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otel Post är ett vackert designhotell, med baren ”Bellini”, helt i Fellinis och
Mastroiannis anda. Vägg i vägg med välkända Hotel Salzburger Hof har nu denna hotell-
pärla öppnat, med 21 vackra rum och sviter. Teak, koppar, skiffer, ull, skinn, kakel, marmor
och polerad krom – under ombyggnaden har vi använt de vackraste naturmaterial som går
att finna. En vistelse på nya Hotel Post blir prisvärd. Hotellet ägs och drivs av STS, som
också arrangerar din resa. Här får du din skönaste semester. Det ljuva livet är bara ett telefon-
samtal bort (0200-25 30 30). 

Öppningserbjudande till alla Fjällbacka-vänner: Vid bokning av en sommar- eller
vintervecka (maj 2003–april 2004) ingår alltid uppgradering i mån av plats.

H

Nya Hotel Post i 
Badgastein – Alpernas 

designhotell no1

Tel: 0200-25 30 30 (Sverige), +43-64 34-203 30 (Österrike), www.hotelpost.org
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Föreningen för Fjällbacka 
c/o John Johansson
Fyrmästaregatan 10 

450 71 Fjällbacka 
Pg 41 03 18-0  Bg 514-7228 

www.fjallbacka.com/fff

FÖRENINGENS SYFTEN:

Främja näringslivet på orten och värna om 
Fjällbackas miljö och natur.

Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller 
deras tillvaro i Fjällbacka.

Arbeta för fortsatt bibehållande och vård av 
traditioner och den kultur, som utgör en oer-
sättlig tillgång för orten.

Genom kontakt och påverkan hos kommu-
nala organ och andra beslutsfattare söka stöd 
för föreningens strävan till insatser.

Föreningen ger ut tidskriften ”Fjällbacka- 
Bladet”, som kommer två gånger om året. 
Medlemmarna får tidningen hemskickad.

FFF:s STYRELSE ARBETSÅRET
2002-2003

ORDFÖRANDE

Anders Järund, Mörhult 37 
450 71 Fjällbacka tel. 0525/319 16

VICE ORDFÖRANDE

Tomas Forser, Västergatan 2 
411 23 Göteborg tel. 031/13 81 04 
Sommaradress: Långsjövägen 39 
450 71 Fjällbacka tel. 0525/327 30

SEKRETERARE

Hans Schub, Bräcke 2693 
450 71 Fjällbacka tel. 0525/326 46

KASSÖR

John I Johansson, Mörhult 
450 71 Fjällbacka tel. 0525/317 56

ÖVRIGA LEDAMÖTER

Karin Isaksson, Kvarnbergsvägen 45 A 
141 45 Huddinge tel. 08/774 67 38 
Sommaradress: Norra Hamngatan 1A 
450 71 Fjällbacka tel. 0525/310 64

Eva Björving, Masmästaregatan 17 
771 31 Ludvika tel. 0240/807 05 
Sommaradress: Allégatan 23 
450 71 Fjällbacka tel. 0525/315 31

Annelie Torstensson, Badvägen 5 
450 71 Fjällbacka tel. 0525/316 84

Anders Torevi, Dinglevägen 12 
450 71 Fjällbacka tel. 0525/310 39

ANSVARIG UTGIVARE 
Anders Järund

REDAKTIONSKOMMITTÉ 
Tomas Forser, tomas.forser@lit.gu.se

Hans Schub, hans.schub@telia.com

Anders Torevi, anders@jarnboden.se

Rebecca Trehammar, adjungerad 
rebecca.trehammar@telia.com

ANNONSER OCH FÖRSÄLJNING 
Annelie Torstensson

MEDLEMSREGISTRERING 
John Johansson, sko-john@telia.com

SÄTTNING OCH LAYOUT 
Anders Torevi

OMSLAGSBILD 
Väderöbod av Erik Malm. Läs mer om Erik på 
sidan 23 i tidningen.

Ledare

Vi lever i en tid då media svämmar över av elände. Kriget i Irak, 
nedskärningarna i skolan och vården, kursfallen på de svenska 
industriaktierna, terrorincidenter i mellanöstern, kinesiska smit-
tan och Gud vet allt. Därför har jag greppat pennan, mobiliserat 
mina eventuella tankebanor och gett mig på jakt efter det positiva, 
det som gör en glad. Jag upptäcker att det finns ganska mycket 
av den varan när man skall skriva om Fjällbacka.

Det är ganska lätt att bli hemmablind. Vetteberget, Fjällbacka-
fjorden, de vackra blomstersmyckade husen med anor från förr och de välunderhållna 
sjöbodarna.

Då och då väcks man ur sin blindhet av vandrande sällskap som guidar sig själva utefter 
hamngatorna, pekande och beundrande bebyggelsen. 

Visst är man medveten om att husen inte bebos av så värst många åretruntboende med skat-
teplikt i kommunen, men ibland snuddar tanken vid hur dessa vackra gamla hus skulle sett 
ut om de beboddes året om. Två meters takhöjd hade säkert också renoverats bort, hur stor 
kärleken till det gamla än är. Att sedan dessa hus, inköpta av fritidsfolket för fantasibelopp, 
en gång haft en säljare, har säkert gynnat Fjällbackas välstånd. 

Nej, det är inte de materiella värdena som får mig att känna för Fjällbacka. Det är andan. 
Här finns en mycket speciell anda. De flesta deltidsboende har p.g.a. bristen på turistboende 
en relation till orten. Man återkommer år från år och hejar när man möts. Man träffas på 
Valborgsmarknaden eller på Makrill VM eller vid andra tillfällen utanför den egentliga 
semesterperioden. 

Det har traditionellt funnits mycket musik och måleri i Fjällbacka. Mer än annorstädes 
på kusten. Hädangångne Knut Björk, pappa till Björklövet, sa, att när man kommer till 
Fjällbacka slås man av att ortsbefolkningen alltid går med en snusnäsduk runt halsen. Jag 
tror inte att han uppfattade det som snobbigt, kanske mer som lite kokett. Plåtslagare Arne 
Fredlund bar alltid en sådan, likaså John Joel i fiskaffären och även George Rickardsson som 
skötte kranen i hamnen. Det var på det viset. 

Jag minns när granqvistarna spelade på bryggan. Min mamma lärde sig dansa vals på bryg-
gan. Arne Holmberg, Lösnäsan, Garage, Valborgs orkester och Örjan Torstensson. Curt-Erik 
Holmqvist med lekkamraterna Janne Gunnér och kanske i viss mån jag själv. Jag tror att allt 
detta har bidragit till andan i Fjällbacka, tillsammans med arvtagarna efter KG Holmberg 
och Therese Nordblom. Fjällbacka hade onekligen varit fattigare utan Peter Engberg. 

Vi behöver inget ”Sommarskansen”, men vi behöver en levande bygd där människor kan 
leva och ha arbete så att vi får ha kvar skolan och övrig samhällsservice. 

En sjöräddningsstation som engagerar människor, den nyinköpta skutan Ditte som säkert 
kommer att skapa liv och rörelse i hamnen och mycket mer.

Vi är alla fjällbackabor vare sig vi bor här hela året eller bara delar av det. Låt oss göra den 
kommande sommaren till vår bästa sommar med Fjällbacka i våra hjärtan. 

Lasse Lundberg
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Årsmöte
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 8 juli 
kl. 19.00 i Församlingshemmet. Vi bjuder 
på kaffe med ”doppa” och därefter kommer 
trubadurerna Peo Göthesson att underhålla 
oss en stund. Hjärtligt välkomna.

Årsavgiften 
Ni som är medlemmar i denna förening 
och därför får tidningen hemskickad till 
er: I kuvertet ligger ett inbetalningskort 
för verksamhetsåret 2003-04. När du 
betalt avgiften, som fortfarande är 100 kr, 
har du också betalt för julnumret 2003 och 
sommarnumret 2004.

Stora krabbmetetävlingen
går av stapel onsdagen den 16 juli kl 14.00. 
Anmälan vid Promenadbryggan fr.o.m. kl. 
13.00. Välkomna stora och små!

Föreningen För Fjällbacka 
sommaren 2003

Du som köpt Fjällbacka-Bladet
Är du intresserad av att stödja vårt arbete 
för Fjällbacka, både att skapa nytt liv i 
samhället och att bevara traditioner och 
kultur. Då kan du hjälpa oss genom att gå 
med i vår Förening För Fjällbacka. Du får 
två nummer av denna tidning på posten till 
jul och till midsommar. Tala med någon i 
styrelsen, eller skicka in100 kr till postgiro 
41 03 18 – 0. Kom ihåg att skriva namn 
och vinteradress på blanketten.

FFF stöder i år 
ekonomiskt Fjällbackaflaggorna och 
flaggparaden, Tanums Turist i Fjällbacka, 
bryggdansen, Skärgårdens dag, skyltar till 
Kungsklyftan, Samhällsföreningen.

Stora evenemang på Kajen 2003
MEGAWAKEFESTIVAL 4-5 JULI - Västkustens kanske största evene-
mang 2003. Förutom massor av artistuppträdanden möts de fem bästa 
wakeboardåkarna från USA och de fem bästa från Norden.  Evenemanget 
arrangeras av Megaevents tillsammans med Latitud Event, som också arrang-
erar enda sommarspelningen i Norra Bohuslän med ULF LUNDELL 29 JULI. 
En evenemangssommar att se fram emot med andra ord.
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• Nya båtplatser och sjöbodar planeras 
i Källvik.

• Vintern slog till hårt i januari. För en 
kort tid fick sjöräddningskryssaren 
flyttas till Hamburgsund, då isrännan 
inte kunde hållas öppen.

• Sjöräddningen testade i vinter en svä-
vare, som man lånat från England, 
och som kan ta sig fram både över is 
och vatten.

• Tanums Innovations centrum TIC, som 
förestås av Olle Paulsson och Kerstin 
Danielsson, får fortsätta ännu ett år. 
TIC finns i gamla Håkebackenskolans 
lokaler och skall vara ett center för 
utbyte av idéer och stöd för nya och 
gamla företagare.

• Tanums Gymnasium växer. Man satsar 
på stor valfrihet och arbetsplatsförlagd 
utbildning och samundervisning med 
Komvux. Hur stort gymnasiet blir 

beror på hur många som väljer det, 
säger rektor Lennart Christensson.

• Konsum i Fjällbacka blev först i landet 
med att klara de nya strängare krite-
rierna för Bra Miljöval. Diplom över-
lämnades till butikschef Anne-Maria 
Barregren den 28 februari.

• Tanums kommuns bokslut visade på plus 
4,9 miljoner. Ökade skatteintäkter är 
främsta förklaringen.

• Kommunen planerar att bygga ut Säl-
viks Camping med 360 nya platser 
och 50 hyrstugor i området öster om 
nuvarande camping och söder om Tall-
gatan. Förslag finns också att använda 
området till bostäder.

• Förslag finns att låta en ny fastighet 
på kyrkskoleområdet få en parkering 
under nuvarande parkering.

• EU-medel beviljades för projektet 
Ingrid Bergmanmuseum.

• Sjöbodtomter vid hamnen kan komma 
att bebyggas med tvåvåningshus. 
Efter protester från omkringboende, 
Samhällsföreningen och FFF, beslöt 
kommunen att se över detaljplanen 
för området. 

• Fjällbackas befolkning uppgick den 
1.1 2003 till 977 personer. Det är en 
minskning med 6 personer från före-
gående år. Orsaken kan vara bristen på 
bostäder för unga familjer. Uppgifterna 
från Peter Berntsson (kommunen) och 
Nils Kristensson i Nordby.

Anders Järund

Sju fjällbackabor
med i fullmäktige
Efter valet har Fjällbacka sju platser i full-
mäktige. De valda är Hans Schub (M), Alf 
Jonasson (S), Kjell Jonasson (S), Lennart 
Fredlund (Fp), Sigge Polson (Fp), Nils 
Kristensson (C), Berndt Hansson (Kd). 

I olika nämnder finns följande fjällbacka-
bor: Omsorg: Rosita Jansson (Fp). Tek-
niska: Hans Bjerklinger (M), Sigge Polson 
(Fp), Alf Jonasson (S). Kultur o Fritid: 
Berndt Hansson (Kd), Hans Schub (M), 
Kjell Jonasson (S). Miljö o Byggnad: Arne 
Weisaeth (M), Ingrid Almqvist (S). Val-
nämnd: Berndt Hansson (Kd). 

A J

Från kommunen
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Från kyrktrappan LEGALA NOTISER 
1 maj 2002 - 1 maj 2003

”Vart hjärta har sin saga från flydda 
ungdomsda’r. Säg mig den lycka som varar..?

Förra gången jag skrev var jag på gott humör, 
även om sorgen och glädjen vandrar tillsam-
mans i släkt- och vänkretsen. Häromdagen 
träffade jag en tremänning för första gången. 
Det var så intressant, för han kunde berätta 
mycket om min för mig okända släktsida 
från Harestad, Lycke och Torsby. Hade jag 
inte blivit präst, hade jag nog stått högre i 
kurs hos några släktingar.

MEN – jag har alltid gått den väg som jag 
känt vara rätt.

Så gott det går försöker jag följa samhälls-
debatten via radions P1, tidningar och något 
lite TV-debatter. 

Min stora fråga är: Hur mår alla människor 
efter alla omorganisationer, indrag-ningar och 
förändrade arbetsuppgifter? Vi är så utbytbara 
i dag, har du tänkt på det? 

Nästa fråga: De som med sin ”makt” tar 
bort arbetsglädjen från en vanlig liten män-
niska – hur mår de? Efter snart 30 år som 
präst har jag känt människovärdet svikta och 
varit djupt ”nere i skorna”. Ja, vi är många 
som känner så.

Du som läst mina rader förr vet att jag 
älskar mina arbetsuppgifter som präst, men 
inte paragrafryttaruppgifterna. Viveca Lärn 
har sagt: ”Det är de udda människorna som 

Från min horisont
är intressanta, inte de där lyckade och perfekta 
typerna.” Gud, låt mig få vara udda! En sak till: 
Som ensamstående vill jag hävda att jag har ett 
människovärde som duger.

Många konfirmander denna säsong, och utan 
medhjälpare skulle det inte fungera. Ett Tack 
till er som finns med där och i många andra 
sammanhang i församlingsarbetet!

Fjällbacka kyrka har fått en ny mässhake och 
stola i vitt, glädjens och festens färg i kyrkoåret. 
Karin Gustavsson och Ulla Odin har tillsam-
mans utfört ett mycket fint arbete.

Min småsläkting Clara, som föddes för tidigt 
och som genomgått operationer sedan tre kilos 
ålder, har jag döpt i Klövsjö gamla 
vackra träkyrka. Hon utvecklas 
väl!

Förr sade de gamla (och jag 
tänker också så ibland): ”Om 
Gud vill och jag får leva”, 
hoppas jag få vara till för 
några medvandrare i 
livets olika skiften ännu 
en tid.

En sommar med efter-
tanke och god vila önskar 
jag er alla.

Margaretha Berndtsson, er präst

Foto: Hans Schub

Födda:
4.maj.-.Annie.
dotter.till.Karl.Kahlman.och.Gunilla.Lundberg
10.juni.-.Beatrice.
dotter.till.Olle.Svensson.och.Annika.Novénius
5.september.-.Vera.
dotter.till.Tony.Edman.och.Malin.Jonasson
29.september.-.Jasmine.
dotter.till.Imed.och.Carina.Ghedir
21.oktober.-.Sabrin.
dotter.till.Ferid.Ghedir.och.Nayat.Kahadiny
29.oktober.-.Bianca.
dotter.till.Roy.Roger.och..Mirella.Iversen
30.december.-.Hanna.
dotter.till.Fredrik.Larsson.och.Ulrika.Alf
6.januari.-.Benjamin.
son.till.Daniel.och.Bettina.Bäcklin

Vigda:
25.maj.-.Daniel.Uttgren.och.Bettina.Bäcklin.

Döda:
6.juni.-.Ina.Salander.86.år
31.juli.-.Lilly.Margaretha.Isaksson.78.år
24.augusti.-.Inga.Hansson.85.år
27.augusti.-.Karin.Linnéa.Berggren.86.år
19.oktober.-.Olof.Hansson.82.år
26.oktober.-.Lennart.Berg.63.år
11.november.-.Sigvard.Ekström.91.år.
20.november.-.Agnes.Kristensson.85.år
14.januari.-.Alf.Almqvist.76.år
18.januari.-.Oskar.Carlsson.90.år
28.mars.-.Sven.Olsson.88.år
6.mars.-.Aina.Andersson.67.år

Endast.uppgifter.kända.för.pastors-
expeditionen.har.kunnat.tas.med.

Musik i sommarkväll - onsdagar kl 20.00
2 juli.-.Per.Filip.sjunger.visor.och.andliga.sånger..
9 juli.-.Edward.och.Johanna.Eklöf.spelar.och.sjunger.klassiska.sommarpärlor.
16 juli.-.Cecilia.och.Christina.Sävervall.sjunger,.Carl-Emil.Lindberg.spelar.
23 juli.-.Maria.och.Helena.Henriksson.fiol.och.sång,.Per.Weist.piano.
Ej fastställt.-.Curt-Erik.Holmqvist.och.Cecilia.Thoor.

Ögudstjänster
6 juli lördag.
Korsö,.i.samband.med.Skärgårdens.dag..
21 juli söndag.
Dyngö,.klockan.18.00..•.Sjöräddningens.båt.kör.ut.intresserade.och.avgår..
klockan.17.00.från.hamnen.
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Samhällsföreningen

I vintras inkom en fastighetsägare med 
en byggansökan till kommunen. Ärendet 
gällde att riva en sjöbod och få lov att bygga 
ett bostadshus på platsen. Sjöboden ligger 
i den äldsta delen av samhället. Grannarna 
opponerade sig med namninsamling och 
begärde att den detaljplan som gäller för 
området och som tillåter ett förfarande 
enligt ansökan skulle ersättas med en ny 
plan. De båda styrelserna inom FFF och 
Samhällsföreningen (FSF) kom obero-
ende av varandra till samma ståndpunkt 
och beslutade att stötta grannarnas i deras 
skrivelse. Även ”Nätverket för bevakande 
av byggnation i skärgården” genom Birgit 
Wallin inkom med en skrivelse till kom-
munen där de ser faran i att sjöbodar 
omvandlas till bostadshus. Nedan följer 
några utdrag ur kommunala program och 
översiktsplaner som kan tas som stöd för 
vårt ställningstagande:

”För Fjällbacka bör ett miljöprogram upp-
rättas. Där presenteras lämpliga åtgärder 

FFF och Samhällsföreningen i 
gemensamt försvar för kulturmiljön

vid om- och tillbyggnad, vid nybyggnad 
samt för den yttre miljön. I väntan på ett 
miljöprogram bör den äldre bebyggelsen 
underhållas så att dess karaktär bevaras. Det 
samma gäller bodar, bryggor, trädgårdstäp-
por och gatunätet. Det äldre gatunätet bör 
behållas intakt” (ur Kulturminnesvårdspro-
gram för Tanums kommun, 1984).

”Kulturminnesvården syftar till att bevara, 
vårda och föra vidare gångna tiders kultur-
arv inom kommunen. Det av människan 
påverkade landskapet skall med varsam-
het utnyttjas med hänsyn till miljön i och 
kring fornminnen samt värdefulla bebyg-
gelse- och naturmiljöer. Värda att bevara 
är bebyggelse och andra objekt som kan 
skänka inblick i äldre tiders levnadsvillkor, 
näringsliv, byggnadsstil och skönhetsupp-
fattning” (ur ÖP 2002, s 62).

”Fjällbackas utveckling skall ske med stor 
hänsyn till de bevarandevärden som finns 
i samhället.

För centrala delen av Fjällbacka bör 
övervägas att upprätta fler detaljplaner 

med inriktning på bevarande” (ur fördju-
pad översiktsplan, FÖP 2002, för Fjällbacka, 
s 4 och 15).

Aktualiserar frågan om  
samgående
De senaste åren har vi sett att många frågor 
är gemensamma för de båda föreningarna, 
FFF och FSF. Samtidigt vill FSF driva 
olika utvecklingsprojekt (ex Fjällbacka 
2000) men då vi saknar medlemsavgifter 
är vår kassa knapp. FFF har också de senaste 
åren fått en allt större andel medlemmar 
bland de åretruntboende i samhället. En 
slutsats man kan dra av allt detta är att vi 
borde slå samman de båda föreningarna 
för att kunna arbeta mer effektivt. Detta 
är inte första gången frågan kommer upp, 
men kanske tiden talar för det mer nu än 
tidigare. De båda styrelserna har diskuterat 
frågan på sina styrelsemöten under våren. 
Vad tycker du?

Hans Schub

Vi blickar fram mot den stundande som-
maren och de två händelser, events, som 
kommer att äga rum på kajen i Fjällbacka. 
Två företag, Latitud Event och Mega 
Event arrangerar tillsammans en Wakebo-
ardfestival i början av juli. Representanter 
för de båda företagen, Pierre Bengtsson 
och Fredrik Nyblom, var inbjudna att 
själva presentera detta. Wakeboard är en 
bred vattenskida som dras av motorbåt 
och där ”åkaren” utför olika konster, inte 
helt olika de tricks som kan göras med en 
snowboard. Tävlingar kommer alltså att 
genomföras på vattnet utanför kajen men 
helgen kommer också att bjuda på andra 
uppvisningar och spännande händelser. 
Mat och öl, musik och vattensporter i en 
trevlig familjeförpackning är arrangörer-
nas mål samt en publik som kan räknas 
i tusental. De lokala restauratörerna och 
köpmännen får del i kommersen.

Lundell hit igen
Det andra arrangemanget som Latitud 
Event ensamt svarar för är en konsert 

Samhällsföreningens vårmöte 6 maj
med Ulf Lundell på kajen den 29 juli. 
Det blir Lundells enda sommarspelning 
i Bohuslän och förväntas dra lika stor 
publik som senast han var här, det vill säga 
3-4 000 personer. Som vanligt kommer 
sommaren att fyllas av de traditionsenliga 
arrangemangen vi vant oss vid: FIK ordnar 
ett Fjällbackakalas och samhällsföreningen 
med flera ytterligare en ny upplaga av 
Skärgårdens Dag.

Tanum Turist i nya kläder
Vi denna punkt presenterade ordföran-
den i den ekonomiska föreningen Tanum 
Turist, Peter Holmstedt, krögare på Café 
Bryggan, den nya roll som föreningen har 
sedan knappt ett år tillbaka. Som tidigare 
fördelar sig medlemsföretagens avgifter 
så att 75 % av intäkterna går direkt ut 
till de fem turistinformationer som finns 
i kommunen, 25 % går till driften av 
föreningens åtaganden, ex tidningen Go 
tur i Tanum respektive den gratiskarta 
som trycks. Nytt är att kommunen har 
ansvaret för den person som backar upp 

turismsamordningen organisatoriskt samt 
att föreningen nu jobbar mer med inrikt-
ning på näringslivet i allmänhet och också 
för utveckling och kvalitets- och kompe-
tenshöjning på olika nivåer. Turismen i 
Tanums kommun kan idag sägas vara vår 
basnäring med ca 600 helårsanställda. 
Mycket talar för att rätt utvecklad kommer 
turismen att bli än viktigare och kan ande-
len resenärer och besökare som kommer 
till oss under ¾-delsåret (sept-maj) förmås 
att öka blir detta till stor nytta för hela 
samhällsutvecklingen.

Gamla synder
På vårmötet rättades också två saker till 
från årsmötet. Den gamla styrelsen kunde 
äntligen beviljas ansvarsfrihet för förra året 
då revisorsberättelsen lästes upp. Insam-
lingsstiftelsen fick också en valberedning 
utsedd, det blev Roland Andersson och 
Per-Inge Bergman som valdes till denna 
uppgift.

Hans Schub
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”Männen styr, kvinnorna får stå tillbaka...”, 
”Näringslivet består nästan enbart av  
män…”. Känner ni igen klagoropen i svensk 
media år 2003. Trodde väl det, men har ni 
tänkt på att i Fjällbacka styr kvinnorna. 
Näringslivet och handeln, vår ekonomi, 
vår säkerhet och vår andlighet, allt styrs av 
kvinnor. Vad kommer detta sig? Är vi män 
fullständigt ”förtofflade” marionetter eller 
njuter vi av att se kvinnornas styrka?

Om vi börjar med handeln så har vi vissa 
klassiska kvinnoområden, där vi män sällan 
slår oss in. Jag tänker på Monica i Bloms-
teraffären, Marie på Frisserian och Lisbeth 
i Tygaffären. Kanske en del av oss grabbar 
inte är så intresserade av blomsterbindning, 
läggningsvätskor eller aviga och räta så låt oss 
benämna dessa mikromanliga.

Nästa område inom handeln kan vi 
följaktligen kalla de semimanliga. Inte 
alltid styrda av män men rätt ofta. Gunilla 
i Skoaffärn, Maria i Kiosken och Susanne i 
Turistinformationen. I alla fall de två första 
har tagit över efter starka män. Livsmedels-
sidan är inget undantag. Bodil på Ica och 
Ann-Marie på Konsum, matförsörjningen är 
också kvinnornas avdelning. Sedan har vi det 
ultramanliga exemplet. Berith i Järnboden. 

Matriarkatet i Fjällbacka
– alldeles sant om våra starka kvinnor

Amazoner kallas de starka, och ofta krigiska, kvinnorna i diverse mytologier världen 
runt. De keltiska har sitt ursprung i vikingakvinnornas kraft och makt, något som 
skall ha vuxit fram ur övergivenhet. Om det nu skulle förhålla sig så måste Fjällbackas 
starka kvinnor i forntiden varit övergivna större delen av sitt liv…

Mässen och Oscar II. Ursäkta Sigge och 
Christian men vem är det som för befälet? 
Just det, Pia och Fia.

Verklig makt
Och nu kommer vi till den verkliga makten. 
Makten över ekonomin, säkerheten och 
själarna. Naturligtvis är detta också något 
som Fjällbackas amazoner tillskansat sig. 
Kamrerstjänsten på banken som Monica 
Tollborn styr över kan vi kanske klassa som 
en semimanlig maktposition. Visst finns det 
en och annan kvinna i liknande position 
men vi har även två ultramanliga makt-
positioner. Naturligtvis tänker jag på vår 
kära präst Margaretha Berndtsson och vår 
stridbara brandchef Rosita Jansson. Dessa, 
kära läsare, är kvinnor med makt.

Här borde jag nog sluta om jag inte skall 
få alla män inom servicenäringen på mig. Så 
därför tänker jag inte gå in på vilket verkligt 
inflytande Ulla-Lena har på Lars-Erik på 
Hotellet, Anna har på Morgan i Fjällbacka 
Bygg, Lena har på Roger i Ekiperingen. Ej 
heller på hur Annika och Birgitta basar över 
El-Olle och Rolle-Fisk.

Strax innan pressläggning når oss nyheten 
att FIK, med klar fotbollsinriktning fått en 
ny ordförande. – Javisst! Första kvinliga 
ordföranden någonsin. Yvonne Bohlin 
Hansson, ytterligare en amazon i ledet.

Sammanfattning: Vikingakvinnornas kraft 
och makt är något som likt gråsuggan lever 
kvar århundrade efter århundrade. Och hur 
var det nu… 

– Är vi tofflar eller njuter vi av kvinnlig 
styrka? Jag vet hur det är med mig, hur har 
du det själv?

Anders Torevi 

INGEN järnhandlare ÄR kvinna. Okej, 
nästan ingen i alla fall.

Så till Restaurang och Boende. Här hittar 
vi ett par klara ledargestalter. Susanne på 
Café Bryggan och Pia på Vandrarhemmet. 
Visst är Peter och Mikael med, men med 
en låg profil i bakgrunden. Därtill har vi 

”Girl Power” à la Fjällbacka 2003. Chaneldräkt, mässhake och flamsäker jacka. Foto: Hans Schub 
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Gastarna på Florö

Sommaren 1928 gjorde man en resa ut till 
Väderöarna. Det var min mormor Helene, 
mamma Gun och moster Irma Jackson, 
deras dubbelkusin Linnea Larsson och 
Linneas pappa Rickard Larsson. 

Man lejde slaktare Bror Bräck i Fjäll-
backa, som brukade segla badgäster i 
sin vita segelbåt ”Laban”. 
Båten var en Kultebåt av 
Kostertyp. Den var spets-
gattad på 23 fot och hade 
gaffelrigg. Redan på den 
tiden var båten ganska 
ålderstigen och modellen 
slutade tillverkas omkring 
1920. Bror Bräck hade 
charkuteriet som låg intill 
kajen i Fjällbacka. Han 
var också agent för Solo 
båtmotorer, som tillverka-
des uppe i Borlänge. Även 
Brors pappa Anders Bräck, 
också han slaktare, var med 
på resan. 

Resan ut till Väderöarna 
gick bra. Väl framme tit-
tade man sig omkring och 
besökte några av de fem lotsarna på ön. 
Oskar Berg hade gått i pension och man 
hade en ersättare på utbildning. Ett av 
husen var förutom skola, lotsbostad för 
en person. Lärarinnan på ön tyckte att 
det var ensamt och kusligt den mörka 
tiden av året, så hon bodde hos familjen 
Nordblom.

När det var dags att äta sin matsäck, 
så kunde Rickard inte hitta sin bränn-
vinsflaska, som han skulle bjuda lotsarna 
på. Efter mycket letande så insåg han att 
man måste ha glömt den hemma – innan 
flickorna tog fram den från sitt gömställe 
och dagen var räddad!

Plötsligt kom det kom bud om att man 
måste bryta upp, för det hade blåste upp 
på Väderöfjorden. Man fick ge sig av i hast, 
men innan det bar av, kom Axel Nord-
blom med en jättestor hummer, som han 
släppte på bryggan. Flickorna fick ta med 
sig hummern hem, om någon vågade ta i 

Som liten hörde jag ofta talas om denna resa till Väderöarna och jag har funderat 
på hur mycket som verkligen var sant. Förra året började jag släktforska kring min 
släkt från Flyg (Flig) utanför Fjällbacka. Under två somrar har jag träffat intressanta 
och kunniga människor i Fjällbacka, som har hjälpt mig att ta reda på fakta.

den! Klorna var som tur var ombundna, 
för de var stora som en hand. Irma som 
var äldst (12 år) av småflickorna visade sig 
kavat och lyfte upp den stora hummern, 
till Axel Nordbloms och övriga i sällskapets 
stora förvåning! Flickorna fick då var sin 
hummer, men Irma fick den största. Irma 

Florö med sin beryktade krog hade legat öde 
i många år och de som hade vågat gå iland 
trots Gastarna hade tagit med sig ett och 
annat genom åren. Bror och Anders Bräck 
ville inte gå iland, för att man kunde störa 
Gastarna. Mina släktingar däremot strun-
tade i pratet om Gastar och gick iland. Skep-
parna Bräck tyckte att det var så kusligt att 
man inte ens ville förtöja båten, utan man 
lade sig en bit ut från ön och väntade! Husen 
var tomma på möbler, men i ett rum fanns 
en del ruskiga gamla uppstoppade fåglar på 
väggarna, som var illa åtgångna av tidens 
tand. Det fanns också några vackra drape-
rier av olikfärgade glaspärlor, som höll på 
att falla sönder. Alla tre flickorna samlade 
ihop lite pärlor som fallit ner på golvet. 

När det var dags att fortsätta 
mot Fjällbacka, så fick man 
ställa sig och vinka och ropa 
för att Bräck skulle komma in 
och hämta sällskapet. Gun och 
Irmas pärlfynd är sedan länge 
borta, men på vinden hos 
Linnea på Vernixhede hittades 
sommaren 2001 en liten ram 
där Linnea hade sytt fast några 
snäckor och de pärlor som hon 
hade med sig från Florö 1928. 
Både pärlor och en del snäckor 
lossnade då Linnea tog i ramen, 
men jag fick det som återstod 
mot löfte att de skulle förvaras 
i kassaskåp.

Sista delen av resan in till kajen 
i Fjällbacka gick bra. Morgo-
nen därpå, fick Rickard Larsson 

telefon från ”Bagare Puh” dvs Elias Lars-
son i Fjällbacka (född 1845). Han kallads 
”Bagare Puh” på grund av att han pustade i 
bagerivärmen. Han sa: ”Nu du Rickard har 
man stulit båten för Bräck, för att ni gick 
iland på Florö och störde Gastarna”. Det var 
i verkligheten en smålänning och en ung-
rare som behövde Laban, för att komma 
undan. Båten hittades senare i en hamn 
efter Hallandskusten och den seglades så 
småningom tillbaka till Fjällbacka. Att 
stjäla en segelbåt på 1920-talet var mycket 
ovanligt, men som fortskaffningsmedel för 
någon på flykt kunde den ju duga.

Tänk så mycket mer än bara namn och 
födelsedata släktforskning  om en som-
mardag 1928 kan ge! Ett speciellt tack 
till Hans Ahlsén, Alf Aronsson, Sylve och 
Sonja Bräck samt mina släktingar som var 
med på resan.

Gunnar Sundgren

Båten ”Laban” i hamnen på Dyngö, med tullare Benroth i förgrunden. 
Arkivbild

sparade skalet till en av jättehummerns 
klor i många år efter resan.

På väg tillbaka blev Väderöfjorden ovanligt 
vred och den sockerdricka, som man för 
ovanlighetens skull hade haft i matsäcken, 
gjorde att flickorna mådde riktigt dåligt. 
Den som förut var karsk och vågade lyfta 
hummern mådde nu sämst av flickorna! 
När man kom inomskärs behövde man 
ta igen sig och mormor Helene ville så 
gärna gå in till Florö och minnas den 
vackra försommardag 1909, då hon och 
Herman var där i samband med bröllopet 
i Fjällbacka 1909. Ön köptes året därpå av 
min mormors bror Carl Larsson, som var 
bankman på Kville Sparbank i Fjällbacka, 
av Oskar Wennersten efter att denne gått 
i konkurs. Redan 1931 sålde Carl Florö 
igen för 6000 kronor, till nuvarande 
ägaren familjen Silfverskiöld. Vinsten på 
hela 2000 kronor på några år, ansågs som 
en mycket god affär på den tiden.
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Kuttern

– en fin gammal dam kommer tillbaka

Tillbaka igen till Skagerrak där hon, med 
Fredrikshamn som hemmahamn, trålade 
fisk från 1909 till 1985 då hon köptes av 
krögaren Björn Jansson på Gotland och 
under Björns estetiska öga byggdes om 
till seglande kutter. Björn tog med sig sin 
kärlek till västerhavets skutor till Gotland 
och renoverade henne fullständigt under 
sex år, en insats som tog 6000 arbetstim-
mar. 

Av alla vackra 
små skutor på 
kusten är nog 
D i t t e  d e n 
allra vackraste. 
Hon har den 
runda häcken 
som kuttrarna 
från Grimsby 
och Brixham 
hade medan 
de fortfarande 
seglade.  De 
flesta byggdes 
ju senare om 
när de tunga 
tändkulemotorerna sattes in och fick 
en platt bärigare akter. Kryssarklubbens 
Gratitude har kvar samma häck. Hon är 
mycket stilrent renoverad, med allt rund-
hult och alla beslag i rätta dimensioner. 
Detta är verket av en estet med stor kärlek 
till gamla skutor. 

AB Ditte har bildats av ett gäng fjällbacka-
bor och samhället har fått en seglande skuta 
som kommer att pryda och ge karaktär åt 
såväl hamnen som vår vackra skärgård.

Vad är då syftet med Ditte?
Det vällovliga syftet är i första hand att 
samlas kring en aktivitet som skall ge ett 
meningsfullt umgänge även på icke som-
marsäsong, men också för att berika samhäl-

Björn Jansson under totalrenoveringen av 
Ditte 1988.

Den vackra seglande kuttern Ditte är tillbaka på Skagerraks salta böljor, efter 18 år 
på Gotland och i Stockholms skärgård.

let och förstärka Fjällbackas karaktär som 
skärgårdssamhälle. En viss charterverksam-
het, för att i någon mån finansiera driften, 
kommer att erbjudas hugade spekulanter. 

Vi får säkert se Ditte för svällande segel 
och med ansatta barduner, glida fram 
genom vår vackra skärgård. Jag hade själv 
glädjen att få vara med och leverera henne 
från Göteborg till Fjällbacka i oktober 
förra året. Hon är verkligen en klenod. En 
fin gammal dam som återskapats till förra 
sekelskiftet men med modern teknik under 
den historiska ytan.

Jag gläds med gänget som tagit detta initia- 
tiv, men samtidigt vet jag att det förpliktar 

att vårda ett sådant 
marinhistoriskt doku-
ment. Jag gläds också 
åt alla fjällbackabor 
som vintertid kan få 
se en skuta förtöjd i 
hamnen med tackel 
och tåg mot den mörka 
vinterhimlen. 

Skutepoken i Fjäll-
backa dog inte ut med 
Falckes läkten och 
de Leon-Larssonska 
skeppen på Fläskö. Inte 
heller med de Fjäll-
strömska fraktjakterna 
under och efter kriget. 

Nu finns rederiaktiebolaget Ditte…

Lasse Lundberg

Så fick Ditte sin 
nuvarande skepnad
Från början var hon galeasriggad med två 
försegel, storsegel med topp och en liten 
mesan. För ett par år sedan slupriggades 
hon med klyvare som flying jib på peket, 
stagfock och storsegel med ett toppsegel 
på spira.

Faktaruta Ditte:
Dansk.kutter.byggd.i.Fredrikshamn.av.skeppsbyggnadsmästare.J.P..Möller

Längd:.13m.(19m.inkl..bogspröt)
Bredd.:.3,98
Djup:.2,30m
Deplacement:.20.ton
Segelyta:.225m2

Motor:.Perkins.6-cyl.125.hk.diesel
Dieseltank:.900.l
Vattentankar:.500.l
Kojer:.10-12
Fiskefartyg.1909-1985.
Ombyggd.på.Gotland.1985-1991.
Konverterad.till.nuvarande.skick.2001.
Inköpt.till.Fjällbacka.2002.
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Alltsedan starten har företaget tillverkat 
och levererat plastrullar till Tetra Pak 
Inventing AB. Både Gösta och Sven arbe-
tade på Inventing på den tiden och då de 
hade lösningen på det behov av sk bobi-
ner, specialanpassade rullar som de smala 
plastremsorna rullas upp på, startade de 
en tillverkning av dessa. De etablerade sig 
i Pripps gamla lagerlokal och under åren 
som gått har lokalerna anpassats och byggts 
ut 3-4 gånger. 

250 nya kvadratmeter
Nu ser vi grunden till ytterligare en utbygg-
nad, 250 m2 ska ge plats för en femte 
formplastmaskin. Det är de nya ägarna, 
Birgitta och Conny Klarqvist som direkt 
efter övertagandet den 1:e april i år går in i 
en 3 miljoners investering för att möta den 
ökande efterfrågan från Tetra Pak Inven-
ting. Birgitta och Conny har båda arbetat 
i företaget sedan 80-talet och kan tillverk-
ningen och maskinerna utan och innan. 

Formplast växer med nya ägare

Gösta Karlsson och Sven Persson grundade 1973 Fjällbacka Formplast AB. Nu har de sålt 
företaget till Birgitta och Conny Klarqvist, som byter namnet till BICO Formplast AB.

Gösta Karlsson är idag anställd 
och dessutom finns ytterligare 
två man på lönelistan. Det 
behövs eftersom maskinerna 
bara står stilla en dag i veckan. 
Övrig tid tillverkar de fyra 
maskinerna bobiner 24 timmar 
om dygnet, ca 2,5 miljoner per 
år. Snart kommer också konto-
ret att behöva byggas ut.

100 procent  
återvinningsbar
Tillverkningen sker med poly-
styren som råvara. Den leve-
reras som granulat och värms 

och pressas i maskinerna till formen av en 
bobin. Värmen kyls bort genom pumpar 
och fläktar, det är ljudet av dessa fläktar man 
kan ana om man står nära anläggningen. 
Tillverkningen genererar inga utsläpp, vare 
sig i luften eller via avlopp. Eventuellt spill 
från tillverkningen kan direkt malas ner och 
återgå som råvara i tillverkningsprocessen. 
Kvalitetssäkring i tillverkningen nås genom 
att företaget följer de ISO-krav som Tetra 
Pak jobbar efter för egen del.

Omsättningen på ca 9 miljoner förväntas 
alltså öka med den nya maskinen och sig-
naler finns om ytterligare ökad efterfrågan 
på sikt. Conny ser också en möjlighet att 
använda de äldsta maskinerna till någon 
annan tillverkning framöver. Förfrågningar 
från andra företag har förekommit, men då 
har man inte haft ledig kapacitet att kunna 
ta externa jobb. 

Vi önskar Birgitta och Conny lycka till!

Text & foto: Hans Schub

Birgitta och Conny Klarqvist.

Företagsnytt

I november -02 flyttade Fjb El sin butik, 
lager och kontor till de 500 m2 stora, 
nybyggda lokalerna, vägg i vägg med 
Fjb Värme & Sanitet. Företaget med 17 
anställda hade vuxit ur de gamla lokalerna. 
Fjb El ingår fortfarande i ”Rylanders El-
koncernen”, då Olle tillsammans med 
ägarna av butikerna i Skärhamn och Lysekil 
2001 köpte hela rörelsen av familjen Rylan-
der. Butiken i Fjällbacka startade 1936 och 
sedan 50-talet har den funnits i de gamla 
magasinen. 1974 sålde syskonen Wenander 
det främre magasinet till Rylander, som då 
renoverade båda magasinen och elbutiken 
kunde få större ytor. De sista åren har de 
dock varit otidsenliga och…

Magasinen vid Torget 
sålda till Café Bryggans 
ägare

… istället kom tillfället till Krögarparet 
Maxwall/Holmstedt, som i mars köpte 
magasinen av familjen Rylander. De 
satsar nu stort och kommer att omvandla 
lokalerna till större restaurang, musikpub, 
affärslokaler etc.

Text & foto: Hans Schub

Fjb El i nya lokaler

Olle Svensson framför de nya lokalerna.
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Inte Strind-  
men väl Grimberg

I Fjällbacka-Bladets två senaste nummer 
har vi kunnat konstatera att ryktet om 
August Strindbergs fjällbackavistelse är 
betydligt överdrivet. Han planerade vis-
serligen att hyra in sig i samhället för att 
samla material men kom inte närmare än 
en båtresa i skärgården på väg norrut.

En som däremot la till i Fjällbacka var Carl 
Grimberg, han med de underbara svenska 
folködena och andra svepande historie-
skrivningar. I den biografi över Grimberg, 
som historikern Jarl Torbacke gav ut för 
några år sedan, noterar man, att familjen 
Grimberg den ödesdigra sommaren 1939 
befann sig på sommarvistelse i samhället 
och då tog emot den tyske nazigodkände 
översättaren Hugo Paul Uhlenbusch. 
Tillsammans med denne skulle Grimberg  
diskutera hur hans framställning av folkens 
liv och kultur bäst skulle kunna anpassas till 
nationalsocialistisk korrekthet. Kontrakt 
var skrivet och de båda herrarna kom väl 
överens och beslöt att träffas på nytt våren 
därpå. Men så bröt kriget ut och vidare 
kontakt omöjliggjordes.

Tyskarna ställde in utgivningen av den 
första volymen, som redan förelåg i kor-
rektur när Uhlenbusch besökte Grimberg 
i Fjällbacka. Grimbergs svenska förlag 
Norstedts drog med all säkerhet en suck 
av lättnad, kommenterar Torbacke.

T F
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Vi är en av de 886 pensionärsföreningar, 
som tillhör Sveriges Pensionärsförbund 
(SPF) med över 220 000 medlemmar. Vår 
förening har idag 328 medlemmar.

Eldsjälen bakom bildandet av föreningen 
i vårt område var Asta Järund, som sedan 
många år hade drivit pensionärsklubben i 
Fjällbacka. Hon bjöd in pensionärer från 
Kämpersvik för att lyssna på Erik Larsson, 
som var distriktsordförande i Sveriges 
Folkpensionärers Riksförbund (SFRF). 
I vårt första protokoll står det: ”Sveriges 
Folkpensionärers Riksförbund har bildat en 
ny förening i december 1977. Fjällbacka-
Kämpersviks SFRF nr 350 är nu inregist-
rerat.” Det ursprungliga förbundet behöll 
sitt namn fram till 1986, då man förenklade 
det till Sveriges Pensionärsförbund, SPF. 
1987 tog vi namnet SPF-Tanumskusten. 
Då var Emil Holmberg vår ordförande.

Strandskator och glada änkor
Vi har under åren haft ett brett utbud av 
studiecirklar i olika ämnen och både teori 
och hantverk har stått på programmen. 
1981-89 hade vi sånggruppen Strandska-
torna som leddes av Gun Andersson. Den 
var föregångare till vår nu eminenta grupp 
Kustkören, som vuxit snabbt och nu är 

Pensionärer i nuet

SPF-Tanumskusten blev 25 år i höstas och firade med medlemmar och gäster. Vi 
återger här delar av ordförande Olof Högbergs tal på högtidsdagen.

Red.

uppe i 40 sångare. 1995 gjorde den stor 
succé med ”En 30-talskavalkad i ord och 
ton”. För närvarande arbetar man med dess 
efterföljare ”En 40-talskavalkad i ord och 
ton”, premiär 23/1 2003 på Fjällbacka-
service.

Hösten 1996 var det premiär för teater-
gruppen under regi och ledning av Reine 
Olsson på Agatha Christies legendariska 
pjäs Råttfällan. Pressen skrev: ”Proffsiga 
amatörer gladde med Råttfällan”. I april 
1999 återkom gruppen med operetten 
”Glada änkan gör comeback”, där Reine 
Olsson, som själv är erfaren operasångare, 
hade åtagit sig att skriva, göra scenografi 
och regissera föreställningen. Dessutom 
spelade han en av huvudrollerna! ”Impo-
nerande premiär av Änkan”, skrev man i 
tidningen.

Olle i Bräckes gåva
Det har alltid varit viktigt för oss, att ha bra 
representanter i Kommunala pensionärs-
rådet (KPR), för att föra fram pensionä-
rernas synpunkter i sjukvård, äldreomsorg 
och boende. Två eldsjälar har representerat 
oss där, Emil Holmberg och Petter Swan-
berg. Tyvärr är de inte bland oss längre. 
De var med när Fjällbackaservice byggdes 

och de var fantastiska idéskapare. Likaså 
var de starkt engagerade i byggnationen 
på Kullenområdet i Fjällbacka.

En annan person som jag tänker på, som 
hade många års medlemskap bakom sig, 
är Olle Olsson, Bräcke, alias Olle Morot. 
Han var vår fotograf och hans alster från 
månadsmöten och utflykter har vi väl beva-
rade i ett stort antal album för att spara 
till kommande generation. Olle tyckte det 
gick för långsamt att samla in pengar till 
fanan och kom till mig och frågade hur 
mycket jag saknade. 2000 kr, svarade jag. 
- Du skall få det beloppet av mig, sa Olle. 
Men han ville inte att vi skulle nämna det. 
Nu när han inte finns bland oss längre,  
berättar jag det gärna.

Jag hade erfarenhet från SPF, när jag 
bosatte mig i Fjällbacka 1991 och val-
beredningen jagade mig för att efterträda 
Petter Swanberg, som hade avsagt sig åter-
val. Redan 1990 hade jag lärt känna Petter 
och frågade honom om SPF Tanumskusten 
var intresserad att starta en golftävling för 
SPF:are inom Västra Götaland 1991. 
Petter var positivt inställd och vår första 
tävling hölls i maj samma år med 65 del-
tagare. Detta har nu blivit en tradition på 
Fjällbacka golfbana och deltagarantalen 
ökar år från år.

Trygghet och närhet
1997 firade föreningen sitt 20-årsjubileum 
på Konserven i Grebbestad under pompa 
och ståt och under ledning av Ulla Odin, 
som då var vår ordförande. Jag är nu 
vald som ordförande en andra gång efter 
Gunnar Isaksson. Som pensionär tänker 
jag på trygghet, närhet och lika värde. 
Pensionärernas grundläggande behov 
skiljer sig inte nämnvärt från de yngres. 
Detta gäller i lika mån invandrare som 
infödda. Behov som inte kan tillgodoses 
av aldrig så avancerad teknik, bekväma 
bostäder, goda kommunikationer och 
näringsriktig föda.

Vi begär att samhällets äldreomsorg utgår 
från de här redovisade grundprinciperna 
och arbetar utifrån det faktum, att de äldre 
är en tillgång i samhället.

Nu hoppas jag att fanan kan hållas högt, 
så att vår förening kan få en positiv utveck-
ling även under de kommande 25 åren. Till 
glädje och nytta för oss pensionärer.

Olof Högberg

Ordföranderaden före Olof Högberg 
består av Edla Grahn, Emil Holmberg, 
Petter Swanberg, Ulla Odin och Gunnar 
Isaksson.

Distriktsordförande Arne Christensson gratulerar Olof Högberg vid jublieumsfesten på Tanum 
Strand. Thure Östberg och Ingrid Edlund applåderar. Foto: G. Appelqvist
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Mamma kom till Väderöbod som lärarinna. 
Då fanns det flera skolpliktiga barn på ön. 
När hennes egna barn nådde skolåldern, var 
de stora barnfamiljerna borta från fyrplatsen 
och skolan indragen. Det blev ett svårt val; 
skulle vi inackorderas i främmande familjer 
i Fjällbacka eller skulle mamma följa med 
iland och pappa gå som gräsänkling på 
Väderöbod? 

Det blev ibland det ena, ibland det andra. 
Lotsverket betalade ett ”inackorderingsbi-
drag” på 35 kronor per månad och barn. 
Det var istället för lärare på fyrplatsen. 35 
kronor låter inte mycket nu för tiden, men 
det räckte i regel med att lägga till en femma 
varje månad. Och att hyra en liten stuga, i 
vårt fall ”Villa Utsikten”, kostade 30 kronor 
i månaden. Signe var äldst. 1921 började 
hon skolan. Hon var rätt så morsk, och efter 
viss vånda bestämdes att mor skulle stanna 
hemma hos far och oss yngre syskon. Signe 
fick bo hos ”tant Manda”, en gammal skep-
paränka, och hennes dotter Rut på Håke-
backarna nära skolan. Både tant Manda och 
Rut var snälla och inte särskilt fordrande. 
Men för en 7-års flicka var det nog ändå 
svårt att vara hemifrån 3 ½ månad i sträck 
och att inte träffa mamma på hela tiden. Inte 
oss småsyskon heller. I två år fick Signe vara 
inackorderad och skild från familjen ungefär 
8 månader varje år. Själv säger hon, att det 

Att växa upp på en fyrplats del 4

I den avslutande delen berättar Albert Waldner om sin skolgång som barn på Väderö-
bod. Hela skriften, som är betydligt större än de fyra utvalda delarna vi presenterat i 
Fjällbacka-Bladet finns att läsa på hembygdsarkivet eller på internet med adressen 
www.fjallbacka.com/artiklar.

Red.

nog satt sina spår, hur är 
svårt att säga. 

1923 var det min tur att 
börja skolan. Då hyrde 
vi undervåningen i ”Karl 
Larssons villa” eller ”Villa 
Utsikten”, som den senare 
kallats. Mamma och alla 
fyra barnen bodde iland 
under skolterminerna, 
medan pappa fick vara 
ensam på fyrplatsen. Han 
kom ju iland då och då, 
men det blev i regel inga 
långa visiter. Sommar- och 
vinterloven var vi förstås 
hemma på Väderöbod 
igen. Det var efterlängtat, 
även om vi trivdes rätt 
bra i Fjällbacka, nu när 

nästan hela familjen var där. Vår bostad låg 
lite ensam. De närmaste grannarna var ett 
par gamla original i små kojor. 

Luffarbesök
Ibland kom det luffare och tiggare på 
besök. Då saknade mamma en karl i huset. 
En ”visit” minns jag särskilt väl. Det var en 
otrevlig och rätt kraftig karl, som skröt med 
”att han kunde mörda sina medmänniskor 
och göra falska mynt”. Mor fick iväg en unge 
som hämtade Arvid Bräck. Under tiden åt 
vår objudne gäst upp nästan hela middan 
för oss. Det var kokt rödspotta, som pappa 
haft med sig iland tidigare. Arvid Bräck kom 
och fick låtsas vara far i huset. Då lugnade 
sig luffaren och gav sig så småningom iväg. 
Andra luffare var hyggliga människor. En 
och annan fick ett mål mat mot att de sågade 
och högg ved. Det gillade jag. Det var annars 
Torborgs och mitt jobb.

Torborg satt på vedträdet och jag sågade. 
Hugga fick jag göra själv. Jag var 8-9 år då, 
men rätt så stor och lång. Och starkast i 
klassen, nästan. 

Efter ett par år var det dags för inackor-
dering igen. Signe fick på nytt bo hos tant 
Manda, jag i andra ändan av samhället, 
hos Benettssons i Källvik. 1926 började 
Torborg skolan och då fick Signe sällskap 
av lilla syster hos tant Manda. Vi hälsade 

väl på varandra då och då, men medan 
Signe och Torborg gick i Kyrkskolan gick 
jag på Håkebackarna, så vi gick ingen gång 
i samma skolhus alla tre.

Lågornas rov
Att bo hos främmande människor var väl 
inte alltid så roligt för en unge i 9-10 års-
åldern. Även om de var snälla och hyggliga 
så hade de inte samma vanor som vi själva. 
Saknaden efter den egna familjen fanns hela 
tiden. Och ingen att riktigt anförtro sig till. 
Men det måste gå och det gick. 

I juni 1927 var Signe klar med sin skolgång. 
Höstterminen samma år började Kalle sin. 
Signe fick stanna hemma på Väderöbod och 
sköta hushållet för sig och pappa, mamma 
flyttade iland med oss övriga barn. Vi fick 
hyra rum och kök i ett hus som kallades 
Boråsehuset. Boråsen var en klädhandlare, 
far till Järundarna. Gamla Boråsehuset var 
vad man nu skulle kalla en slumbostad. Det 
låg vid lilla Vetteberget, ungefär där samhäl-
let vidgas åt söder. En gavel låg mot gatan. 
Det var 3 våningar högt. På mitten var huset 
2 våningar och längst upp mot berget bara 
en våning. Vår lägenhet låg längst upp mot 
berget. Vi lyckades täta en del råtthål med 
en blandning av glasskärvor och lera, men i 
skafferiet hade vi besök av möss emellanåt. 
Dasset var på andra sidan gatan nere vid 
vattnet eller kanske rättare utöver vattnet, 
den tidens wc. Men hyran var låg och hyres-
marknaden i Fjällbacka begränsad.

I slutet av maj 1928 drabbades Fjällbacka 
av en stor eldsvåda. Ett 20-tal hus samt 
en del sjöbodar och bryggor brann upp, 
däribland huset vi bodde i. Jag minns att 
jag stod nere i källaren och högg ved. På 
gatan nedanför huset blev det värre och värre 
oväsen. Till sist gick jag ut och såg efter vad 
som väsnades så. Då stod Boråsens affär 
mitt över gatan i ljusan låga och det brann 
i gaveln på ”vårt” hus. Vedhuggningen fick 
vara, det gällde att hjälpa till och rädda vad 
som gick av bohaget. Det gick dåligt. Det vi 
lyckades bära ut brann upp ute. Så var det för 
nästan alla, åtminstone i den centrala delen 
av brandområdet. Av en slump kom pappa 
iland när det brann som värst. Det var i alla 
fall ett stöd för mamma. Åt själva eldsvådan 
kunde pappa naturligtvis inte göra något.

Så vitt jag vet kom ingen människa till 
skada, men alla drabbade blev husvilla och 
nästan alla utan bohag. Släktingar, vänner 
och bekanta ställde upp så alla fick tillfälligt 
tak över huvudet. 

Bostadsbrist
Det blev en ekonomisk smäll för far och 
mor. Ingen på Väderöbod hade brand-

Husen på Väderöbod, betraktade från gamla fyren. Skolhuset 
till vänster. Foto: Olle Olsson
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försäkrat, det hade visst aldrig inträffat 
någon eldsvåda på en fyrplats. Vårt lösöre i 
Fjällbacka var också oförsäkrat. Resterna av 
mammas handväska hittade vi intill berg-
väggen. Bygeln och några slantar var allt 
som fanns kvar. Sedlar och andra papper 
var bara aska. 

Det blev omöjligt att hyra husrum i Fjäll-
backa efter branden. Vi var fortfarande tre 
skolbarn i familjen. Det blev Bovallstrand 
i stället. Signe var fortfarande hemma hos 
pappa på Väderöbod. Mamma med oss 
skolbarn fick hyra en liten lägenhet hos 
Kalle Back på Målaregatan i Bovallstrand. 
Det blev nya lärare och nya kamrater. Men 
det gick bra. Skolsalen var gemensam för 
klasserna 3-6. Det betydde att klasserna 3 
och 4 hade förmiddag ena veckan, medan 
5 och 6 hade eftermiddag. Nästa vecka var 
det tvärtom. 

Lite ”drömmarehåg”
Torborg och Kalle blev kvar i Bovallstrand 
ytterligare ett läsår. De blev inackorderade i 
en familj som nog var mindre lämplig som 
värdfolk. De for illa ibland och trivdes inte 
alls. Nästa år hade återuppbyggnaden i Fjäll-
backa kommit så långt att det åter gick att 
få bostad där. Under den tid som återstod 
av deras skoltid, 2 resp. 3 år, blev det ibland 
skolhushåll, ibland inackordering. Bostad 
för skolhushållet blev ”gamla starkehuset”, 
ett hus som låg mellan nuvarande Ingrid 
Bergmans torg och norra änden av Kungs-
klyftan och intill Vetteberget. På grund av 
rasrisk från berget flyttades det senare, och 
står nu nära Anråsälven. Inackorderingen var 
hos Fina Hansson, som hade ett nybyggt hus 
strax norr om gamla telegrafhuset. Hennes 
gamla hus hade brunnit vid den stora eldsvå-
dan, och hon var en av dem som fick bygga 
på sin gamla tomt, sedan den förstorats 
något i den plan som antogs efter branden 
på våren 1928.

När Kalle slutade folksko-
lan i juni 1933, hade vår 
familj haft ett eller flera barn 
i skolan i 12 år. 8 månader 
varje år var familjen mer eller 
mindre skingrad. Räknar vi 
in fortsättningsskolan också 
blir det 9½ månad om året. 
Hade någon farit illa? Som 
mellanbarn var jag nog den 
som varit minst skild från de 
övriga. Signes två första år har 
jag nämnt, Torborg och Kalle 
hade ett besvärligt år i Bovall-
strand. Mamma slets mellan 
olika lojaliteter, skulle hon vara 
med barnen eller pappa ? Det 

var nog inte något lätt val, men mamma 
sa inte så mycket om det, åtminstone inte 
till oss barn. Hon hade, precis som jag, lite 
”drömmarehåg”, som hon skrev i en dikt 
om isvintern 1921-22. Hon läste gärna, 
när det var tid över, och skrev ibland, mest 
i versform. Hennes ”Måseskärsvisa” lever 
än på Käringön och trakten däromkring. 
I dikten om isvintern 1921-22,  kan du 
läsa hennes tankar kring familjen när vi 
barn var små. 

Pappa var kanske den som till slut for mest 
illa. Han hade svårt med ensamheten och, 
efter vad jag förstått, var hans mathållning 
i enmanshushållet inte alltid så hälsosam. 
Han var allt för glad i fet mat. Kanske 
bidrog det till att han inte blev så gammal, 
bara 62 år. Oregelbunden sömn genom 
nattvakterna var kanske också en orsak.

Sedan vi slutat skolan följde ett par 
bekymmerslösa år som hemmabarn. Men 
snart nog gällde det att tänka på framtiden. 
Vad skulle vi bli ?

Själv började jag som ”småfiskare”, vika-
rierade ibland som extra fyrbiträde, men 
såg väl inte någon riktig framtid i det. Jag 
var inte heller någon riktigt ”salt gosse”. Att 
vara yrkesfiskare gav inga större förtjänster. 
Lotsverket hade börjat automatisera fyrarna 
och många små lotsplatser efter kusten 
drogs in. Jag fick försöka något annat. Jag 
hade haft lätt att lära i skolan. Hade både 
läs- och räknehuvud fick jag höra. Det var 
nog mest mamma som drev på så att jag 
gick en halvårslång kurs på Grebbestads 
folkhögskola vintern 1933-34. Efter det 
läste jag en ”grundkurs för tekniker” per 
korrespondens från Hermods. 

På hösten 1935 började jag på Katrine-
holms tekniska skola som byggare. Jag hade 
turen att få jobb direkt efter skolan. Men 
det är en annan historia. 

Albert Waldner 

Dimman breder sin gråa pell 
Skymmande himlaljusen. 
Fyrens strålar i enslig kväll 
Sila sig mellan husen. 
Havets liv synes kvävt och dött 
Allt sedan övermakten mött 
Bidande friska brisen 
Som kan betvinga isen.

Inne är sömnens och vilans tid, 
Signade stund för den trötte.  
Barnens ängel med sömnens frid 
Nyss de små kära mötte. 
Far med en bok sig i fyren satt, 
Sömnens timmar bli få i natt. 
Mor låter nålen vila, 
Endast tankarna ila.

Och som var moders kring kära små 
Oftast och helst de dröja. 
Framåt och bakåt om dem de gå 
Lyfta vill framtidens slöja. 
Ser dem som stora kvinnor och män 
Men, gud ske lov dit är långt igen. 
Ännu är modersfamnen 
Tryggaste barnahamnen.

Leende sover du, store bror, 
Gossen med drömmarehågen, 
Rädes ej trollen ej jätten så stor, 
Kanske i drömmen du såg en. 
Lugn i sin säng sover liten pys 
Rund och rosig han lärt sig nyss 
Första små orden stamma 
Tulta på två ben till mamma.

Stora syster, mors högra hand, 
Redan ur boet fått flyga. 
Skolan är kär men nog hem ibland 
Längtande tankar smyga. 
Lillan, med fötter som markens hind,  
Somnat med hand under rosig kind. 
Tystnat har muntra skratten, 
Tystnad härskar i natten.

Soven sött, mina kära små, 
Soven till ljusa dagen! 
Natten är tryckande mörk och grå, 
Midnattstimmen är slagen. 
Men, det blir morgon väl än en gång 
Och blir blott böljan löst ur sitt tvång 
Kommer väl vad det lider, 
Ljusare bättre tider.

Väderöbod, isvintern 1921-22 
Blenda Waldner

Stora delar av Framstranden utplånad 1928.  
Fotot tillhör Kville Hembygdsarkiv
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Boken Isprinsessan släpptes den 2 april 
med en pressträff och en träff för allmän-
heten på Biblioteket i Fjällbacka. Med 
var naturligtvis Camilla Läckberg-Eriks-
son men även Annmarie och Kjell Warne 
från Warne förlag, som ger ut boken. Paret 
Warne är sedan trettio år sommarboende 
på Jored och har lite av ”västkustinrikt-
ning” på sina böcker, även om detta är den 
första kriminalromanen.

Livslång vilja - gräsliga intressen
Camilla berättar för oss att hon i hela sitt 
liv närt en dröm att någon gång ge ut en 
kriminalroman.

– Som barn satt jag ständigt med näsan 
i en bok. Ur passionen för läsandet föddes 
passionen för skrivandet. Det var något 
magiskt med att se de egna orden på 
papper som tillsammans bildade ett sam-
manhang.

Tanken såg dock länge ut att stanna vid 
just en tanke, men för snart tre år sedan 

Camilla Läckberg 
– vår blivande deckardrottning? 

Hamburgsund och Slottet hade på 70-talet sin deckarförfattare i Jan Gabrielsson. 
Alla känner vi väl till Gösta Unefeldt i Strömstad med sina ”Polisen som…”-böcker 
och nu har vi fått vår egen författare, som planerar att successivt ta livet av Fjäll-
backas fiktiva befolkning.

fick den en kick. En väninna tipsade om en 
kurs som Ordfront förlag gav. Kursen hette 
”Att skriva Krim”, var på tre veckoslut och 
blev startskottet till Isprinsessan.

Att det blev just en deckare är inte så 
konstigt. Hela sitt liv har Camilla haft, 
som hon själv uttrycker det, ”morbida 
tendenser”. Allt som gäller ond bråd död, 
rättsmedicin, seriemördare och andra 
psykopater har intresserat henne, så skulle 
det bli en bok fanns det inga alternativ till 
deckaren.

Lätt miljöval
– Det är alltid lättast att skriva om den 
miljö man känner till, säger Camilla.

– Även om jag bor i Stockholm sedan ett 
par år och har bott ett par i Göteborg, är 
det Fjällbacka jag känner till. Storstaden 
har naturligtvis mer att erbjuda vad gäller 
möjligheter till brott med knark- och 
maffiauppgörelser som exempel, medan 
småstaden och landsbygden har andra 

men kanske mer intressanta alternativ. 
– Människans natur ställs på sin spets, både 
på gott och ont. Under en yta av respek-
tabilitet hålls instinkter och drifter nere, 
tills det som förträngts till sist måste få ett 
utlopp. Svartsjuka, hat, avund - allt som 
krävs för ett mord - finns redan på plats.

Hon berättar också att det är personerna 
och beskrivningarna av dessa som hon 
prioriterar. Engelska deckare i landsbygds-
miljö är favoriterna, medan hon inte har så 
mycket till över för Mike Hammer och de 
andra hårdkokta typerna.

Skrivarvåndor med slutspurt
Att boken tagit nästan två och ett halvt år 
att färdigställa har sin grund i nybörjarens 
osäkerhet. Hela tiden har rädslan att bli 
refuserad funnits där.

– Jag skrev runt hundra sidor, sedan var 
jag inne i svackan med det dåliga självför-
troendet ett halvår för att sedan ta tag i 
projektet med ytterligare hundra sidor, ny 
svacka osv. När manuset var klart och tipset 
om Warne förlag kommit gick det dock 
fort. En vecka efter inlämnandet av manus 
kom beskedet att det blivit antaget. Lyckan 
var total för Camilla som, för att göra denna 
vecka till hennes vecka i livet, dagen efter 
födde sitt första barn, sonen Wilhelm.

Alla helt fiktiva
Naturligt när man läser en bok med lokalt 
perspektiv är att man letar efter platser 
och personer i verkligheten, något som 
hon varit medveten om.

– Alla personer är helt fiktiva, inga inspi-
rationer av levande eller döda fjällbackabor 
har använts. Platserna däremot har jag tagit 
ur samhället. Hus där mord begås har jag 
dock valt att inte exakt peka ut. Man förstår 
i vilket område det ligger men inte precis 
vilket. Allt för att inte ge husägarna ett 
”mord i farstun”.

Till glädje för oss som sträckläste första 
boken talar hon om att nästa bok redan 
är på gång, om än bara i planeringsstadiet. 
Naturligtvis i samma miljö och vi ser fram 
emot att träffa Erica Falk och Patrik Hed-
ström igen. Ambitionen är en bok om året, 
en ambition som vi hoppas håller. Alla går 
vi nog omkring och bär på en livsdröm 
- att skriva, sjunga, dansa, måla eller segla 
jorden runt. Vi, det stora flertalet, avundas 
Camilla en smula som faktiskt uppfyllt sin 
och önskar därför ett stort grattis och lycka 
till med skrivandet.

Anders Torevi

Kön var lång när Camilla signerade sin bok 2 april på Fjällbackaservice. Foto: Hans Schub
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Född:.1974,.30.augusti

Familj:.Maken.Mikael.och.sonen..
Wilhelm.(Wille)

Yrke:.Produktchef

Gör helst:.Läser,.läser,.läser.(även.om.det.ej.
blivit.mycket.av.den.varan.sedan.sonen.kom...)

Äter helst:.Sushi!

Dricker helst:.Rödvin...

Favoritförfattare:.Oj,.svårt.att.välja....Ett.

här något som möjligen skulle 
kunna vara en egen poetik.
”Nu började materialet anta 

formen av en deckarroman, en 
genre hon aldrig känt sig vidare 
trakterad av. Det var människor, 
deras relationer och psykologiska 
bottnar hon var intresserad av och 
hon tyckte att det var något som 
i de flesta deckare får stryka på 
foten för blodiga mord och kalla 
kårar svepande längs ryggraden. 
Hon ogillade starkt alla klyschor 
och kände att det hon ville skriva 
om var något äkta.”

Som helhet kan man också 
säga att Läckberg lyckas bra med 
denna ambition. Hon skriver mer 
i Agatha Christie och Jan Mår-
tensson-traditionen, än i Mankell-
Marklunds dito. De psykologiska 
profilerna hos hennes inblandade 

karaktärer tar också stor plats. Ibland blir de 
dock offer för debutantens just klichémäs-
siga handlag. Skildringen av den bufflige 
polischefen i Tanumshede blir närmast 
en karikatyr. Men han är bara en bifigur. 
Med sina huvudfigurer lyckas Läckberg 
betydligt bättre.

Lika gastkramande som själva mord-
historien och dess upplösning är också 
skildringen av bysamhällets oförsonliga 
rättsordning. Tungans makt, sladdrets gift 
och fegheten att stå för sina åsikter och 
handlingar är inte större än på andra håll, 
men på små orter exponeras de för alla i 
ett iskallt vinterljus. Det är också denna, 
det personliga förtryckets ekonomi som jag 
läser som den grundläggande kraften och 
motivationen till att förlägga historien till 
en by som Fjällbacka.

Isprinsessan heter Alex Wijkner och hittas 
mördad i badkaret i sitt sommarhus av en 
gammal barndomsvän, Erica Falck, som 
är på tillfälligt besök i Fjällbacka för att ta 
hand om sitt och systern Annas arv från de 
nyligen avlidna föräldrarna. 

Erica skriver också böcker. Hon är inne 
på sin femte litterära biografi, nu om Selma 
Lagerlöf, men drivs av längtan att skriva 
skönlitteratur. Mordet på barndomsvänin-
nan blir upptakten till en sådan karriär, och 
parallellt med att den deckare Erica med-
verkar i utvecklar sig, växer också hennes 
egen thriller fram. Läckberg formulerar 

För den som känner till Fjällbacka är det 
många igenkännande leenden när man 
läser om mödosamma vandringar upp och 
ned för Galärbacken, kafferep i Mörhult 
och kärleksnätter i Sälvik. Försöken att 
läsa boken som någon sorts nyckelroman 
strandar ganska omedelbart vid Badhol-
men. Här finns inga för mig igenkännbara 
karaktärer, annat än på ett allmänt plan, 
där den genomsnittliga befolkningsstruk-
turen återspeglas på ett representativt vis. 
Här finns inflytelserika fabrikörer, fiskare 
och den alkoholiserade konstnärskludden, 
och så divisionerna av brackiga göteborgare 
från Särö och Örgryte som alla dras in i den 
djupt oroande underström av hat och oför-
rätter som kommer upp till ytan när Alex 
bryter mot konventionen och vill säga san-
ningen om sitt liv – en sanning som alltför 
många inte skulle tåla att få höra. 

Jag säger avsiktligt inte mer än så om 
bokens handling – av det enkla skälet 
att jag inte vill förta någon den läsglädje 
som ligger framför den som ännu inte läst 
Isprinsessan. Boken är särskilt intressant för 
den som har en relation till Fjällbacka, men 
man behöver inte alls att ha det för att med 
behållning läsa den. 

Camilla Läckbergs romandebut är 
lovande och nästa bok kommer att bli 
ännu bättre, särskilt om hon jobbar med 
att slipa bort ett i vissa fall klichéfyllt språk. 
Men det är inget som stör helhetsbilden på 
något avgörande vis. Läckberg kan konsten 
att hålla liv i berättelsen och låter t o m 
läsaren lösa mordgåtan på egen hand, vid 
uppmärksam läsning, innan den redige 
polisen Patrik Hedström gör det. Och det 
är den roligaste utmaningen när man läser 
deckare.

Björn Sandmark

axplock.är:.Marianne.Fredriksson,.Håkan.
Nesser,.Ingrid.Kampås.och.Elisabeth.
George..Bästa.bok.jag.läst.är.dock.
Parfymen.av.Patrik.Süskind..

Favoritfilm:.När lammen tystnar 
(såklart...;-)

Önskar helst just nu:.Att.sonen.skall.
börja.krypa,.samt.att.många.läsare.hittar.
till.min.bok!

Korta frågor till Camilla om Camilla...
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Recension
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Historien kring ett fotografi

Foto taget på Fläskö omkring år 1917. Som märks av grönskan och den lätta 
klädseln är det sommartid. Bakom kameran står den fotointresserade Wiggo 
Tobisson. 

Från bakre raden: Folke Tobisson, Karl Leon (född Larsson), Isac 
Larsson, Åke Tobisson, August Färdig, Arvid Larsson, Lovisa Fred-
berg, Rune Tobisson, Alma Färdig, Olga Tobisson (född Larsson och 
syster till Karl Leon), Albert Tobisson, Josefina Holmberg, Selma Lars-
son (gift med Arvid Larsson), Margit Fredberg, Anna-Lisa Fredberg, 
Anna Färdig, Olle Fredberg, Sylve Larsson (son till Arvid Larsson, 
som senare tog sig namnet Arvidsson) och Ingrid

Från vänster: Albin, Fredrik, Karl och Ernst. 
Foto: M Jacobson 

Anfader för släkten Leon-Larsson på Fläskö 
var Oscar Leontius Larsson. Leon Larsson, 
som han kallades, var född i Fjällbacka. Tog 
vid unga år sjökaptensexamen och förde 
ett flertal segelfartyg. Samtliga tremastade 
barkar bl.a. ”Augusta”, Lord Palmestone” 
och ”Karl-Fredrik”. Den sista namn-
given efter sönerna Karl och 
Fredrik. Det var Leon 
Larsson endast förun-
nat att vara befälha-
vare på sitt fartyg i 
två år. Han dog 
år 1894 i Mar-
seille Frankrike 
i tyfus. ”Karl-
Fredrik” var det 
största segelfar-
tyg som haft 
Fjällbacka som 
hemmahamn. 
Hon hade en 
lastkapacitet på 
ca 2000 ton. 

Leon Larsson var 
gift  med Karolina 
Fredrika Andersson, 
född på Fläskö i det 

hus som ännu är i 
familjens ägo och dit 
Leon Larsson, efter 
giftermålet flyttade. 
Tillsammans med 
hustrun Karolina 
fick han följande 
barn: Olga,  Gerda, 
Karl, Fredrik, Ernst, 
Albin och Birger.

Larsson blev 
Leon
Efternamnet Larsson 
böt Karl ut till Leon 
vid sitt inträde i mari-
nen. Det ansågs näm-
ligen på den tiden, 
kring sekelskiftet, 
olämpligt att en offi-
cer i Kungl. Flottan 
hade ett sonnamn 
som efternamn. Karl 
som förmodligen var 

den mest kunskapstörstige av barnen gick 
tidigt till sjöss i faderns fartyg. Han tog i 
rask följd styrmans- och sjökaptensexamen 
åtföljda av navigationslärarexamen med 
behörighet att undervisa vid navigationssko-
lor. Gick sedan från handelsflottan över till 

aktiv tjänst i Kungl. Flottan. Kom-
menderades som sjöofficer på 

grund av sina matematiska 
kunskaper och sitt tek-

niska kunnande till 
Tekniska Högsko-
lan i Stockholm. 
Redan som ung 
sjöofficer bör-
jade Karl med 
s ina  uppf in-
ningar. I början 
av  s in  bana 
som uppfinnare 
koncentrerade 
sig Karl till det 

m a r i n t e k n i s k a 
området, speciellt 

minområdet. En all-
deles speciell mina kon-

struerade han i början av 
sekelskiftet. Den saknade 

förtöjningsanordning men kunde i stället 
driva på ett önskat djup under vattenytan. 
Den finns närmare beskriven i Hans Forsells 
bok Minan i sjökriget. 

Inom sjömilitära kretsar i Sverige visades 
inget större intresse för Karls uppfinningar. 
Däremot fanns det ett betydligt större 
intresse inom motsvarande kretsar i utlan-
det. Såväl Tyskland, Frankrike, England och 
Ryssland var intresserade av hans uppfin-
ningar. Av denna anledning gjorde han ett 
flertal resor till dessa länder åren före första 
världskriget. Den ”Leonska minan” kom för 
övrigt att användas både i första och andra 
värdskriget. Som frilansande uppfinnare, 
eller som det heter idag innovatör, var han 
idégivare till en massa uppfinningar.

Bytte minor mot kullager
Sedan Karl lämnat den militära banan 
bakom sig och sedan första världskriget 
tagit slut, fick han anställning som över-
ingenjör vid  Nordiska Kullagerfabriken i 
Göteborg. Nordiska Kullagerfabriken var 
på den tiden konkurrent till SKF. Nordiska 
hade sina lokaler på Hisingen, lokaler som 
senare övertogs av Volvo. Anledningen till 
anställningen var att Karl fört fram tankarna 
på att ”kul”-lagret skulle kunna ersättas av 
ett mera effektivt ”sfäriskt” lager. Han hade 
också fått patent på denna uppfinning. När 
detta kom till kännedom för SKFs ledning 
blev Karl kontaktad av SKF som misstänkte 
att om Nordiska, under Karls ledning, 
startade tillverkning av det sfäriska lagret 
skulle detta innebära en oönskad konkur-
rens. Resultatet blev att Karl fick ett avtal 
med SKF som erbjöd honom att under ett 
tjugotal år framöver årligen betala honom en 
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Bakre raden: Ernst, Olga och Albin. Mitten: 
Modern Karolina och Gerda. Nedre raden: 
Birger. Foto: Amanda Dorthé

Tremastade barken Karl-Fredrik. Det största segelfartyget med hemmahamn Fjällbacka.

hög summa pengar. Förutsättningen var att 
han icke framgent startade någon tillverk-
ning av det sfäriska lagret. 

Med detta förnämliga kontrakt på fickan 
drog sig Karl tillbaka till privatlivet. Skaffade 
sig ett antal hyresfastigheter i Göteborg och 
levde ett behagligt familjeliv tillsammans 
med sin österikiskt födda hustru Amie. Varje 
sommar fram till sin bortgång tillbringade 
han i Fjällbacka, där han nästan dagligen 
seglade sin koster Seagull som f.ö. var byggd 
på Valeröarna i Norge. 

Föregångskvinnor
Systrarna Olga och Gerda Larsson startade 
på 1890-talet Fjällbackas första fotoateljé, 
O&G Larsson Fotoatelje. Många är de 
fjällbackabor som blivit förevigade av syst-
rarna Larsson. Flera av deras fotografier av 
fjällbackafiskarna i deras vardag har blivit 
mer eller mindre klassiska. Att, som de båda 
systrarna Larsson gjorde, starta en fotoateljé 
var mycket ovanligt. Att dessutom göra det 
i början av 1890-talet var mera ovanligt, 
nästan unikt. Jag vill påstå att de utan tvekan 
var föregångskvinnor, speciellt med tanke att 
de båda kom från en liten ö. De hade också 
begränsade möjligheter till skolgång.

Så småningom tröttnade Gerda både 
på fotograferandet och Fjällbacka. Hon 
bestämde sig för att utbilda sig till sjuk-
gymnast. Av den anledningen begav hon 
sig tillsammans med sin mor och sina båda 
yngre bröder till Köpenhamn, där utbild-
ningen till sjukgymnast fanns att få. 

Under tiden kom helt oväntat den äldre 
brodern Ernst hem från sjölivet. Redan som 
ung hade han gått till sjöss. Han hade inte 
hört av sig på flera år. Det enda familjen 
visste var att han seglat på amerikanska 

snabbseglande segelfartyg, s.k. Klipper-
skepp. Men så en vacker dag stod han plöts-
ligt i köket på Karl-Gustavsgatan 44. Hans 
första burdusa fråga var ”Lever i allehoba”. 
Anledningen till att han bestämt sig för att 
resa hem var en blandning av hemlängtan 
och behovet att läsa vidare till sjökapten, 
vilket han också gjorde. 

Efter vistelsen i Göteborg åkte Gerda 
till England. Där fick hon anställning i en 
förmögen engelsk familj som kombinerad 
barnsköterska och sjukgymnast. Mannen i 
familjen som var affärsman blev förflyttad 
till Ryssland. Gerda, som var både omtyckt 
och duktig följde med till Ryssland. Väl i 
Ryssland lärde sig Gerda ryska, som hon vid 
sin ankomst till England lärt sig engelska. 
Gerda var både intelligent och språkbegå-
vad. När sedan den engelska familjen flyt-

tade hem till England stannade Gerda kvar 
i Ryssland och tack vare sina språkkunskaper 
kunde hon starta undervisning i engelska för 
ryska familjer. 

Tiden i Ryssland blev mer och mer orolig. 
Under började av 1900-talet inträffade ett 
flertal revolutionsförsök, som åtföljdes 
av kosackpogromer och det blev dags för 
syskonen att lämna Ryssland. Gerda åter-
vände till Sverige och Fjällbacka. Hon gifte 
sig aldrig men skaffade sig en fosterdotter, 
Gerd Andersson.

Eftersom familjen Leon-Larsson var en 
äventyrlig familj, var det naturligt att även 
Albin emigrerade till Amerika. Där gifte 
han sig med en norsk ”pike”. Tanken var 
att familjen skulle stanna kvar i USA och att 
Albin så småningom skulle överta en elek-
trisk industri för vilken han var föreståndare. 
Det blev emellertid inte så, hemlängtan var 
för svår. Vid krigsslutet 1918 återvände han, 
hans hustru och nyfödde son till Sverige. De 
bosatte sig så småningom i Göteborg. I sitt 
äktenskap fick Albin tre barn, en son och två 
flickor. Den äldsta av systrarna dog ung.

Ett sjödrama
Hösten 1911 den 6 november drabbades 
Fläskö av sorg. Lotsen Frans Fredberg, 
bosatt på Fläskö, stationerad på Dyngö 
lotsstation omkom vid ett försök att med 
lotskuttern att i mycket hårt väder, orkan, 
bistå ett ryskt skonertskepp från Riga. 
När lotsarna från Dyngö gick ut vräkte en 
brottsjö Frans överbord. I det hårda vädret 
som rådde, fanns det ingen möjlighet att 
rädda honom. ”Frans, vi ser dig men kan 
ingenting göra”, ropade man. Vid sin bort-
gång var Frans 36 år och lämnade efter sig 
hustru och tre små barn, varav Margit (med 
på fotot) endast var 1 ½ år gammal. Under 
tiden hade lotsarna från Väderöarna, som 
också deltog i räddningsaktionen, räddat 
hela besättningen på åtta man. För sin 
hjältemodiga insatser fick de båda lotsbe-
sättningarna från Dyngö och Väderöarna 
mottaga bragdmedalj från Rysslands sista 
tsar, Nikolaus II. Den omkomne lotsen 
Frans Fredberg fick ingen bragdmedalj 
från tsaren. Han fick däremot postumt den 
svenska Carnegiestiftelsens medalj för, som 
det heter, ”Livsfarliga räddningsbedrifter”. 
Eftersom denna medalj instiftades år 1911, 
måste Frans Fredberg tillhöra någon av de 
tidigaste medaljörerna. F.ö. fick alla Sveri-
ges skolbarn läsa om händelsen, som finns 
noga beskriven i ”Läsebok för Folkskolan”, 
där jag själv på 1920-talet läste om den 
tragiska händelsen. 

Fortsättning på nästa sida
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Knut Leon framför 
släkthuset på Fläskö. 
Foto: AT

Fortsättning från föregående sida

Karl-Fredrik vid kaj i Gloucester. Foto: John Lacey, Dursley

Ur Bohusläningen 15/2

Fjällbacka camping
får mer mark
Fjällbacka camping tillförs ytterligare mark 
genom en fastighetsreglering som kommer 
att kosta Tanums kommun 1,5 miljoner 
kronor. Tanums kommunstyrelse har 
tillstyrkt  affären, som är ett led i en stor 
satsning på att utveckla campingplatsen i 
Sälvik, Fjällbacka.

Den mark som ska överlåtas omfattar 
två fastigheter, varav den ena är bebyggd 
med ett torp som kan komma att använ-
das i campingrörelsen. Den nu privatägda 
marken föreslås bli överförd till kommunen 
genom en fastighetsreglering, som innebär 
att den av kommunen ägda campingfastig-
heten tillförs inköpt mark. Köpeskillingen 
på totalt 1,5 miljoner kronor innebär att 
kommunen prutat ned summan från ett 
bud på 2,6 miljoner.

Överenskommelsen om regleringen går 
nu vidare för beslut i kommunfullmäk-
tige. Förutom en utvidgning av camping-
platsen planerar kommunen för en ny 
tillfartsväg. 

Ann-Katrin Eklund

fjallbacka.com 300.000
Precis till nyårsskiftet passerade räknaren på fjallbacka.com 300.000 besö-
kare sedan starten 1997. 1 oktober 2001 passerade den 200.000, så besöks-
frekvensen den tiden var 220 per dag. Välkommen du också! 

Som kuriosum kan nämnas, att den lots-
kutter från Väderöarna som var med vid 
räddningsaktionen fortfarande finns och är 
väl bibehållen. Byggd i Göteborg i början 
av 1900-talet av ek och seglande kutter 
åren 1908-1924, då man monterade in en 
tändkulemotor. Den var i bruk fram till 
1958, då den såldes som fritidsbåt. Kuttern 

kan beskådas vid 
Klippans båt-
hamn i Göte-
borg.

Kapten Lars-
sons pizza
Kanske har his-
torien kring ett 
fotografi blivit 
väl mycket famil-
jehistoria kring 
familjen Leon-
Larsson. Men 
detta är också ett 
sätt att minnas 
de hädangångna 
F l ä s k ö b o r n a . 
Alla personer på 

fotot med undantag för Margit Fredberg 
och Anna Färdig (gift Nilsson) är borta och 
bara deras nära anhöriga minns dem och 
deras levnadsöde.

Kanske med ett undantag: Sjökapten 
Leon Larsson har fått en pizza uppkallad 
efter sig, ”Kapten Larssons pizza”. Den kan 
avätas på en servering i Fjällbacka; hoppas 

att den är god! Smaklig måltid önskar en av 
de få kvarvarande äkta Fläsköborna.

Knut Leon, son till Albin

Detta är ett utdrag ur en större text, som 
finns att läsa på Hembygdsakrivet eller på 
www.fjallbacka.com/artiklar
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Jag har en avlägsen släkting, Per Henrik 
Adrian i Göteborg, som själv inte alls har 
anknytning till Fjällbacka men som genom 
mig har blivit intresserad av orten. Han 
hörde att jag kämpade med Mjölners rätt 
svårtydda utredningar av släkterna Falck, 
Bruce och Åkerström. Jag frågade om han 
kunde tänka sig att ställa upp detta mera 
logiskt. Han nappade med förtjusning 
på uppgiften och snart hade jag tre fina 
utskrifter färdiga.

Jag har dock kompletterat och rättat det 
jag kunnat i alla tre. Där är ju stora luckor 
och troligen en del fel liksom i de två andra. 

Mjölners
släktutredningar 
renskrivna

Att komplett fylla på nya släktled, sedan 
Mjölner skrev, skulle vara ett alltför stort 
arbete. Men jag kunde i alla fall komplet-
tera med författarinnan Britt G Hallqvists 
släkt från Valö som Mjölner helt glömt. 
Britt G:s farmors mor hette Anna Caro-
lina Falck (1814-1887) och var gift med 
skeppare Aron Pettersson (1816-1896). Det 
lustiga är att Aron var bror till Abela på 
Florö, som Britt G Hallqvist alltså kunde 
räkna släktskap med.

Detta har jag gjort känt för hela Sveriges 
släktforskare med titeln: ”Väderölotsar räd-
dade Britt G Hallqvists farfar”. Den finns 
att låna i särtryck på Fjällbacka bibliotek. 
Per Henrik har skänkt sina utskrifter till 
Kville Hembygdsarkiv.

Tavla av kapten Falck
En dag gick Per Henrik med maka Kerstin 
in på restaurang Kapten Falck för att äta 
lunch. Där fann han ett porträtt av den 
gamle tjocke kaptenen Johannes Falck, 
som byggde huset ”Gamla Posten” 1838. 
Den entusiastiske Per Henrik tillverkade en 
guldinramad tavla med en kort berättelse 
om denne man. Per Henrik överlämnade 
tavlan till ägaren Ferid Ghedir, en ceremoni 
som förevigades på foto.

Text & Foto: Inger Rudberg

Ferid Ghedir och Per Henrik Adrian
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Antalet medlemmar i vår förening börjar 
närma sig 900. I juni i fjol var vi 853. För 
att få en uppfattning om var FFF-medlem-
marna kommer ifrån, sorterade jag med-
lemsregistret efter postnummer, och delade 
sedan in Sverige och världen i områden. Jag 
fick följande fördelning: 

Fjällbacka  ...................................... 216
Storgöteborg ................................... 188
Storstockholm ................................ 101
Övriga Västergötland. .....................  68
Övriga Bohuslän .............................. 54
Södra Götaland ................................ 53
Skåne ............................................... 29
Övriga Svealand ............................... 28
Övriga Tanum .................................. 22
Trollhättan-Vänersborg .................... 22
Värmland ......................................... 19
Norrland .......................................... 11
Dalsland ............................................. 4
Norge ............................................... 11
Danmark ............................................ 1
Övriga Europa .................................. 14
USA ................................................... 8
Övriga världen ................................... 4

Senast jag gjorde den här undersökningen 
var i sommarnumret 1992. Fördelningen 
då var i stort sett densamma som nu för 
Sveriges del, men av utlandsadresserna har 
Norge ökat markant, och även USA har 
ökat något.

Anders Järund

Var kommer FFF:s 
medlemmar ifrån?

Mathias Herlev Hansson heter han och har 
under sina 25 år växt upp sommartid strax 
norr om infarten till Fjällbacka Golfklubb. 
Vintertid har han växt upp i Färgelanda och 
han började sin kockbana som lärling under 
några år på restaurang i London. Han har 
jobbat i Göteborg ett kort tag men arbetar 
numera på restaurangen ”Fredsgatan 12” 
i Stockholm.

1999 vann han utmärkelsen ”Årets unga 
kock” och samma år deltog han för första 
gången i kocklandslaget, då som junior 
under VM i Wien. Uttagningen i senior-
landslaget är på tre år och 2002 var första 
året för Mathias vilket innebär att han även 
skall representera Sverige under Matolym-
piaden i Erfurt 2004. Kocklandslaget består 
av tolv kockar och Mathias tävlade under 
VM både i kallkök och varmkök. Laget 
vann guld i båda grenarna och tog alltså 
även hem totalsegern. 

Efter segern var det dags att raka huvu-
det?!? En gammal, lite udda tradition som 
kockarna har vid stora segrar. Tillsammans 
med övriga landslaget och Gert Klötzke 

Segrare i Kock VM
De flesta vet nog vid det här laget att vi har en stjärnkock på Café Bryggan i Christian 
Hellberg. Men kanske inte att det på Långö sommartid bor en av landslagsmännen, 
som under ledning av matlegenden Gert Klötzke, vann World Cup eller som det kallas 
Kock VM. Tävlingen gick i Luxemburg i slutet av november.

hamnade han även på frimärke i häftet 
”Svensk Gastronomi” tillsammans med 
bl.a. Cajsa Varg och Tore Wretman.

Vi önskar lycka till i framtiden och hoppas 
att någon gång få avnjuta en god måltid av 
Mathias på någon fjällbackakrog.

Anders Torevi

Mathias Herlev Hansson ur en receptsamling 
för Kikkoman soya.
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Erik Malm presenterar 
sig som naturfotograf. 
Bohusläns skärgård som 
utkom 1999 blev snabbt 
en begärlig bok inte minst 
för kustens sommargäster. 
Den har det perfekta 
upplägget för det: minner 
om samhällena, när de är 
som julivackrast. Bil-
derna ger landskapet en 
rofylld stillhet och dröjer 
vid det välputsade hos 
hus, redskap och båtar. 
Hela Bohuslän blir kul-
tiverad natur i Malms 
kameraöga. Stormar det i bilderna, går det 
måleriskt till och om några gånger snön lagt 
sig över motiven, har den gjort det som ett 
puder. Och fåglarna har ställt upp sig som 
inför en porträttfotograf. Välansade eller i en 
stilla flört silltrutar emellan. 

Men där finns knappt en människa i hans 
bilder, bara spår av dem i trädgårdarnas ord-
ning och spröjsarnas målning, blockens fer-

nissa och förtöjningarnas 
halvslag. 

Inget fel i det; andra 
fotografer har ägnat sig 
åt arbetsliv och kulturell 
förändring. För Malm är 
det skönhetens landskap, 
som hans Canon och 
Hasselbladare har fångat. 
Där finns en perfektion i 
bilderna som svarar mot 
det andra ledet i boktiteln: 
”En naturfotografisk bild-
symfoni”. Men så är också 
Malms väg till bilden en 
musikers väg. Han har varit 

professionell symfoniker innan han valde 
kamerans konst. Hans bok är en skönhets-
upplevelse också när den avbildar det tunga 
novembergrå. Det får tona i vackert blått.

Första bilden i Malms storformatbok ägnas 
Väderöbods fyrplats. Också på det sista upp-
slaget kastar fyren sitt röd-grön-vita sken. En 
bok som räcker länge, står det i förlagets bak-
sidestext. Sant. Vi tackar Erik Malm för att vi 

Omslagets fotograf:  Erik Malm

Ny bok:
Moderna skärgårdsbor i gammal kultur

Finns det några möjligheter att leva och 
verka i Bohusläns skärgård idag, är huvud-
frågan i Carina Sjöholms nya undersökning 
Moderna skärgårdsbor i gammal kultur. 
Boken är ett etnologiskt forskningsprojekt 
i samarbete med Bohusläns museum. 

Sjöholm talar med människor, som får 
berätta om sina erfarenheter och liv. 
Studien består av fyra kapitel från Styrsö i 
söder, Åstol, småöarna utanför Fjällbacka 
och Koster. Urvalet ger ett tvärsnitt av den 
mångfald av öar och livsstilar som finns i 
landskapet. Snart ser man att de inte har så 

mycket gemensamt. I själva verket 
är förutsättningarna för öarna så 
olika att det knappast går att dra 
några gemensamma slutsatser av 
de olika intervjuerna utom i ett 
avgörande avseende; de männis-
kor som väljer att flytta ut till en ö 
– om de inte alltid bott där – drivs 
alla av vilja till ett annorlunda liv, 
ett liv med naturens rytm, som ger 
en känsla av storslagenhet i var-
dagen. Att vakna och se ut över 

vikarna, de sista skären, horisonten.

Öarna i Fjällbacka skärgård får ett eget 
kapitel. Mest läsvärt är avsnittet om Post- 
och taxibåtens kapten Maria Steg, som 
beskriver en både unik person och funktion 
i det globaliserade IT-samhället. Att forsla 
post, tidningar och på sommaren en också 
en del människor runt en handfull öar på 
gränsen till intet är också en sysselsättning 
vars unika drag gör den till föremål för 
minst en tidningsartikel om året i någon av 
våra närmaste dagstidningar. Själv har jag 
ibland haft förmånen att kunna ringa in en 

beställning till min bokhandel i Berlin på 
fredag eftermiddag och ha boken överläm-
nad av Maria på måndag vid elvatiden. 

Det är inte många helårsboende kvar längre 
ute på öarna i Fjällbacka skärgård. Det är 
tveksamt om det kommer att finnas några 
alls om tio år. Men med distansarbete och 
bättre kommunikationer kan möjligen ett 
ökat delårsboende bli möjligt. En levande 
skärgård behöver inte vara levande hela 
året, men kanske från april till oktober? 
Intresset för att bo isolerat, obekvämt men 
vackert, böljar fram och tillbaka med andra 
samhällstrender. 

Två närmast oöverstigliga problem är dock 
de dramatiskt ökande huspriserna och skat-
ten på boende. Värre än både isvintrar och 
pendlingsavstånd.

Moderna skärgårdsbor i gammal kultur
Carina.Sjöholm
Bohusläns.museum

Björn Sandmark

Maria Steg och Postbåten. Foto: Carina Sjöholm

fått möjlighet att använda en av hans bilder 
på vår tidskrifts framsida. 

Tomas Forser
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Kåseri

Vi mötte ett litet får på Veddö idag. Sedan 20 
år tillbaka har vi förmånen att några gånger 
varje sommar gå stigen ut till Tiggarhällan. 
Under vandringen möter vi fridfullt betande 
hästar som kommer fram för att få en vän-
skaplig klapp eller en sockerbit. Vi stannar 
en stund och betraktar korna som lagt sig i 
skuggan av den stora pilen, de följer oss med 
en blick ur sina stora klara ögon, deras käkar 
maler och maler. Några kvigor och kalvar kan 
komma kesande, något flygfä har måhända 
irriterat dem. Men lika tvärt som de satt full 
fart, lika tvärt stannar de upp när de finner 
en lockande fläck med frestande saftigt grönt 
gräs.

Fåren är förvisade till strandängarna och 
bergen. I juni månad har nederbörden 
merendels varit sparsam och gräset är torrt 
och spretigt. Men fåren gnager så tålmodigt. 

Understundom har några får gett sig högt 
upp i bergknallarna och vi hör deras ängsliga 
läten när de bräker åt varandra. De första 
åren blev vi bestörta när vi såg hur de balan-
serade på de brant stupande bergens kanter. 
Med tiden skulle vi inse att vår ängslan var 
obefogad. Hade de kunnat ta sig dit upp så 
visste de också reträttvägen.

Får är flockdjur, men då och då stöter man 
på en individ som är ute på alldeles eget 
strövtåg. Oberört av min närvaro stod det 
lilla fåret där, envist tuggande på de torra 
stråna under enbusken. Ett helt vanligt får, 
sådant som vi sett så många av under årens 
lopp. Då och då lyfte fåret sitt lilla huvud 
och gav mig ett snabbt ögonkast men fort-
satte sen att gnaga de torra stråna ända ner 
till marken. Fåret lät sig inte störas, det var 
så självklart med detta lilla får på platsen 
– så hade det varit i hundratals år. Det var 
jag som var inkräktaren. Hur många genera-
tioner får som funnit sin föda i dessa karga, 
men ack så sköna marker, är mig obekant.

Men för några år sedan lade jag märke till en 
ny detalj. En gul plasttriangel var fastnitad 
i fårets öra. Fult, okänsligt och skrikigt satt 
märket där. På märket kunde jag urskilja en 
lång rad siffror och bokstäver i en för mig 
obegriplig kombination. Det gula märket 
ropade till mig att något nytt kommit till 
Veddö.

Det är naturligtvis en stor lycka och ett 
avsevärt framsteg för mänskligheten att det 
lilla fåret på Veddö har sina födelsedata och 
andra uppgifter noterade på ett magnetband 
i ett jättearkiv i Bryssel. Där finns detta får 
för ovärderliga tider bokfört tillsammans 
med sina artfränder i Pyrenéernas berg, 
Oxfordshires kullar och Arkadiens ängar. 
Nu – äntligen – börjar det bli ordning och 
reda här i världen.

Sven Bengtsson

De är på något förunderligt sätt tidlösa och 
självklart ingående i landskapet från längese-
dan flydda tider.
Vi tror oss känna igen korna och konstaterar 
att den eller den blivit ett år äldre. Den granna 
unghästen – visst är det förra årets fölunge 
som vi kelade med. Nu gör unghästen ett 
kast med huvudet och flyr i rasande fart 
över ängen.

Men fåren, fåren, de är sig så oföränderligt 
lika. Så pass förtrogna med djurhållning är 
vi att vi vet att det inte är samma individer 
nu som i förra årets fårflock. Det gör oss 
detsamma. För oss är detta Veddöfåren – och 
det är gott nog. Ibland ligger de i en grupp 
tvärs över stigen och makar sig motvilligt 
undan. År det inte för eländigt vid stigens 
sida gör vi en liten omväg. Vi borde nog 
göra det oftare. Det är deras mark, inte vår. 
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Någon har känt sig kränkt av den artikel 
om översiktsplanen jag skrev i förra numret.  
Över vad? Det vet jag inte. Det rubricerade 
problemet låter sig inte bemästras av den 
som ”går i filttofflor med iläggsula”. Snarare 
kommer det att krävas ”hårdhandskar” på 
riks- och kommunalplanet för att vända 
utvecklingen.

För den som intresserar sig för utvecklingen i 
västkustens skärgårdssamhällen är problemet 
välkänt och väl identifierat: Hus i centrala 
delen av samhället köps till mycket höga 
priser av dem som bor där högst en månad 
per år - om ens det! Dessa personer betalar 
ingen kommunalskatt i Tanums kommun. 
Samhällets affärsidkare tvingas ”idka välgö-
renhet” för att hålla öppet året om. När det 
är dags för pension tar ingen yngre vid. Skulle 
någon sådan till äventyrs finnas har denne 
ingenstans att bo. Barnfamiljerna, som skall 
hålla liv i skola och barnomsorg, kan inte 
konkurrera på husmarknaden.

Sommarparadis och spökstad
Kan Fjällbacka förvänta sig insatser från 

Tanums kommun? Svar: Nej! Det kom-
munala fastighetsbolaget har inga pengar 
så några bostäder är det inte tal om. Några 
fler bryggplatser är det heller inte tal om 
– inga pengar till att tjäna pengar på! Pri-
vata exploatörer vill naturligtvis ha högsta 
möjliga pris!

Det är ”kört” för etablering av nytt näringsliv 
eftersom det inte finns bostäder. Fjällbacka 
kan heller inte tillgodogöra sig en positiv 
effekt av nya E 6:an. Att t.ex. locka pend-
lare att bosätta sig här när möjligheterna att 
komma ut i skärgården begränsas av bristen 
på båtplatser. Hur skall denna ”onda cirkel” 
kunna brytas? – Ja, säj de’! Ett plåster på 
såret skulle bl.a. kunna vara att de nu höjda 
taxeringsvärdena på fastigheter och skatte-
intäkterna från detta tillfaller den kommun 
där fastigheten finns. Det borde även skatten 
på realisationsvinsterna på sålda hus också 
göra. Idag slukas allt detta av statskassan, 

som sedan delar ut allmosor till fattigkom-
munerna i form av ”kommunalt bidrag”.  
Hur detta beräknas har jag ingen aning om, 
men bidraget tycks inte räcka till någon form 
av investeringar.

Det kan ju tyckas uppseendeväckande att en 
socialdemokratisk regering stöttad av grön 
vänster inte reagerar på de ovan beskrivna 
förhållandena. Inte heller centerpartiet med 
sin slogan ”Hela Sverige skall leva” tycks ha 
någon bot för skärgårdssamhällena. En riks-
tidning har haft rubriken: ”De besuttna tar 
över skärgården!” – Var finner man stimulans 
till en ändring eller måste det tas till tvång? 

Knut Hagman
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Det finns risker med ett sådant nischtän-
kande i en universitetsvärld, där helhets-
perspektiv och oavhängighet av hävd är 
kärnvärden i undervisning och forskning. 
Men det hindrar inte att man kan tycka, 
att trots havsfiskelaboratoriet i Kristine-
berg och annat är inte kustkulturen till-
räckligt uppmärksammad i universitetets 
ämnestraditioner. Göteborg har haft några 
framstående etnologer och vetenskapsmän 
som K.P. Humbla och Olof Hasslöf. 
Humbla skrev bl. a. om tidigt båtbyggeri 
i Norden och Hasslöf från Hovenäset 
gjorde sin doktorsavhandling med den 
enastående kartläggningen av Svenska 
västkustfiskare. Studier i en yrkesgrupps 
näringsliv och sociala kultur (1949). Den 
senare distribuerades av Svenska Västkust-
fiskarnas Centralförbund och man finner 
den inte sällan i den äldre generationens 
bokhyllor i kustsamhällena. Men på uni-
versitetet hör den inte precis till kleno-
derna. Både Humbla och Hasslöf knöts 
till andra verksamheter än Göteborgs 
universitets, som inte riktigt har förmått 
ta tillvara på det intresse och den kunskap 
som funnits för och om denna folkkultur. 
Det har i stället muséerna, hembygdsar-
kiven och enskilda entusiaster fått göra 
– och på dåliga ekonomiska villkor.

Träbitar och träbåtar

Göteborgs universitet vill nu i tidens anda profilera sig och få en image som skall 
locka både studenter och anslagsbeviljare. Det vi bl.a. då diskuterar är att läro-
ställets läge vid havet bör ses som en resurs och att en maritim inriktning på fler 
verksamheter kan ge konkurrensfördelar. 

Sedan mer än tjugofem år tillbaka görs ett 
imponerande arbete om kustkulturen av 
Föreningen Allmogebåtar med bröderna 
Fjellsson i spetsen. Vi har tidigare uppmärk-
sammat föreningens tidskrift Träbiten, som 
nu utgivits i 118 ovärderliga nummer och 
som är Sigvard Fjellssons skötebarn. Minu-
tiöst noggrant arbete och stor kärlek till tra-
dition och historia ligger bakom detta verk, 
alls inte uppmärksammat efter förtjänst. På 
universitet och högskolor görs inte särskilt 

mycket kulturhistorisk forskning som slår 
denna vad gäller precision, källkritik och 
kunskap. Inte heller mycket som presenteras 
lika utsökt och stilkänsligt som i Fjellssons 
tidskriftsnummer. Som forskare är han en 
amatör i ordets egentliga vackra mening. 
Men hans vetande och insatser borde 
meritera honom för vetenskapssamhällets 
utmärkelser och ställning, kan man tycka.

Senaste numret hör till de förnämsta i serien. 
Jacob Hägg - teckningar är titeln. Hägg, som 
föddes 1839, hör till våra främsta marinmå-
lare. Hans ursprungsmiljö var Gotland, men 
hans intresse tog honom till sjöfartsverket 
och till miljöer runt om i landet, som han 
förevigade i oljemålningar, teckningar och 
grafiska arbeten. Han var dessutom en skick-
lig modellbyggare. Omkring 400 av Häggs 
teckningar har Sigvard Fjellsson studerat och 
ur det materialet har han gjort sin monografi 
över Häggs båt- och kuststudier.

1884 gör Hägg sin resa efter Bohusläns kust. 
Under försommaren gör han skisser och  
s k förtoningar (frihansteckningar gjorda 
från fartyg till sjöss och med en teknik, 
som innebär att en färg eller svärta gradvis 
tonar bort för att ge avståndskänsla) i skär-
gården mellan Väderöarna och Fjällbacka 
och utanför Grebbestad. Han är där när 
sillen kommit tillbaka efter de lyckosamma 
sillfiskevintrarna sedan slutet av 1870-talet. 
Men han gör också under resan teckningar 
på trä efter skisser, som andra gjort från 
sillfiskeruschen de här åren och som han 
nu på ort och ställe kan kontrollera. En av 
dessa träteckningar berättar om storfångst i 
Gluppöbassängen, där man kastat sin vad 
vid nordändan av Bogen. I bakgrunden ser 
vi Florö och Hästvam.
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Några teckningar från Fjällbacka gjorda 
denna sommar återges också i tidskrifts-
numret. Vetteberget tecknas från norr 
och vi ser husen i lä mellan bergen. Vid 
sjökanten har Hägg fångat magasinen och 
en galeas. Ett par härliga figurteckningar 
över fiskare från Mörhult har Fjellsson 
också letat upp och återgett. Alla hade 
huvudbonader på bilderna, konstaterar 
han. Vanligen sydväst, som för att klar-
göra vad det handlar om för yrkeskategori. 
Men också hatt. Några har yttervantarna 
på sig. ”Vötterna”, skriver Fjellsson, vantar 
med två tummar, ”fast det är maj månad. 
Männen i hatt är klädda som sjömän. Alla 
har de schal eller svettragg (efter engel-
skans sweat rag) runt halsen.” En pojke 
i en flatbottnad eka använder vrickåran 
som roder. Också den teckningen med 
tillhörande detaljstudier av händerna 
runt åran hör till Häggs minnesvärda 
teckningarna från detta Fjällbacka 1884. 
Bland annat med hjälp av Hans Ahlsén 
och hembygdsarkivet har Fjellsson gjort 
denna lokalhistoria synlig igen.

Köp Träbiten 118 om ni inte redan pre-
numerar på tidskriften för den spottstyver 
som är föreningens årsavgift! Postgirot är 
20285-3.

Tomas Forser

Fjällbacka Samhällsförening driver projektet 
”lngrid Bergmans Minne”. Det sker med 
stöd av ”EU-pengar”, vilka avses tjäna 
utvecklingen i norra Bohuslän. Dessa 
pengar förvaltas av Samkraft. För närva-
rande står 100.000 kronor till vårt projekts 
förfogande på så sätt att Samkraft bidrar 
med halva beloppet och samhällföreningen 
med andra halvan. (Föreningen För Fjäll-
backa bidrar med 20.000 och 30.000 skall 
utgöras av föreningens frivilliga arbete, 165 
kr/tim.)

Resultatet av projektet förväntas vara 
en dokumenterad ”Förstudie”. Dvs att 
kartlägga förutsättningarna för att på ett 
hedrande sätt hålla minnet av vår internatio-
nellt mest kända skådespelerska levande.

Projektet ”Ingrid Bergmans Minne”

Det har ställts i utsikt av Lars Schmidt 
att delar av Ingrid Bergmans kvarlåtenskap 
kan ställas ut i lämplig lokal. Idag dag-
drömmer projektansvariga om att bygga 
en paviljong med utställningslokal och 
mindre biografsalong på tomten vid statyn 
och Järnboden. ”Byggnaden skall vara 
ett iögonfallande blickfång för den som 
kommer med båt till Fjällbacka”, säger Lars 
Schmidt. ”Mellan tummen och pekfingret, 
en byggnad för minst 10 miljoner”, tänker 
projektledaren.

Ett strålande tillfälle för ”de besuttna” 
sommargästerna att visa ett pekuniärt 
intresse för Fjällbackas utveckling!

Knut Hagman, projektledare



Att åka långfärdsskridskor är ju inte precis 
något som vi bohusläningar håller på med 
som tradition och under de senaste årens 
dåliga vintrar har man heller inte sett så 
mycket folk ute på isarna här. Om du en 
gång provar på långfärdsskridskor blir du 
fäst, kan vi lova. Vi är ett litet fjällbacka-
gäng som åker iväg på helgerna och vi behö-
ver bara åka en tre, fyra mil in i landet för 
att hitta fantastiskt fina isar på sjöarna där. 
Även om det är lennväder och regnigt här 
ute vid kusten är det ofta kallt och vintrigt 
uppe i Bullaren och på Kynnefjäll.

Friluftsfrämjandet i Tanum och Ström-
stad anordnar varje helg organiserade lång-
färdsturer med duktiga och säkra ledare. 
På en dag hinner vi med att åka över flera 
sjöar och när en sjö tar slut, vandrar man 
vidare till nästa. Det finns turer som passar 
alla, nybörjare som erfarna åkare. Ofta är 
vi ute hela dagen så mycket matsäck och 
en ordentlig utrustning behövs. Det skall 
vara livlina, isdubbar, stor ryggsäck med 
extrakläder som skall ligga i plastpåsar i 

ryggsäcken, dessa fungerar som flytväst 
om man skulle råka ”plumsa” i. Isen är 
ofta 20-30 cm tjock och är därmed säker. 
Man brukar säga att isen är säker vid 7-
10 cm, de riktiga tuffingarna åker på 3-5 
cm tjock is, lite vanskligt kan man tycka. 
Duktiga åkare kan även höra på ljudet som 
uppstår under skenorna hur hållbar den är, 
ju högre toner desto svagare is.

I julhelgen 2002 hade vi turen att få 
känna på lite av Fjällbackas skärgård. På 
julaftons morgon struntade vi i julklap-
par och skinka, istället gav vi oss ut på en 
fantastisk tur runt de närmaste öarna. På 
hemvägen stannade vi och pratade med 
folk som stod och hackade bort isen runt 
sina bryggor. Det är en härlig känsla att 
åka skridskor på det vatten där man på 
sommaren seglar.

Blir ni sugna att prova på? Hör av er, 
så kan vi låna ut utrustning från frilufts-
främjandet.

Text & Foto: Annelie Torstensson

På långfärdsskridskor i Bohuslän

Stig, Gustav, Ellen och Joel Torstensson på isen utanför Kråkholmen, julafton 2002.

5 minuter med...

Han är fjällbackakillen som, för andra året i 
rad, blev utsedd till bäste sångare på ”Rock 
of Bohuslän” 2002, vilket är en rockbands-
tävling med deltagare ifrån hela Bohuslän. 
Martin pluggar på musiklinjen i Uddevalla. 

Du har säkert mött honom som sommar-
jobbare på Järnboden och du har sett och 
hört honom som en återkommande gäst-
artist hos bandet Garage, men också med 
egna bandet Entrance. Här följer, i korta 
drag, Martins liv idag och hans tankar om 
den närmaste framtiden.

Martin Kristiansson

Namn: Alf Martin Kristiansson.

Ålder: 19 år.

Familj: Mamma Ann, pappa Alf och  
storasyster Malin.

Civilstånd: Singel.

Bor: Hemma i Fjällbacka och i lägenhet i 
Uddevalla.

Gör: Estetiska musikprogrammet på  
Sinclaire, som är en del av Agnebergs-
gymnasiet I Uddevalla.

Äter helst: Skräpmat, som hamburgare 
och chips.  

Musikalisk förebild: Stevie Wonder, 
Frank Sinatra.

Bästa låt: The Rising med Bruce 
Springsteen.

Instrument som du spelar: Gitarr, piano, 
sång.

Som du skulle vilja kunna spela: Trum-
mor.

Senaste gig: På Kapten Falck i Fjällbacka.

Nästa gig: Pappas femtioårskalas i vår.

Vad gör dig glad: Positiva människor.

Fritid: Köra bil och så musik såklart.

Levande person du beundrar mest? 
Svårt, skriv min bästa kompis Johan Elg.

Vad händer i sommar: Jobb, sol, bad och 
förhoppningsvis spelningar.

Framtidsdrömmar: Att i framtiden kunna 
livnära sig på musiken, som musiklärare 
eller världsstjärna.

Rebecca Trehammar



•  Fjällbacka-Bladet  •  Juni 2003  •  Nr 94  • 2�

Ett kadaver av en råget låg utanför gaveln 
till hyreshuset vid Inventing. Efter att ha 
sett det konstaterar jag att geten - enligt 
vad jag lärt mig - kan vara riven av varg. 
Övriga större rovdjur, hund och lodjur, 
lämnar andra karakteristika på sina byten. 
Senare, i början av mars, såg jag tydliga 
spårstämplar av varg på vägen mot Råröd. 
Andra grannar hade också sett dessa.

Vi kan förvänta oss vidare besök av varg. 
Det är bara att vänja sig och anpassa sig. 
Ännu jagar han inte i flock. En dräktig tik 
finns i Färgelandatrakten. Från den s.k. 
Ed/Halden populationen kan vi säkert 
vänta ytterligare besök. Lycka till, önskar 
föreståndaren för Bergslagens Jägarskola

Knut Hagman 

Fler besök av varg i 
Fjällbacka

Tanums Kultur & Fritidsnämnd har 
beslutat att tilldela en del av Tanums kul-
turstipendium till fjällbackatjejen Viktoria 
Widelius. Hon får utmärkelsen som upp-
muntran och stöd till fortsatt utbildning 
inom dansområdet. Viktoria pluggar just 
nu i Kristinehamn på Danshandledar-
utbildningen. Utmärkelsen delades ut i 
samband med Nationaldagsfirandet den 6 
juni och vi återkommer i höstnumret med 
mera om utmärkelsen.

R T 

Kulturstipendiat i 
Fjällbacka

Midsommarafton, 
2/7, 9/7, 16/7,  
23/7, 30/7, 6/8

Bryggdans 2003 

Välkomna.önskar
Föreningen.för.Bryggdansens.Bevarande
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Kavalkad med 
40-talsmelodier

Kustkören, med Britta Nilsson som kör-
ledare och Kustbandet från SPF Tanums-
kusten, bjöd på högklassig underhållning 
på nyåret. Man sjöng, spelade, agerade solo 
och i grupp drygt 35 schlager och visor 
från 1940-talet. John ”Sko-John” Johans-
son höll i hop det hela med briljans och 
hans kommentarer speglade kriget och 
västkuststämningar.

Text & foto: HOD

Sten och Britta Nilsson framför ”Du Lasse, 
Lasse liten”. 

Gun Andersson, Inga Gutling, Ingrid  
Pettersson och Ruth Joelsson framför ”Violer 
till mor”.

www.fjallbacka.com/fff

Välkomna till vår nya butik!
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Hittade denna websida av en slump. 
Håll med om att det är en skön rubrik. 
”Skärmdumpen” är från webtidningen 
Eventertain och handlar om ön Harbour 
Island på Bahamas. Artikeln är ett par år 
och skriven av en Per Johansson. Undrar 
om det kan vara stranden i Gluppö- 
bassängen han hade i tankarna? 

AT

Nya regler för 
hummerfisket
Nytt för i år är garnfiskeförbud efter 
hummer. Ett förbud som sedan flera år 
funnits i bl.a. Norge. Mest drabbade blir 
fritidsfiskarna, då yrkesfiskarna endast tar 
upp någon procent med garn.

Förbudet kommer enligt Mats Ulmestrand 
på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil medföra 
att färre jättehumrar, på flera kilo, tas upp. 
De är helt enkelt för stora för att gå in i 
hummertinorna, vilket i sin tur medför att 
flera stora ägg läggs av de stora honorna. 
Stora ägg har visat sig ha bättre överlevnad 
så förhoppningsvis hjälper detta till att sta-
bilisera stammen.

Man diskuterar även en höjning av 
minimimåttet, då dagens minimihumrar 
med 8 cm mellan bakkanten av ögonhålan 
till bakkanten av huvudskölden endast till 
70% hinner reproducera sig. 8,5 cm skulle 
ge 90% och det mått som EU föreslår, 9 cm, 
innebär att alla hinner fortplanta sig. Detta 
är dock i skrivande stund bara ett förslag.

AT

Gynna våra
annonsörer

Bahamas Fjällbacka?



�2 •  Fjällbacka-Bladet  •  Juni 2003  •  Nr 94  •

Sport

Under en vecka i slutet av januari gick det 
sjätte Ungdoms-OS i Kranjska Gora och 
Bled i Slovenien. En tävling som samlat 
52 länder, vilket torde vara i stort sett 
alla som sysslar med vinteridrott. Totalt 
deltog dryga 2000 ungdomar varav 47 
från Sverige, vilka tävlade i alpint, längd-
skidor, hockey, backhoppning, skidskytte 
och konståkning. Sverige tog sammanlagt 
ett guld, ett silver och tre brons. I grenen 
parallellslalom blev det guld och brons 
till Sverige. Bronsmedaljen tog Emmelie, 
tävlande för Åre SLK där hon annars bor. 
De första grenarna hade inte varit lyckade 
med uråkning i storslalom och en mindre 
bra placering i super-G.

OS-brons i Parallellslalom

Det är inte ofta man får tillfälle att skriva om folk med fjällbackaanknytning som 
utmärkt sig idrottsmässigt under vinterhalvåret. Nu är det dock ett sådant tillfälle. 
16-åriga Emmelie ”i Plockboden” Edvinger har slagit till!

Ingen kommer ihåg en fegis
Onsdag 29 januari var det dags för paral-
lellslalomtävlingen. De tävlande delades 
in i två grupper och Emmelie, rankad 
runt 30, hade överraskande tredje bästa 
tid i sin grupp. Sedan var det raka spåret 
upp i utslagstrappan till semifinalen. Med 
devisen ”ingen kommer ihåg en fegis” i 
huvudet blev det full satsning med uråk-
ning i första åket som följd. I andra åket 
slog hon sin italienska motståndare med 
en halv sekund men trots detta räckte det 
inte till final.

– I bronsmatchen tyckte jag att jag var 
sen i starten, men jag lyckades ändå vinna, 
säger Emmelie.

Den svenske tränaren Hans Ottosson sade 
så här till SOK’s hemsida:

– Bronset var en riktig skräll. Helt fantas-
tiskt kört av Emmelie.

Bronset kom alltså oväntat till och med 
för Emmelie.

– Ja, det här kom oväntat. Men efter kvalet 
hade jag en del förhoppningar eftersom jag 
hade den tredje bästa tiden i min bana.

Framtida Anja?
Även om man alltså från ledarhåll tyckte 
att hennes medalj var en riktig skräll, så har 
Emmelie i många år ansetts som en av de 
större talangerna i alpinsverige. Hon pluggar 
på idrottsgymnasiet i Järpen, som är inriktat 
på det alpina programmet. För tre år sedan 
blev hon totalsegrare i USM och har många 
USM medaljer i prishyllan. I fjol blev hon 
1:a i Super-G och tvåa i Störtlopp så ni för-
står att hon är en komplett utförstjej som 
behärskar både teknik- och fartgrenarna. 
I år var det också tänkt att hon skulle slå 
till i YJSM (Yngre juniorer) men på grund 
av sjukdom efter OS, med träningsstopp i 
sju veckor, blev det en sjätteplats som bäst. 
Revansch blev det dock lite av i stora SM där 
hon i slalom, trots sin ålder, krigade till sig 
en sextondeplats efter bl.a. Anna Ottosson, 
Anja Pärson och Systrarna Hargin.

I mitten av april tillkännagav landslagsled-
ningen träningsgrupperna inför 2003-04. 
En rikssatsning på 20 tjejer med Anja P 
i spetsen. Ny i juniorgruppen för året är 
Emmelie, som med detta är lovad en del 
FIS-tävlingar i Europa. 
Ett gott råd: Lägg namnet Emmelie 
Edvinger på minnet; snart är det kanske 
inte bara ”Megaös - Tärnatös” som gäller 
i pisterna!

Anders Torevi

Maria Pietilä-Holmner Umeå t.v. tog guldet 
och Emmelie Edvinger bronset. Foto: SOK

Bli medlem i FFF
Årsavgift: 100kr och 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: www.fjallbacka.com/fff
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SSN:s  
tävlingsprogram:
Högsommarregattan 
den 6 juli med förhopp-
ningsvis lika många 
deltagare som förra året. 
Det brukar bara vara 
jollar som kommer till 
start. Vi har dock fått 
en förfrågan från Greb-
bestad, om vi kan tänka 
oss att ordna ett race för 
gamla träbåtar. Det tycker vi skulle vara ett 
mycket trevligt och fint inslag i tävlingen. 
Om detta blir av, tänker vi lägga en bana 
inne på Fjällbackafjorden, så att det går att 
följa hela tävlingen från land och hoppas 
att Lennart Fredlund ställer upp med sin 
gamla ärevördiga Rank och försvarar SSN: 
s färger.

Fjällbackalyset den 2 augusti  är en tävling 
enbart för jollar, där alla tävlar mot varan-
dra oberoende av båttyp och slutresultatet 
räknas ut med båtarnas respektive lystal.

Valö Runt för jollar den 8 augusti. En 
klubbtävling som från början mest var 
avsedd för dem som gått i seglarskolan under 

året, men som blivit väldigt populär och har 
fått fler och fler deltagare för varje år.

Väderöarna Runt den 9 augusti är den 
enda riktiga kölbåtstävlingen som SSN 
anordnar, och som förr var väldigt populär 
med väldigt många deltagare, men som 
under senare år endast haft några få delta-
gande båtar. Det kommer dock några trogna 
seglare tillbaka varje år och i fjol ökade dess-
utom antalet båtar från åtta till tio, så vi vill 
väldigt gärna göra några fler försök att få fart 
på den här fina tävlingen.

Med seglarhälsningar från SSN

Åke Billberg

Träbåtar på  
fjorden i sommar?

Kappsegling på Fjällbackafjorden 1931. Foto: Maja Stubelius
Som vanligt började vi seglingssäsongen 
med en provapådag för Fjällbacka skola den 
14 maj, då alla elever i skolan får komma 
ner till klubben och segla tillsammans med 
våra tävlingsseglare och seglarlärare. Dess-
förinnan skall vi ha hunnit utrusta våra nya 
optimistjollar, som vi köpt in till seglarskolan 
och håller på att ställa i ordning. 

Vi arrangerar våra traditionella tävlingar 
under sommaren, med undantag för Nolhôt-
teserien, som utgår och eventuellt ersätts med 
en inbjudningstävling till våra grannklubbar. 
Intresset för Nolhôtteserien har inte varit sär-
skilt stort hos övriga klubbar. Vi har därför 
beslutat att lägga ner den och i stället fundera 
på någon annan form av samarbete.

gol fkrogen.  De har 
också hand om kiosken 
på 9:an.

Viss uppiffning har skett 
av Driving rangen. Fler 
flaggor finns nu på olika 
markerade avstånd. 
Även fairway-stolpar 
har utplacerats för att 
göra träningen mer 
intressant. Golfbanan i ett vinterland. Foto: Arne Sandelin

Den besvärliga vintern, med snötäckt 
bana under tre månader, har satt sina spår. 
Greenerna har fått rejält med stryk och 
behöver lite extra tid för att växa till sig.

Dock har stora förändringar gjorts på 
banan. På inte mindre än 5 hål har bunk-
rarna flyttats och byggts om. Detta medför 
en intressantare bana med förändrad spel-
strategi. 

Golfrestaurangen
Line Holmqvist och Sandra Leichel har 
tagit över restaurangen. Två pigga ung-
domar som säkert kommer att förbättra 

Line Holmqvist & Sandra Leichel. Nya krö-
gare på golfkrogen. Foto: Jacob Agertoft

Sen säsongstart

Hans Lundberg

Sportkortisar
Fjällbacka Ski-Star, slalomtäv-
lingen i Galärbacken, bjöd inte 
heller i år på någon snö. 14 tappra 
ställde ändå upp i regn och blåst. 
Vann gjorde Björn Leon, tvåa Berith 
Torevi och trea Mikael Hansson.

Långfredagslaxen gav inga fång-
ster  som höll måttet. Harald Freitag 
fick ett par småöringar men inget 
som räknades. Priserna lottades 
därför ut på kvällens fest. 44 entu-
siaster deltog.

A T
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P16. Övre raden från vänster: Jesper Karlsson, Glenn Andersson, John 
Ekström, Ludvig Blåbäck, Tommie Karlsson, tränare (som blev ”årets 
medlem” 2002 i FIK). Nedre raden från vänster: Glenn Svanberg, Jens 
Plate, Joel Torstensson, Robin Gillberg. Foto: Stömstadtidningen

F16. Övre raden från vänster: Kajsa Svensson, lagledare, Klara Elg, Anneli 
Olsson, Christin Sävervall, Lena Palm, tränare. Nedre raden från vänster: 
Ida Johansson, Maja Karlsson, Amelie Jörg, Sofia Palm, Sandra Andersen. 
Foto: Bullarens GOIF

På årsmötet i mars 
valdes för första 
g å n g e n  i  F I K s 
historia en kvinna 
t i l l  f ö ren ingens 
ordförande. Yvonne 
Bohlin Hansson, en 
tjej som gillar utma-
ningar. Tjejmilen, 
Tjejvasan och Göte-
borgsvarvet är några 
hon avklarat. Nu är 
det ordförandeska-
pet som står på tur.

Yvonne är född 
och uppvuxen i 
Fjällbacka, där hon 
spelade i damlaget 
i början av 70-talet. Yvonne Flyttade till Kungälv/
Uddevalla, för att sedan återvända hem 1981, då började 
hon  arbeta ideellt i FIK som bl.a. barngymnastikledare. 
Yvonne har varit ordförande i Damsektionen i 10 år, 
suttit som suppleant i huvudstyrelsen och varit med i 
valberedningen. Nu önskar vi henne Lycka till som vår 
nya ordförande!

Vi har fått flera nya ledare till oss i år, vilket är mycket 
roligt. 

Eric Spindel, som själv spelar i vårt A-lag och Kaj Nils-
son, som spelat i Ljungkile SK en gång i tiden, är nu med 
och tränar P12 tillsammans med Caroline Juliusson. 

Fredrik Lundälv är med och tränar F12 med Helen 
Karlsson och Ann Gravander.

Stefan Alfredsson tränar tillsammans med sin fru Per-
nilla P11.

Claes Järund, Ingmar Granqvist och 
Gunnar Norderby har startat ett nytt lag 
för våra yngsta spelare P9.

Våra lag 2003 har bestått av: Pojkar 9, 
Pojkar 11, Pojkar 12, Pojkar 15/16 (har 
samarbete med Rabbalshede IK), Flickor 
12, Flickor 14 (har samarbete med Ham-
burgsund IF). I år blev två av våra lag 
Kommunmästare: P16 och F16!

FIK’s första kvinnliga ordfö-
rande, Yvonne Bohlin Hansson. 
Foto: AT

Yvonne Ekström   

Fjällbacka IK på nätet:  www.fjallbackaik.com





Tryck: Munkreklam AB, Munkedal 2003

Visste ni att det i Fjällbacka 
finns en mycket högt aktad 
sömmerska med brud- och 
balklänningar, dansdräkter 
och interiörsömnad som 
specialitet. Om inte kommer 
här en liten presentation av 
Åsa Bräck och Åsa Design.

Åsa har en intressant 
bakgrund vad gäller tygbiten. 
Hon har ärvt ett brinnande 
intresse för allt vad sömnad 
heter från sin mormor 
Dagmar i Edsten, som  var en 
mycket kunnig sömmerska och som Åsa tillbringade mycket 
tid hos i barn- och ungdomen. 

Efter att har gått ett år 
på gymnasiets huma-
nistiska linje i Uddevalla 
bestämde hon sig för 
att åka till USA ett år. 
Väl där köpte hon sig 
en symaskin, luffade 
runt och sydde åt folk. 
Vid denna tid insåg 
hon att det var inom 
sömnad och speciellt 
design hon ville satsa 
så det var bara till att 
ringa hem och ändra 
gymnasieprogrammet 
till beklädnadsteknisk 
linje i två år med 
många tilläggskurser i 
mönsterkonstruktion.

I 20-årsåldern öppnade 
hon en tygateljé i Tanumshede vilken hon drev fram till 1992. 
Efter det har hon sytt på beställning, först från hemmet i 
Fjällbacka, men sedan fyra år i sin ateljé ovanpå Fiskaffären, 
Norra Hamngatan.

Brudklänningar har blivit lite av hennes specialitet. Dels för 
att design och mönsterkonstruktion är hennes favoritsyssla 
inom skrået och dels för att det i dagsläget är stor efterfrågan 
på personliga brudklänningar. Fantastiska kreationer har 
visats upp på mässor och utställningar vilket öppnat många 
dörrar. 

Tack vare designintresset har även tävlingsdräkter blivit 
en stor vara från Fjällbacka. Tävlingsdansare från hela 
Västsverige dansar i Åsas produkter och visst är det en fjäder 
i hatten att Matilde Askengren, från Rabbalshede, dansade i 
en åsadräkt när hon tog Junior EM guld och Junior VM guld i 
vintras i Boogie Woogie.

Nu har även konståkarna 
hittat hit och i vintras 
sydde hon för Team Spirit 
från Kunsbacka som tävlar 
i teamåkning. 22 deltagare, 
alla med unika mått och 
två ställ olika upp- 
sättningar per person. Det 
var mycket på gång just 
då.

Interiörsidan kan enklast 
beskådas på Stora Hotellet 
där hon sytt ”allt utom 
påslakanseten”, som hon 
uttrycker det. Allt designat 
tillsammans med inred-
 ningsarkitekten Stylt som 
ligger bakom Stora 
Hotellets idé och ut-
 formning. Även Villa 
Källhagen i Stockholm 
finns med på meritlistan 
där hon t.o.m. sytt 
personalens kläder.

Skall ni gifta er? Skall dottern ta studenten? I Fjällbacka finns 
det oanade möjligheter att göra högtiden just så personlig 
och vacker som man bara önskar, men ta ett gott råd. Var ute i 
god tid, ni är inte ensamma om att anlita Åsa Bräck.

Anders Torevi

Företagspresentation

Åsa Bräck

Brudklänningar från Åsa Design

Sviten ”Christoffer Columbus”, Stora Hotellet Fjällbacka

EM- och VMguldmedaljören Matilde  
Askengren i kläder från Åsa.


