljer en sjöbod från ett magasin har svaren 
gått rejält isär. Ett enda sak var alla överens 
om: ett magasin är större än en sjöbod, 
men hur mycket större kunde man inte 
enas om: ”det som betraktades som ett 
magasin i Hasselösund var blott en sjöbod 
i Mollösundsbornas ögon”.  

I ett par inledande kapitel får vi en 
bakgrundsteckning om sillsalterier och 
trankokerier, båtbyggerier och spann-
målsmagasin. Bokens huvuddel består 
sedan av en resa från Koster i norr till 
Kalvsund i söder. Lind och Leandersson 
gör nedslag på drygt 25 platser, där de i 
ord och bild dokumenterar intressanta 
byggnadsmiljöer. Resultatet är både vackert 
och intressant - impressioner blandas med 
fakta och bildmaterialet är utomordentligt. 
Fjällbacka skärgård representeras av Lilla 
Enerskär, Hjärterön, Dyngö och Florö. En 
underbar färgbild över ett helt uppslag visar 
bodarna på Lilla Enerskär med Fjällbacka 
som bakgrund. Det begränsade utrymmet 

tillåter inte att jag säger så mycket mer om 
boken. Jag tror att den tas emot som en 
välkommen julklapp av alla med kärlek till 
Bohusläns kust och dess kulturhistoria.

Johannes Rudberg
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Bertil Quirin –  
Årets fotograf
I föregående nummer av Fjällbacka-Bladet 
hade vi glädjen att kunna publicera en 
magnifik panoramabild över Fjällbacka från 
1909 hämtad ur Bertil Quirins fotobok 
Bohuslän i svartvitt. Quirin har med sina 
verk under 90-talet etablerat sig som en 
kulturskildrare av rang. Med fotot som 
dokument har han bevarat och levandegjort 
bohuslänsk kustkultur och skildrat yrkesliv 
som hört och hör till basen i landsdelens liv. 
Titlar som Stenhuggare och Fiskare berättar 
om hans intresse. Nu kan vi glädja oss med 
honom över att den senaste boken har blivit 
en stor framgång och att en andra upplaga 
redan är under tryckning.

Lagom till bokmässan blev dessutom Bertil 
Quirin vald till Årets Fotograf av Svenska 
fotografers bildjury. Vi gratulerar Quirin 
och ser fram mot nya arbeten, präglade av 
den respekt och minutiösa noggrannhet som 
är hans kvalitetsmärke.

TF

Vädersommaren 2002
Sommaren 2002 kommer att låta sig 
omtalas i generationer. Vi fick njuta 
av subtropiskt väder under nästan tre 
månader med härlig sol och eftermid-
dagstemperaturer på 25 grader och en 
vattentemperatur över 20 grader. Många 
nätter var rent tropiska med en temp. över 
20 grader – ett sällsynt fenomen under 
våra ljusa sommarnätter som ju brukar 
vara svala.

Vegetationen räddades från torka och 
kollaps av tropiska oväder den 18-19 juni, 
20 och 22 juli och 1-2 augusti som alla 
karakteriseras av skyfall och praktfulla 
åskväder. De svåraste skadorna med grusras 
och forsar utför bergssluttningarna och 
översvämmade vägar och källare inträffade 
den 18 juni på kvällen. Då uppmättes 50 
mm regn (= 50 liter per kvadratmeter) på 
mindre än en timme i Mörhult. Sikten 
var bara några få meter i regnet mellan de 
bländande blixtrarna och SMHI registre-
rade hela 39000 urladdningar i ovädret. 
Den 20 juli föll det 84 mm regn, den 22 
juli 40 mm och den 2 augusti 44 mm. 
Det var bara 4-5 sekunders paus mellan 
blixtrarna när det åskade som värst den 2 
augusti. Regnmängden i skyfallen varierar 
mycket. Stora skillnader kan ha förekom-
mit över den lilla yta Fjällbacka täcker.

HOD

Sten Kallin avliden

När sommaren stod i sin rikaste blom den 
14 juli nådde oss det sorgliga budet att Sten 
Kallin hade avlidit efter en tids sjukdom. 
Han blev 85 år ung. För Sten var verkligen 
ung, energisk och humoristisk till sinnes 
under hela sin levnad.

Det mesta av sin verksamma tid ägnade 
han sig åt Beijers Trävaror i Uddevalla som 
representant och förvaltare.

Född och uppvuxen i Fjällbacka blev han 
sin bygd trogen i hela sitt liv. Han byggde 
hus på Rödhammar. där han tillbringade 
en stor del av sin fritid tillsammans med 
familjen. Hans stora fritidsintressen var fiske, 
särskilt av lax och makrill, samt tennis.

Sten var en av initiativtagarna till Fören-
ingen för Fjällbacka och styrelseledamot 
(kassör) från början år 1956 fram till 1960. 
Åren 1966 till 1968 var han föreningens 
ordförande.

Vi gamla Fjällbackabor, som hade förmå-
nen att känna Sten väl, saknar honom 
oerhört. Det var så trevligt att möta Gun och 
Sten på kvällspromenad genom samhället 
för en pratstund. Sten med ”vegamössan 
käckt på svaj’’.

Bo Reichenberg

Skolan byggdes 1876 för 
en donation på 6000 kr av 
köpman Johan Lerén.
Lägg märke till berghällen 
framför. Bilden togs innan 
kyrkan byggdes 1892. 
I småskolan, tillbyggd 1894, 
undervisade lärarinnan 
Lotta Olsson. 

Sten med sin karaktäristiska vegamössa.
Foto: Gun Kallin
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Allt började med att Lasse Lundberg i slutet 
av sextiotalet skulle starta en seglarskola i 
Fjällbacka. Till sin hjälp tog kan vapendra-
garen Klasse Möllberg. Lasse, Klasse och 
Tom ”Tompa” Hård af Segerstad hade 
spelat en del på klubbar i Göteborg och 
denna sommar började 
man lira under trap-
pan på dåvarande 
Gröna Lid. Allt var 
en enda happening 
och folk trivdes. 
Trion, som då hade 
d e t  f a n t a s i f u l l a 
namnet Lasse, Klasse 
& Tompa, kände Lasse 
Åberg och Ardy Strüwer 
och dessa båda person-
ligheter skulle starta TV-
programmet Lösnäsan och 
sökte ett promotiongäng för 
ändamålet. Sagt och gjort, bandet 
Lösnäsan bildades, nu även med Åberg, 
Strüwer, Magnus Granhed på trumpet och 
Reidar Holmstedt på bas. 

– Vi spelade tillsammans med Glennmarks 
storband och Bay City Stompers från Eng-
land på Skansen och under denna direktsänd-
ning lyckades Klasse att få publiken i 
fullständig extas med bl a Moster Ingeborg, 
berättar Lasse. 

Lösnäsan 30-års jubilerade
Musiklivet i Fjällbacka är nog lite speciellt. Nästa orkester att fira 30-års jubileum 
var Lösnäsan i somras. Att höra Lasse Lundberg berätta om denna festorkester, med 
många brokiga år bakom sig, är en upplevelse.

Från Gröna Lid till Grenada
Styrkta av framgången satsade man stort på 
Gröna Lid med succé som resultat. Åberg 
började nu att dra sig tillbaka mer och mer 
men en trummis tillkom, Mats Nahlin från 
Göteborgsbandet ”And his Orchestra”. På 
Gröna Lid var det proppfullt, fem kvällar 

i  veckan under f lera 
år. Sociteten i Mar-
strand var man med 
och invigde liksom 
Snäck i Visby. Allt 
var en enda stor fest 
där även Åre ingick 

på vintern. I skiftet 
70- till 80-tal kom Hans 

Lundberg med på bas 
men är numera ersatt av 
Janne Gunér.
Konceptet byggde på 
Lasses idéer och Klasses 

scenpersonlighet, vilket 
sedan även ledde till barn-

programmen Trazan & Banarne. Enligt 
upphovsmannen Tompa är Klasses rollfigur 
Banarne en blandning av ”scenapan” Möll-
berg och pappan Arne.

Till de udda spelningarna hör ett flertal 
hos prinsessan Margaret av England i 
Mustique samt Karnevalen på Grenada, allt 
i Västindien, där man deltog som enda vita 

band med ett hav av nyfikna och partyglada 
människor i följe. I kölvattnet av detta följde 
sedan Calypsokarnevalen som härjade vilt i 
Fjällbacka under många år.

Kritikersuccé?
Ni har säkert sett reklamtexten på affischerna 
”Unik succé i pressen… Dom spelade så illa 
att man nästan grät”. Jag frågar Lasse om 
detta och han berättar.

– Brorsan Pelle ringde och undrade om vi 
inte kunde spela två kvällar på Trädgår´n, 
Ray Charles hade blivit sjuk och dom 
behövde ersättare. Visst, sade vi. Repade 
in ett antal låtar och hade två fantastiska 
Lösnäsankvällar med folk hysteriskt sjung-
ande om Spårvagnen, Imse vimse spindel 
och allt det andra. Alla hade urkul utom 
kritikerna som höll på att få spader, men 
det blev en mycket udda och lyckad reklam-
slogan.

Hela tiden har Lösnäsan varit en festorkes-
ter och man har alltid spelat minst en gång 
i Fjällbacka under sommaren. – Numera 
kommer de gamla trogna vännerna med 
vuxna barn i sällskap, vilket är smått unikt. 
Ambitionen är att spela så länge folk uppskat-
tar musiken och medlemmarna står upprätt, 
säger Lasse och framhåller musiktraditionen 
i Fjällbacka.

– Garage, Valborgs, som ju jubilerar 20 i år, 
Arne Holmberg, Curt-Eric Holmqvist, Janne 
Gunér, Martin Eliasson, Örjan Torstensson 
är exempel på något som inte finns i något 
annat litet bohussamhälle. Det är något 
som vi skall vara mycket stolta över, försöka 
bevara och ha riktigt skoj med.

Anders Torevi
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Visst har de flesta av oss sett henne, stående 
med stafflit och stråhatten mitt på Ingrid 
Bergmans Torg eller i någon av de trånga 
gränderna. Ewa är en helt självlärd göte-
borgska och konstnär på heltid sedan 1993. 
I Fjällbacka har hon tillbringat somrarna 
sedan 1992 och bor numera på Fjällbacka 
Camping. Hon målar mest i olja och väst-
kustmotiven är vanligast även om hon 
som hon säger målar allt. De två senaste åren 
har hon haft sin sommarateljé i Stora Hotel-
lets konferenslokal i Galärbacken. Hennes 
konstkort med stilleben och västkustmotiv 
känner ni kanske till. Om inte så kika in 
hos Ewa till sommaren eller besök henne via 
hemsidan www.ewaleyman.com.

AT

Omslagskonstnären 
Ewa Leyman

Ewa Leyman målande mitt i samhället. Precis 
som vi är vana att se henne. Foto: Hans Schub

Fjällbacka Camping 
källsorterar till 
barncancerfonden
Ett mycket bra initiativ har tagits av Fjäll-
backa Camping. I samband med ny sophan-
teringsrutin har man satsat på ett system där 
man sorterar undan PET- och returflaskor 
till förmån för barncancerfonden. I särskilda 
låsta tunnor fick gästerna lägga dessa flaskor 
och målet var att uppnå 1000 kronor första 
säsongen. Varje gång tunnan tömts har detta 
redovisats via anslag och därmed kunnat 
följas vartefter. Intresset bland camparna var 
stort och summan blev hela 2660 kr.

Vi på Fjällbacka Camping hoppas att fler av 
bohuskustens alla campingplatser utmanar 
oss säsongen 2003, både för miljöns skull 
samt som bidrag till barncancerfonden.

Vi tackar alla som bidragit till att summan 
blev så stor.

Ulf Stiernstrand
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Den 26 maj hade Styrbjörn och Annika 
Ekroth dukat söndagsmiddagen på altanen 
vid Kullenvägen med utsikt över Ytongud-
den. Döm om deras förvåning när de plöts-
ligt fick se en varg komma vandrande på sitt 
karaktäristiska vägvinnande och energisnåla 
sätt på grusvägen mellan fotbollsplanen och 
campingplatsen. Efter ca 200 meter svängde 
vargen av mot Kullenområdet och Styrbjörn 
tog kikaren för att försöka få en närmare 
glimt. Tyvärr kom han dock aldrig den 
vägen utan svängde förmodligen av mot 
campingen. Vargen hade tidigare i veckan 
även siktats i Sotenäs kommun.

AT

”Gråben” på snabbvisit

Båtolycka som kunde 
gått betydligt värre

Natten mellan 16 och 17 augusti körde en 
sexmeters styrpulpetbåt i tät dimma rakt upp 
på Lilla Enerskär. Båten kom från Fjällbacka 
och gick sydväst ut när den i hög fart rände 
upp på den sluttande hällan där vadbocken 
står, gick igenom vadbocken och blev stående 
ett tiotal meter upp på land. I båten färdades 
fem personer vilka Sjöräddningen, som 
snabbt var på plats transporterade iland där 
ambulans tog vid för vidare färd till sjukhus. 
Tack vare att berghällan är mjukt sluttande 
vid olycksplatsen klarade sig alla lyckligtvis 
utan allvarligare skador. Revbensskador samt 
huvud och nacksmärtor på de passagerare 
som slungades ur båten var facit. En sagolik 
tur i olyckan var att de inte skedde några tiotal 
meter längre norr ut, där det är stora stenar 
och betydligt brantare berg. Man ryser vid 
tanken på vad som kunde hänt då.

AT

En något annorlunda uppläggningsplats? 
Foto: Sjöräddningen Fjällbacka
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Gynna våra annonsörer

Trots att moder natur spelade oss ett spratt 
på lördagen den 31 augusti med vindar 
mellan 15 och 20 m/s och tvingade oss att 
skjuta upp tävlingen blev det en lyckad helg. 
Av de 680 anmälda tävlande kom drygt 
hälften till start på söndagsförmiddagen. 
Kanske tappade vi en del p.g.a. att festen på 
lördagskvällen avlöpte som vanligt! 

I ett fint väder, dock med en nordanvind 
till en början, blev det en riktigt rafflande 
avslutning. Länge ledde Sture Strand och 
Fredrik Johansson med fyra makrillar 
var. Sista kvarten kom dock segraren 
från 2000, Magnus Andersen, upp i fem 

Det stormade om 
Makrill VM

stycken och båt-
kompisen Dick 
Högberg fyra. 
När det var fyra 
minuter kvar fick 
Sture napp och 
vi som såg på 
tänkte oss ett 
avgörande  på 
vikt. Stort jubel 
uppstod i Stures 
julle när fångsten 
visade sig vara 
en tvihaga (två 
fiskar på samma 
gång) och segern var klar och resan till 
Edinburgh bärgad. 

Lagtävlingen vanns av ”Hooked on a 
feeling” där bl. a. ovan nämnda Magnus 
och Dick ingick. Bästa junior var Klas 
Kjellberg, som även vann klassen 2000

Text & foto: AT

Resultat 2002
1. Sture Strand, Fjällbacka 6 st
2. Magnus Andersen, Tanumshede 5 st
3. Fredrik Johansson, Hällevadsholm 4 st
Lag: 
Lag - Hooked on a feeling 10 st
Första Makrill: 
Stefan Gustavsson, Uddevalla
Största Makrill: 
Olle Gustafsson, Fjällbecka 935 g

Minsta Makrill: 
Tobias Karlsson, Uddevalla 201 g
Juniorer: 
Klas Kjellberg, Trollhättan 2 st
Bästa Dam: 
Annika Stenbäck, 3 st
Bästa Utlänning 
Björg Haugestrand, Norge
Bästa Yrkesfiskare: 
Lars-Åke Olsson, Anrås

Sture Strand. 

Utflyktsbild från Vallgraven, Göteborg. Foto: HS

Det är nu sedan 14 år tillbaka en tradition, 
att FFF arrangerar en krabbmetetävling den 
tredje onsdagen i juli varje år. Tävlingen är 
öppen för alla åldrar och alla nationaliteter,  för 
året-runt-boende såväl som för sommargäster 
och turister. Och alla får pris tack vare alla de 
givmilda sponsorerna på orten.

Krabbmetetävlingen 2002
I klart och soligt väder, men i grumligt vatten

Först lite statistik:
1997 var det bara 64 deltagare, men de drog 
tillsammans upp hela 1242 krabbor. (rekord 
i tävlingens historia!). En ”krabbfaktor” på 
19,2 krabbor /deltagare.

2000 var det 129 deltagare vilket var 
deltagarrekord.

Det blev inget rekordår i år: 85 deltagare 
och 499 krabbor. ”Krabbfaktorn” blev bara 
cirka 5,9 krabbor/deltagare och detta berodde 
säkert till stor del på det mycket grumliga 
vattnet den här dagen. Men stämningen 
bland deltagarna var lika hög i alla fall.  Jo, det 
blev nog rekord i antalet deltagande vuxna. 
Ett rekord som vi hoppas, att de ser till att 
slå nästa sommar!

Örjan Torstensson sponsrade tävlingen på 
sitt sätt genom att ställa upp som konferencier 
även i år. Ett mycket uppskattat inslag hos 
både de tävlande och hos alla påhejande 
släktingar och turister i Fjällbackas centrum.

Ett varmt tack till alla sponsorer.
Nästa sommar blir det preliminärt krabb-

mete onsdagen den 16 juli.

Eva Björving

De bästa resultaten i varje klass:
Klass 1 (upp t.ill 11 år ) – 39 deltagare, 275 krabbor
1:a, Alex, Mathisson, 45 krabbor - 2:a, Linus Oskarsson, 33 - 3:e, Martin Sällström, 24

Klass 2 (12 till 17 år) - 17 deltagare, 126 krabbor
1:a, Nathalie Aronsson, 34 krabbor - 2:a, Samuel Darpö, 22 - 3:e, Filip Ekroth, 18

Klass 3 (barn med vuxens hjälp) - 15 deltagare, 64 krabbor
1:a, Gustav Hallberg, 31 krabbor - 2:a, Linnea Stenros & Elise Schnaufer 6

Klass 4 (för vuxna) – 14 deltagare, 83 krabbor
1:a , Caroline Werner, 21 krabbor - 2:a, Elinor Hartung, 14 - 3:e, Catrin Wållgren, 9

Kidmasterresultat 2002
Grand Prix serien (4 tävlingar)
1. Janne Janelin 5p
2. Thomas ”Lidas” Nilsson 4p
    Örjan Torstensson 4p

Fjällbacka Kid Master Race (KM)
1. Örjan Torstensson
2. Kalle Kahlman
3. Thomas ”Lidas” Nilsson

Damklassen
1. Patricia Janelin
2. Ewa Siversson
3. Annika Novenius

Barnklassen
1. Jonas Janelin
2. Kristoffer Skalsky
3. Marcus Janelin

AT
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Fjällbacka GK på nätet – www.fjallbacka.com/fjgk

Aldrig förr har Fjällbackas golfbana fått så 
mycket beröm. Mer an 10.000 greenfeegäs-
ter har besökt Fjällbacka, vilket måste vara 
mycket inspirerande både för banpersonal 
ock styrelse. Den långtidsplan som klubben 
lagt för utveckling och förbättring, ger nu 
synbart resultat.

Banan
Trots alla lovord finns svårlösta problem. 
Den vattenkänsliga ön, som inrymmer de 3 
första och de 3 sista hålen, har nu ytterligare 
dränerats och luftats och även fairways har 
sanddressats. Detta har avsevärt förbättrat 
situationen och banan återhämtar sig nu 
allt snabbare efter de översvämningar som 
tyvärr regelbundet drabbar Fjällbacka. Ävea 
6:e greenen ger banpersonalen huvudbry. 
Det skuggiga läget gör att denna green 
alltid är sen i starten. Nu är alla träd bakom 
greenen borta så att solen skall få en chans 
att värma upp greenen lite tidigare på våren. 
Ytterligare synbara förbättringar är en ny 
bro mellan 3:e och 16: e hålen. Nu kan 
även alla arbetsfordon utan risk ta sig ut på 

ön. En ny grässtee på 10: e hålet (både dam 
och herr) har tagits i bruk under säsongen. 
Den nya teen ligger högre än den gamla 
och ger därför hålet en lite annorlunda 
karaktär. Omfattande röjningsarbete runt 
banan har utförts och ger en känsla av 
parkbana. Inför kommande säsong satsas 
ytterligare en miljon på att förbättra 
maskinparken, varav största delen går till 
en ny fairwayklippare. Förutsättningarna 
för en fortsatt välskött golfbana lär alltså 
inte försämras.

Restaurangen
Fjällbacka golfklubb har en högklassig 
restaurang. Krögarna Petter och Björn ser 
till alla trivs, och dagens lunch med stort 
salladsbord kan knappast avnjutas i en bättre 
miljö. Till påsken öppnas restaurangen på 
nytt och nog borde väl även icke golfare 
upptäcka denna oas. Restaurangen är öppen 
för alla.

Vintergolf
Golfspel i Fjällbacka är inte enbart en 
sommarsport. Distriktets i särklass bästa 
vintergreener inbjuder till spel hela vintern. 
Lite snö är inget hinder - det finns ju röda 
bollar.

Hans Lundberg/FjGK

Resultat
KM 
Foursome herrar: 
Marcus Erkenstam och Patrik Framme 
Foursome damer: 
Carin Ernby och Lotta Öjeskär 
Dam senior: Renske Silfverskiöld 
Herr senior: John Sanderson 
Herr junior: Henric Namander
Dam junior: Julia Grunewald 
H35: Björn Hugoson 
H45: John Sanderson 
H55: Hans Lundberg
H65: Lennart Lundqvist
H75: Göte Lundblad
D40: Christina Malmsjö 
D50: Renske Silfverskiöld
D60: Kerstin Ellioth

Hummergolfen
A-klassen
1. Johan Larsson och Tomas Andersson
2. Lars Albin Johansson och P-0 Bäckström
3. Thomas Walfridsson och Fredrik Krogen
B-klassen
1. Lennart Eriksson och Ola Olauson 
2. Jörgen Karlsson och Reine Karlsson 
3. Daniel Kristiansson och Lennart Hansson 

Mästarnas Mästare:
1. John Sanderson
2. Åke Hugoson 
3. Björn Hugoson
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SSN avslutade seglingssäsongen med ett 
regionkval för optimistjollar. En tävling för 
seglare från Bohuslän och Vänerregionen.  
Något färre båtar än väntat ställde upp, 
men 32 anmälda räckte till för att få en 
spännande tävling. Tävlingen omfattade 
fem delseglingar, tre på lördagen och två 
på söndagen. Lördagens seglingar bjöd på 
hårda vindar med många kappsejsningar. Fem 
säkerhetsbåtar, bemannade med klubbens 
seglingslärare, hade fullt upp att göra med att 
assistera och bogsera in kapsejsade jollar.

På söndagen hade vinden minskat och emel-
lanåt var det nästan helt stilla med stora 
vindkantringar. Sådana förhållanden brukar 
ställa till stora problem för seglingsledningen, 
men SSN: s rutinerade seglingsledare klarade 
det hela elegant om än med en del tur i sista 
starten, när vinden dog ut totalt före starten, 
men friskade i igen just när startskottet gick.

Även om vi är en liten klubb med små resurser 
och väldigt få i organisationen, så går det att 
arrangera tävlingar av det här slaget eftersom 
folk ställer upp när det verkligen gäller. Ca 
20 personer var engagerade som funktionärer 
i den här tävlingen på ett eller annat sätt och 
vi fick mycket beröm av både seglare och 
föräldrar för fina arrangemang.

Vi har en stab av rutinerade seglingsfunktio-
närer och till regionkvalet hade vi också 
ett gäng, med Anna-Lena Schub i spetsen, 
som ordnat med mat och kaffeservering i ett 
partytält intill klubbhuset. Anna-Lena har 
också tillsammans med en del av klubbens 
ungdomar haft glassförsäljning i klubbhuset 
hela sommaren. En verksamhet som varit 
mycket uppskattad av både seglare och folk 
på badberget intill. Hoppas att vi kan fortsätta 
med detta även nästa sommar.

Seglingssäsongen för övrigt har i stort sett 
varit lyckad. Vi hade många deltagare på vår 
Högsommarregatta och på Valö Runt, men 
färre än vad vi hoppats på Väderöarna Runt. 
SSN har också haft en del seglare ute på större 
tävlingar. Sara Falkenberg och Johanna Schub 
placerade sig mycket bra bland 85 deltagare 

på Lilla Tjörn Runt, som är Sveriges största 
optimistjolletävling.

Vår seglarskola blir bara mer och mer populär. 
I år hade vi 110 elever under sommaren och 
våra seglingslärare Urban, Anders, Ellen 
och Björn får mycket beröm för sitt sätt att 
sköta skolan. Förutom att barnen lär sig att 
segla och fungera i båtmiljö, så har de kul 
tillsammans, vilket är en nog så viktig del 
i verksamheten.  

Resultat från årets seglingar hittar ni på vår 
hemsida – www.fjallbacka.com/ssn

Åke Billberg/SSN

SS Norderviken på nätet – www.fjallbacka.com/ssn

Hela Fjällbackafjorden full av optimister. Foto: Hans Schub

Johanna och Sara efter Lilla Tjörn Runt.
Foto: Hans Schub

Inkommet via E-posten...

TACK

Ett varmt tack till alla som deltagit och 
hjälpt oss i samband med vår vigsel och 
vår dotter Johannas dop den 24/8-02.

Kjell & Pia Sjöberg



 • Fjällbacka-Bladet • December 2002 • Nr 93•   �1

Fjällbacka IK på nätet – www.fjallbackaik.com

Efter timmar i bilkö kom vi äntligen fram 
till Fässbergs gymnasium i Mölndal, där 
vi skulle tillbringa den kommande veckan 
tillsammans med lag från hela världen. 
Sängplatserna inne i ett klassrum bidrog 
inte till god sömn. Men tack vare den 
blandade lukten av svettiga fotbollsskor 
och gräs, var det ingen som varken ville 
eller kunde hålla sig vaken. 
Vi hade tre matcher att rikta in oss 
på. Första matchen, mot Norrtälje, var 
på måndagen. Vi kämpade på bra men 
det var Norrtälje som tog hem segern. 
Matchen slutade 1-0. 
Trots besvikelsen fortsatte kvällen med 
glada miner. Det var dags att bege sig av 
till invigningen på Nya Ullevi. Tack vare 
vår även tysktalande lagkamrat Amelie 
fick vi åka snålskjuts i en stor buss fylld 
med tyskar. 

Invigningen var enorm. Med representanter 
från 110 länder och ca 10 000 lag utgör 
Gothia den största fotbollscupen i Norden. 

Invigningen höll på hela kvällen och vi tror 
inte att någon gick missnöjd därifrån. Det 

Efter långa dagar på loppmarknader, i fiskdammar och onödiga möten i styrelsen, fick 
vi lön för mödan. Två års planering resulterade till en oförglömlig vecka i Göteborg. 

tågade in ett lag ifrån varje nation samtidigt 
som dess kultur speglades i dans och musik. 
Sist men inte minst tågade Sverige in. Då 
reste sig hela Ullevi och jublade. 

Pojkar 14, som i år samarbetat med Rab-
balshede IK, har i år verkligen visat att 
de kan spela fotboll, och slutade i serien 
på andra plats efter Bullaren. Laget slog 
Bullaren både hemma och borta i två mycket 
rafflande och jämna matcher. Trots detta 
blev det andra platsen eftersom vi på vår vår-
omgång förlorade tre 
matcher (mot Greb-
bestad, Tanum och 
Överby). 
T v å  a v  d e  m a t -
cherna (Grebbestad 
och Överby) var lite 
onödiga enligt mitt 
sätt att se det. Men 
man lär sig al lt id 
något även av en för-
lust, som tex. att varje 
match är lika viktig. 
Hur som helst så slu-
tade vi tvåa på 27 
poäng och gjorde 48 
mål, släppte in endast 
16 (minst i serien). 
29 av de målen gjor-
des av John Ekström 

det vår bäst spelade match. 
Vår nästa match, som var på onsdagen, 

slutade oavgjort och var emot Mölndal. Tack 
vare Elin Elgs snygga kvittering tog vi oss 

vidare till B-slutspel samma dag, där det 
gällde vinna eller försvinna. Olyckligtvis 
förlorade vi på grund av en dålig straff. 
Att se hela Göteborg fylld med fotbolls-
spelare från hela världen är något man 
sällan ser. Ett lag fastnade vi speciellt för. 
Det var ett pojklag ifrån Dubai som vi 
mötte redan första dagen. De var helt 
gulklädda, från topp till tå, och de blev 
vår hejarklack genom hela cupen. 
Efter att ha sett på några av finalerna på 
Ullevi åkte vi hem på lördag eftermiddag. 
Ingen var nog missnöjd när vi åkte hem 
utan veckan hade snarare varit över 

förväntan. 
Gothia cup är något som vi vill rekom-

mendera andra lag att åka på. Det är en 
upplevelse för livet, tycker två spelare i Lag 
”Flickor 16”, Fjällbacka IK.

Tone Hjärling & Christine Sävervall/FIK

På tisdag var det dags för nästa match 
och denna gång var det emot International 
Soccer Team som kom ifrån USA. Det var 
pirrigt och nervöst eftersom just det laget 
hade vunnit allt i sin åldersgrupp förra året. 
Trots detta var de inte så bra som vi trodde, 
och även om vi förlorade med 3-0, så blev 

Gothia Cup 2002

Övre raden från vänster: Mats Gustavsson tränare, John Ekström, 
Glenn Andresson, Jesper Karlsson, Lars Alexandersson, Jonathan 
Andersson, Kristian Karlsson, Lars Hansson tränare. – Undre raden 
från vänster: Glenn Svanberg, Mathias Hansson, Johan Nilsson, 
Alexander Ahlström, Jens Plate, Johannes Josefsson, Tobias Gustavsson, 
Tommie Karlsson tränare. – Liggande: Daniel Alfredsson. 

som verkligen har visat framfötterna i år. 
Vi har genomfört 67 träningar och 15 

matcher vilket tillsammans ger 82 tillfällen. 
Det har varit bra uppslutning på träning-
arna och det har visat sig på resultatet.

Tommie Karlsson/FIKÄven i år är det ungdomarna i FIK som är 
glädjeämnet. Juniorlaget, ett samarbetslag 
med Hamburgsund och Rabbalshede, vann 
serien Junior Norra. Två förlorade matcher 
och resten vunna är ett fantastiskt facit. Efter 
seriesegern var det A-slutspel mot ettan och 
tvåan i Junior Södra, Skärhamn och Grohed 
samt Strömstad som kom tvåa i vår serie. 
Tyvärr så räckte det inte riktigt ända fram 
utan slutresultatet blev trea i slutspelet. 

Laget har varit ett komplett lag som nu 
tyvärr till stora delar splittras. Vi får hoppas 
att 16-års laget tar klivet upp och fyller 
på. Dom vann t.ex. kommunmästerskapen 
inomhus i våras.

Tyvärr har inte publiken insett vilken rolig 
fotboll juniorerna spelar. Kanske är det den 
roligaste fotbollen och värd betydligt mer 
åskådare.

Bengt Palm/FIK



Det är en strålande söndag i mitten av september. På 

parkeringen vid Christina Mörnholms lilla gård på Jored 

trängs bilarna och inifrån ateljén kommer glada skratt. 

Målargruppen Indigo träffas igen.

Tryck: Munkreklam  AB, Munkedal 2002

Sandhagen. Lena Elg

Höst vid Väderöarna. Kerstin Ekborg

Jored. Anne-Marie Riese

Rockan. Pyttan Eklund

De är fjorton kvinnor från trakten, alla åretruntboende, som binds samman av 
glädjen över att träffas och måla akvarell då och då.. Den äldsta har passerat de sjuttio 
och den yngsta har nyss fyllt trettio. Någon har nyss börjat i gruppen medan andra 
har varit med sedan starten 1988. Majoriteten av medlemmarna arbetar inom skola, 
vård och omsorg. ”Vi ger så mycket till andra i våra arbeten, detta är ett sätt att få 
en stund för oss själva” säger Pyttan Eklund som 1991 flyttade från Göteborg till 
Fjällbacka och då lockades med i gruppen av sin väninna Lena Elg. ” Vi går medvetet 
in för att inte lära oss för mycket av Christina, om vi blir fullärda kanske gruppen 
upplöses och det vore ju för tråkigt.” De andra skrattar gott. 
Kersin Ekborg, pensionerad lärarinna från Fjällbacka, är en av de som varit med 
sedan starten. En annan fjällbackabo är Lena Elg, en flitig akvarellmålare som på senare 
år börjat sälja sina alster till butiker, bland annat Lockfågeln i Grebbestad. Övriga 
Indigo-medlemmar som 
bor i Fjällbacka är Ann-
Marie Riese, och Aneth 
Lindberg. Från Greb-

bestad kommer Elsie-Marie Christensen, Anna von Elern, Ann-Katrin Haglund, 
Ebba Holmberg, Agneta Johansson, Helena Lindh och Inga Norin. Tanumsområdet 
representeras av Sibyl Mignola och gruppens nyaste medlem, Britt Limdal 
Hansson. 
Christina Mörnholm är gruppens mentor och har en gedigen bildlärarutbildning.. 
Hon gick ut konstfack 1973 och arbetade därefter som bildlärare i Arvika under några 
år. Sedan gick flytten till Bohuslän där hon bosatte sig på Jored 1976. Efter några år 
som bildlärare på Grebbestads folkhögskola och diverse projektarbeten på skolor runt 
om i Tanums kommun ägnar hon sig nu på heltid åt sitt eget måleri. 

”Det finns inga gen-
vägar till bra akvarellmå-
leri” säger Christina. ”Man 
måste skaffa sig bra papper, några penslar av god kvalitet och en färglåda med 6-10 
färger, det klarar man sig långt med till att börja med, själv använder jag Winston 
& Newtons färger. Sedan är det bara att börja från grunden och träna, träna, träna. 
Lära sig varje färgs unika egenskaper; hur den lägger sig på pappret, om den biter sig 
fast eller ”flyger iväg” om den är kornig eller slät, hur den reagerar när den möter en 
annan färg, hur den kan blandas med andra färger etc. Känsla och kunskap är A och 
O i akvarellmåleri som i så många andra sammanhang. De andra brukar stöna när jag 
föreslår att vi skall göra färgblandningar men det är väldigt nyttigt så de slipper inte 
undan”, skrattar hon. ”Visst sker det ibland att fantastiskt vackra saker bara händer 
på pappret men det vore ju 
bra om alla hade lite bättre 
kunskap och förstod varför 
det blev så.”
När Kristi himmelsfärds-
helgen kommer packar 

man sina saker och reser bort tillsammans. Resmålen varierar. När Indigo firade 
10-årsjubileum slog man på stort och reste till Grekland i en hel vecka. Under årens 
lopp har gruppen haft en del utställningar runt om i kommunen och på Elg’s kafé i 
Grebbestad säljer de tavlor, brevmappar och vykort sedan flera år tillbaka. Detta år 
gick resan till Kivik på Österlen där man såg äppelträden slå ut i blom. En fantastisk 
syn som många stönade över när de skulle måla. Hur detaljerad skall jag vara? Hur 
ser det ut när jag kisar? Hur får jag fram den rätta äppelblomnyansen? Den rätta 
kompositionen? Christina fick mycket att prata om och inte verkar det vara någon 
risk att målargruppen Indigo skall upplösas än på ett tag.

Annelie Torstensson


