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byggnadskostnad; över 1 m
ilj. kr/rum

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  
oersättlig tillgång för orten.

Genom kontakt och påverkan hos kommunala 
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.
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Ledare

Det mörknar i samhället
Jag minns sommarens flöde av människor, hamnen full med båtar, 
bryggdanskvällarna, evenemangen på Kajen. Vi som bor åretrunt i 
Fjällbacka är vana vid årstidernas och säsongernas växlingar, men i 
höst känns det mörkare än någonsin. Står jag en novembereftermid-
dag på Ingrid Bergmans Torg ser jag bara ljus ur Järnbodens fönster. 
Café Bryggan, Oscar II, Elaffären (flyttat till modernare lokaler) och 
Centrumkiosken är mörka. Under hösten har det också mörknat i 
Eva´s och Rogers Ekipering. När slocknar det i butiksfönstren på 
Norra Hamngatan? En åldrande skara köpmän har av olika orsaker svårt att lämna över 
sina rörelser till yngre. I vissa fall är det osunt höga fastighetsvärden som sätter ”käppar i 
hjulet”. Det extremt höga prisläget på fastigheter gör det också svårt för många att flytta till 
oss. Drygt 50% av fastigheterna i samhället bebos inte åretrunt. Mycket positivt är dock att 
35 tomter på Vetteberget står klara under 2004. Vilken utveckling behövs för att få det att 
lysa ur fler fönster 12 månader om året? Vad betyder utveckling för de helårsboende? Vad 
betyder den för de delårsboende?

Begreppen ”helårs- resp delårsboende” är idag vedertagna och används av t ex politiker och 
massmedia i hela Bohuslän. De myntades i Fjällbacka 2000 i en strävan att sudda ut gamla 
värdeladdade ord som ”bad- och sommargäst” och visa på nödvändigheten av att vi ser oss 
som en helhet som måste samspela för att Fjällbacka ska kunna utvecklas. Denna ”nya” syn 
mottogs mycket positivt, men var står vi idag med samsynen?

För att ytterligare samla krafterna har samhällsföreningens (FSF) styrelse diskuterat att 
ändra stadgarna så att alla Fjällbackabor kan bli medlemmar (även ej kyrkobokförda i Fjb). 
Samtidigt har vi i protokoll från FFF årsmöten (från dess start 1956) kunnat läsa att FFF:s 
styrelser under olika perioder uttryckt besvikelse över att FSF och FFF levt ”skilda liv” och 
man har velat närma sig samhällsföreningen. Frågan om en sammanslagning av föreningarna 
har nu varit uppe på bådas årsmöten. En arbetsgrupp med ledamöter från FFF och FSF har 
utsetts för att bereda frågan vidare.

Efter att tagit del av sommarens diskussioner där flera delårsboende uttryckt sin förtvivlan 
över de genomförda arrangemangen, börjar jag tvivla på samsynen och också på idén att slå 
samman föreningarna. Kommunen tar just nu fram flera nya detaljplaner för ökat boende, 
fler båtplatser etc. Dessa överklagas utan undantag – oftast av delårsboende. Tyvärr måste 
nog sammanfattningen bli att många delårsboende har uppfattningen: ”gärna utveckling av 
Fjällbacka, men inte framför min dörr!”

Anders Torevi ställer på annan plats i detta nummer frågan om vi vill att Fjällbacka utvecklas 
till ett ”dragspelsreservat”? Ska Året-Runt-Fjällbacka ge upp och liksom Fiskebäckskil istället 
acceptera att under tre juliveckor fungera som rekreationsanläggning för stressade stadsmän-
niskor? Stefan Edman uttrycker det som ”siste man släcker ljuset!”

Vad betyder utveckling för helårsboende? Vad betyder den för delårsboende? Har vi råd att 
ha olika syn på begreppet? Vad betyder utveckling för dig? 

Hans Schub

Ledamot FFF styrelse
Ordf Fjällbacka Samhällsförening

Ledamot Tanums kommunfullmäktige
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I detta nummer:

Som vanligt ställde en trogen skara på unge-
fär 45 medlemmar upp. Till styrelsen för 
2003-04 omvaldes på två år Anders Torevi, 
Eva Björving, Hans Schub, John Johans-
son och Tomas Forser. Annika Wænerlund 
Hökerberg nyvaldes på två år. Anders Järund 
omvaldes till ordförande på ett år.

Årsavgiften höjs nu till 130 kr och lösnum-
merpriset till 50 kr efter att ha varit oföränd-
rade i 13 år.  Anders Torevi  annonserade att 
Bladet snart borde kunna ges ut i färg, och 
att höjningen kunde motiveras av detta.

Mycken tid togs upp av förslaget om en 
sammanslagning av Föreningen För Fjäll-
backa och Samhällsföreningen. Debatten 
bland icke styrelsemedlemmar blev tvekande 
och osäker, och få hade någon bestämd upp-

Hänt på årsmötet
fattning. Frågan hänsköts till styrelsen för 
vidare utredning.

Den goda ekonomin diskuterades och 
olika förslag på vad som skulle kunna 
sponsras framfördes.

Lotta Hacklou föreslog att soffor utplacera-
des strategiskt runt Veddeberget, så att äldre 
kunde vila en stund vid en promenad.

Arne Carlsson efterlyste lekplatser öppna 
också under sommaren.

Efter mötet bjöds på kaffe med dopp, och 
trubaduren Peo Göthesson från Bärfendal 
underhöll med bohuslänska visor till gitarr. 
Mycket uppskattat. 

 Anders Järund, ordförande

Föreningen för Fjällbackas  
verksamhetsberättelse 2002-2003
Liksom tidigare år har en stor del av fören-
ingens arbete bestått i att utge två nummer 
av  Fjällbacka-Bladet. Datortekniken fort-
sätter att förändra tidningens utseende till 
det bättre. Antalet färgsidor har utökats till 
fyra, och tidningen har försetts med ett kraf-
tigare omslag. Tidningen har därmed fått 
ytterligare fyra sidor. Därutöver har följande 
verksamhet bedrivits år 2002:
1.En krabbfisketävling anordnades onsda-

gen den 17 juli och samlade 64 deltagare,      
som drog upp 1242 krabbor.

2.En Fjällbackakväll anordnades lördagen 
den 27 juli. I församlingshemmet gjorde 
Lars Rydbom och Jan Ottander från 
Bohusläns museum en jämförelse mellan 
två kustsamhällen i två olika kulturer, näm-
ligen Fjällbacka och ön Lamu i Kenya.

3.Tre guidade “kulturvandringar” anord-
nades under Inger Rudbergs ledning, där 
den sista ingick i Tanums kulturvecka. 

Cirka 10 personer per gång deltog.
4.Föreningen har sedan i förrfjol, engage-

rat sig i att sätta upp vägskyltar och tre 
översiktskartor till vandringsleden på Ved-
deberget. Broschyren Kultur i Fjällbacka 
har omarbetats. Den har också översatts till 
engelska och är snart klar för tryckning.

5.Föreningen har givit ekonomiska bidrag 
till Turistinformationen,  bryggdansen, 
flaggparaden, förstudiet till ett Ingrid 
Bergmanmuseum i Fjällbacka, samt skyltar 
och trappan upp till Veddeberget.

Föreningen hade den 30 maj 2003  914 
medlemmar, en ökning med 49. Förening-
ens ekonomi är god.

Fjällbacka den 8 juli 2003.

Styrelsen

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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Från kommunen

• Antalet gästnätter i båthamnarna blev 
för Fjällbackas del 6082 mot 5550 i fjol. 
För Grebbestad blev det 7065 mot 6589 och 
för Hamburgsund 2596 mot 2360. Antalet 
har ökat överallt för tredje året i rad, trotts 
det goda vädret med möjlighet att ligga i 
naturhamn.

• De fem kommunerna i norra Bohuslän gör 
gemensam upphandling av bredband.

• Miljöstationen vid reningsverket är endast 
till för farligt avfall. Allt annat skall läggas 
vid kontainerna vid brandstationen eller i 
Hamburgsunds miljöstation.

• Ett hus vid Pålsgatan-N. Hamngatan blev 
påkört av lastbil för tredje gången.

• Avgående biskopen Lars Eckerdal valde 
att göra sin sista visitation i Kville pastorat. 
Samtidigt kom avgående prosten Sigvard 
Gustavsson att göra sin sista tjänstgörings-
dag i Kville på visitationsdagen, annandag 
pingst.

• Vindkraftsbolaget Bohus Energi AB 
riskerar konkurs.

• Säldöden förra året drabbade Väderöarna 
värst, där 80 % av sälarna dog.

• Länsstyrelsen har godkänt att kajen i Fjäll-
backa får användas för lastning och lossning. 
Den behöver dock rustas upp för mellan sex 
och nio miljoner.

• Strömstad-Tanum hade den största eko-
nomiska tillväxten i landet år 2003 enligt 
tidningen Affärsvärlden, med tillväxtindex 

5,1. Tvåa kommer Bengtsfors Dals-Ed med 
3,9. Naturligtvis är Norgehandeln motorn 
i utvecklingen.

• Invånarantalet i Tanums kommun ökar, 
i Fjällbacka står det dock still. Kanske kan 
de nya tomterna på Veddeberget hjälpa upp 
situationen.

• Nu sprängs det för de första 35 nya tom-
terna på Veddebergets sydöstra sida. Tom-
terna säljs endast till åretruntboende.

• Priserna på fritidshus i Tanums kommun 
sjönk något under året, men ligger fortfa-
rande högt: i medel 1,2 milj mot 0,95 i 
Strömstad.

Från grannorterna 
Grebbestad:
• Trålfiskare protesterar mot att trålgränsen 
flyttas ut. Fast området för burfiske blir 
förstås större. 
• En vikval strandade vid Tjurpannan i 
somras. Den bogserades till marinbiologiska 
laboratoriet på Tjärnö.

Tanumshede:
• Norra Bohusbanan fyllde 100 år. Hän-

delsen firades med ånglok och gamla vagnar 
och olika upptåg längs banan.
• Arbetet med ”Kinabyn” fortsätter. Den 
skall kompetteras med ett grossistcenter för 
kinavaror.
• De stora parabolerna kommer troligtvis 
att plockas ner. Christer Franzén hoppas 
fortfarande kunna rädda dem.

EMU-valet
Fjällbacka var mest positivt till euron i 
Tanums kommun med 44,3 % ja, följt av 
Grebbestad med 40,4. Bullaren var mest 
negativt med endast 19,2 % ja, vilket också 
blev det mest euronegativa i hela Bohuslän. 
Enda orten i Bohuslän med ja i majoritet 
var Gullholmen med 50,8 % ja. De följ-
des av Smögen med 48,5, Klädesholmen 
48,0 , Bohus-Malmön 47,5 , Skaftö 44,9 , 
Skärhamn 44,7 och sedan Fjällbacka med 
44,3 %. En genomgående tendens är att de 
kända turistorterna är mest europositiva och 
inlandet mest euronegativt.

Anders Järund

Menia
Araviadis

Foto: Willys Foto Dingle
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Från kyrktrappan

BiBliska figurer i kyrkan är inte så 
märkvärdigt. Kyrkliga målningar och 
skulpturer har ju framställts i århundraden. 
Figurerna på fotot är dock lite annorlunda 
än de vi är vana att se. De är inte högre 
än 20 till 25 cm och illustrerar händelser 
och liknelser i bibeln. På bilden är det Jesu 
intåg i Jerusalem ridande på en åsna och 
omgiven av jublande folk med palmblad i 
händerna, som skildras.

Idéen, och t.o.m. regler för tillverkningen, 
kommer från en grupp nunnor i Schweiz.

Arrangemanget med figurerna, deras 
kroppsspråk och de enkla tillbehören med 
bl. a. olikfärgad gasväv avslöjar dock konst-
nären, dockmakaren Ulla Odin.

Kyrkonotiser

Vid många gudstjänster och vid bröl-
lop använder prästen en vit mässhake. Den 
vackra, vita sidenmässhake som kyrkan fick 
i gåva av syskonen Gunda och Johan Mjöl-
ner 1951, har sedan lång tid tillbaka varit 
utsliten. Karin Gustavsson och Ulla Odin 
beslöt därför att sy en kopia av den gamla, 
som var broderad med vackra druvklasar. 
Den nya mässhaken, nu i ylle, var färdig 
efter par års arbete.

Samtidigt designade och sydde Ulla i 
samma tyg den stola, som Margaretha 
präst har på sig på fotot. Druvklasen är en 
symbol för Jesu blod och nattvardens vin. 
Stjärnan med sina nio uddar representerar 
Anden och dess frukter: kärlek, glädje, frid, 
tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 
ödmjukhet och självbehärskning.

Text och foto: HOD

Karin Gustavsson, Ulla Odin och Margare-
tha Berndtsson.

FRAMTIDEN och en ny syn 
på livet och människorna
Framtiden – hur lång är den? Ja, den börjar 
idag, min vän. Den som lever får se, sa man 
ofta förr.

Min tacksamhet över att kunna SE och 
LÄSA igen är stor, att kunna hälsa på män-
niskor och djur igen. Men – det har blivit så 
tomt och tyst utanför prästgården. Det dag-
liga brödet och andra nödvändiga matvanor 
fattas. Det måste kännas djupt i själen att se 
sitt livsverk stängt. Vi är många som saknar 
Eva’s och flera stängda inrättningar.

TACK för all uppmuntran. Grå starr på 
båda ögonen gjorde att samvaron med 
sommarkonfirmanderna kanske inte blev 
så bra. Jag såg inte ungdomarna och det 
är oerhört viktigt att var och en blir sedd, 
känd och älskad. Dopbarnen tappade jag 
inte och vigde inte fel brudpar, men en 
lördag i augusti var det tre vigslar med 
ovanligt mycket människor, massor av sång 
och musik och en mycket förkyld präst. Just 
denna dag  hade två av brudparen nästan 
lika namn och vid tredje vigseln så halkade 
tungan och jag sade fel en gång och fick ett 
roat leende från Marie och nästa gång blev 
det rätt. Även om jag inte såg så bra var jag 
närvarande med hjärta, tal och hörsel. 

TACK för alla kort från dopfamiljer, brud-
par och sorgehus. 

Både du och jag kan säga t.ex. om sorgen: 
”Tidigare trodde jag. Nu vet jag”. Jag tänker 
på dem som mist små barn eller en ung 
människa. Jag tänker på 17-åriga Matilda 
som konfirmerades i Fjällbacka kyrka som-
maren 2001. När jag bodde i Lund läste jag 
en bok, skriven av en mor: ”Lennart dog 
ung”. Han blev 17 år. Den bokens innehåll 
har sedan aldrig lämnat mig. I våras kom 

en bok som heter: ”Jag 
tänker på henne 
hundra gånger om 
dan”. Nio röster 
om sorg.

Vad har hänt på 
släktfronten? Det 
blev fe l  namn på 
kyrkan utanför Hillers-
torp. Kyrkan där Clara döptes heter Kävsjö 
och Clara med föräldrar hälsade på i somras. 
Så har jag (vid min ålder) för första gången 
träffat några sysslingar och besökt gården i 
Lycke socken där morfar föddes. Träffat sista 
kusinen på min mors sida och fick veta en 
hel del om släktens historia. 

I församlingsarbetet har torsdagsklubben 
för låg- och mellanstadiebarn kommit 
igång med musikaler, bibelundervisning, 
pyssel, lek m.m. Diakon Ingegerd Wallin, 
Per Weist och medhjälpare ser till att allt 
fungerar. Vi andra strävar också vidare i 
med- och motvind.

Angående kyrkans höranläggning: När 
du kommer till kyrkan hoppas vi som 
arbetar där att allt skall fungera. Tyvärr 
är den mänskliga faktorn med ibland. Du 
som har hörapparat: Ställ in den på läge 
Tele-slinga. Det finns också hörstavar att 
låna vid kyrkvaktmästarens mixerbord. De 
fungerar mycket bra. När jag inte kunde 
se psalmnumren på psalmtavlorna i olika 
kyrkor bad jag om en psalmlapp. Det var 
nyttig lärdom och jag kände mig som min 
gamla mor.

Vi möts i goda tankar och önskningar.

Margaretha Berndtsson
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Sommarmusiken i kyrkan
om kärleken, också om kärleken 
till Herren. Det var femte året 
med Cecilia och Curt-Erik och 
som vanligt kom mycket folk.

Fjällbackaungdomarna Cecilia 
och Christina Sävervall sjöng 
visor om havet och om förtrös-
tan, och Carl-Emil Lindberg 
ackompanjerade på piano och 
gitarr. Carl-Emil överraskade 
med att sjunga med en kraftig 
bas. Publiken var av naturliga 
skäl  ungdomlig.  Fl ickorna 
Sävervall är döttrar till Anders 
och Katarina, och Carl-Emil 
är son till Anders och Anette 
och sonson till Sten och Britta 
Nilsson.

Endast ett fyrtiotal åhörare 
tog del av systrarna Maria och 
Helena Henrikssons fantastiska 
sång- och fiolkonsert. Systrarna 
har framträtt i Fjällbacka kyrka 
under många år, men årets kon-
sert var det mest enastående de 
har gjort.

Anders Järund

Cecilia Thor. Foto: Hans Schub

Julie och David Coucheron. Foto: Hans Odin

Sedan flera år tillbaka bjuder kyrkan på 
musikframträdanden under några kvällar 
under sommaren. Mestadels har det varit 
duktiga ungdomar, som bjudit på musik 
av olika slag. I år blev utbudet större och 
bättre än någonsin.

 Den 29 juni uppträdde David och Julie 
Coucheron från Norge. David spelar fiol 
och Julie piano. Ungdomarna spelar klas-
sisk musik i världsklass, och har uppträtt 
i konserthus världen runt, och erhållit 
många internationella utmärkelser. De 
har varje sommar vistats i Mörhult några 
veckor och någon kväll gett en liten mini-
konsert hos Ann-Marie af Ekenstam för 
släkt och vänner. I år fick också vi andra 
vara med. Ett hundratal musikintresserade 
hade kommit för att njuta av en timmes 
klassisk musik.

Nygifta Cecilia Thor ackompanjerad av 
Curt-Erik Holmqvist och Erik Olevik sjöng 

Maria Henriksson, Per Weist och Helena Henriksson. 
Foto: Anders Järund

Carl-Emil Lindberg, Christine och Cecilia Sävervall. 
Foto: Anders Järund 
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Berättarkväll med Gurra Krantz

Föreningen för Fjällbacka arrangerade, tillsammans med Segelsällskapet Nordervi-
ken, 21 juli en berättarkväll med Jorden-runt-kappseglaren Gunnar ”Gurra” Krantz 
på Fjällbackaservice. Temat var Havskappsegling i allmänhet och Volvo Ocean Race 
i synnerhet. Runt hundra personer kom till en föreläsning av yppersta klass.

Anslaget var en ruggig videoupptagning 
med volten och mastbrottet, mitt i natten 
7 februari 2002, på benet mellan Auckland,  
Nya Zeeland och Rio de Janeiro, 1250 sjömil 
från Kap Horn. 28 knops fart, vågor över 
20 meter, isberg, snöstorm och nollgradigt 
vatten. Det är lätt att idiotförklara dessa 
extremsportare.

Det mesta handlade om 2001/02-års race 
med Team SEB men även bilder från Gurras 
tidigare Volvo Ocean Race (och Whitbread 
Around The World Race som tävlingen 
tidigare hette) fanns med. Gurra var med 
och startade den första svenska satsningen 
på denna tävling med ketchen The Card 
1989/90 och deltog även i besättningen på 
Intrium Justitia 1993/94. 1997/98 var kan 
skeppare på Swedish Match en position som 
han även hade på Team SEB. Han har även 
varit med i två America’s Cup satsningar och 
skrivit boken Den Blå Båten, om projektet 

kring Swedish Match, bl.a. tillsammans med 
seglarkollegan Roger Nilsson.

gick inte ens en tiondels knop fortare. Alltså 
är det helt onödigt med rena ”kallingar”. 
Stämningen var som ni förstår härlig och 
när föredraget kom in på hur man får nio 
olika nationaliteter, av tolv besättningsmän, 
att samarbeta i denna extrema miljö, var det 
många goda skratt. Tyskens ordning och 
exakthet mot fransmannens ”det-ordnar-
sig”-mentalitet tillsammans med deras his-
toriska motsättningar och så vidare.

Större båt – mindre besättning 
Vi blev även informerade om förändringarna 
till nästa VOR år 2006. En helt ny 70-fots 
enskrovsbåt med ganska öppna klassregler, 
ger en stor utmaning för konstruktörerna. 
Dock blir det en del gemensamma bestäm-
melser för att försöka hålla kostnaderna nere:  
”Bara” tjugo segel – nio per etapp, för att 
nämna en. 

Besättningarnas storlek kommer att 
begränsas och kvinnor uppmuntras att delta. 
Enbart män i besättningen = nio, blandad 
besättning, minst fem kvinnor = tio, helt 
kvinnlig besättning = elva.

Tävlingsrutten kommer att justeras en del 
och bankappseglingar kommer att läggas till 
i varje hamn. Det sistnämnda låter självklart 
när man tänker på det enorma publikintres-
set i Göteborg senast det begav sig.

Inga meteorologiska experter på land tillåts 
utan alla får samma information från täv-
lingskontoret. Många åtgärder som alla skall 
premiera de mest allroundkunniga teamen.

Efter ett par timmar med en liten inblick i 
vad ett kappseglingsprojekt i 200-miljoners-
klassen handlar om, maximal prestanda ur 
minimal vikt (eller som Gurra kallade det 
”Bikini-stilen”: –Ju mindre – ju dyrare), gick 
vi därifrån med ett minne för livet.
Vi tackar Gurra för hans ideella inställning, 

att ställa upp för våra föreningar, än en gång 
och hoppas att förhoppningarna om ytterli-
gare ett ”runt-planeten-race” 2006 går i lås.

Anders Torevi

Med isberg i bakgrunden. Mustiga berättelser om havskappsegling. Foto: Hans Schub

För att spara vikt kapade vi 
bort skaften på gafflarna 
och skedarna, svetsade ihop 

dom och vips hade vi en ”skaffel”.

Snuskigt men lätt
Det största diskussionsämnet var nog hygie-
nen. Få av oss män och garanterat inga kvin-
nor kunde tänka sig tre veckor utan att ens ta 
av sig kläderna, utan tvål m.m. Förklaringen 
är dock enkel. Allt väger, och finns det inga 
rena kläder ombord behöver man ingen tvål. 
Utan tvål – inga handdukar, osv. Allt för att 
kapa vikt. Gurra berättade att de testat att 
byta kalsonger på en besättningsman.  
– Vi stack ut och provseglade, besättnings-
mannen hade skitiga kalsonger – han bytte 
till rena och gissa vad som hände? Båten 
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Samhällsföreningen

Övergripande
Sommartid har vi idag en för stor koncentra-
tion av människor som vill äta och handla i 
området kring Ingrid Bergmans Torg. Det 
området vid vattnet har svårt att svälja en 
hela tiden ökande inströmning av besökare. 
De övriga handlarna (dels de åretruntdri-
vande men även de tillfälliga sommarbu-
tikerna) behöver ha ”upp publiken”, från 
Torget uppför Galärbacken, så att de finner 
det intressant att etablera sig (och de per-
manenta kan få sin del av kommersen som 
de behöver för att leva hela året). Slutsatsen 
blir att begreppet ”centrum” måste vidgas till 
kanske två olika ”nya” områden. Vi föreslår 
att området kring ICA, Kapten Falck och 
gamla Järnaffären (Olofssons) bildar ett 
torg för försäljning av t ex färskvaror och 
annan handel från stånd. Eventuellt måste 
då biltrafiken stängas av, alternativt ta andra 
vägar, men trafiken är redan idag ett stort 
problem sommartid och ett grepp behöver 
tas kring denna fråga.

Det andra området som vi ser som en 
möjlig expansion för samhället är området 
på och kring Stora kajen. Kunde vi skapa ett 
intressant område här skulle det vi via Norra 
Hamngatan avlasta IB-Torget och få ett stråk 
mot Stora kajen. Denna gata skulle då få mer 
karaktären av en shoppinggata. 

Kajen ser vi som den stora möjligheten 
och utmaningen. Det kan inte vara rimligt 
att denna yta bara används för bilparkering 
– norra Bohusläns dyraste tomtmark (och 
inte en enda P-automat)! Vi ser att kajen 
med lämpliga justeringar kan rymma olika 
aktiviteter som man med tanke och finess 
kombinerar och utövar på tider som inte 
stör de omkringboende, kanske tillsammans 
med kommande verksamheter i den idag 
privatägda fastigheten norrut (g:a Richters). 
Kajen ingår också i den förändring av hamn-
verksamheten som vi vill se.

Även Badholmen anser vi har en stor 
utvecklingspotential.

Förslag
• Fjällbackas centrum behöver utökas, 

Ingrid Bergmans Torg rymmer inte alla 
människor, varken fysiskt eller kommer-
siellt. Fler näringsidkare behöver en sprid-
ning av publiken. Vi pekar ut triangeln 
vid ICA - Kapten Falck – fd Järnaffären 
som ett nytt torg (sommartid). Det andra 
centrat blir norra Hamngatan med myn-
ning på Stora kajen. Här är fd Richters 
lokal avgörande för vilka verksamheter 
som kan rymmas i området.

• Hamnens olika verksamheter behöver flyt-
tas om radikalt. Vi föreslår en total sepa-
rering av gästhamn och småbåtshamnar. 
Badholmen knyts närmare centrum och 
utgör tillsammans med Brandparken 
axeln i gästhamnen. Småbåtsplatser för-
läggs istället utanför Stora kajen respektive 
i Källvik.

•  P-platser anordnas i form av långtidspar-
keringar utanför samhället. I vissa delar 
av samhället införs sommartid förbud 
mot biltrafik.

Ovanstående tankar om ett framtida Fjäll-
backa måste ses som ett försök från gruppen 
att skapa förutsättningar för ett hållbart året-
runt-samhälle där inte enbart ett attraktivt 
boende står i första rummet. Ett samhälle, 
vilket det än må vara, kan inte leva enbart 
på boende, detta inser säkert alla. Det måste 
finnas verksamheter och aktiviteter som 
gör att människorna finner någon mening 
med att bo. Därför tror vi att aktiviteter 
och arrangemang också i hög utsträckning 
måste vara riktade till unga människor. Vi är 
heller inte ute efter att dramatisk öka antalet 
besökare, det tror vi inte skulle gagna någon 
på sikt. Vi vill värna det som är unikt för 
samhället samtidigt som vi ser att strukturer 
och logistik inte fungerar i relation till de 
krav som idag ställs på olika verksamheter, 
t ex vår hamn. 

För Fjällbacka Samhällsförening med 
arbetsgrupp bestående av näringsidkare 
och hamnutövare,

Hans Schub

I det arbete med fördjupad översiktsplan som pågår kom Fjällbacka Samhällsförening tillsammans med en arbetsgrupp i september 
in med en skrivelse till kommunens detaljplanegrupp. Nedan följer en sammanfattning av gruppens skrivelse.
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Evenemang på Kajen
– del i Fjällbackas överlevnad?

Fjällbackas framtid är hel beroende av ungdomarna. Industrins och servicenäringarnas existens, engagemang och infrastruktur; 
ja, allt hänger på dem som skall ta vid. Sedan flera år har vi stora problem att få de yngre att stanna i Fjällbacka, eller återvända 
när det är dags att bilda familj. I denna artikel vill jag starta en debatt om hur vi skall få de yngre att vara stolta fjällbackabor, om 
möjligheter att bo här samt försöka peka på konsekvenserna om vi inte lyckas med det.

Om mångfald och tolerans…
Stolta ungdomar eller dragspelsreservat?

Efter sommaren 2003 diskuteras det om evenemangen är något 
för Fjällbacka eller inte? I stort sett alla jag pratat med har tyckt att 
sommarens stora evenemang varit mycket positivt, men det finns 
några som uttryckt sitt missnöje. 

Vi vill gärna ha möjligheterna att roa oss och helst skall det 
finnas något för alla åldrar, intressen och förutsättningar. Sven-
Bertil Taube på Florö riktade sig till ett fåtal med lite större plån-
bok, bryggdanskvällarna till kvällsflanörerna med dansintresse, 
Wakebordfestivalen till ungdomar och Ulf Lundell-konserten till 
medelåldern. Tyvärr har de som klagat mest visat mycket liten 
tolerans för såväl ungdomar som medelålders rockälskare. Allt 
skall ske enligt deras värderingar om vad som är bra och inte bra.

Att försöka få samhället att överleva utan att ungdomarna får sitt 
är omöjligt. Ger vi dem inte möjligheten att känna stolthet för sitt 
samhälle, känna att de älskar Fjällbacka, går flytten så fort chansen 
kommer. Inga ungdomar, inget barnafödande: ingen skola, ingen 
arbetskraft till företagen – inga företag... Listan kan göras lång, allt 
pekar dock mot samma resultat: Samhällets död.

Ett öppet klagobrev (av en sommarboende), till kommunen, efter 
wakeboardhelgen innehöll bl.a. passusen:  ”Fjällbacka är känt som 
en exklusivare ort, med Lasse Lundberg och Co. på dragspel – inte 
som skräphög för rapmusik”. Sånt resonemang skrämmer mig. Visst 
är Lasse en underbar profil men Fjällbacka får för det inte bli ett 
exklusivt dragspelsreservat. I alla tider har ungdomarna roat sig 
(säkert var även författarna till brevet ute och roade sig i tonåren). 
Så var det när dragspelen var de yngres musik, när Lasse Lundberg 
i sin ungdom lirade jazz med Lösnäsan. Undertecknad har spelat 
rockmusik under 70- och 80-talen. Idag är det annan musik som 
gäller för de unga. 

Jag är övertygad om att de klagande i sin ungdom haft en annan 
uppfattning än sina föräldrar om vad som är rätt eller fel i musiken 
och ungdomskulturen. Konstigt att insikten om dessa motsatsför-
hållanden ibland försvinner när man blir äldre!

I ett annat brev har 29 underskrifter beklagat sig över samma 
helg. En av de klagande fällde på ett tidigare möte följande kom-
mentar:

– Här kommer vi till Fjällbacka under tre veckor och då vill vi ha 
lugn och ro.

Visst, jag kan förstå att sönderstressade storstadsmänniskor söker 
lugn och ro, men varför skaffar man då hus mitt i centrala Fjäll-
backa? Vi andra (och inte bara de yngre) som är här 49 veckor till 
vill ha något att minnas när samhället sover sin vintersömn. Känna 

att pulsen även kom till oss. Visst är det skönt att höra våra barns 
stolthet när det kommit kompisar från samhällena runtomkring 
och haft en höjdarhelg i Fjällbacka. Inte den vanliga klagosången:  
– Varför händer det inget här, kan du köra oss till Grebbestad? 

Var finns toleransen för oss? Det är ju vi som engagerar oss och 
bygger samhället. Ser till att restauranger och affärer finns öppna 
för alla när våren kommer, inte bara under högsommaren. Är vi 
inte värda två-tre kvällar med högre musik, mer folk på gatorna 
och lite allmänt kaos? 

Fantastiskt hur så många kan förstöra så lite
5000 ungdomar var här under wakeboardhelgen. Enligt polisen var 
det betydligt mindre problem med fylla och bråk än vad man kunde 
väntat sig av så många besökare. Två postlådor och en blomkruka 
försvann, en fönsterruta sprack. Allt åtgärdades av arrangören. 

På skolavslutningshelgen ödelades massor med rabatter och 
planteringar. Skall vi förbjuda skolavslutningar? På jullovet van-
daliserades skolan. Skall vi förbjuda jullov?

Visst var det skräpigt på gatorna några timmar, men det är det 
även i Göteborg efter Göteborgskalaset och Grebbestad efter 
Carnevalen.

Evenemang som återkommer år efter år möts med åren av allt 
större tolerans. Det är ett faktum som Carnevalskommittén i 
Grebbestad kan vittna om (pågått sedan 1922). Tyvärr är nästan 
alla klagande så nya i Fjällbacka att de inte var med när vi firade 
Badortens Dag och Midsommarhelgen på Kajen. Kanske är 
okunnigheten om den traditionen orsaken till de klagandes ringa 
tolerans. Varje morgon hade arrangörerna f.ö. städat innan de flesta 
av oss ens vaknat. Snyggt jobbat!

Pierre Bengtsson, arrangör till båda storevenemangen och delårs-
boende i Fjällbacka sedan 32 år, drog igång dessa när han läste 
att Fjällbacka hamnat på listan över Västsveriges tio mest döda 
samhällen. Vem känner stolthet inför det samhället? Vem vill bo 
där vintertid? Våra ungdomar som skall ta över? Knappast!

Låt oss höja toleransen så att stoltheten och glädjen kommer 
åter till samhället.

Om bostadsbristen…
Skärpning Tanums kommun!

Varje gång en fastighet säljs som sommarhus, försvinner möjlig-
heten för en familj att bo i Fjällbacka. Detta händer några gånger 
per år och för att hålla jämn befolkning måste en ny enhet byggas, 
hus eller lägenhet.

Hur skall vi kunna behålla folkmängd eller ge yngre familjer en 
möjlighet till boende i Fjällbacka, när vi hela tiden åsidosätts av 

Debatt
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Tanums kommun när det gäller bostäder. 
Nu har äntligen projekterandet startat av ett nytt tomtområde, 

men varför byggs det inga lägenheter? Ungdomar och nybildade 
familjer har inte råd att bebygga dyra tomter utan söker efter ett 
billigare boende, oftast i lägenhet.

Vi kunde våren 2002 ta del av planerna för Kyrkskolans ombygg-
nad till bostäder. Vad hände? Jo, uppdraget gick till det kommunala 
bostadsbolaget Tanumsbostäder AB, som svarade att man inte har 
råd att bygga. Vanligt sunt förnuft säger att uppdraget då borde 
gå till andra som har råd och vill bygga, men inte så i Tanums 
Kommun. Tanumsbostäder behåller uppdraget trots allt. Projektet 
går i stå och inget händer. Åren går, ungdomarna kan inte vänta 
ut en ekonomisk uppsving i Tanumsbostäder utan flyttar härifrån. 
Skärpning Tanums Kommun!

Det pratades även om gamla läkarvillan eller Brisen som den 
kallats under senare år. Planer fanns/finns för att bygga enklare, 
billigare lägenheter mitt i samhällskärnan. Nu läser vi i tidningarna 
att kommunen trots allt inte vill sälja fastigheten. Varför?

Jag pratade med en familj som har planer att flytta till Fjällbacka 
(från en annan del av kommunen). Tyvärr räcker inte de nya tom-
terna på Vetteberget.

Snälla Tanums Kommun! Planera en utvidgning av området alt. 
ett nytt redan nu. Låt oss inte vänta i ännu en evighet.

Om konsekvenserna…
Katastrofal arbetsbrist snart här?

Tetra Pak Inventing startade i slutet av 50-talet. Anställningsex-
plosionen kom under 60-talet vilket gör att en mycket stor grupp 
anställda inom de närmaste åren går i pension. Hur skall Inventing 
kunna rekrytera arbetskraft om ingen kan hitta boende här? Frågan 
är mycket allvarligare än vad många tror och tyvärr något som inte 
uppfattas av de styrande i kommunen. Fel! Det uppfattas nog, men 
ingen verkar bry sig. Undrar vilket som är värst..?

Naturligtvis behöver Fjällbacka Inventing och dess underleveran-
törer. Utan dessa hade flera affärer, krogar och annan servicenäring 
slagit igen, i alla fall vintertid. Nu är vi tillbaka där artikeln bör-
jade: utan ungdomarna som skall ta över fungerar inte industrin, 
ingen tar över servicenäringarna, ingen engagerar sig för samhället. 
Samhället dör.

En stor artikel i GP i månadsskiftet juni-juli handlade om Fiske-
bäckskil. Ett samhälle, inte alls olikt Fjällbacka, som totalt dött. 
Sommarpensionärerna har där ett lugnt boende men det är också 
allt. ”Lillebror” Grundsund gav aldrig upp utan behöll sin tro 
på ett fungerande samhälle. Idag blomstarar Grundsund med 
småindustrier, service och övrig infrastruktur. Alla, även de flesta 
sommarboende, trivs bättre där.

Vad skall vi då göra för att inte gå samma öde till mötes som 
Fiskebäckskil?

•  Vi som bor här hela året får fortsätta vår kamp, bibehålla vår 
vilja att utveckla, att inte ge upp.

•  Förståelsen för problemen måste öka hos den del av de sommar-
boende som inte vill ge våra unga möjligheten att ha kul, trivas 
och känna stolthet för samhället. Toleransen för några enstaka 
lite kaotiska dagar per år måste finnas, även i Fjällbacka.

•  Tanums Kommun måste ta sitt ansvar och starta bostadsbyg-
gandet nu, inte om några år.

Min åldersgrupp hade fantastiskt roligt under 80-talet på ”Badis”. 
Många av dem man lärde känna under denna tid hade inte släkt 
i samhället men är trots det idag delårsboende i Fjällbacka och 
tillför samhället mycket. Låt inte detta vara sista åldersgruppen 
som tog samhället till sig för att det fanns puls här, att det var 
sommarglädje och party med trevliga människor, bofasta såväl 
som tillfälliga gäster.

Anders Torevi

Debatt

Rätt bra att ha
Att segla är inte nödvändigt. Men också den som ligger vid 
brygga, kaj eller för motor söker sig in i naturhamn vet att utan 
fender går det inte. När ångaren Bohuslän för fyrtio, femtio 
år sedan angjorde kustsamhällena för att landa sommargäster 
och paket, var två ljud återkommande. Först den ångdrivna 
ankomstsignalen ute på fjorden. En dov, tung bas. Jag minns 
att det var en signal som många gånger fick mej som sju-, 
åttaåring att springa från stallarna ner till dans- och 
ångbåtsbryggan. Det var spännande att se sommar-
gästerna komma. Dit hann man lagom för att 
höra det flisiga gnisslet från frihultstockarna, 
när de trycktes mot kajkanten. Fartygets 
väldiga rörelsemängd dämpades av de 
snett hängande meterlånga frihol-
tarna, som de också hette. Man såg 
för sitt inre annat som kunde ha 
hamnat emellan.

På nöjesbåtarna bar man av med 
smäckrare skydd. Tågvirke eller 

tygklädd kork. Numera är det 
ju uppblåsta plastkolvar som 
gäller. De gör det som fötter inte 
bör göra. Bär av mot bryggor 
och båtar och skyddar egen och 
annans gelcoat. De kompenserar 

den oskicklige och de korrigerar den 
slarvige.

Föreningslivet i fritidsboendets Bohus-
län söker personer som på olika sätt balan-

serar mellan sommargäster och ortsbor. Sådana 
som hellre kallar sig delårsboende än badgäster och 

agerar utjämnande i intressekonflikterna. De som t ex 
säger ja till boplikt bara om den är frivillig (-- en underlig 

form av plikt kan man tycka, men ändå). Kanske kan vi kalla 
sorten för fender. Och nog är den rätt bra att ha om inte siste 
man snart skall släcka ljuset i kustsamhällena. 

Tomas Forser
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Kåseri

Mellan två dessertskedar rullar jag löjrom-
men så att den får formen av ett ägg. På tall-
rikarna ligger brödskivorna med avocado-
moussen, kantad av örtoljan och rödlöken. 
Ovanpå sätter jag försiktigt löjrommen och 
garnerar med citron och en rejäl knippe dill. 
Ett smakprov suddar bort alla sura miner. 
De små runda romkornen rullar som små 
glaskulor mellan tungan och gommen innan 
hela munnen fylls med smaken av hav. I 
stekpannan ligger hjortfiléerna. Dom skall 
stekas varsamt, för att sen kombineras 
med murkelsås, lite stekta grönsa-
ker och potatisgratäng. På 
stekbordet fräser min 
favorit. Hälleflund-
ran. Den serveras 
med grön sparris, 
rödvinssås  och 
pommes duchesse. 
En riktig höjdare!

Jag står i köket på 
restaurang Mässen i Fjäll-
backa. Jag gör ett så bra jobb 
som jag bara kan, för jag brukar bli så arg 
när jag får dålig mat på restauranger. Så arg, 
att jag skulle vilja ge kocken stryk. Därför 
ser jag till att gästerna är nöjda.

– Skall vi äta nu? Jag frågar Arios, 
den  a s sy r i ska  p i z zabaga ren ,  nä r 
jag har fått ut maten åt gästerna.  
– Ja, vi kan äta nu, eller så kan vi 
äta sen. Det spelar ändå ingen roll 
eftersom vi är utlänningar båda två! 
Arios humor, liksom alla andras humor här 
på restaurang Mässen, gör att arbetet känns 
lätt, fast det ibland kan vara väldigt tungt.

Sigge och Pia, som äger restaurangen är 
lätta att umgås med. Pia skrattar så att 
det bubblar och när hon ibland hjälper 
mig i köket sjunger hon ”la cucaracha”. 
Hon säger att hon alltid sjunger när hon 
är stressad. För då släpper stressen. Att 
Pia, som är hemma från Vasa i Finland, 
och jag var släkt, visste vi inte om när jag 
fick jobbet! Sigge är nästan alltid glad. 
– Man skall leva nu och spendera sina 
pengar. I morgon kan man vara död, sa 

han åt mig redan första dan jag var här, 
när han rattade sin nya Mercedes-Benz. 
Om vintrarna reser de ofta bort, för då är 
Fjällbacka kallt och dött.

Fjällbacka doftade starkt av syrener och 
nyklippt gräs, när jag kom hit i början av 
juni. Jag hade aldrig tidigare varit på Sveriges 
västkust. Jag visste knappt om att den fanns. 
Men nu är jag här i Fjällbacka och det var 
just Fjällbacka som jag nu behövde. Bakom 

husens vågiga fönsterrutor och de 
virkade gardinerna skymtar 

stora blomsterfång 
i porslinsvasar. 

Ängarna runt 
Fjällbacka är 
vita av präst-
kragar, som 
bugande  i 
vinden viskar 

älskar, älskar 
i n t e ,  ä l s k a r. 

Mitt i Fjällbacka 
ligger Vetteberget, som 

ett litet fjäll med nästintill vild-
mark ovanpå platån, varifrån utsikten över 
havet och Bohusläns karga öar är magnifik. 
Ibland tar jag stigen över berget till jobbet 
och en finare väg till jobbet kan man knap-
past få.

Tidigt en morgon åkte jag ut i gryningen 
med Alf i hans fiskebåt. Vi åkte mellan 
öar, vars klippor stupade ner i havet, tills 
vi var helt ute på det öppna havet. Vinden 
var hård och vågorna gjorde som de ville 
med båten. Alf tog upp sina burar, tömde 
dom på kräftor och märkte inte alls av att 
det vågade. Själv vek jag mig över relingen 
och matade fiskarna med min frukost, som 
ännu inte hunnit smälta. Stanken av fisk 
från de slemmiga burarna blandade sig 
med båtmotorns diesel avgaser. Kräftorna 
sprattlade i sina plastlådor och jag undrade 
vem som mådde sämst, kräftorna eller jag. 
Alf är bekant med en gråtrut, som han har 
döpt till Pippi. Hon är den enda truten som 
vågar ta fisk rakt ur handen på honom. 
- Jag känner igen henne på ögonen och på de 
små svarta prickarna under ena vingen,  sa Alf. 

Alf strålar alltid av glädje. Åtminstone alltid 
när jag ser honom. Alf är egenföretagare, 
herre över sitt eget liv, som skall på semester 
nästa vecka till Tunisien med sin familj.

Om mornarna när vi öppnar, kommer Alf 
med nyfångade kräftor till vår restaurang. 
De sprattlar en sista gång, när de läggs ner i 
det kokande vattnet.

När sommaren är slut, åker sommargäs-
terna tillbaka till sina jobb i Europas alla 
hörn. I Fjällbacka har de spenderat sina 
semesterpengar. Pengar som vi som jobbat 
hela sommaren får ta del av och som gör 
det möjligt för oss att söka oss söderut, när 
rimfrosten börjar nypa gräsmattorna. Det 
känns som om rimfrosten börjar närma sig 
nu. Bladen på björkarna uppe på Vetteberget 
har redan börjat gulna. Ikväll efter att jag har 
stekt den sista oxfilén, efter att jag serverat 
den sista kräftsoppan, efter att jag har strött 
pudersocker över den sista chokladmousse-
tårtan, skall jag gå upp på Vetteberget och 
se den stora röda solen ännu en sista gång 
sänka sig ner i havet över Bohusläns klip-
por och Fjällbacka. När den har sjunkit helt 
ner, skall jag vandra över berget och ljungen, 
mellan enrisbuskarna, förbi de små träsken 
som ängsullen speglar sig i, till min buss, 
mitt hem. Sen skall jag lämna Fjällbacka. 
Åtminstone för i år, kanske för alltid.

Mikael Nyberg
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För Bert Jonsson var inget berg för högt och 
inget hav för stort. Hans positiva livssyn 
lämnade ingen oberörd, man rycktes med 
av bara farten.

Bert föddes  i Göteborg. Föräldrarna drev 
fiskaffär på Husargatan. Tidigt sstod hans 
håg till havet och skärgården och han till-
bringade mycket tid hos släkten på Asperö. 
Det blev också ofta besök på Smögen där 
han också hade släktingar. 

Efter avslutad skolgång kom han så till 
Fiskhamnen i Göteborg, där han så små-
ningom blev auktionist. Berts intresse för 
fisk och fiske följde honom hela livet. 1963 
startade Bert, tillsamman med en god vän, 
företaget Kranlyft. På några år utvecklades 
Kranlyft till ett av branschens ledande före-
tag. Bert var ständigt på resande fot och 
fick vänner över hela världen. När företaget 
såldes 1982, hade Kranlyft drygt 100-talet 
anställda och arbetade internationellt. 
Tillsammans med hustrun Solveig, beslöt 
han att förverkliga sin livs dröm, att köpa 
en segelbåt och segla ut i världen. 70-fots 
Jungert-ketchen byggdes i Holland och 
under 4 år seglade Bert och Solveig omkring 
i världen och upplevde sin dröm. Då och då 
stötte vänner till och tog del av sjölivet. 

1988 kom så Bert och Solveig till Fjällbacka 
och byggde sitt sommarhus på Välö. Här-
liga somrar med ålafiske och makrilldörje 
följde och när höststormarna började vina 
runt stugknuten, ställdes färden till huset 
på Mallorca. Överallt hade Bert och Solveig 
sina vänner. Varhelst deras hem stog, fanns 
vännerna. 1999 köpte Bert Richardssons 
hus i hamnen och i och med närheten till 
Sjöräddningens båtar började Bert mer 
och mer engagera sig för sjöräddningsfö-
reningen. Berts insatser för föreningen kan 
aldrig överskattas. Alltid full av goda idéer 
och dessutom förmågan att genomföra 
dom.

Berts anda satte också sin prägel på auk-
tionen på Kalvöbasaren. Genom sin entu-
siasm och generositet kunde han, gammal 
auktionsutropare som han var, bidraga till 
att priserna hölls uppe och att sjöräddnings-
auktionen hölls vital.

Till minne av Bert
Bert Jonsson är borta. Den 24 juli nåddes vi av budet att Bert hade gått bort under 
natten. Han dog hastigt i kretsen av vännerna i sitt älskade Fjällbacka. 
Det kändes nästan förlamande, denna kraftmännska som betydde så mycket för 
sin omgivning och sina vänner, fanns inte mer. 

Visst hände det att Bert och Solveig besökte 
Fjällbacka även under vintern, men för Bert 
var regeln:

– När Folke på Korsö lackar masten på 
jullen, då börjar makrillfisket och då skall 
man vara med.

Bert hatade att sitta på läktaren, han ville 
alltid vara med i matchen…

Bert älskade musik. När det var samling runt 
bordet i någon sjöbod och det kom fram 
ett dragspel, var alltid Bert på hugget med 
Ålefeskarns vals, Fritiof och Carmencita eller 
Ella från Bovallstand.

Att skriva om Bert utan att spegla hans 
humor vore i högsta grad orättfärdigt. En 
rolig kommentar, en berättelse med en kvick 
poäng, det var Bert i ett nötskal. Det berättas 
att han en gång seglade med en god vän från 
Göteborg. Vännens mage uppskattade inte 
sjögången  och lutad över mantåget lät han 
fiskarna ta del av frukosten. Bert gick fram 
och klappade honom på axeln, plirade mot 
honom på sitt illmariga sätt och sa:

– Får du upp nåt av värde så delar vi 
lika…

Det vore för vagt uttryckt att säga att Bert 
fick ett bra liv. Han skapade sig ett bra liv. 
Tomrummet efter Bert kommer aldrig att 
kunna fyllas ut. För barnen Lotta, Nettan 
och Mats och för hustrun Solveig med dot-
tern Annika var han en oersättlig familjefar 
och för vännerna navet som fick hjulet att 
snurra. Vid begravningsgudstjänsten i Fjäll-
backa kyrka den 15 augusti var blomster-
havet enormt. Alla ville hedra Bert Jonsson 
och långväga gäster från fjärran länder var 
närvarande för att ta farväl av en kär vän.

Om det finns en himmel där de goda män-
niskorna hamnar, kommer Bert att vara där 
och om så är fallet, kommer där aldrig mer 
att bli sig likt, den saken är klar...

Lasse Lundberg

På dörjefiske i jullen ”Valborg”.
Foto: Christer Bernelid.
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På årets Venedigbiennal representerades 
Sverige av fyra konstnärer. En av dem 
var Jonas Dahlberg. I den internationella 
konsttidskriften Artforum gör den infly-
telserike svenske konstteoretikern Daniel 
Birnbaum en tio i topp-lista över 2001 
års konsthändelser. På åttonde plats i den 
internationella konstvärlden pla-
cerar han Jonas Dahlbergs video-
installationer och rumsmodeller, 
där hissar rör sig nedåt utan slut 
och korridorer eller gator sträcker 
sig framåt utan ände. Birnbaum 
ser Dahlbergs verk som samtids-
visioner - övervakningssamhället 
är här. Storebror ser både dig 
och mig och vi blir själva någons 
storebror.

i sin ateljé På artillerigatan 
i Stockholm ger mig Jonas en 
lektion i sin egen samtidskonst. 
Han talar precist och intensivt till 
sina egna videofilmer, som suger 
in mig i sina oroande rörelser, 
där man hamnar i tillstånd lika 
mycket som i rum. Dörrarna 
står öppna i hans bilder och man 
måste fråga sig mot vad och för 
vem. Eller med kamerans hjälp 
rör man sig på en regnvåt gata 
utefter abstrakta och obefolkade 
huskroppar och ser på dem med 
en känsla av att själv vara iaktta-
gen. Inga människor, inga bilar. 
Det är starkt suggestivt. 

Filmerna är mellan 40 och 60 
minuter långa men kamerans 
åkning bara några minuter lång. Vad vi 
ser är en rörelse som upprepas utan att 
vi riktigt upptäcker upprepningen. Den 
vertikala rörelsen upplever vi som om vi 
befann oss i en hiss som steglöst rör sig 
nedåt, nedåt. Jonas berättar att han nyss 
läst om att hypnosens grundbild är just en 
hiss - en rörelse som går inåt och neråt i det 
egna jaget. Också på hans lilla laptopskärm 

Ni kan ha sett honom som servitör på Café Bryggan. Eller i höjd med Sandhagen ute 
på Valön. Någon säsong också i Fjällbackas fotbollslag. Eller som handbollsspelare 
i Kroppskultur. Eller också känner ni honom som en av den unga samtidskonstens 
nya namn.

kan jag känna det meditativa sug som finns 
i åkningen. Överhuvud taget ger Dahlbergs 
arbete åskådaren en paradoxal frihet. Vi 
åker med hans kamera in i hans modeller 
av rum, men det känns som om det är vi 
som tar oss in i dem och är fria att tänka 
och associera i dem. 

och modellkamerorna hänger där inne på 
toalettrummets vägg som små konstverk. 

möjligen ställer man sig då några frågor 
om det samhälle som vi skapar, där över-
vakning accepteras som rutin i vår vardag 
och berättigar dessa döda ögon, som följer 
oss ända in i vårt mest intima. Vi övervakas 
av våra övervakningskameror och gör oss 
själva till fångar i de rum som skall skydda 
oss. Och i TV:s dokusåpor görs det privata 
till handelsvara på miljoner TV-skärmar 
och  kvällspressens offentliga anslagstavlor. 
Utanför eller innanför? Vi är både-och i det 
högteknologiska samhället. Som i en spiral, 
där utsida vränger sig till insida. 
 
jonas började som arkitektstuderande 
vid Lunds tekniska högskola, innan det 
blev fem år på Konsthögskolan i Malmö. 

Sina modeller av rum och sina 
mobiler för videokameran bygger 
han själv med papp, lim och lera. 
Han kombinerar hantverk med 
samhällsfilosofiskt tänkande och 
hans instrument är videoteknik. På 
så sätt hör han hemma mitt i sam-
tidskonsten och hans arena är redan 
nu internationell. Efter att ha visat 
sina verk i Venedig, Basel, Glasgow, 
Hannover, Frankfurt, London och 
Stockholm har han av Moderna 
Museets intendent just valts ut som 
ende svensk representant till nästa 
års stora Sao Paulofestival. 

33 år gammal börjar han nu kunna 
gå runt på sin konst. Han säljer sina 
installationer. Filmerna gör han i en 
visningsupplaga på fem exemplar 
och de gör hans namn känt runt 
om på konstmässorna i Europa. 

denne rumsmedVetne unge konstnär 
talar gärna om sin egen privata fasta 
geografiska punkt och den heter 
Valön, Fjällbacka. Där tillbringar 
han sen barndomen så lång tid som 
möjligt av somrarna på släktstället. 
Men inte i augusti den sommar som 
kommer. Då är han i Sao Paolo och 
visar sina verk. 

skall Vi tala digital teknik, bör vi hur som 
helst kunna konstatera att på Fjällbackas 
hemsida hör sedan några år tillbaka en 
internationellt allt mer uppmärksammad 
ung samtida konstnär hemma. Jonas Dahl-
berg är namnet. 

Tomas Forser

Jonas Dahlberg vid sommarboendet i Sandhagen.
Foto: Hans Schub

Jonas Dahlberg
– samtidskostnär med videon som redskap 

På restaurang riche i stockholm har en 
av hans installationer gjorts till permanent 
utställning. Den består av vad som ser ut 
som övervakningskameror som hänger 
utanför toaletterna och tycks riktade mot 
urinoarerna, som avtecknar sig på bildskär-
men. Men går man sen in på toaletten, 
inser man att det som filmats utanför är 
stiliserade modeller av emaljurinoarer. De 
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Regnvåta gator, obefolkade huskroppar.  
Var är människorna?

”One-way street”  
från en  DVD installation i Manifesta 4, Frankfurt 2002

Dörrarna står öppna mot något okänt.  
Hotfullt som i filmen The Shining?  

Eller löftesrikt? Åskådaren avgör själv.

Från en installation på Milch, London 2001

JONAS DAHLBERG
www.jonasdahlberg.com

JONAS DAHLBERG
www.jonasdahlberg.com
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Vi börjar med en faster till Nisse, Kristin 
Karlsson, som bodde i gården på Valö, 
numera vandrarhem som officiellt kallas 
Gårdvik, men egentligen i folkmun heter 
Görrvik och där namnet nog så riktigt avslö-
jar att här har varit ett trankokeri, där den 
urkokta sillen, ”görret”, lämpades ut i viken. 
Faster Kristin var född 1858 och gifte sig den 
6 mars 1906 med fiskaren Johan Tobiasson 
från Lindö i Tanum.

Ödet ville att Tobiasson drunknade just 
den 6 mars 1922, då han var på väg in 
till Fjällbacka med fisk till sin bror, Nisses 
pappa, Nestor Karlsson, som hade gård på 
Bräcke.

Nisse har minnen från barndomen då han 
fick hälsa på faster Kristin. Nisse minns att 
det låg många sälskinn på golvet som 
mattor, eftersom Tobiasson hade sysslat 
med säljakt.

Ur Nisses minneslåda

En dag i slutet av sommaren behöver jag ansa håret och går in till Nisse som sätter 
igång. Nisse vill gärna berätta, men det är svårt att minnas allt han säger medan 
saxen arbetar. Men idag är det ingen kö. Bredvid mig sitter en ung mamma med 
en 6-års pojke som båda skall ha hål i öronen, och det är inte Nisses bord. Vi lämnar 
dem och drar oss in i salongen bakom, där jag äntligen kan få Nisse att ta fram en 
del ur sin rika minneslåda.

Faster Kristin flyttade in till Mörhult 1923, 
då bror Nestor inte ville att hon skulle bo 
där ute ensam. 

Av någon anledning finns denna kvinna 
avbildad utanpå tidningen Vi 1938. Det 
var året innan hon dog. Hon står på vägen 
ungefär vid minigolfbanan och är på väg 
hem till Mörhult, där hon då bodde. Hon 
har varit och handlat och håller fotogenkan-
nan till primusköket i ena handen och sin 
lilla korg med varor i den andra. Hon var 
alltid klädd i förkläde med en näsduk häng-
ande vid sidan, minns Nisse.

Nestor till USA och hem igen 
Nisses pappa, Nestor Karlsson (1866-1952), 
gav sig iväg till USA i 20-årsåldern. Där 
gifte han sig med en flicka från Dalsland 
och fick två barn: Georg och Gertrud. Men 

den första frun dog i USA. 
Nestor kom hem 1902 med 
de två barnen och gifte om sig 
med Alma Larsson, syster till 
deras mor. Gertrud dog som 
liten på Bräcke. Nestor köpte 
gården Bräcke där han rev ett 
gammalt hus och byggde nytt. 
Sonen George, som vållade fjäll-
backaborna en del besvär med 
uttalet av hans namn, (kallades 
Jorsy), blev slaktare och höll 
till i gården Liden hos Ernst 
Kristensson.

Hos Karin på Ödsmål
På Bräcke föddes fem barn. 
Modern dog av svåra sviter efter 
spanska sjukan 1923. Av dem 
är Nisse och Karin kvar i livet. 
Karin, den näst äldsta är född 
1909. Hon är änka efter Gunnar 
Karlsson, som ägde granngården 
Ödsmål. Jag besökte Karin för 
att titta på den unika tavlan av 
faster Kristin från Valö. Då får 
jag lära känna Karin, denna 

fantastiska kvinna som sitter i rullstol, men 
klarar att bjuda Nisse på mat två gånger om 
dagen och städar huset själv. Jag får se ett 
underbart hem, som bär prägel av sekelskif-
tet med idel gamla förnäma möbler i de tre 
rummen i nedervåningen. Där hänger en 
stor kopia i guldram av Wahlbergs ”Fjäll-
backa i månsken”. Där sitter stora porträtt 
av föräldrarna och på alla de blanka hyl-
lorna och borden ser man andra porträtt 
och prydnadssaker. Där ligger en vitstärkt 
duk med ett speciellt broderi, där man gör 
hål med en benpryl och sedan syr runt hålet, 
vad det nu kallas. Ett konstverk av möda 
och skicklighet. 

Karins kök är ett under av prydlighet med 
den långa raden av porslinsfack för kaffe, 
socker, gryn osv. Karins son Nils-Ingvar 
har tagit över gården men arbetar också 
på Inventing. I trädgården dignar träden 
av äpplen. Karin skall ut och plocka säger 
hon, med ett speciellt gripverktyg.

Började som tvålpojke
Nisse gick i skola för Alma Svensson, i Håke-
backen för Anna Persson och i Kyrkskolan 
för Erik Eriksson. Nisse har minnen från 
skoltiden på 1920-talet att det ibland var så 
mycket snö att de fick skotta sig fram för att 
komma till skolan. 

När han gått och läst för pastor Elof Adiels 
fick han som 13-åring börja som tvålpojke 
för barberare Algot Johansson, som höll till 
i Falckegården då. Algot var första frisören 
i Fjällbacka. Han började 1919 i ett gam-
malt hus som hette ”Hängopp”.(Det låg där 
f d Truedssons eller nu Evas ligger.) Sedan 
hyrde Algot ett litet rum hos Widelius i 
Långbacken. 1935 flyttade han salongen 
till Falckegården, där han slutade 1945 i 
maj och dog sen på hösten. Nisse övertog 
lokalen 1945.

I Paris för l´Oreal
Nisse avlade frisörexamen 1939 efter fyra års 
utbildning, två år som herrfrisör och två år 
som damfrisör. Han blev demonstratör för 
firman l´Oreal och fick då göra studieresor 
till Paris för att lära nytt. Han hade sedan 
demonstrationer under fem år för grupper av 
damfrisörer både i Vänersborg, Trollhättan 
och Strömstad m fl ställen Han fick även 
undervisa blivande damfrisörer. Därefter 
kom Nisse till Stockholm och arbetade då 
hos firman Meeths, som var Stockholms 
största frisörsalong med 35 anställda. Hela 
kungafamiljen gick där. Under tiden hos 
Meeths deltog Nisse i tävlingar på riks-
planet. Då fick han hederspris två gånger. 
Efter tävlingarna var det stor bankett med 
smoking. Nisse blev placerad vid ett bord 

Faster Kristin i Källvik – Omslagsbild från Tidningen 
Vi 5 februari 1938



•  Nr 95  •  December 2003  • 1�

bredvid Anita Ekberg, miss Sverige, och 
naturligtvis svärmade pressfotograferna 
omkring dem. Nisse fick ett par kort från 
henne sedan. En gång var Nisse med om 
en tävling i Vänersborg, där han tävlade för 
Göteborgs och Bohus län mot Älvsborgs län 
och Nisse tog hem första pris. 

Eget hus i Långbacken
Från stora världen återvände Nisse till 
Fjällbacka och övertog Algot Johanssons 
salong i Falckegården. Men det var en 
mycket dragig och kall lokal. 1963-64 
byggde han sitt eget tegelhus i Långbacken, 
där han delade rummen åt gatan med en 
herrfrisering. Det var ju noga skillnad på den 
tiden. Nisse anställde först Ebbe Carlsson 
på herrsidan, därefter Bengt Axelsson, som 
stannade i 31 år. Slutligen har Rune Östman 
arbetat i lokalen men har slutat sommaren 
2002. Nisse har också fått hjälp av en ny 
damfrisör som kallar sig Lilla Noblesse på 
skylten. Men Nisse håller fortfarande den 
gamla stilen för dem som så önskar. Bakom 
tegelhuset ligger ett gammalt rött magasin 
med ett valv. Detta hus är en del av ett större 
magasin som tidigare låg ute vid gatan och 
tillhörde Olof Wahlbergs affär (det röda 
huset). När det nya huset byggdes flyttades 
en del av detta magasin in från gatan. Man 
lyckade dra det på rullar och det gamla 
valvet finns kvar. Magasinet hade använts 
som likbod, hönshus och stall för Oscar 
Johanssons häst (Oscar 1863-1954).
Detta magasin var en värdefull bit av gamla 
Fjällbacka som delvis räddades. Mjölner var 

med och inspekte-
rade när detta 
skedde. Mjölner 
menade att det var 
här som Gustaf 
Andersson bör-
jade sin ansjovis-
tillverkning, vilket 
inte har kunnat 
direkt  bevisas . 
Gustaf Andersson 
hade ju sin fabrik 
på Framstranden 
redan från 1843.( 
Se Bladet nr 92.)

Strax nedanför f d 
Wahlbergs affär låg 
det s k Nya Hotel-
let, enl. traditionen 
byggt 1836 av 
kyrkoherde Jacob 
Adolf Berggren 
i Kville troligen 
som änkesäte, nu 

rivet och ersatt av ett modernt hus. Detta 
hus hade sin intressanta historia. Här 
bodde Gustaf Andersons son Wilhelm 
Andersson med sin fru Anna Dynesius 
från Piteå. Wilhelm övertog faderns fabrik 
men sålde den redan 1914 till Ivar Dorthé. 
Wilhelm Andersson dog 1929. Hela 
ansjovisfabriken brann ju 1928. Nisse har 
hört att Ivar Dorthé blev bjuden 10 000 
kr för ansjovisreceptet men hade svarat:  
– Det tar jag med mig i graven.
Nisse minns Wilhelm Andersson, ”Simpe-
Ville” som han kallades. Ena handen var 
skadad av ett fästingbett och skyddades 
med en handske. Hustrun Anna levde till 
1941 och bidrog till försörjningen med en 
blomsterbutik vid Norra Hamngatan.

Anna från rik skepparfamilj  i 
Piteå
Nisse var ett gott stöd för deras dotter Annie 
som hade en välkänd matservering i Nya 
Hotellet. Särskilt till begravningar var stäl-
let populärt. Annie har förmedlat till Nisse 
värdefulla traditioner från modern. Anna 
Dynesius från Piteå tillhörde en förmögen 
skepparsläkt. Hon hade undervisats hemma 
av en guvernant, som det brukades i högre-
ståndsfamiljer. Vid bröllopet i Piteå kördes 
brudparet till kyrkan med hästar i tvåspann. 
Wilhelm hade säkerligen lärt känna henne, 
då han seglade med leveranser av ansjovis 
utefter hela Norrlandskusten och blev 
bekant i skepparfamiljer i Piteå.

När han skulle föra hem sin brud till Fjäll-
backa bar det sig inte bättre än att han gick 

på grund i Ålands hav. (Säkerligen finns det 
många i Fjällbacka som minns henne. Finns 
det kanske ett foto av henne?) 

Två mål för 3 kr om dagen 
Dottern Annie lär ha varit närmast folk-
skygg. Men hon klarade sin rörelse med 
hjälp av två trotjänarinnor. Den ena kallades 
”lille- Annie” och var från Hamburgsund. 
Kokerskan var från Stämmen. På 1920-talet, 
när sommargäster började komma, kunde de 
hyra rum på Stora Hotellet för 3:-per dygn. 
Annie fick då sänka sitt pris från 3.25 kr till 
3:- Då ingick det mat med middag och kväll 
med gående bord. 

Strax utanför Nya Hotellet stod en stor 
kastanje och en kvarnsten låg under den som 
ett bord. Muren fanns inte då. 

Annies två bröder och systern Thyra emi-
grerade till Amerika. Thyra blev gift med en 
man från Ånimskog i Dalsland. Jag har haft 
intensiv kontakt per e-mail med dotterdot-
tern till denna Thyra och det visade sig att 
denna ättling, Jennie Dynesius, hade en stor 
släktkarta över sin släkt i Piteå, en kontakt 
som jag kunnat förmedla till kvarlevande 
släkt i Piteå. Det är intressant att se hur 
kontakter kan spinnas runt jorden. 

Väntade amerikasläkt förgäves
När Annie fyllde 80 år, väntade hon att 
någon släkting från USA skulle komma 
och hälsa på och förberedde sig med inköp 
av en flaska punsch. Men ingen kom. 

Nisse hjälpte henne att skaffa en slät grav-
häll, där föräldrarnas namn och Annie står. 
Hon var ensam kvar av sin familj i Fjällbacka 
och var rädd att ingen skulle sköta hennes 
grav. Vid Annies död 1968 hade Nisse kon-
takt med en avlägsen släkting i Piteå och bad 
henne komma. Hon tyckte att hon inte hade 
råd att resa. Då hittade Nisse en burk med 
sparade slantar efter Annie. De pengarna 
räckte till resan från Piteå.

Efter Annies död kom släkt från USA för 
att göra upp om arvet. De bjöd Nisse på 
middag som tack för hans hjälpsamhet mot 
Annie. Det var på amerikanskt vis: först kaffe 
och sill och därefter mat, vilket Nisse fann 
rätt egendomligt. Ägaren av Stora Hotellet, 
C. O. Clementzson, köpte Annies hus 1968 
för 25 000 kr, rev det och byggde nytt.

Det är inte många frisörer som kan plocka 
fram så skiftande och spännande miljöer ur 
eget och andras minnesalbum som Nisse: 
från USA, Paris, Stockholm och inte minst 
gamla Fjällbacka.  Jag gissar att där finns mer 
att hämta för den som vill lyssna.

Text & foto: Inger Rudberg

Nisse vid ett av diplomen från Oreol i Paris. Foto: Anders Torevi
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Påfven i Kville

I Bohuslänska fornminnessällska-
pet Vikarvets årsbok från 1920 
möter vi en något annorlunda bild 
av den omstridde kyrkoherden 
Holmqvist i Kville än den som vi 
vanligen brukar presenteras. Något 
förkortad återger vi här författaren 
Gustaf Uddgrens äreräddning av 
den omstridde prästmannen. Än 
idag är hans roll och gärning omde-
batterad, vilket bl.a. framgick av att 
det i somras i Kville ordnades ett 
halvdagsseminarium om honom. I 
Uddgrens artikel får vi också några 
intressanta inblickar i 1860-talets 
umgängeskultur och underhåll-
ningsvåld på våra breddgrader.

TF

Vet man, hvar Kville är beläget, kan man 
förstå, hvarför just dess befolkning så långt 
in i vår civiliserade tid förmått bibehålla de 
gamla ursvenskarnes stridiga sinne. Längs 
hela den farliga bohuskusten finns det ingen 
kuststräcka, som är så vild och farlig som den 
utanför Kville.

Det är ett styft, oböjligt släkte, som bor på 
denna kala kuststräcka innanför Soten. De 
äga en viljekraft så obändig, att de ej förmå 
behärska den och ofta inlåta sig på tilltag, 
som för en fredlig inlandsbo förefalla full-
komligt vansinniga. Det är fornsvenskarnes 
stridsvansinne, som emellanåt bryter ut hos 
dem, och sedan de väl kommit i farten med 
sin bärsärkagång, kan intet hejda dem. 

Till denna trakt kom så en gång på 60-talet 
en liten lärd och bister prästman från Lund. 
Han var lärjunge till det bohuslänska präs-
terskapets egen kyrkoreformator, Schartau, 
hvilken bildat en art renlärighetssekt, som 
ställer de strängaste kraf på människorna. 
Kyrkoherde Holmqvist visste, då han kom 
upp till Kville, att han skulle få en hård dust 
att utstå med den halfvilda befolkningen 
däruppe men han kom dit med föresats att 
omvända dem till den nya stränghetslära, 
han själf hyllade, och förvandla de rasande 
urmänniskorna till fridsamma får i den stora 
fårahjorden, hvilken han som herde hade att 
vårda och vakta.

Men han fick helt och hållet kasta herde-
manteln och draga på sig en helt annan 
dräkt, då han skulle civilisera kvilleborna. I 
de flesta andra socknar i Bohuslän voro präs-
terna högt aktade och hade ett anseende och 
en makt, som hade de varit småkonungar 
från hednatiden. Men kyrkoherden i Kville 
fann sig stå inför en så svår uppgift, att 
han nödgades bekläda sig själf med en 
envåldsmakt, som de mera konstitutionellt 
regerande småkonungarne i forntiden aldrig 
skulle vågat sig på. 

Först gällde det att stäfja det skräckvälde och 
vilda nattlif, kvillebärsärkarne förde på den 
tiden. Detta hade till centrum gästgifvare-
gården i Rabbalshede, där gästgifvaren själf 
var en dryckesbroder och slagskämpe utan 
like. Här firades supgillen och orgier, som 
väckte fasa i hela socknen, men på samma 
gång verkade denna mani lockande på alla 
de sämsta elementen, så att smittan spred 
sig bland hela den manliga befolkningen, 
och öfver hela bygden afhöllos tätt och ofta 
stora supgillen, som aldrig kunde sluta utan 
slagsmål och våldsamheter.

För att få slut på dessa förvildande nöjen 
utfärdade Holmqvist med länsmannens 

tillhjälp en förordning om, att ingen af 
de mera kända slagskämparne och supgil-
lesbröderna finge vistas utanför sina gårdar 
efter kl. 9 på kvällen. Syntes någon af dem 
till ute på landsvägarne efter denna tid på 
natten, kunde kronorättarne utan vidare 
häkta honom. Det upprättades en lista 
på sådana farliga individer, som port-
förbjödos om kvällarne, och denna lista 
läste Holmqvist upp från predikstolen om 
söndagen. Var det några nya personer, som 
uppfört sig mindre städadt, upplästes deras 
namn också under rubriken: »ytterligare 
tillkomna bofvar». De sålunda offentligt 
som bofvar karaktäriserade inom sock-
nen räknade ett antal på cirka 60 å 70 
personer.

Detta prosten Holmqvists tilltag – han 
hade blifvit prost under tiden – var natur-
ligtvis fullkomligt olagligt. Men han  
påstods ha fått tillstånd af landshöfdingen 
i Göteborg att förfara på detta sätt för att 
få styr på sina obändiga församlingsmed-
lemmar. Och hans söndag för söndag 
upplästa boflista hade effekt. Den ene 
efter den andre började skämmas öfver att 
af prosten betecknas som »bof» samt drog 
sig undan från de vilda dryckeslagen.
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Vidare införde prosten passtvång för alla på 
boflistan upptagna för att de skulle få resa 
utanför socknen och begifva sig till mark-
nader på andra ställen, särskildt Uddevalla 
eller Strömstad. Kom en dylik kvillebof till 
något af dessa ställen utan att kunna upp-
visa ett tillstånd från länsmannen, blef han 
omedelbart häktad. 

Orsaken till denna som man kan tycka ore-
sonliga stränghet var den, att gästgifvaren 
i Rabbalshede – Calle i Rabbalshede som 
han kallades öfver hela Bohuslän – jämte 
några af hans supbröder sedan flera år till-
baka utgjort alla bohuslänska marknaders 
fasa och skräck. Calle och hans medbrotts-
lingar uppsökte marknaderna blott för att 
ställa till bråk och krakel, och det var inte 
en marknad de besökte, då inte blod flöt. 
Alla visste mycket väl, att gästgifvaren från 
Rabbalshede stuckit ned eller slagit ihjäl 
ett tiotal personer, men ingen fanns, som 
vågade vittna emot honom, och ingen 
vågade häller anklaga honom.

Passtvånget och boflistan hade på häpnads-
väckande kort tid kommit leden kring Calle 
på Rabbalshede att glesna. Den ene bonden 
efter den andre drog sig ifrån honom och 

vägrade att gå med på vikingagillena. 
Hvarje söndag dundrade den orädde pros-
ten från predikstolen i Kville kyrka mot 
all dålig lefnad och drog fram bibelns alla 
hemska straffdomar som exempel på, hur 
det skulle gå dem, som icke i tid omvände 
sig och öfvergingo till en bättre lefnad. 
Och han drog sig inte för att direkt utpeka 
än den ene än den andre, som på något 
sätt skenat öfver skaklorna. Kyrkan vardt 
full med folk, ty äfven bärsärkar tycka om 
att få rysa, så att det går kalla kårar öfver 
ryggraden. Krogen däremot uppe på det 
stora slagfältet kring Rabbalshede blef allt 
tommare, och Calle fick sitta där ensam 
med ett par af de värsta bofvarne och tappa 
eldvatten ur kuttingen.

Till slut ansåg prosten, att tiden var mogen 
för att med ett enda hårdt slag krossa kvil-
lebofvarnes främste. Han lät kronorättaren 
kalla gästgifvaren i Rabbalshede att person-
ligen infinna sig i prästgården en viss dag 
och timma. Gårdsfolket blef förskräckt 
öfver detta djärfva tilltag af den lille prosten, 
hvilken oaktadt sitt myndiga uppträdande, 
icke hade motsvarande kroppskrafter for att 
inlåta sig på ett nappatag med den groflem-
made sällen. Det erbjöd sig att sända en 
skara på 8 de starkaste männen i trakten 
för att skydda prosten. Men prosten var så 
säker på sin sak, att han undanbad sig någon 
som hälst skyddsvakt. Han visste, att det 
var med helt andra medel än armstyrkans 
en sådan man som Calle i Rabbalshede 
skulle tagas.

På utsatt dag infann sig Calle i prästgården. 
Han förstod, att det var en sista strid om 
makten, som nu skulle utkämpas mellan 
honom och den lille prosten. Han beväp-
nade sig med all den fräckhet, han kunde 
åstadkomma, och klef in i prostens rum och 
frågade, hvad det var prosten ville.

Utan att ens resa sig upp från stolen började 
prosten hålla ett strafftal till honom, först i 
blott och bart förebrående ton, men sedan 
framdragande alla de anklagelser för onda 
gärningar, sockenborna med fullt berätti-
gande riktat mot honom. Och till slut lät 
han Calle veta, hvilka fruktansvärda straff 
för tid och evighet man vore berättigad att 
ålägga honom.

Den förhärdade mördaren och slags-
kämpen stod där handfallen inför den 
bindande bevisföringen i prästmannens 
tal. Han kände, att han stod till doms 
inför en rättvis domare och att han inte 
hade något att anföra till sitt försvar. Allt 

det hårda och vilda i hans natur löstes upp 
och innan prostens straffpredikan var slut, 
strömmade tårarne öfver hans kinder. Och 
när prosten såg, att hans seger öfver den 
förvildade var fullständig, räckte han Calle 
sin hand och sade till honom att gå, för att 
under sina återstående dagar göra bot för 
alla ogärningar, han hade på sitt samvete.

Gårdsfolket kunde inte tro sina ögon, då det 
såg Calle komma ut förgråten från prostens 
rum. Det var som skulle det ha skett ett 
under med denne obändige våldsverkare. 
Han var verkligen en bruten man, när han 
lämnade prästgården. Och vid nästa slags-
mål, då, trots allt, vikingalynnet än en gång 
sökte flamma upp inom honom, under en 
våldsam batalj han ställt till mellan några 
bohusläningar och norrmän på en marknad 
i Fredrikshald, var det han själf, som blef 
nedstucken och ihjälslagen.

Med Calles bortgång var den sista resten af 
våldsregeringen i Kville slut. Prosten Holm-
qvist kunde nu slopa såväl sin boflista som 
passtvånget, men den makt han genom sitt 
kloka ingripande mot de onda viljorna inom 
socknen vunnit, den hade han kvar, så länge 
han lefde. Han regerade öfver de 4,000 sjä-
larne inom Kville och dess annexsocknar 
som en prästerlig småkonung, och hans 
vilja vardt lag för de fordom så bångstyriga 
vikingaättlingarne. Han regerade dem med 
stränghet, men också med omutlig rättvisa 
och präntade in i dem Schartauanismens 
omutliga sedeläror och de ohyggliga straff-
domar, som skulle öfvergå alla dem, hvilka 
icke lydde dess bud.

Gustaf Uddgren
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Företagsnytt

Det börjar bli ont om industrimark i Fjällbacka, ett visserligen 
angenämt problem eftersom det tyder på intresse att etablera 
verksamhet. Under hösten har två hallar byggts och en tredje är 
under projektering. 

Den större, en Llentabhall, är uppförd av Gerles Schakt AB och 
KA Niklasson och är belägen framför Vasco AB (övre bilden). 
De dryga 800 m2 ska användas dels som maskinhall för företa-
gets egna entreprenadmaskiner, men en stor del ska hyras ut till 
annan verksamhet. Den mindre hallen tillhör Lars Kristiansson 
Bil AB och blir ett komplement till företagets nuvarande bilhal-
lar (undre bilden).

Fjällbacka-Bladet vill också uppmärksamma Peter Engberg och 
Oscar Nordbloms ”nygamla” ateljé och galleri på Södra Hamnga-
tan. Den ligger som ett inbjudande ”ljus i mörkret” när man vand-
rar gatan fram en kulen lördagseftermiddag. Härligt tycker vi.

TIC – Tanums Innovationscentrum växer. Lokalerna har blivit 
större och det är nu sex företag som har sin verksamhet där. En 
större artikel om TIC kommer i juninumret.

Text och Foto: Hans Schub
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Den första som möter oss är Lisa Åkerfeldt, 
en äldre dam i sina bästa år. Vi sätter oss och 
pratar en stund för att invänta Lisas dotter 
Anna Åkerfeldt-Kompare och hennes man 
Thomas Kompare som gått för att plocka 
lite musslor. Lisa berättar att hon och 
hennes man Åke, som numera är beroende 
av en rollator och därför inte kan komma 
med på fjällbackaresan, kom till Fjällbacka 
första gången april 1953. Paret bodde på 
Stora Hotellet och tog första morgonen 
en promenad i hamnen. Där träffade de 

Trogna sommargäster  
i rysk gummibåt

Tror nog att de flesta av oss fjällbackabor sett och undrat vad det är för farkost som 
under många år besöker oss en eller ett par gånger. En märklig svart gummibåt med 
luftpontoner i två lager på höjden. För att få svar på frågorna åkte Thomas Jonsson 
och undertecknad ut till Lökholmen där familjen Åkerfeldt-Kompare campar.

Axel Nordblom som tog med dom på sjön 
för att vittja vårtinorna. Mötet utvecklades 
till en lång vänskap med Axel och hans fru 
Therese. 

Under flera år i slutet av 50-talet hyrde 
sedan Lisa och Åke Trälholmen av Evert 
Ekström där de bodde tillsammans med 
Lisas föräldrar. Även detta har givit livslång 
vänskap med familjen Ekström. Dagen före 
vårt besök var Olle, dottern Anette och 
hennes son Alexander på besök i tältet. 

– Jag har flyttat trettiotvå gånger i mitt liv 

men Fjällbacka har varit vårt paradis under 
femtio år, berättar Lisa. Döttrarna Anna 
och Kerstin växte upp med att var här några 
veckor varje år och Lisa fortsätter.

– En gång bilade vi igenom Europa till 
Spanien och Åke frågade vad vi skulle göra, 
fortsätta i Spanien eller ta några dagar i 
Fjällbacka? Döttrarna skrek ut: Vänd och 
åk till Fjällbacka!

Silvertrana med spikklubba
Anna och Thomas bor i Knivsta, vilket 
även Lisa och Åke gör, inte långt från Upp-
sala tillsammans med sonen Johan 13 år.  
– Jag var fyra månader första gången i Fjäll-
backa, berättar Anna som varit här alla år i 
sitt liv förutom sommaren hon och Thomas 
gifte sig, vilket ger runt fyrtio åt. Anna jobbar 
som sadelmakare och Thomas på Arlanda 
men de har också en liten gård med hästar. 
Annas stora hobby är tornerspel, medeltida 
kamper med lansar och klubbor till häst. 
Hon tillhör Sverigeeliten och tävlar under 
namnet Silvertranan. 

När jag frågar Thomas om båten får jag veta 
att det är en rysk gummibåt som använts 
av militären. Han köpte den begagnad för 
många år sedan av en jugoslav. Otroligt bärig, 
som den är, lastar den lätt en sommarpack-
ning för att par veckor och en stor familj. 
– Lite komiskt blev det i år när det kom en 
massa militärer, i samband med den stora 
manövern, till stranden och fick se den 
ryska farkosten. En grupp befäl kom fram 
och undrade med ett leende om detta var 
”lede fi” från öster, berättar Thomas.

Att det finns mängder av minnen från Fjäll-
backa förstår vi och förhoppningsvis kommer 
vi i Fjällbacka-Bladet att få ta del av detta då 
Lisa tänder på idéen att skriva om sina femtio 
år för tidningen. Vi väntar spänt… 

Text & foto: Anders Torevi

Anna, Lisa, Thomas och Johan med sin märkliga farkost.
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7-8 augusti var det fjällbackaskärgården 
som var övningsplats och närmare 2000 
personer deltog. Förband ur Armén, 
Marinen, Flygvapnet och Försvarsmaktens 
helikopterdivision deltog. Flottan bestod 
av bl.a. 3 stora stabsfartyg, 5 korvetter, 3 
robotbåtar, 3 patrullbåtar, 45 stridsbåtar 

Sammarin03

Under några dagar den andra veckan i augusti dominerades skärgården av militärer 
då årets stora slutmanöver ”Sammarin03” hölls i farvattnen mellan Göteborg och 
Fjällbacka.

samt min- boj- och ubåtar. Därtill deltog 
även ett antal helikoptrar, flygplan och 
diverse landfordon.

Scenariot har, från att förr haft en uttalad 
fiende från öster, förändrats radikalt. Årets 
manöver riktar sig på försvar mot mindre 

Trots att flera av stridsbåtarna kört i höga 
farter, och kanske ändå värre kört i låga 
farter, och dragit upp mycket sjö har det 
inte rapporterats om några allvarligare inci-
denter. God informering från försvarsmak-
ten har gjort att båtfolket känt till villkoren 
för dessa dagar. Bra skött från båda håll.

Anders Torevi

HMS Visborg. Foto: Hans Schub

Fakta om HMS Visborg 
Längd: 92,4.m.
Bredd: 14,7.m.
Djupgående: 4,5.m.
Deplacement: 2590.ton.
Fart: 16.knop.
Beväpning: 3.st.40mm.allmålskanoner.Besättning: 40.officerare.och.53.värnpliktiga.

terroristenheter som kan komma från alla 
tänkbara håll.

En övning i storleksklass med denna 
övervakas oftast av utländska observatörer 
och så även denna gång. Fjorton  försvarsat-
tachéer från USA, Chile, Finland, Frank-
rike, Indien, Italien, Japan, Nederländerna, 
Norge, Polen, Storbritannien, Tyskland, 
Österrike samt Schweiz besökte Fjällbacka 
7 augusti. Tyckte ni att ni såg okända uni-
former har det alltså sin förklaring. 

Mest spektakulärt var det kanske att se 
HMS Visborg lägga till vid kajen. Att 
lägga ”häcken” till kajen med ett 2590 ton 
tungt fartyg är inte det lättaste. Lite galet 
blev det allt i första försöket men det redde 
upp sig under andra. Med tanke på att det 
för dagen var lågt vatten måste man säga 
att tilläggningen var lite djärv då fartyget 
sticker 4,5 meter djupt. Kan inte varit 
mycket kvar till botten.

Skärgården kryllade av stridsbåtar.  
Foto: Hans Schub
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Det är höst och de första frostnätterna påminner  oss om vad vi 
har att vänta framöver. Sommaren känns mycket avlägsen men 
för bara några månader sedan var det full fart i vårt samhälle. 
En helg som alla kommer ihåg är helgen den 4-5 juli. Det var då 
Mega Wake festivalen intog Fjällbacka, som dessa dagar visade sig 
från sin allra bästa sida med strålande solsken och ett glittrande 
hav. Min egen erfarenhet av sporten Wakeboard är begränsad till 
parabolkanalen Extrem Sports på TV: n. Så jag såg fram emot att få 
se sporten live.  Jag besökte festivalområdet torsdagen den 3 juli. 
Där var stämningen välkomnande, förväntansfull och något nervös, 
vilket var högst förståligt, arrangörerna hade höga förväntningar 
på sig från samhället.    
      
Så började då själva festivalen. När jag kom gående utför Galär-
backen de här dagarna häpnade jag över alla dessa människor 
som var överallt, och då menar jag verkligen överallt. Jag var inne 
på området tillsammans med vänner och vi tillbringade en stor del 
av båda dagarna där. Jag hörde på speakern och såg på tävlingarna 
och pratade med folk, både sådana som jag kände och inte kände. 
Jag förstod att för dem som åker Wakeboard och som lever med 
dessa evenemang och tävlingar är det inte bara en sport utan en 
livsstil. För dem var det en stor fest med prestigefyllda tävlingar och 
kompisar från hela världen. På kvällarna var jag där och lyssnade på 
banden. Festivalen hade celebert besök av band som Lootroop med 
Timbuktu. Jag pratade med några av vakterna som jobbade och 
frågade dem om hur de tyckte stämningen var. De svarade att det 
var lugnt inne på området och det var det också vad jag kunde se. 

Det som slog mig var att det var väldigt få människor som man 
kände igen. Jag hade trott att jag skulle få se många av de entu-
siaster som gjort sina röster hörda före och under denna tillställ-
ning, men så var det inte. När jag under dessa två festnätter satt på 
torget och tittade på alla som liksom jag hade gjort ett besök på 
Acke’s så kände jag att detta som från början hade sagts vara en 
familjesatsning var ett stort FF (föräldrafritt) evenemang. Alla som 

Martin Gustafsson skatate, LoopTroop spelade, Shane Bonifay wakade och vann, publiken trivdes på kajkanten, Greg Necrason kom tvåa och Ola Nygårds tog bilderna

var där mitt i natten vet att det såg ut så. Och de som någon gång 
haft eller varit på FF-fest när det begav sig vet att det är ”skitkul”. 
Och det verkade vara just det alla hade dessa två tidiga mornar på 
Ingrid Bergmans Torg. Skitkul!

Under festivalhelgen var det ca 5000 personer som besökte fes-
tivalområdet. Arrangörerna Megascen AB planerar att arrangera 
en Wakeboardfestival även nästa år och då utöka festivalen med 
sporterna Skateboard och Freestyle Motorcross. Det har i skrivande 
stund inte fattats något beslut om var festivalen kommer att förläg-
gas nästa sommar.

Ettan i tävlingen Shane Bonifay USA, tvåan Gregg Necrason USA 
och trean Jonte Green UK bryr sig antagligen inte så mycket om 
var tävlingarna nästa år hålls. De åker dit där de arrangeras och där 
deras vänner är. Vi hoppas i alla fall att de har fina minnen av bra 
tävlingar i Fjällbacka sommaren 2003.

När helgen var över blev det mycket tyst och tomt. En del kom att 
sakna det liv och rörelse som festivalen förde med sig, andra drog 
en lättnadens suck och kände att de vågade sig ut för att städa upp 
resterna efter toalettbesök, grillfester och allt annat som besökarna 
fört med sig. Vardagen började så småningom gå sin gilla gång, 
men efterdyningarna av den där julihelgen har ännu inte lagt sig.  
– Vad beror det på?

Oavsett vad man tycker om festivalens vara eller icke vara, 
känner jag personligen att alla åsikter positiva som negativa 
måste respekteras och ligga till grund för kommande evene-
mang. Det är svårt att samla alla runt samma begivenheter 
men vi måste försöka mötas  med de erfarenheter vi nu har. 
Men en sak kan vi enas om när det gäller 4-5 juli 2003: 
Vi hade i alla fall tur med vädret!

Rebecca Trehammar
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Ny kabel till  
Väderöarna
Efter ett 10 månader långt strömavbrott 
med sotande och bullrande dieselelverk 
kom det äntligen ström till Väderöarna 
fredag 11 juli kl. 15.00. Beslutet om kabeln 
togs slutligen av Fastighetsverket och det är 
väl ingen djärv gissning att Anders Schön-
beck på Väderöarnas Vandrarhem ligger 
bakom lobbningsverksamheten, riktat 
mot landshövdingen och glesbygdsverket, 
som till slut gav utdelning. 

Kabeln är dryga 10 km lång och går 
denna gång från Florö (den gamla gick 
från Fläskö). Kabeln går över Bockarna, 
ett grundområde på Väderöfjorden, och 
vidare till Storö. Väderöarna har nu 63 
ampere att dela på varav 35 är avsedda för 
Vandrarhemmet.

AT

Fjällbacka Camping  
samlar vidare
Fjällbacka Camping har tillsammans med 
alla gästerna även i år samlat och tagit 
tillvara Pet-flaskor och tomburkar för att 
kunna gemensamt bidraga till Barncan-
cerfonden.

I år blev det insamlade resultatet till sist 
4 206 kronor vilket kan anses enastående 
av vår lilla camping.

Ulf Stiernstrand
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Allt har sin tid, förändringar sker hela tiden och så även 
med Fjällbacka-Bladet. Under de senaste åren har vi 
arbetat med att successivt modernisera tidningen. Den 
respons vi fått på arbetet har varit mycket positiv och vårt 
nästa steg blir att trycka hela tidningen i färg. Detta är en 
kostnadsökande åtgärd och därför fattades beslutet om 
höjning av medlemsavgiften till 130 kronor på årsmötet. 
Då vi inte höjt avgiften på flera år och portohöjningarna 
under denna tid varit rätt stora så hoppas vi att vi med 
dessa 30 kronor ytterligare per medlem även skall klara 
en fyrfärgstidning. Lösnummerpriset kommer f.ö. även 
att stiga. Priset blir 50 kronor.

Att tidskrifter av detta slag trycks i fyrfärg är idag 
standard och varför skall vi vara sämre än andra? Hoppas 
därför att ni håller med oss om att höjningen med 30 
kronor för två nummer är rimlig. 

Då annonsörerna numera får tillgång till färgannonsplats 
kommer även en smärre justering av annonspriset att 
göras.

Redaktionen

Fjällbacka-Bladet i förändring, 
medlemsavgiften höjs något...

Hej på er alla!

Jag heter Peter Almqvist och har sedan 1 september i år tagit över uppsynings-

mannauppgiften på Sjöräddningssällskapets sjöräddningsstation i Fjällbacka. 

Jag har tagit på mej uppgiften som frivillig uppsyningsman, vilket innebär att 

jag gör detta på min fritid. Nytt för Fjällbackastationen, men inte i sällskapet. 

Av de 54 stationerna är det bara 2-3 stationer som har någon fast anställd.

Min uppgift är främst administrativ med rapporter till sällskapet och sjöfarts-

verket mm. Jag ska även se till att stationen fungerar med personal, båtar och 

material. Allt detta kan jag ju naturligtvis inte klara själv, så vi får hjälpas åt efter 

bästa förmåga på stationen. Sjöräddningssällskapet är ju en ideell förening 

och vi är alltid glada när fler personer kommer till oss och vill hjälpa till. 

Verksamheten innebär ju inte bara utryckningsverksamhet utan det finns 

massor av uppgifter på land med material och underhåll av båtarna. Vi är 

idag ett mycket välutbildat gäng med stor sjö- och larmkompetens. Bland 

utrustningen kan nämnas att vi har hjärtdefibrillator ombord till fromma för 

både sjöfarare och människor på land. Jag hälsar därför er alla, av alla åldrar 

och kön, välkomna till oss för att hjälpa till med vår viktiga uppgift, utbildning 

fixar vi efterhand, intresset är viktigast.Med varm hälsning,Peter AlmqvistMobiltel.070-3320102

Ny uppsyningsman på Sjöräddningsstationen
i Fjällbacka

Peter Almqvist. Foto: SSRS
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Oscar Nordblom – Omslagskonstnären 

5 minuter med...

Viktoria Widelius

I våras beslutade Tanums Kultur & 
Fritidsnämnd att tilldela fjällbackatjejen 
Vicoria Widelius Tanums kommuns 
kulturpris. Just nu läser hon upp poäng 
och undervisar i dans, men då och då 
ser vi henne här hemma i Fjällbacka. 
Här hemma har hon har haft kurser i 
showdans och en del kanske känner 
igen henne som simskolefröken.

Namn: Nithia Viktoria Widelius

Ålder: 22 år

Civilstånd: Pojkvännen David Borg

Bor:  I lägenhet i Kristinehamn

Gör: Undervisar på danslinjen på  
Kristinehamns dansfolkhögskola.

Hur många år har du dansat: 18 år.

Vilken dans gillar du bäst: Balett och 
Modern dans.

Dansande förebild: Bara mig själv.

Bästa låt att dansa till: Allt utom 
reaggae och Hipp Hop. 

Vad gör dig glad: Min familj och ärliga 
personer.

Fritid: Jobbar.

Bästa film: Mississippi Brinner

Äter helst: Lutfisk.

Bästa dansminnet: När jag kom in på 
Balettakademin i Göteborg.

Framtidsdrömmar: Att komma in på 
danshögskolan.

Rebecca Trehammar

Oscar Nordblom.  Foto:

– Namnet har jag haft god hjälp av, säger 
Oscar Nordblom med ett skratt. Och det 
är klart, att börjar man måla skärgårdsakva-
rell i Fjällbacka och räknar släkt med både 
Therese och Maj Nordblom och har Karl 
Allan som morbror behöver man väl inte gå 
omkring och förklara sig precis. Men å andra 
sidan är det förstås ett arv som förpliktar och 
en tradition som kan bli en låsning.

Den som har sett Oscars konst under några 
års tid finner, att han nu börjar söka sig 
åt annat håll. I den utställning han hade 
i somras är de vykortsidylliska sommar-
bilderna borta och i stället löser han upp 
landskapet i dovare färger och starkare 
uttryck. Där finns intryck av Lars Lerins 
akvarellkonst men smälta och införlivade i 
egna motivkretsar. 31 år gammal har han nu 
tagit ett stort steg i sin konstnärliga utveck-
ling. Han talar om att det lockar honom 
att börja pröva collageformen och säger att 
Gerlesborgsskolan är en inspirationskälla i 

närmiljön. Utställningarna där ger idéer och 
skaparlust.

Den härliga omslagsbild som Oscar gjort 
för Fjällbacka-Bladet, och som vi tackar för, 
visar att det blir spännande att följa hans 
konstnärsskap. Bildlärare i Hamburgsund 
i all ära, men jag tror att han kommer att 
gå längre!

Tomas Forser
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Recensionerna från de första 
konserterna var inte sed-
vanligt positiva, så det skall 
erkännas att det var med lite 
fruktan i sinnet jag gick till 
Kajen denna underbara som-
markväll.

Efter en varierad inledning 
utan de klassiska örhängena, 
med undantag av Sextiosju 
som för kvällen kom rätt 
tidigt, lossnade det redigt 
runt halvtid. Vi insåg snabbt 
att låtlistan, som efter turné-
starten i Varberg kritiserades 
hårt, reviderats friskt. Änd-
ringar som lade om kursen till en sådan där somrig konsert man 
vill minnas under vintermånaderna. Ulf sade i radioprogrammet 
”Livet är en fest”:

– Folk ska vara glada och nöjda när dom går hem och dom ska ha 
spräckt det där skalet och den här rustningen som vi går och samlar 
på oss i vardagen, det ska ha gått sönder. Det ska bli lite frizon ett 
tag efteråt. 

Så blev det även denna gång. Punktlig start som alltid på senare 
år och nästan tre timmars spelning. Vi får vad vi vill ha.

Lite väl tyst mellan låtarna var han dock. Få kan kommunicera 
med en publik som herr Lundell och därför är jag lite besviken 
på tystnaden under första halvan. Visst var har pratsammare än  
på 1999 års konsert i Lysekil när han inte sade ett enda ord, och 
visst var han underbar i sitt snack om kärleken och sommaren i 
slutet. Visst var vi lyckliga efter Oh la la och Lycklig, lycklig och 
visst var avslutningen med Hon gör mig galen och Rått och roman-
tiskt hundraprocentig men… Med tanke på den starka ”femman” 
1997 och att publiken, kanske på grund av tystnaden, inte riktigt 
var med första halvan, får det denna gång bli en ”fyra”, en stark 
sådan dock. 

Vill tillbaka till Fjällbacka
Latitud Events som arrangerade det hela är mycket nöjda med 
kvällen och Pierre Bengtsson nämner bland annat att Ulf personli-
gen ringde honom dagen efter, tackade för en fantastisk kväll och 
sade att han gärna kommer tillbaka. Då han tagit tillbaka snacket 

Sommarens clou för oss 
medelålders ”rockers” var 
det definitivt och bland 
de 2800 i publiken var det 
inte många under 30, med 
undantag från våra barn 
vilka vi förtvivlat försöker 
få till nya Lundell-fans.

om avskedsturné, är det bara att hoppas. När jag pratar med Pierre 
om framtiden så finns det klara ambitioner att det även kom-
mande år skall bli något eller några evenemang på Kajen. Många 
faktorer finns dock som kan äventyra detta: – Kajens hållbarhet, 
samhällets, kommunens, och polisens inställning och 16 tillstånd till 
som Pierre uttrycker det.

Lite ris till delar av publiken också. Att tycka att det är fantastiskt 
med stora konserter i Fjällbacka på samma gång som man lägger 
sig på ”sniken” med båten utanför är bra magstarkt. Lite väl naivt 
att tro att arrangörerna kan genomföra liknande satsningar med 
skolkande publik. 200-300 på ”sniken” innebär upp till drygt 
80000 i minskade intäkter. Skärpning till nästa gång!

Anders Torevi

Soligt, vindstilla och massor av folk. Foto: Pierre Bengtsson, Latitud Events

Somrigt med Lundell
Kajen - 29 juli 2003
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Recenserat:

Evjagängets 
”Good Old Days”

För tredje sommaren var det tryck på Evja 
Folkets Hus, när Evjagänget presenterade 
Good Old Days – en amatörföreställning 
i Music Hall-traditionen. Produktioner av 
det här slaget visar att vårt behov av enkla 
möten mellan scen och salong är stort och 
inte något som tevesänd Allsång på Skansen 
ersätter.

Föreställningarna i den härliga gamla 
teater- och möteslokalen var utsålda hela 
spelperioden. Här bjuds publiken in och 
får sjunga med i den schlagerkultur som 
alla känner igen. Konferencieren Ulf Zell 
håller ångan uppe med de osvikliga gamla 
greppen – litet konversation med publi-
ken, några kommenderade reaktioner från 
salongen och mycket tjöt mellan numren.

Det mesta är gjort för stunden och mycket 
görs med tekniska brister och dålig tajming. 
Men där fanns två artister som skilde ut sig 
distinkt från de övriga. En åttaårig liten 
kille Nataniel Schneider, som sjöng med 
härlig röst och säker tonträff. Dessutom 
hade han en scennärvaro som gör att man 
blir nyfiken på vad det månde bliva.

Scennärvaro i rikt mått har också Peo 
Göthesson, fritidstrubadur och anställd på 
Mediahuset i Fjällbacka. Han är en duktig 
sångare och en bondkomiker av rang. Som 
det senare framträdde han i ett nummer om 
en Bärfendalare i tygkeps och med kontakt-
annonsbehov och på en dialekt som det var 
ljuvligt att höra. Vi kunde också i början 
av sommar glädja oss åt honom på FFF:s 
årsmöte, där han framförde några låtar men 
dessutom rapporterade om allt vad gott en 
massageapparat kan föra med sig. Vi har 
även hört honom på nyårsafton i kyrkan, 
på Fjällbackakalaset, under Makrill VM 
och på Julmarknaden.

Peo Göthesson skulle kunna göra som-
marsuccé inte bara på Café Bryggan utan 
varhelst efter kusten, där det finns känsla 
för bohuslänska och för filosoferande 
ensamvargar. Han har den rätta förmågan 
att lyssna in sin publik och våga vänta ut 
tillfällena när han får full utdelning på sina 
gliringar och vinklingar. Det är mycket bra 
gjort och garanterat underhållande.

Tomas Forser
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VM i Makrill Mete 2003

Efter 11 år av stigande deltagarantal var det 
i år ”bara” 520 deltagare som ställde upp. 
En minskning som gjorde att alla nu fick 
platser till ”första sittningen” under supén. 
Fisket var även i år klent med ett 70-tal fiskar 
sammanlagt. Segraren fick 7 st, några fick 3 
och 4 men de stora flertalet gick lottlösa även 
i år. Kanske är de senaste årens klena fiske 
orsaken till att juniorsidan minskat rejält. 
Ungarna har kanske inte tålamod att sitta 
två timmar utan fisk år efter år.

Årets segrare blev Ulf Wagnsson som fick 
7 st varav fyra den sista kvarten. Ulf är son 
till Björn Wagnsson som var med att starta 
tävlingen 1992. Björn finns tyvärr inte 
längre bland oss men han log säkert i sin 
himmel när sonen fick ta emot förstapriset. 
Som vanligt höll sig postgänget från Udde-
valla väl framme. Tvåan, trean och fyran i 
samma båt, fyra makrillar var och lagsegrare. 
Strongt gjort!

Värt att nämnas är också vikten på den 
minsta makrillen – 32 gram! Gränsfall på 
enkelt porto på posten. Otroligt liten!

AT

Resultaten 2003

Stora klassen (flest): 
1. Ulf Wagnsson, Stockholm 7st 
2. Gunnar Olofsson, Uddevalla 4st 1.60 kg 
3. Bosse Gustavsson, Uddevalla 4st 1,55 kg

Lag:  
1. Lag lättmetat, Uddevalla 12 st  
2. Hooked on a feeling, Fjällbacka 8 st

Första Makrill: 
Gert-Ove Lindqvist, Uddevalla 

Största Makrill: 
Gert-Ove Lindqvist, Uddevalla 616g 

Minsta Makrill:  
Johan Malm, Göteborg 32g 

Bästa Dam:  
Ulla-Lena Bogesjö, Fjällbacka 2 st 0,8 kg

I år var det 15-årsjubileum för FFF som 
krabbmetearrangör. Det blev i år varken 
rekord i antal krabbor eller i antal delta-
gare, men det blev definitivt värmerekord! 
Värmen gjorde kanske att en del krabbor 
gärna höll sig nere i det svalare djupet. 
De 76 mycket ivriga deltagarna lyckades 
iallafall locka upp 933 krabbor med hjälp 
av räkor, torskhuvuden och diverse andra 
sorters agn. Detta betyder en s.k. ”krabb-
faktor” på cirka 12,3 krabbor per deltagare, 
vilket är det näst bästa, sedan vi började 
föra ”krabbstatistik”. Rekordår var 1997, 
då 64 tävlande fick upp 1242 krabbor, dvs 
19,2 st/person.

Att märka, är att namn som Nathalie 
Aronsson och Linus Oscarsson har  åter-
funnits på  medaljplats i fyra år respektive 
i tre år i rad. Imponerande! Linus resultat 
i år på 63 fiskade krabbor är det det tredje 
bästa, sedan vi började jämföra siffror!

Eftersom tävlingen brukar hållas den tredje 
onsdagen i juli varje år, så är det dags igen 
onsdagen den 21 juli 2004. – Tävlingen 
är öppen för ALLA – för alla åldrar och alla 
nationaliteter,  för åretruntboende såväl 
som för sommargäster och turister. Och 
ALLA får pris, tack vare alla de givmilda 
sponsorerna på orten, som så troget ställer 
upp och skänker så många fina saker och 
tjänster!

Ett stort och varmt tack från arrangörerna, 
Karin Isaksson och Eva Björving, till funk-
tionärerna: 

Till Örjan Torstensson, som ställde upp, 
som mycket uppskattad kommentator, 
prisutdelare mm.

Resultat från 2003 års krabbmetetävling 

Till krabbräknarna Margareta Lundgren 
och Per Björving, vilka som vanligt modigt 
riskerade fingrarna, när de stoppade ner 
händerna i grumliga hinkar.

Till Marianne Nilstoft och Malin Brenk-
lert, som  organiserade det omfattande 
prisbordet.

Om det finns någon, som tycker att det 
skulle vara roligt att vara med i gruppen, 
som jobbar ideellt med krabbmetetäv-
lingen, så anmäl Er gärna till någon av de 
nuvarande arrangörerna. 

Eva Björving

De bästa resultaten i varje klass:

Klass 1 (för barn upp t.o.m. 11 år ) – 
37 deltagare fiskade totalt 364 krabbor

1:a Elina Niklasson 28 krabbor 
2:a Kevin Norderby 25 
3:e Emil Bingdahl 23  

Klass 2 (för ungdomar 12 och 17 år) – 
14 deltagare fiskade totalt 188 krabbor

1:a Linus Oscarsson 63 krabbor 
2:a Nathalie Aronsson 25 
3:e Sara Gustavsson 19

Klass 3 (för vuxna) – 
10 deltagare fiskade totalt 197 krabbor

1:a Bo Fors 36 krabbor 
2:a Eje Borre 32 
3:e Caroline Werner 31

Klass 4 (för barn med vuxens hjälp) –  
15 deltagare fiskade totalt 184 krabbor

1:a Matilda Onkenhout 28 krabbor 
2:a Max Onkenhout 20 
3:e Lova Carlsson 18
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Sommarsummeringar
Sommaren -03 var en fantastisk sommar 
men i juni hade turisterna svårt att hitta 
ut till kusten, det kunde alla samhällen 
konstatera. Efterhand kom vi dock i kapp 
föregående års besökarantal. 

Det har i år varit lugnare i hamnen. De 
värsta partybåtarna varkar ha sökt sig till 
någon annan hamn.

I turistinformationen har Johanna Elias-
son arbetat för andra året i rad. Johanna har 
tillbringat sina somrar i Fjällbacka sedan hon 
var liten och hon trivs fortfarande bra. Malin 
Kristiansson kom hem från Paris och vi hade 
turen att få hjälp av henne. Det är alltid 
roligt att kunna anställa personal som har 
vuxit upp och bor i Fjällbacka.

Karl-Henrik Gustavsson hann även med 
att arbeta några veckor innan han åkte till 
sjöss. 

Tack vare det fina vädret har det varit många 
frågor om badstränder. Tyvärr finns det inte 
längre några badbåtar, men om någon är 
intresserad tror jag att det nu finns underlag 
för att köra det igen.

Det är svårt att få någon som städar 
duschar och toaletter i hamnen. Men i 
sommar har Leif Berntsson sett till att kla-
gomålen var minimala.

Vi kommer att minnas sommaren -03 
för värmen och alla glada besökare. En 
holländsk familj hade valt mellan Italien 
och Sverige. Mamman ville inte ha det 
för varmt och de valde Bohuslän. De kom 
mitt i värmeböljan. Deras bästa minne var 
att se sälarna och få andas frisk havsluft på 
Väderöfjorden. Men de var förvånade över 
att man kallade Sverige ett kallt land.

Nu ser vi fram mot sommaren -04. Vi ska 
under året satsa på att skapa en kunskaps-
bank om vår kommun. Det är TanumsTurist 
som står bakom detta projekt och det är vi 
glada för. 

Besökarna söker mer kunskap och är mer 
intresserade för varje år. Det gäller att kunna 
möta deras krav och visa dem alla smultron-
ställen vi har.

Vi har det trångt, men till nästa sommar 
ska man det finnas tillgång till Internet i 
turistinformationen.

Att paddla har blivit mycket populärt. Det 
är ett lugnt och enkelt sätt att se skärgården. 
Man kommer otroligt nära naturen och kan 
varva ner. Vi har köpt några kajaker till och 
har nu även en tvåmanskajak att hyra ut.

Susanne Granqvist
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Banan
Enligt golfklubbens långtidsplan sker 
ständigt förbättringar av banans skötsel. 
Dräneringar och dressningar av fairways, 
och nya klipprutiner, har förstärkt intrycket 
av en välskött golfbana. 

Fjällbacka GKs stora problem är green-
erna. Flera av dom är sena i säsongsstarten 
och på sikt måste de byggas om. Modernt 
uppbyggda greener klarar av det kraftigt 
ökade spelslitaget och kräver inte samma 
mängd kemiska bekämpningsmedel. Sty-
relsen har beslutat att fyra greener per år 
skall byggas om.

För att öka säkerheten på banan kommer 
damtees på 6:e och 7:e hålen att flyttas fram 
och 16:e måste tyvärr kortas med cirka 30 
meter från gul tee. 

Juniorsatsning
Kommande säsong kommer klubben att 
göra en större satsning på juniorsidan 

Resultat 

KM 2003
Foursome D:  Carin Ernby & Rebecka Ehn
Foursome H:  Patrik Framme & Marcus Erkenstam
D Jr: Carin Ernby
D Sr: Lotta Öjeskär
D 40:  Christina Malmsjö
D 50:  Renske Silfverskiöld
D 60:  Inger Lundberg

Fjällbacka Golfklubb
Ny ordförande
Vid årsmötet den 7 juli avgick Erik Järund 
som ordförande och ersattes av Kenneth 
Orrgren. Kenneth har en gedigen idrotts-
bakgrund bl.a. som ordförande i Frölunda 
Hockey i tio år och St. Jörgens Glofklubb. 
Efter många år i byggbranschen är han nu 
VD för Göteborgsoperan.

Kenneth Orrgren. Foto: Arne Sandelin

riktad mot både kommuninnevånare och 
sommarspelare.

Tävlingar
Herrarnas elitlags degradering till div III 
blev bara ettårig. Riktigt bra spel gav ome-
delbar retur till div II. Vi gratulerar!

Hans Lundberg

H Jr:  Nils Olsson
H Sr:  Tomas Järund
H 35:  Björn Hugosson
H 45:  John Sandersson
H 55:  Hans Lundberg
H 65:  Åke Hugosson
H 75:  Stenart Markert

Mästarnas Mästare 2003
Hans Lundberg

Hummergolfen
A-Klass
1. Tomas Järund/Lars Jacobsson, FjGK
2. Fred Nyman/Thomas Nyman, FjGK
3. Niklas Welander/Robin Olsson FjGk

B-Klass
1. Caroline Ekman/ Sarah Ekman, FjGK
2. Gerd Lundberg/ Gunnel Stensjö, FjGK
3. Anders Folkesson/Birgitta Folkesson, FjGK

Open
Tomas Järund/ Lars Jacobsson 70 bto
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Året som gick innehöll för SSN: s del inga 
andra arrangemang än de traditionella 
årliga tävlingarna. 

Den första tävlingen var Högsommarre-
gattan, som hade flest deltagare och som i 
år också hade ett antal gamla vackra träbå-
tar med i tävlingen. Detta var ett mycket 
uppskattat och trevligt inslag, som säkert 

Ett mellanår 
för SSN

väckte en del minnen till livs bland gamla 
SSN: are. Som vanligt var det annars bara 
jollar som deltog på högsommarregattan. 
Något färre jollar än tidigare ställde upp 
och tyvärr saknade vi en del SSN:are bland 
deltagarna. Både Optimistseglarna och 
framförallt våra Laserseglare har minskat i 
antal i klubben. Det ligger ett antal jollar 
nere på slipen, men de kommer tyvärr 
alltför sällan ut på sjön.

Den för SSN ganska unika Lystävlingen 
som ersatt den gamla Augustiregattan 
har också minskat i antal deltagare. Det 
kommer nästan inga seglare utifrån, så i år 
blev det en ren klubbtävling, som vanns av 
Daniel Uttgren i en Laser.

Valö Runt, var egentligen tänkt som en 
tävling för dem som gått i seglarskolan 
under året, men som har blivit väldigt 
populär även bland andra klubbmedlem-
mar. I år deltog förutom optimistjollar även 
ZOOM 8, Laser standard, Laser Radial, 
E-jollar och Mirror-jollar. Att segla runt 

Valö kan ju tyckas vara ganska enkelt, 
men vindvriden i sundet mellan Valö och 
Hjärterö är mycket besvärliga och där har 
många seglat in i ”bleget”. Valö Runt vanns 
suveränt av Victor Västernäs

Vi i SSN kämpar vidare med den gamla 
fina distanskappseglingen Väderöarna 
Runt, som är vår enda riktiga kölbåtstäv-
ling, men som tyvärr inte har mer än ett 
tiotal tävlande. I år var det svåra förhål-
landen med vindstilla under starterna på 
morgonen. Detta missgynnade naturligtvis 
de båtar som startade tidigast. De blev 
ikappseglade av de större båtarna redan 
på väg ut mot Sotens Svartskär och hade 
naturligtvis ingen chans när sedan vinden 
ökade. Totalsegrare av Väderöarna Runt 
blev Lars-Erik Granquist i sin CB 370. 

Varje år har vi ett Match-Race med 
optimistjollarna, där alla åldrar tävlar mot 
varandra i en utslagstävling. Det är väldigt 
populärt bland barnen att se mamma eller 
pappa segla optimist.

Tävlingen arrangeras av våra seglingslä-
rare och det slutar ofta, precis som i år då 
Björn Strömberg vann, med att någon av 
seglingslärarna vinner. 

Tävlingsmässigt är det våra sommar-
seglande syskon, Amanda, Mathilda och 
Victor Västernäs som haft de största fram-
gångarna. De har varit ute i världen och 
representerat Sverige på EM och NM med 
fina placeringar. Amanda och Mathilda 
seglar den nya populära båttypen ZOOM 
8 och Victor seglar E-jolle.

Övriga resultat hittar ni på vår hemsida 
www.fjallbacka.com/ssn

Åke Billberg
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Båtar från tre århundraden
Robåten Rank, byggd 1896, segelsnäckan 
Josefina, byggd som SSN: s utlottare 1958, 
systerbåten Mona byggd 1959 och nybyg-
get Mamsell, seglade en bana innanför 
Valö. Vem som kom först kunde inte 
utrönas, eftersom seglarna hade en annan 
uppfattning än seglingsnämnden om var 
mållinjen befann sig. Det viktigaste var 
väl inte heller att komma först, utan att 
visa upp fyra vackra båtar från tre århund-
raden.

Träbåtsseglingen tillbaks i Fjällbacka

De spririggade båtarna försvann från kapp-
seglingsbanorna under 1960-talet, efter att 
ha varit en viktig del av Fjällbackas som-
marliv under minst fyra årtionden.

Arbetsbåten
När fisket motoriserades blev en hel del 
gamla små fiskebåtar omoderna. På en 
bild från Mörhult 1929, ”Robåt med två 
staksegel” kan man se hur fiskebåten såg ut 
från 1850 och framåt – det sägs att de mer 

Tre århundraden, sommaren 2003: Närmast 
kameran ”Mamsell” byggd 2003. Mitten 
”Mona” 1959. Längst bak: ”Rank” 1896

Fritidsbåten
Båtarna förändrades till att bli rena nöjes- 
och kappseglingsbåtar. Ett fint exempel är 
bilden på Linus Bohlin och hans två gastar 
Kenneth Johansson och Yngve Nordenholt. 
Klädsel slips och kavaj.

”Mörhultsbriggen” eller ”Tosejlarn” som den 
också kallades. Henrik Andreasson och Alfred 
Andersson i Mörhult 1929.

Nostalgiska gubbar
Under de senaste tio åren har ett antal 
traditionalister letat upp de gamla Fjäll-
backabåtarna och faktiskt har vi även tre 
nya. Ytterligare två nybyggen är på gång. 
Spririggade båtar från Danmark, Norge och 
norra Bohuslän, samlas varje år i augusti i 
Limfjorden och seglar VM i Sjektesejlads. 
Mer än 60 båtar deltar och – tro det eller 
ej - SSN 18 från 1958 har vunnit klassen 
”Smakker små” två år i rad!

Kappseglingsbåten
Toppen på utvecklingen av Robåten till 
kappseglingsbåt är 1954 och 1955-års 
utlottningsbåtar. Gustav Johansson, känd 
båtbyggare på Orust, kom upp till Fjäll-
backa och mätte de gamla båtarna och 
resultatet blev en osedvanligt vacker båt. 
Titta på Karl-Otto Bohlins SSN 15 och 
njuuut! Bertil Engdahl

Söndagssegling med ”Stormfågel” i finkläder 
runt 1950. Yngve Nordenholt, Kenneth 
Johansson och vid rodret Linus Bohlin.

Sommaren 2003 återupptogs den 
gamla traditionen att segla med 
spririggade snäckor och robåtar i 
Fjällbacka.

moderna Fjällbackaborna lite föraktfullt 
kallade typen för Mörhultsbrigg. Det var 
dessa båtar som var grunden för robåten 
som kappseglare.

Karl-Otto Bohlins ”SSN 15”

”SSN 18” Per-Oscar Carlsson, Edsvik
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Fjällbackas duktiga 12-årsgäng

Pojkarna – P12
Laget har deltagit i olika cuper och seriespel, där det gått 
mycket bra. Eftersom vi har en liten trupp så har vi fått låna 
spelare från Tanum, Grebbestad och vallen. De har varit till 
stor hjälp. Tack alla killar som hjälpt oss! I år segrade man 
som första fjällbackalag i Bullarcupen, efter en stor kämpar-
insats från både killarna och hejande föräldrar. 

Mellan cuperna fick vi oss ett ordentligt och lärorikt 
träningspass här på hemmaplan av ÖIS-tränaren Sören 
Börjesson.

Färgelandacupen med 23 lag (P 12 lag) var en stor tur-
nering som tyvärr slutade med förlust i b-slutspelsfinalen. 
Vi klarade att spela oavgjort mot de lag som vann hela 
turneringen. Vår grupp bestod av: Munkedals IF, IFK 
Kristinehamn, Fjällbacka IK, Väster IF, Mariedals IK och 
Kråkeröj IL.

Sista turneringen för året var Höstrusket i Brastad där 
laget slutade trea av 16 deltagande lag. Vi vann gruppen 
och kvartsfinalen men förlorade tyvärr mot Hunnebostrand 
i semifinal. Tredjeprismatchen vann vi mot Svenshögen.

Hoppas på en bra fortsättning med förstärkning från något 
håll eftersom det nästa år blir stor plan med 11-mannalag 
och då räcker inte vår lilla trupp till. Tack för i år killar och vi 
alla tackar Kaj för vår avslutning med middag på Galären!

Caroline Juliusson, Lagledare

Flickorna – F12
Fjällbackas Flickor 12 har genomfört en fin fotbollssäsong 
med seriespel, cuper och ett uppskattat träningsläger. 

Tjejerna är alltid lika pigga och flitiga och har under det 
gångna året visat prov på så väl kämparglöd som laganda.

Laget har spelat till sig både vinster och förluster, i några av 
våromgångens matcher fick tjejerna känna på hårt motstånd, 
men tjejerna var revanschsugna så under höstomgången 
fick alla lagen de mötte känna på ett tufft och svårslaget 
Fjällbackalag. 

Tjejerna skall också ha en eloge för att de utan alltför 
mycket gnäll klarat att samsas om de sju platserna ute på 
fotbollsplan. 

Fjällbackas F12 är en sammanslagning av 10, 11 och 
12-åringar. De är få i varje årskull fast blir många tillsam-
mans och det bådar gott för fortsatta framtida tjejlag i 
Fjällbacka.

Ann Gravander, Tränare

Övre Raden: Fredrik Lundälv, Josefine Engelbrektsson, Sara Norén, Maria Toreld, 

Caroline Alfredsson, Malin Wetterlind. Helene Karlsson och Ann Gravander 

Nedre Raden: Linda Gravander, Diana Svanberg,Louise Benjaminsson, Emma 
Noren, Erica Plate, Ida Benjaminsson och Tina Fjällström 
Liggande: Emelie Leandersson och Charlotta Klevedal

Saknas på bilden: Yolanda Grunewald

Övre raden: Kaj Nilsson (tränare), Terje Hugosson, Klas Gustavsson, Jonas Plate, 
Andreas Ekström, Tim Fjällström och Erik Spindel (tränare)  
Nedre raden: Daniel Andersen, Joel Torstensson, Alexander Ekström, Rasmus 
Brandt och Alfred Sävervall





Guldgrävarpengar skapade framgångsrik kappseglare

År 1896 fick Leonard Johansson, Kungsviken, Orust en beställning från Fjällbacka. Det var Aron på Bergets son, 
som tyckte att pappa behövde en rejäl båt. Sonen hade tjänat pengar på att frakta folk på Yukonfloden under 
guldruschens glada dagar. Båten blev snabb, rank och välbyggd och döptes till Rank. Aron använde Rank i många 
år för fiske i Fjällbackaskärgården som en kombinerad rodd- och segelbåt. 

Med tiden fick dottersonen Arne Fredlund vara med och när Arne senare ärvde båten, så förändrades den efter-
hand till att bli en ren segelbåt. Djupare köl, mer barlast för att kunna bära den högre riggen, toppseglet direkt på 
en hög mast istället för på lös toppstång – allt medverkade till att seglingsegenskaperna förbättrades. Orsaken till 
att Arne och de andra robåtsseglarna gjorde detta med sina båtar var naturligtvis att man ville vara snabbast på 
kappseglingarna. Rank var snabb och seglades väl. Andra robåtsseglare var Johan och Ragnar Fjällström med Lätt, 
Ragnar och David Setterlind med Plejad, Sandersson med Staten, Linus Bohlin med Stormfågel, Lennart Svenson 
med Sydia och Folke Karlsson med Nordia. Man hade flera seglingar om året i Fjällbacka då mellan fem till tio robåtar 
kunde ställa upp. Man tävlade om olika vandringspris och man seglade i Grebbestad och Bovallstrand, men fram 
emot 1960 avtog intresset. Under den här perioden hade man 18 lottbåtar och den sista lottades ut 1958. 

Efter Arne Fredlunds död såldes båten, som en av de sista Robåtarna och man trodde väl att en epok var över. Men 
nu har Lennart och Stig-Arne Fredlund köpt tillbaks den gamla damen som återigen seglar i Fjällbacka.

Bertil Engdahl

Foto: Hans Schub 2003


