


Eget hus i Fjällbacka!

annons 

Fyra km från Fjällbacka centrum på ett underbart naturskönt område som heter Norra Backa, kommer vi nu att bygga nya 
vackra hus i bohuslänsk arkitekturtradition.

Området ligger vid Anråsälven mitt emellan Fjällbacka Golfbana och Tanums Golfklubbs bana i en vacker dalgång med alla 
tomter i söder- och västerläge. 

Fjällbacka samhälle med hela dess utbud av service och nöjen ligger inom bekvämt avstånd. Sveriges vackraste skärgård med 
tusentals öar väntar därutanför!

Husen kommer att bli 80 kvm stora, med tre sovrum och med ett vardagsrum som är öppet upp till nock. De har alla 
bekvämligheter såsom diskmaskin, torkskåp och tvättmaskin. Husen är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet 
och kommer att levereras helt färdiga till nästa vår. De byggs av Animonhus från Henån på Orust vilket borgar för bästa 
kvalitet och anpassning till det bohuslänska klimatet. Den lägre etappen av området är precis färdigbyggd och slutsåld. Vi 
kan därför visa kvaliteten på husen i vårt visningshus som vi fått låna från en av de nya ägarna. Vill Du hyra ut Ditt hus när 
Du inte själv är där, finns en organisation på plats som tar hand om uthyrning och annan service. 

Du kan naturligtvis själv välja hur Ditt hus skall utrustas och färgsättas. Vill Du ha ett helt annat hus från Animonhus kan vi 
ordna det också, så länge det stämmer överens med områdets karaktär. 

Priser från 1 490 000 till 1 620 000 kronor för friköpt tomt med nyckelfärdigt hus. Endast pantbrevs- och 
lagfartskostnad för tomten tillkommer! 

Tanums Golfklubbs bana ligger på promenadavstånd (800 meter) från området och Fjällbacka Golfklubb ligger på en drivers 
(Tiger Woods!) avstånd på andra sidan Anråsälven. För de som köper hus och så önskar, ingår medlemskap för två personer i 
Tanums Golfklubb!

Till de första köparna av hus kan vi fr.o.m. nästa sommar dessutom erbjuda båtplats för motorbåt och del i sjöbod vid 
Bräcke hamnanläggning 1 500 meter från området! 

Sparbanken Tanum, som har kontor i Fjällbacka, har ett färdigt finansieringsförslag för Dig som köpare. Vi berättar mer om 
detta när Du besöker oss!

Du som redan känner Fjällbacka och dess omgivningar vet hur stor efterfrågan på fastigheter är och hur prisnivån har 
skjutit i höjden. Nu har Du eller Dina vänner eller barn en unik möjlighet att på ett underbart vackert område köpa ett 
kvalitetshus. Och som förhoppningsvis också skall visa sig vara en riktigt god investering!

Försäljning genom:

Box 15, 450 71 Fjällbacka
Tel: 0525-327 55 • Fax: 0525-359 07
annika.bohusmaklaren@telia.com
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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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Läs mer om ”Bengts Breda Bilder” på sid 25 

Ledare

Förra numret innehöll en del dystra 
betraktelser om nutid och framtid. Men vi 
har också en hel del, som vi kan vara glada, 
tacksamma och inte minst stolta över. Till 
att börja med bör vi vara tacksamma för 
alla företag i samhället, de medelstora på 
upp till 90 anställda och de små med två 
eller tre anställda och enmansföretagen. 
Det lönsamma och miljövänliga kräft-
burfisket, som kan jämfö-
ras med det olönsamma 
utsjöfisket i Grebbestad 
och Hamburgsund. Läs 
gärna på sidan 12 om 
Tanums Innovationcen-
trum, en satsning, som 
har sitt ursprung i projek-
tet ”Fjällbacka 2000”. 

Apropå satsningar, så finns 
det åtskilligt frivilligt som 
utförs i vår by. Frivilliga 
insatser inom sporten 
genom FIK, Fjällbacka Golfklubb och 
SSN, och fisketävlingar i makrillmete, 
krabbmete och spinnfiske. Frivilliga åta-
ganden inom sjöräddning och brandkår, 
och egen församling sedan 1995. Som-
martid anordnas två stora evenemang, 
som fått både ros och ris. De kan nog inte 
jämföras med gamla tiders badorts- och 
idrottsbasarer, men två saker har de ändå 
gemensamt med sina föregångare: De väl-
komnades av ungdomarna och de tog bara 
två helger i anspråk. Dessemellan återställ-
des lugnet. Så har vi samhällsföreningen, 
som varje gång drar c:a 100 deltagare dvs. 
10% av befolkningen. Skulle Stockholms 
politiker få en sådan uppslutning vid en 
informationskväll, så skulle väl inte ens 
Globen räcka till. Våra egna politikers 
insatser får vi inte glömma, och inte heller 
vår egen förening med 950 medlemmar. 
Ibland undrar jag, hur befolkningen kan 

räcka till för allt detta. Vi har nog en hel 
del att vara stolta över.

Visst blir det mörkare, när tre affärer slår 
igen på kort tid. Men kanske är det bara 
slumpens skördar att ägare går i pension 
och att det inte fanns några unga, som ville 
ta vid. Det har hänt förr att ungdomar 
tröttnat på staden och jäktet och sökt sig 

hem och letat efter något 
lämpligt att ta sig för. 
Några släckta fönster behö-
ver inte vara en katastrof. 
Apropå fönster, så är det 
trevligt när delårsboende 
låter det vara tänt ett ljus i 
fönstret, när de reser.

Lite mer dyster blir jag, när 
jag tittar på bostadsbyggan-
det. Veddeberget i all ära, 
men vem har råd att flytta 
dit? Och vad kommer det 

att kosta att bo på Kyrkskolan och Håke-
backen? När skall byggandet börja där? 
Är dessa bostäder ämnade för ungdomar 
och barnfamiljer? Jag tror att vi behöver ett 
hyreshus till med billiga bostäder, annars 
blir det visserligen inte arbetsbrist, men de 
anställda bor någon annan stans och får 
pendla till Fjällbacka, trots att de gärna 
vill flytta hit. Vi har åtta representanter 
i kommunfullmäktige. Har ni någon 
samverkan för Fjällbackas bästa? Och har 
ni skaffat några garantier för att TIC får 
stanna kvar i byn?

Det blev många frågetecken på slutet, men 
glöm för den skull inte allt vi bör vara 
tacksamma för. 

Glad och sjön sommar.

Anders Järund

Hur mörkt är det egentligen...
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I detta nummer:

Bli medlem i FFF
Årsavgift: 130 kr och du får två nummer  

(numera helt i fyrfärg) av Fjällbacka-Bladet i brevlådan

Anmälan till: John Johansson 
Fyrmästargatan 10, 450 71 Fjällbacka • Tel: 0525- 317 56 
sko-john@telia.com • eller via:  www.fjallbacka.com/fff

Föreningen för Fjällbacka 
sommaren 2004
Årsmöte
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 6 juli kl. 19.00 i Församlingshemmet. Vi bjuder på 
kaffe med ”doppa” och därefter kommer vissångerskan Margaretha Johansson på Bônn 
att underhålla oss en stund. Hjärtligt välkomna.

Årsavgiften 
Ni som är medlemmar i denna förening och därför får tidningen hemskickad till er: I 
kuvertet ligger ett inbetalningskort för verksamhetsåret 2003-04. När du betalt avgif-
ten, som från och med i år höjts till 130 kr, har du också betalt för julnumret 2003 och 
sommarnumret 2004.

Fjällbackakväll
En Fjällbackakväll anordnas också i år. Det blir Föredrag av Karl Allan Nordblom, som 
berättar om skärgården, med utdrag ur sin nyutkomna bok. Plats: Församlingshemmet. 
Tid: Tisdag den 13 juli kl. 19.00. 

Stora krabbmetetävlingen
går av stapel onsdagen den 21 juli kl 14.00. Anmälan vid Promenadbryggan fr o m kl. 
13.00. Välkomna stora och små.

Du som köpt Fjällbacka-Bladet
Är du intresserad av att stödja vårt arbete för Fjällbacka, både att skapa nytt liv i sam-
hället och att bevara traditioner och kultur. Då kan du hjälpa oss genom att gå med i 
vår Förening För Fjällbacka. Du får två nummer av denna tidning på posten, ett till jul 
och ett till midsommar. Tala med någon i styrelsen, eller skicka in 130 kr till postgiro  
41 03 18 – 0. Kom ihåg att skriva namn och vinteradress på blanketten.

FFF stöder i år 
ekonomiskt Fjällbackaflaggorna och flaggparaden, Tanums Turist i Fjällbacka, brygg-
dansen, Skärgårdens dag, ny trappa till Församlingshemmet, Ljudanläggning till FIK, 
nya Optimistjollat till SSN, turistbroshyr och monterplats vid turistmässa i Oslo via  
Samhällsföreningen.
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Från kommunen
sammanställt av Anders Järund

• Folkmängden i Tanums kommun ökade 
med 78 personer till 12 288 under 2003. 
Även i Fjällbacka ökade befolkningen och 
här med 10 personer till 987. Uppgifterna 
har lämnats av Peter Berntsson kommun-
kontoret och Nils Kristensson i Nordby.

• Enligt tidningen Äffärsvärldens under-
sökning av olika regioner, har området 
Strömstad-Tanum den tredje högsta 
tillväxten i landet

• Kommunen är tveksam till placering av 
vindkraftverk på Persgrund. Yrkesfiskarna 
tror, att en vindkraftpark här, stör fisket.

• Elevantalet i Fjällbacka kommer att gå 
ner de närmaste åren framöver.

• Kommunen gick plus 5,8 miljoner 2003. 
Ett bättre ränteläge och ökad skattekraft 
anses vara orsaken.

• Kommunen kultur- och fritidsnämnd 
önskar öppna ett IT-kafé i Fjällbacka.

• Olika förslag om, var ett Ingrid Bergman-
museum skall kunna ligga, har förts fram. 
Bl.a. Ingrid Bergmans torg, Badis, Badhol-
men, Veddeberget och Järnboden.

• Länsstyrelsen kritiserar kommunen för att 
tillåta att sk. ”kontor” i form av sjöbodar 
på Skäret omvandlas till fritidsboende. Rolf 
Hermansson (c) anser att det viktigaste är 
att kajen mitt i området är tillgänglig för 
allmänheten.

• Avgiften för parkeringstillstånd för som-
maren höjs till 500 kr.

• Ett plank, har olovligt uppförts vid en 
sjöbod i Fjällbacka. Ägaren skall ta ner 
planket eller böta 15 000 kr.

• Boende i Källvik protesterar mot kom-
munens planer på att göra en småbåts-
hamn här.

• Nya säkerhetskrav för lekplatser får till 
resultat att antalet lekplatser måste mins-
kas. Kommunen har frågat föreningar om 
de är intresserade av att ta över.

• Tanums kommun har bedömts av Göte-
borgs Universitets Kommunforskning. 
Tanum beskrevs som en vänlig kommun, 
med en viss tendens till bypolitik.

• På kemikalieinspektionens hemsida finns 
en lista på giftiga men på västkusten god-
kända båtfärger. Extremt giftiga är sådana 
som innehåller koppar eller irgarol.

• Dyrare gymnasieplatser i andra kom-
muner och den egna gymnasiesatsningen 
kan spräcka budgeten för undervisningen. 
Detta kan leda till att elevers val måste 
styras.

• Efter ett avhopp av kd-ledamot blir 
Margaretha Berndtsson, vår präst, åttonde 
ordinarie ledamot i kommunalfullmäk-
tige från Fjällbacka.

Från grannorterna
Hamburgsund

• Den nya Saltskärs Kärring sattes på plats 

i november. Hon får tillsvidare sällskap med 
den 121 år äldre kärringen.

• Folkets Hus fyller 100 år i år. Samtidigt 
kan man glädjas åt att orosmolnen för 
ekonomin har skingrats, sedan kommunen 
beslutat om bidrag.

• Kommunen ställer ut planerna för Skäret 
i Hamburgsund.

• bottna församling blev den tredje mest 
generösa i Sverige med 59,8 kr i kollektbös-
san per kyrkobesök.

grebbestad

• Torget intill hamnen har i vinter förstärkts 
och skall i sommar kunna anvädas igen.

bullaren

• Ekobyn i Kampetorp kan komma att 
utökas med 10 bostäder.

• Ekoanläggningen Tingvalls Eko, bestå-
ende av konferensanläggning, ekologisk 
trädgårdsodling och kafé med ekologisk 
energiförsörjning, planerar att utvidga.

tanumsHede

• ExtraFilm samarbetar med Vodafone om 
fotokopior direkt från mobiler.

• Ulf Dittmer blev kyrkoherde i Tanums 
pastorat, trots protester från en grupp, som 
önskade Barbro Alvring, tidigare komminis-
ter i Grebbestad.

• Bröderna Ulf och Ingmar Andersson har 
köpt Tanums Teleport och önskar göra 
företagshotell av det.

• En fjärrvärmecentral byggs i Tanums-
hede. 

7 juli  
Per Filip och Per Martin 
sjunger ”Sånger vi minns”.

14 juli  
Maria och Helena Henriksson 
fiol och sång, Per Weist piano.

21 juli 
 Cecilia och Christina Sävervall 
sjunger, Carl-Emil Lindberg 
sjunger och spelar piano.

28 juli  
Ragnhild Pettersson, orgel och 
piano.

Ej fastställd datum 
 Curt-Erik Holmqvist och Cecilia 
Thoor. Tid meddelas senare.

Musik i sommarkväll
Onsdagar kl 20.00
Fjällbacka kyrka
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Kyrktrappan
av Margaretha Berndtsson, vår präst

Anders Järund lämnar över klubban till Fjällbacka kyrkoråds nye ordförande Leif Hugoson. 
Övriga i kyrkorådet fr. v. Nils Karlsson, Inger Andersson, Karin Gustavsson, Karl Einar Johansson, Gertrud 
Andersson, Margaretha Berndtsson, Nils Christensson, Ulla Odin och Viola Kahlman 

	 	

LEGALA NOTISER 
1 maj 2003 – 30 april 2004

Dags att vända utvecklingens ”Den moderna tröttheten”. För hundra 
år sedan fanns det andra uttryck för symptomen. Själv lever jag i ett 
virrvarr av tankar,och intryck, som kommer och går.

Någon tror säkert inte att jag börjat i tid med detta kåseri. Men 
redan i december, januari skriver jag ner mina funderingar och när 
det är dags att formulera det hela blir det mycket rörigt. Tänk på alla 
intryck vi får via massmedia och möten med människor. Vi hinner inte 
”smälta”, ta till oss alla budskap och oroande rapporter om vad som skadar 
barn, unga och förvillar oss. Det har talats om Livskunskap som ett ämne i skolan. I nästa 
andetag kommer det ett motbud. Vilka värderingar skall finnas med och vad kan vi enas 
om? Naturligtvis föll det ämnet.

Hur mycket engagerar frågorna om nedläggningar av vårdavdelningarna i Strömstad eller 
akuten i Uddevalla sjukhus oss? Plus allt annat som i smyg lagts i malpåse. Och hur fungerar 
det med den frysta maten som många tror att äldre skall kunna värma i mikrovågsugn. Jag har 
levt väldigt nära många äldre människor och det är mycket som inte fungerar i ensamheten 
som skrivbordsproducenterna tänkt ut.

Verkar jag trött och sliten, så är det så. Från tredjedag Jul till dags dato har jag fått möta 
många människor i svåra situationer. Så lite man vet om hur liver gestaltar sig! Det tar sina 
vägar och bara blir. Ibland är det dumt att man inte får facit förrän efteråt.

För en gångs skull hade Margaretha börjat planera för ett lugnare tempo. DÅ kom chocken: 
– en hyreshöjning på 2000 kronor per månad”. Nu tror en del att en präst bor väl gratis. 
Svar: Nej! Och jag har aldrig erhållit bidrag av något slag. Mina framtidsplaner får alltså lösas 
betydligt tidigare än jag tänkt. Prästgårdarnas hyra har fungerat med marknadsmässig hyra 
för viss del av bostaden och en offentlig del med expedition, arkiv m.fl. utrymmen.

I de fyra prästgårdar jag bott i har jag haft åtskilliga vigslar, en del dop förutom alla besök 
för enskilda samtal och mängder av grupper och sammanträden. Nåväl, det finns inget 
krav numera att bo i prästgården men jag har i regel tyckt att det fungerat bra. Var sak har 
sin tid!

Nu har jag en lång resa framför mig: 1-10 juni ”Kyrkor och tro på Nordkalotten”. Hela 
Nordkalotten har öppnats för kyrklig verksamhet och för besök i länge stängda områden.

Tills vi möts igen:  
Gud med oss och låt oss tänka gott om varandra. 

Födda:
	13	juni	 Leo,	son	till	Johan	Montell	
	 	 och	Kim	Degerman

	 1	juli	 Hugo,	son	till	Christian	
	 	 Bergström	och	Frieda	
	 	 Schmidt-Bergström

	19	sept	 Oscar,	son	till	Per-Johan		
	 	 Åkerberg	och	Magdalena		
	 	 Schwartz-Åkerberg

	 31	okt	 Albin,	son	till	Daniel		
	 	 Nyström	och	Ida	Hedström

	25	febr	 William,	son	till	Jörgen		
	 	 Eklund	och	Monica	Borg

	 4	apr	 Elon,	son	till	Peter	Engberg		
	 	 och	Gisela	Sigefjord-Engberg

Vigda:
	31	maj	 Anders	Karlsson	och		
	 	 Carina	Wetterlind

	 7	juni	 Charles	Konradsson	och		
	 	 Heléne	Johansson

	 23	okt	 Peter	Engberg	och	
	 	 Gisela	Sigefjord

	 10	jan	 Imed	Ghedir	och		
	 	 Carina	Svensson-Ghedir

	 28	apr	 Per-Olof	Karldén	och		
	 	 Christina	Karldén

Döda:
	 7	maj	 Gulli	Lejerstedt	89	år

	22	juni	 Ragnar	Fjällström	92	år

	23	juni	 Lennart	Svensson	80	år

	 20	juli	 Helmi	Henriksson	90	år

	19	aug	 Ester	Nilsson	82	år

	30	aug	 Margit	Kennerland	73	år

	 9	dec	 Majner	Bohlin	83	år

	 26	dec	 Ulla	Viktoria	Odin	76	år

	 31	jan	 Villy	Lilja	73	år

	17	febr	 Annie	Olsson	82	år

	19	febr	 Bertil	Holmberg	77	år

	3	mars	 Svea	Andersson	90	år

	6	mars	 Lennart	Andersson	88	år

	 12	apr	 Ingegerd	Andersson	75	år

	 14	apr	 Karin	Axelsson	82	år

	 26	apr	 Lawrence	Victor	93	år

Endast	uppgifter	kända	för	pastors-
expeditionen	har	kunnat	tas	med.
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Samhällsföreningen
av Hans Schub, ordförande

Årets	 vårmöte	 samlade	 färre	 medlemmar	 än	
på	 länge.	Bara	ca	20	personer	tyckte	det	vara	
mödan	värt	att	delta	i	mötet.	Dålig	marknads-
föring	 eller	 sviktande	 intresse	 för	 de	 frågor	
samhällsföreningen	driver	–	detta	får	styrelsen	
fundera	på	till	nästa	möte.	

Det var synd eftersom dagordning inne-
höll flera viktiga utvecklingsfrågor. Sedan 
valberedningen omvalts (Rebecka Treham-
mar och Anders Torevi) redogjorde styrel-
sen genom Knut Hagman för dagsläget i 
projektet Ingrid Bergmans minne. Knut 
öppnade med att uttrycka sin besvikelse 
över en artikel i tidningen Bohusläningen 
i vintras. Den antydde att kommittén som 
Knut arbetar för förespråkade en rivning 
av fastigheten g:a Konsum, nuvarande 
Järnboden och Mässen, för en byggnation 
av ett Ingrid Bergmanmuseum. Detta var 
helt missvisande och tvärtemot vad kom-
mittén avsåg. Istället hade blickarna riktats 
mot Badisfastigheten och den kommunala 
tomten under. Arkitekten Stefan Werner 
har med detta som utgångspunkt tagit 
fram ett förslag på ny byggnad, 12 x 24 
m, som kan rymma såväl museum som bio/
teatersalong, olika samlingslokaler samt ett 
café. En modell av byggnaden visades också 
på mötet. Arbetet med detta går vidare.

Proffs på skärgårdsutveckling
Den andra och avslutande timmen leddes 

av Hans Ahrén, Koster, som bjudits in att 
prata kring sin erfarenhet av utvecklings-
arbeten längs våra kuster. Hans beskrev 
olika lokala utvecklingsgrupper som han 
varit med att starta och gav exempel på 
vad lokalt engagemang kan innebära för 
en bygds överlevnad. Han berörde också 
problematiken kring alltför stor andel 
fritidshus/fritidsbefolkning och vilka 
effekter detta får på samhällen som t.ex. 
Fjällbacka. Ahrén såg Fjällbackas många 

styrkor och uppmanade oss att arbeta 
vidare med utvecklingen av vårt samhälle.

Samhällsföreningen gick som ett led i 
detta ut med en inbjudan till samtliga 
föreningar och bad om ett möte för att 
där diskutera gemensamma frågor kring 
t.ex. fester och firanden.

Styrelsen påminde om att det nu är dags 
att lämna förslag på ”Årets Fjällbackabo 
2003”. Mötet bestämde också om en 
allmän städdag lördagen den 15 maj. 
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Kulturhuset FUTURA rymmer även en teatersalong för 200 besökare samt servering!

Tanums kommun arbetar ständigt 
med att göra det ännu mer attraktivt 
att bo i kommunen året runt!

Några av de viktigaste områdena i detta arbete är utbildning 
och kultur. LÄRCENTRUM TANUM i kulturhuset Futura 
är en viktig resurs i detta arbete. Här hittar Du ett samlat 
koncept för utbildning och kultur:

Lärcentrum Tanum, Granvägen 1
457 30 TANUMSHEDE

TANUMS
KOMMUN

UTBILDNING PÅ ALLA NIVÅER
Komvux - Gymnasieskola - Högskola - Företag

ARBETSMARKNADSENHETEN
Utvecklingscentrum - Datortek - EU-projekt

BIBLIOTEK
Böcker - dagstidningar - tidskrifter - talböcker - video
musik - Internet & CD-böcker - IT-punkten



Med anledning av August Krantz 80-årsdag 
1946 uppvaktades han av Kurirens reporter, 
Ajax, i sin verkstad på Allégatan. I denna 
intervju berättade han, att han redan som 
11-åring var tvungen att försörja sig själv. 
I tre år arbetade han på gården Gäsji vid 
Hälleviksholm.

Därefter började han som skomakarlärling 
hos bygdeskomakaren Olof Andersson i 
Branneby. Första året fick han i stället för 
att tjäna några slantar, betala 10 kronor för 
sin utbildning. Andra året fick han 17 öre 
om dagen. Tredje året steg förtjänsten till 25 
öre och som fullärd skomakaremästare till 
hela 33 öre om dagen.

På den tiden vandrade skomakarna runt 
i bygderna. August Krantz verksamhetsfält 
sträckte sig genom Kville, Svarteborg och 
Bottna. Han berättade att han trivdes 
gott med sitt ambulerande arbete. Det var 
omväxlande och många gånger mycket trev-
ligt. Skomakaren var en populär person och 
när det bjöds till fest var han alltid medbju-
den och inte sällan stod han för musiken.

Spritvaror saknades ingalunda ute i byg-
derna, berättar jubilaren vidare. Den minsta 
kvantiteten som kunde köpas in var ett fat 
på 250 liter. Priset var 50 öre halvstopet (ett 
stop = 1,308 liter).

Efter sitt kringflackande liv bosatte sig 
skomakare August Krantz år 1890 i Fjäll-
backa.

Stövlar var en stor förbrukningsartikel. 
De mest efterfrågade kallades halvstops-
stövlar, eftersom skaften var långa som 
dryckeskärlet stop. De kostade från 1.50 
upp till 3 kr paret. Sillfiskarna behövde 
något bastant på fötterna och det blev 
inte få par sådana som August Krantz 
tillverkade i sin verkstad under sillfiskets 
glansdagar. Han blev tvungen att arbeta 
långt in på nätterna. Belysningen nattetid 
ställde emellertid till stora problem, innan 

August	Krantz	1866-1949	var	född	
i	Borgane	i	Kville,	son	till	soldaten	
Johan	Peter	Krantz	och	hans	hustru	
Olena	 Andreasdotter.	 Hans	 hustru	
Johanna	Johannesdotter	1868-1943	
var	bonddotter	från	Kleva.

han efter några år köpte en rejäl lampa med 
rundbrännare. Den lär ha varit den första i 
sitt slag i bygden.

Inom det kommunala livet deltog sko-
makarmästare August  Krantz några år som 
ordförande i hälsovårdsnämnden. Han var 
även en tid ledamot i Kville Kyrkoråd.

När reporter Ajax i skymningen tog avsked 
av den pigge 80-åringen, satte han sig åter 
vid sitt arbetsbord för att återgå till arbetet, 
som avbrutits vid besöket.

Maj GustafsonJohanna Krantz

Skomakaremästare August Krantz
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Trycket på Fjällbacka 
är stort. Det behövs 
nya  mö j l i ghe t e r 
til l  boende i alla 
former. Sedan länge 
är alla lägenheter 
i Fjällbacka, och i 
kommunen i övrigt, 
uthyrda. Planarbetet 
med Kyrksko lan 
pågår fortfarande och 
under året kommer 
förhoppningsvis det 
arbetet att avslutas 
så att byggnation 
kan påbörjas. Under 
våren har det kom-
munala bostadsaktie-
bolaget TBAB också 
förvärvat Håkeback-
ens fd skola och avser 
att upprätta en ny detaljplan för denna, se 
fig. Här skissas på totalt 23 lägenheter vilka 
samtliga givetvis kommer att bli mycket 
attraktiva. Liksom i fallet med kyrkskolan 
för man förmoda att ett antal av lägenhe-
terna kommer att säljas som bostadsrätter, 
detta för att ta ner den annars alltför höga 
hyresnivån på de övriga vanliga hyresrätts-
lägenheterna.

De företag som idag hyr lokaler i fd 

Ännu en skola blir bostäder
I	Fjällbacka-Bladet	nr	92	kunde	vi	läsa	att	den	gamla	Kyrkskolan	skulle	omvandlas	
till	bostäder.	Nu	är	det	dags	för	samhällets	andra	fd	skola	att	bli	ombyggd	till		cirka	
23	attraktiva	lägenheter.

Kön till kommunala båtplatser verkar aldrig 
ta slut, snarare blir den längre och längre för 
varje år som går. Med en kö till kommunala 
båtplatser på 850 personer är det glädjande 
att kommunen nu lägger ut fler bryggor i 
Fjällbacka. Begränsade investeringsmöjlig-
heter inom kommunen gör det svårt för 
Kultur- och Fritidsnämnden, som hanterar 
hamnarna, att ta krafttag. 

Vår långa kustremsa till trots är det också 
svårt att finna lämpliga platser att lokalisera 
nya hamnanläggningar på. Egentligen får de 
heller inte plats inne i våra samhällen med 
de krav på parkeringsplatser som följer på 
båtplatser. Dock bedöms det inom hamn-
området i Fjällbacka rymmas fler bryggor 
och därför läggs nu nya pontonbryggor ut 
längst ut på piren (Badholmen). I Sälvik 
läggs också pontonbryggor från befintlig 
brygga (vid fd seglarskolan). Totalt beräknas 
detta ge ett drygt hundratal nya båtplatser.

Hans Schub

Småbåtshamnar 
byggs ut

Ny stenpir till bryggorna i Sälvik byggs (höger 
bildkant). Foto: AT 

Tanums.Bostäders..
första.förslag.för.Håkebacken:.

Hus.A.&.B.(2.plan),.4.lgh.à.3rok/hus....
Hus.C.(3.plan).10.lgh.à.3rok.samt..

5.lgh.à.2rok..Summa.23.lägenheter.

skolan, Nyttodata och företagen i TIC, 
har ännu inte erbjudits några nya lokaler. 
Detta bekymrar givetvis både företagen och 
politiker, men med vetskap om att planar-
betet kommer att ta några år har TBAB tid 
att finna lösningar på detta problem. En 
variant är naturligtvis att bygga in delar av 
verksamheterna i bostadsområdet.

Hans Schub
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För drygt tio år sedan planerades här ett 
stugområde, lite i stil med Bräcke Fritidsby. 
Vägar asfalterades, el, kommunalt vatten och 
avlopp samt gatubelysning blev klart lagom 
till fastighetskraschen i början av 90-talet. 
Området blev lagt för fäfot och såldes 1998 
till Bengt Fahlin, delårsboende i Fjällbacka 
sedan 50 år. Bengt kontaktades av Göran 
Moser, även han gammal delårsfjällbackabo, 
som med bolaget Västkust-Tomter AB är 
specialiserad på markutveckling i Bohuslän. 

Norra Backa tar fart
Säkert	är	ni	många	som,	på	söndagspromenaden,	passerat	det	lite	slumrande	stu-
gområdet	Norra	Backa,	längst	in	i	Anråsälvsdalen.	Som	ni	sett	har	området	numera	
vaknat	upp	ur	sin	slummer	och	här	kommer	en	liten	förklaring	till	vad	som	sker.

Bland annat ligger han bakom utvecklingen 
av området Skäret, gamla Lantmännens i 
Fjällbacka. 

Göran satsade på Norge och efter långa 
diskussioner avtalades med  bostadsbolaget 
Planbo AS om försäljning av 27 tomter. Ani-
monhus i Henån på Orust fick uppdraget 
att uppföra 27 hus och dessa ägs nu av en 
norsk borättsförening, där medlemmarna 
har möjlighet hyra ut stugan under tiden 
de inte själva utnyttjar den. Uthyrningsfö-

retaget heter Novasol och har verksamhet i 
hela Europa.

Bohuslänska och lite lyxiga
Husen är vackra stugor i bohuslänsk stil, 
med plats för två familjer eller 8-10 perso-
ner. 115 m2 till ytan och rätt lyxigt utrustade. 
Fyra sovrum, bastu och två badrum varav ett 
med jacuzzi är inte dåligt! 
Området har kuperad terräng och stu-
gorna ligger individuellt placerad på tom-
terna vilket gör området levande. Vackra 
naturområden omger bebyggelsen och 
för golfintresserade finns två golfbanor på 
cykelavstånd. 

För området finns båt- och bodplatser i 
bryggföreningen Bräcke Brygga som ligger 
halvvägs till Fjällbacka. 

Förutom de 27 färdiga stugorna finns 
ytterligare 16 tomter i angränsande område 
till för försäljning via Västkust-Tomter 
AB. 

Rörlig turism
Att område som dessa ger snurr på den 
tillfälliga besökarstatistiken förstår vi när vi 
ser hur det förhåller sig i exempelvis Sälen. 
Om man gör en grov beräkning att var och 
en av de 25 stugorna i Norra Backas Nova-
solgrupp hyr ut åtta veckor/år ger det 200 
hyrveckor. Vi räknar med att varje stuga har 
i genomsnitt 1,5 familj som gäster och detta 
ger då 300 familjer som besöker Fjällbacka 
på veckobas. Tycker ni det låter som en 
glädjekalkyl kan jag meddela att det var 
just 200 veckor uthyrda efter påskhelgen, 
innan området var färdigt, innan det var 
inarbetat och känt. 

Detta kan verkligen bli en tillgång i den 
rörliga turistströmmen och naturligtvis 
skapar det jobb med fastighetsskötsel, städ-
ning, incheckning m.m. för entreprenörer 
i samhället samt ger krögarna och affärsid-
karna i Fjällbacka lite extra klirr i kassan. 

Text & foto: Anders Torevi
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Företagsnytt
sammanställt av Anders Torevi

Inom företagssfären i Fjällbacka har det 
under de senaste året hänt en hel del. Ned-
läggningar och neddragningar av öppetti-
der har varit diskussionsämnet på de flestas 
läppar under vintern. 

Kanske är det så det ”skall vara” och kanske 
kommer trenden att ytterligare befästas 
med den nya infrastrukturen i regionen. 30 
minuter till Torp och Uddevalla, en dryg 
timma till Göteborg. 

Kommer Fjällbacka att ta förortens roll 
med närbutiker i stället för detaljhandel? 
Vem vet, men ett stort problem är det i alla 
fall för kustens små samhälle då Sverige valt 
att följa den amerikanska linjen med stora 
köpcentra i stället för den sydeuropeiska 
med levande handel både i småsamhällen 
och stadskärnor. 

En hel del positivt har dock skett under det 
senaste halvåret. Kanske är det, eller snarare 
förhoppningsvis är det, anpassningar till det 
nya läget som kommer att bestå. Här följer 
en kompletterande lista över positiva och 
negativa förändringar. Ett komplement till 
artiklarna om Susannes nya gym och TIC 
på annan plats i tidningen.

Bryggan – Mycket stor satsning med ny 
à la Carte-restaurang i den norra delen, 
ny stor pianobar i ovanvåningen, ett antal 
uthyrningsrum samt allmän ombyggnad. Vi 
återkommer med större artikel om projektet 
då det vid denna tidnings deadline inte var 
färdigt.

OKQ8 – Lennart Aronsson har utökat sin 
butiksyta rejält. Allt är nu mera övarskådligt. 
Vi hoppas att Lennart inom snar framtid 
även kan få ATG’s speltjänster. 

rOgers eftr. – Maria Karlsson, dotter till 
Lena och Roger, har tagit över och har öppet 
under den ljusa tiden av året. Hon öppnade 
till påskhelgen och i sortimentet hittar man 
kläder från flera stora märken med viss 
inriktning på båtfolket.

MOnicas BlOMMOr – Tyvärr för oss Fjäll-
backabor har Monica Holmberg slagit igen. 
Ingen efterträdare finns i skrivande stund.

Oscar II – Pia och Mikael Hansson, som 
har Fjällbacka Vandrarhem (fd Åldersro) har 
tagit över pensionatet/cafeet. Nu hoppas vi 
på åretrunt verksamhet igen.

Kaffe å lä – Nytt Café/Restaurang samt 
Bed and Breakfast i gamla läkarvillan. Line 
Holmqvist, i fjol på golfkrogen, erbjuder 
bl.a. fjällbackaklassikern ”Lasses Fiskgryta” 
och frukostbuffé från 8.30.

evas livs ica – Efter många, många år 
stängde Evas efter sommaren i fjol. Flera 
spekulanter till köp av rörelsen har förekom-
mit men en arrendator blir årets lösning. Vi 
hoppas att dom är nöjda efter sommaren och 
vill fortsätta eller köpa rörelsen. 

FjällBacKa Bygg & väderö fisK – Hallbyg-
gandet i området kring Tetra Pak Inventing 
fortsätter och dessa företag har påbörjat 
markarbetena till sina byggen. Kontor och 
lager på gång. 

KristianssOns Bil – Ny lagerhall färdig-
ställd bakom Fjällbacka Elektriska.

ragnsells – Nya renhållningsentreprenören  
i kommunen har flyttat in med bilarna i 
gamla minkfarmen och kontorslokaler hyr 
dom på Falkevägen, i samma hus som Kville 
Försäkringsbolag. 

Nyheterna gäller t.o.m. 26 maj. 
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TIC
Starten
Olle Paulson tog ledningen för företags-
gruppen. Denna hade ambitionen att 
försöka sammanföra ortens företagare med 
företagare bland de delårsboende, pensio-
nerade eller sådan som trappat ner. Idén 
var att föra över idéer och råd eller direkt 
hjälp till Fjällbackas företagare från de 
delårsboende. Det var också meningen att 
företagarna skulle träffas och utbyta erfaren-
heter. Förlåt om man blev skeptisk. Trappar 
man ner, så är man väl inte så intresserad av 
att börja igen med någon annans företag? 
Har företagare verkligen tid att lyssna till 
andras erfarenheter om det inte just berör 
deras verksamhet? Det här lät som ett Sisy-
fos-jobb eller något som snart skulle rinna 
ut i sanden.

...och sedan
Hur gick det då? Jo, kommunens närings-
livsutvecklare Kerstin Danielsson nappade 
på idén och fick kommunen intresserad. 
Sedan ställdes den tomma delen av gamla 
Håkebackeskolan till förfogande, medan 
den andra delen hyrs av Nyttodata. Efter 
ett år hade tre företag flyttat in, och all 
skepsis kom på skam. Projektet fick namnet 
Tanums Innovationscentrum TIC. Idag 
finns här sex företag och tre står i kö för att 
komma in. Olle hoppades på att få använda 
lokalerna ovanpå gamla gymnastiksalen, 
som nu används av högstadieskolan i Ham-
burgsund. Själv har han fått flytta ut sitt 

skrivbord i kapprummet för att ge plats åt 
andra. Några företag har flyttat ut till något 
eget och andra har kommit i stället. Men 
det är just idén med TIC, att ge företagen 
en god start, för att sedan kunna utvecklas 
mera på egen hand. Närheten till Nyttodata 
är också väsentlig, och företaget blir allt mer 
involverat i TIC. En naturlig samlingspunkt 
är lunchrummet. Här utbyts många idéer 
helt apropå. Det trevliga läget med utsikt 
över fjorden är inte heller oväsentligt för 

stämningen, anser Olle och är bekymrad 
över att fastigheten nu sålts.

Nätverk
Hur gick det med delårsboendes engage-
mang? En del av Olles arbete har bestått i 
att inventera vilka företagare och före detta 
företagare, som finns i samhället, ta reda på 
vilken kunskap de kan tänkas besitta, och 
para ihop dem med en av ortens företagare, 
som vill ha ett specifikt problem löst. De 

Tanums Innovationscentrum i Fjällbacka

Det	började	hösten	1999.	Inför	det	nya	årtusendet	ville	man	samla	alla	goda	krafter	för	att	lyfta	Fjällbacka	framåt.	På	initiativ	
av	samhällsföreningens	ordförande,	Hans	Schub,	bildades	Fjällbacka	2000	med	olika	projektgrupper	för	olika	uppgifter.	För	att	
manifestera	detta	samlades	man	till	ett	fackeltåg	nyårsafton	1999,	för	att	tåga	till	kyrkan.	Kyrkan	blev	överfull	och	blir	så	fortfa-
rande	varje	nyårsafton.	

Olle Paulson har fått flytta ut i kapprummet.
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båda får sedan träffas och göra upp om 
hur hjälpen skall förmedlas. Ibland blir det 
bara ett enkelt råd, som den delårsboende 
tycker man kan ge gratis, ibland blir det 
ett konsultjobb, eller ett mer permanent 
samarbete. Hjälpen kan t.ex handla om 
hur man väljer en styrelse, och därigenom 
knyter olika kompetens till företaget, 
eller vart man vänder sig för att testa en 
uppfinning, patentsökning eller hur man 
kommer in på en marknad. För närva-
rande är c:a 20 delårs- och åretruntboende 
mentorer anslutna till nätverket och ca 
15 företag inom kommunen har nyttjat  
TIC:s mentorsnätverk. Detta är nätverks-
delen av TIC.

Samverkan
Den tredje delen av TIC består av att skapa 
ett nätverk mellan företagarna på orten för 
att därigenom skapa förutsättningar för ökat 
samarbete. När detta skrivs pågår ett intres-
sant projekt där en uppfinnare från Greb-
bestad utvecklat en produkt, som ett stort 
företag inom sjösäkerhetsområdet kommer 

engagerad i projektet Näring Sjuhärad, som 
startades i samband med nedläggningen av 
regementet I15 i Borås. 

Kommunen intresse för TIC har ökat 
med åren, vilket man visar genom att nu 
låta ordinarie kommunstyrelseledamöter 
ingå i TIC:s styrelse. Orosmoln finns 
förstås. Vad händer efter försäljningen av 
Håkebacken? I brist på lokaler i Fjällbacka 
pågår diskussioner med de nya ägarna av 
satellitstationen i Tanumshede. Kommer 
TIC att kunna vara kvar samhället? I 
Fjällbacka har under senare år startats flest 
företag i hela kommunen. Många söker 
sig hit på grund av företagarmiljön här. I 
Grebbestad är det mest fiske och handel. 
Detta visar på ett helt annat Fjällbacka än 
det man talar om, när det gäller handeln 
och bostäder i vår by. Läs mer om detta 
i ledaren. Vi kan bara gratulera Olle till 
ett fantastiskt resultat, åstadkommet med 
ganska små medel.

Text & foto: Anders Järund

Från vänster: Peter Engelbrektsson, som äger ritfirman Scomber System AB, instruerar här Mats Lindh. Peter Brorsson är agent för Animonhus. 
Roger Aronsson och Kerstin Thorén Karlsson driver redovisningsbyrån Fjällbacka Ekonomi HB.

att försälja. Via TIC har två Fjällbackafö-
retag blivit engagerade i tillverkningen och 
nya arbetstillfällen kommer att skapas.

Tillsammans med ett annat projekt, 
Kompetensutveckling i Norra Bohuslän, 
driver TIC dessutom olika seminarier. 
Man har bl a haft seminarium om CE-
märkning och EU:s olika direktiv, samt en 
seminarieserie riktad mot byggindustrin där 
man bl a behandlat innemiljö, målning och 
våtrum.

Framtid
Olle har t.o.m. 2003 arbetar en dag i 
veckan, avlönad av kommunen, för att få 
allt detta att fungera, men i praktiken blir 
det två dagars arbete med halv betalning. 
Erfarenheterna från de första två åren har 
varit så framgångsrika att Olle under 2004 
är anställd två dagar i veckan vilket kan 
förmodas resultera i en insats motsvarande 
tre dagar. En del impulser till allt detta har 
Olle fått från Borås, där han arbetat bl a 
som informationschef för SP Sveriges Prov-
nings- och forskningsinstitut. Han blev 
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För	historien	kring	den	lilla	bukten	
på	Valös	 västra	 sida	 refererar	 jag	
först	 till	 vår	 kunnige	 hembygds-
forskare Sverker Stubelius	 i	
boken	Kville	härads	första	industri.	
Han	menar	att	den	västra	sidan	av	
Valö	troligen	bebyggdes	först	1778	
då	här	anlades	ett	trankokeri	med	
två	kittlar.

förstås inte på ön. Ett par personer bodde väl 
där medan kittlarna var igång men arbetarna 
vid trankokeriet var nog inte heller skrivna 
där, verkar det.

Sverker Stubelius redovisar för år 1780 att 
man kokade 250 tunnor sill och fick fram 
16 fat tran. Här fanns en grumsedamm för 
det som blev över, inhägnad av en dubbel 
stenmur. 1782 hade tillverkningen stigit till 
24 fat tran. Då hade man använt 6 famnar 
ved och 32 lass torv. Tillverkningen och 
bränsleåtgången steg 1766 till 32 fat tran 
och nu hade man 4 kittlar.

Trankokerierna upphörde när den sillpe-
rioden tog slut ca 1808. Men fler familjer 
flyttade ut och längderna tar upp Hästudden 
och Gorrvik – Gårdvik på insidan av ön. Jag 
passar på att säga att Gorrvik är det rätta 
namnet – eller kanske Görvik – då det syftar 

på en grumsedamm troligen efter ett tranko-
keri. Som mest bodde här 45 personer.

En del av Valö ägdes en kort tid av kapten 
J H Bruce som sålde Hjerterön och började 
bygga nytt både hus och magasin. Det vita 
boningshuset är byggt 1870 av Bruce. Norra 
magasinet (t v på bilden) var byggt 1792. 
Här var det sedan konservfabrik. Det södra 
påbörjades av Bruce. Han dog 1882 och där 
lär han efter döden ha gjort sig påmint för 
senare ägare. – Det finns någon där, säger 
man.

Konservfabrik och sillsalteri
1884 kom efter Bruce handlande Olof 
Christiansson med hustrun Eva Johansson 
från Askum med sina sex barn. Från hans 
tid finns en god skildring av deras dotterson 
Richard Berlin. Han skriver i boken Rutigt 

Magasinen påValöMagasinen påValö

Från åren 1742 och 1755 finns anteckningar 
om bofasta på ön men var de bodde vet man 
inte.

Det var ett par utsocknes företagare, 
köpman Thalenius Christman från Ström-
stad och Fourier Jonas Gillerstedt från Hala, 
som anlade trankokeri. Dessa ägare bodde 

Björn	Aldén	hittade	detta	handkolorerade	gamla	foto	hos	en	släkting	och	undrade	om	vi	tyckte	att	det	var	något	att	publicera.	
Naturligtvis	tyckte	vi	det,	inte	minst	nu	när	det	återstående	magasinet	rasar	samman.	Inger	Rudberg	har	botaniserat	i	litteraturen	
om	Valö	och	vi	får	här	ta	del	av	magasinens	historia.	Varsågoda!	Red

Enligt.1898-års.boupptecknings.noggranna.listor,.fanns.på.lagren.i.magasinen:
Norra.magasinet:.5.000.konservburkar,.dekorerad.bleckplåt,.3400.burkar.ansjovis,.10.kg. lagerbärsblad,.3.säckar.fint.salt,.80.kg.socker,.45.buntar.
tunnband..Här.fanns.också.ett.badkar...Södra.magasinet:.1150.gamla.tomtunnor..478.tunnor.lofotsill,.7.tunnor.bresling,.5.saltkar,.en.iskrossare.
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och randigt (1954) som jag saxar en del ur:
”Morfar drev sillsalteri där tunnorna 
förfärdigades på platsen av norske gutter. 
Boningshuset låg långt uppe i en backe, 
men vid sjön låg två jättestora magasin med 
ångbåtsbryggor. I fonden bakom villan såg 
man de höga bergen med Hvalö Sadlar. I ett 
av dessa magasin saltades sill och packades 
i tunnor, det andra var helt reserverat för 
en konservfabrik, om man kan säga fabrik, 
där arbetet med inläggning av hel-och 
skinn-och benfri ansjovis skedde för hand. 
När gubben Christiansson inte hade släk-
tingar eller vänner på besök intog han sina 

mig att från ängarna dirigera stuten ända 
fram till lagårdsdörren. Förbud hade utfär-
dats att från rännet hoppa ner i höet, men 
så snart mormor vände ryggen till överträd-
des det.

Vi roade oss tappert och ställde till en massa 
ofog och förtret för mostrarna (Carolina, 
Ulrika, Ottilia, Josefina). Jag kommer ihåg 
deras fasa när de en morgon vaknade och 
konstaterade att det djupsvarta håret på en 
enda natt blivit grått. Okynniga pojkar hade 
gnidit in sovkuddarna med vetemjöl.” 

Miltopeus knöt flaggan
Berlin fortsätter sina minnen:
”Far gjorde sin sedvanliga sommartur till 
Hvalön med S/S Göteborg, där kapten Mil-
topeus förde befälet på Bohuslänska kustens 
modernaste och största fartyg. I Fjällbacka 
kom hans gamle vän C R Stubelius ombord 
och ungefär samtidigt inträffade även kapten 
A P Johansson från Florö. Ångbåten stan-
nade mitt i Hvalösundet för avlämnande 
av passagerare och gods. Olle Christiansson 
hämtade själv sina gäster i sin stora koster, 
och dagen till ära var flaggan hissad. Gaffeln 
stack upp i jämnhöjd med kommandobryg-
gan. När far och hans vän gingo i segelbåten 
passade Miltopeus på att slå en knut på den 
svenska flaggan. Tilltaget observerades inte 
förrän ”Göteborg” kommit en bit på väg. 
Kaptenen vinkade glatt farväl men Olle 
Christiansson var inte på lika gott humör 
utan knöt näven till svar. När så kapten 
Göransson från Hjerterön kommit över var 
laget fulltaligt, fyra goda och glada vänner, 
som trivdes utomordentligt väl tillsam-
mans både när det gällde att dra en spader 
och att vid en rykande toddy berätta små 
solskenshistorier. Sådana hade Stubelius på 
lager från sin mångåriga och mångsidiga 
verksamhet”

Som yngling kom Berlin på besök 1895.
”När gästfriheten den gången hade utnytt-

jats nära nog till bristningsgränsen fortsattes 
seglingen öster om Otterö till Grebbestad. 
I gamla tider tillverkades helburkar ansjo-
vis dubbelt så stora som dem vi köper idag. 
Varje besättningsman tog vid avresan från 
Hvalö en sådan burk med ansjovis. Det låter 
otroligt men faktum är att vi gjorde slut på 
lagret långt förrän vi anlände till Grebbestad. 
Aptiten var det inte något fel på. Man vred 
huvudet av ansjovisen, resten åkte ner med 
ben och allt. Enda märkbara följden blev 
en härlig törst.”

I köket hos mor Eva
En något annorlunda bild av familjen 
Christiansson har Alf Aronsson i Fjällbacka 
förmedlat från sin farmor, Albertina Mat-

tisdotter från Hjälpedsten. Hon tjänade piga 
på Amdal men ville byta tjänst och hade hört 
att det var en ledig plats på Valö. De rodde 
henne dit. Hon hade hört om döttrarna att 
de skulle vara så fint klädda. Hon fördes till 
köket och frågade en gammal skitig käring 
efter fru Christiansson.

– Det är jag, svarade hon.
Albertina berättade:
– Där fanns tunnbindare, s k böckrare, 

i maten. Frun var så snål att hon stekte 
och serverade sillen med huvudet på. Men 
böckrarna protesterade och satte sillhuvena 
runt fatet.

Albertina blev god vän med en av dött-
rarna, Ottilia, och träffade troligen sin man 
August Aronsson där.

Han arbetade med att sätta schabloner 
(märken) på silltunnorna och var kvar till 
sillen tog slut 1898. Arbetarna bodde i det 
lilla huset till höger på bilden.

Elegant hem
Bouppteckningen efter Olof Christiansson 
visar ett mycket elegant hem med bl a 28 
punschglas och 14 cognacsglas. I nedervå-
ningen var sal, förmak och matrum möb-
lerade med chiffonjé, spelbord, liggsoffor. 
I övervåningen fanns bl a islår, ektricitets-
maskin, skrivpulpet. Man höll två kor och 
en kviga.

Norra magasinet brann 1904. Bilden måste 
alltså vara före detta år, kanske efter 1898 då 
Christiansson dog. En dotter till Christians-
son, Carolina, gifte sig med Gustaf Aldén 
som fortsatte rörelsen.

Inger Rudberg

måltider i matsalen i ensamt majestät. 
Husets fruntimmer, även mormor Eva, 
fingo tillfredsställa sina lekamliga behov 
tillsammans med tjänstefolket i det stora 
köket. Christiansson titulerade sig utan 
någon som helst befogenhet som kapten. 
Om någon använde ordet Ni, blev han 
fly förbannad, ett ord som han ansåg som 
skällsord. Kapten kunde segla men absolut 
inte lägga till. När han på sin dagliga tur 
till Fjällbacka med sin stora koster Mentor 
länsade rakt in på bryggan så att smällen 
hördes i halva samhället, då visste folket att 
nu kommer Olle från Hvalön.

Mor Eva, en liten tunn och senig gumma, 
var beskedligheten personifierad och som de 
flesta skärgårdsbor religiös. När jag småviss-
lade blev hon rent förskräckt och sa:

- Ä du alldeles förklommad, pöjk, blysstra 
ente, då lockar du på Den le´e!

Under vistelsen på Valö hjälpte vi till att 
bärga höskörden. Som dragare användes en 
stut och jag var mäkta stolt, när det lyckades 

Olof Christiansson

Mor Eva på Hvalö
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Fr.v. kårchefen Torbjörn Gustavsson, Niclas Welander, Lennart Fredlund, Jonas Hansson, 
Fredrik Jernstig, kassör Monika Tollborn, Leif Gren, Susanne Hadenius, brandmanselev 
Eric Edberg, ordförande Rosita Jansson övningsledare Kjell-Erik Odelius, Alf Gustavsson.  
Monika Tollborn har en hjälm, som skänkts av Gunnel Läckberg och är den första hjälm-
typ, som använts i Fjällbacka, medan Rosita Jansson har en brandchefshjälm, som tillhört 
den första brandchefen i Fjällbacka, Johan Olofsson, skänkt av sonen Bengt Olofsson.

Rapport från

Frivilliga
Brandkåren

Året 2003 och början på 2004 har varit en lugn tid utan några 
utryckningar för Fjällbacka Frivilliga Brandkår, i motsats till året 
2002, då kåren kallades ut vid ett flertal tillfällen. Under senare 
tid har det varit en lägenhetsbrand i ett hyreshus. Fjällbackakåren 
blev inte kallad, och branden hade slocknat av sig själv då Ham-
burgsunds brandkår anlände. Styrelsen för vår kår undersöker 
för närvarande anledningen till att vi inte kallades ut. Kåren har 
ju ett avtal med kommunen att så skall ske.

Att det varit lugnt vad beträffar utryckningar, betyder inte att 
det inte hänt något. Bl.a. har vi inventerat vår 16 man starka 
brandmanskår för att veta exakt hur många brandmän, som är 
tillgängliga vid olika tider på dygnet, under veckan och under 
året. Det visade sig att vi har en god täckning och beredskap 
hela året. 13 brandmän har deltagit i en kurs i Tanum och alla 
har konditionstestats. En man ur styrelsen Kjell Erik Odelius har 
blivit invald i styrelsen för Sveriges Frivilliga Brandkårer. Det är en 
stor ära för oss, och han kan förstås också genom detta uppdrag, 
tillföra kåren ny kunskap. Han har också tagit på sig uppgiften att 
vara övningsledare för vår kår.

Antalet stödjande medlemmar har ökat från c:a 400 till 550. 
Vi har också mottagit gåvor från företag, privatpersoner och 
Föreningen För Fjällbacka. Vi planerar ett inköp av lufttuber och 
skyddsmasker för att kunna bli mer operativa vid bränder. Däre-
mot avser vi inte att rökdyka. Sådana operationer kräver särskild 
utbildning, läkarkontroller och dyra försäkringar.

Som tidigare rekommenderar vi er, att om olyckan är framme 
och ni behöver hjälp av räddningstjänsten, att först ringa SOS tel. 
112 och därefter 32333 till Fjällbacka Frivilliga Brandkår. Om ni 
larmar oss via vår egen telefon, vinner ni flera minuter.

Text & foto: Anders Järund

En gammal dröm hos Susanne Hadenius-
Granqvist sedan 15 år, då hon gick ut som 
sjukgymnast, har varit att få ägna sig åt 
friskvård i någon form. Tillfället har getts 
henne nu, då  hon fick möjlighet att hyra 
övervåningen i gamla läkarvillan. I under-
våningen finns förskolan Brisen. Hon 
lyckades också komma över motions- och 
styrketräningsmaskiner till ett bra pris. I ett 
av rummen finns Eva Mellgren, som kan 
ge vanlig massage.

 Susannes filosofi är att det skall vara roligt 
att motionera, att man skall återupptäcka 
barnets glädje över att röra sig. Intresset för 
att gå på gym är stort. Redan efter starten 
i fjol av sitt företag Hälsan i Fjällbacka AB 
fick hon sålt 50 årskort, och mer har det 
blivit sedan dess. Det är rätt trångt mellan 
apparaterna, men 1 september flyttar hon 
till nybyggda lokaler mitt emot Inventing. 
Två flickor är anställda på deltid, medan 
hon själv arbetar halvtid som sjukgymnast 
i Uddevalla. Till sommaren tänker hon 
återuppta utegympan, som varit mycket 
efterfrågad.

Sedan gammalt sköter Susanne Turistin-

Hälsan i Fjällbacka – friskvård, gym och massage

Full fart på träningen för Mats Johansson och sonen Patrik instruerade av Susanne.

formationen, som hon sköter parallellt med 
gymmet. Själva turistkontoret vid Ingrid 
Bergmans torg är öppet från den 6 juni till 
den 30 augusti, men telefoninformation ges 
hela året. Hon funderar också på att starta 
en resebyrå med riktad verksamhet  och 

utnyttja sina erfarenheter från den tiden 
hon var reseledare för Atlasresor. Det saknas 
inte idéer. Lycka till!

Text & foto: Anders Järund
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Magnifik utsikt över Sälvik och Valö med horisonten i väster. — Mot syd-ost ligger Kullenområdet nedanför det nya tomterna .

Normaltiden för en 
detaljplans genomför-
ande är ca 2 år. Planen 
för tomterna på Vet-
teberget  har  tagi t 
längre tid beroende på 
överklaganden under 
resans gång. Tidigt i 
vintras kunde dock 
mask ine rna  bör j a 
hugga och gräva sig 
upp över berget. Den 
som ännu inte tagit 
sig en promenad upp 
i området har ändå 
kunnat se en skymt av 
arbetsplatsen eftersom 
nya vägen ansluter mot 
den befintliga infarten 
mot Kullenområdet. 
Nyligen asfalterades 
också denna väg som 
leder upp til l  fyra 
olika gatstumpar som 
förgrenar 35 tomter, alla med strålande 
havsutsikt. Dessa har under våren erbju-
dits till sökande i den kommunala kön som 
sedan den skapades blivit ca 85 personer 
lång. Många blir alltså utan erbjudande om 
tomt på Vetteberget.

Bara permanentboende
Ett stort problem för alla kustsamhäl-
len är det faktum att då planer tas fram 
för nya områden och hus byggs, riskerar 
dessa att direkt, eller efter försäljning, bli 
fritidshus. Debatten går het om huruvida 
fritidsbebyggelse stimulerar eller lägger död 
hand över våra samhällen. Dock är nog 

dock lagändringar, så 
vägen mot en regle-
ring är lång.

Vitesbelopp  
om 500 000
Den variant som 
Tanums kommun 
valt för Vetteberget 
är att i tomtköpe-
kontraktet skriva in 
en klausul om vites-
belopp om 500 000 
kronor i den händelse 
den förste ägaren 
inom fem år säljer 
vidare till en köpare 
s om kommunen 
inte godkänner, dvs 
till fritidsboende. 
Räcker detta vite 
frågar sig många? 
Oavsett är dock detta 
en markering från 

kommunen att Vetteberget är planerat för 
helårsboende – ett gott initiativ!

Tomterna som tas fram idag är från början 
tänkta att utgöra en första etapp av totalt 
tre. De andra två områdena på Vetteberget 
är tänkta att ligga lägre respektive högre än 
dagens område. Det är dock ovisst om den 
lägre etappen kommer att planeras. Den 
övre kommer troligen Länsstyrelsen att ha 
en del synpunkter på, så de som blev utan 
tomt idag får sväva i ovisshet ännu en tid 
huruvida några fler tomter kan skapas på 
Vetteberget.

Text & foto: Hans Schub

Det	är	stort	tryck	på	exploateringar	av	olika	områden	i	Fjällbacka.	Förutom	den	fördjupade	översiktsplanen	
arbetar	kommunen	just	nu	med	8	olika	detaljplaner.	

alla överens om att vi måste sträva efter 
att planera för mer åretruntboende. Kan 
en kommun styra detta? Medlen är små 
men idéer saknas inte. Tanums kommun 
ingår med flera andra kustkommuner, även 
kommuner på ostkusten, i ett nätverk som 
söker finna lösningar på problematiken. På 
det norska sörlandet finns ett system med 
boplikt, men få i Sverige anser detta vara 
en lösning för oss. Ännu färre anser dess-
utom det vara möjlig att införa boplikt i 
gamla områden. En idé som väckt intresse 
är att kommunen ska kunna skriva in i 
nya planområden att här får hus endast 
uppföras för åretruntboende. Detta kräver 

Snart inflyttning på Vetteberget
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Alfons hade en liten grann trålare son hette Linton. Den 
var på cirka 40 fot och typisk för sådana som byggdes på 
40-talet med roder på ryggen och en encylindrig Scan-
dia nere i källaren. Alfons var an hejare på att tråla räka. 
Det fanns ingen i hela Bohuslän som kunde slå honom på fingrarna 
i det avseendet. Det var som om han hade ett sjätte sinne vad det 
gällde räkfiske. Ofta drog han alldeles uppefter stenbottnarna, där 
ingen annan vågade dra, med risk för att fördärva redskapen.

Han blev med tiden duktig på att reparera redskap på så sätt, det 
är sant, men gudarna skall veta att han oftast landade mer räka än 
de andra fiskarna. Han var känd för det.

Man skulle kunna säga att han var de små marginalernas man. 
Detta gällde i minst lika hög grad i fråga om hans umgänge med 
gällande lagar och förordningar.
I skärgården är det tullen som svarar för lag och ordning och om 
sanningen skall fram, så måste jag nog klargöra, att tullen ofta var 
mer intresserad för Alfons förehavanden än för de andra fiskarnas.

Alfons hade en ganska speciell humor. Han var nästan alltid glad 
och positiv, utom när han var full, då han ofta blev ganska besvärlig. 
Alfons var också fräck som en lus.

Det gick många berättelser om hans turer med tullen och det har 
genom åren skrattats en hel del i Bohuslän åt Alfons bravader. Det 
berättades bland annat att Alfons en gång hade legat och trålat på 
förbjudet vatten ute på Väderöfjorden. Tulljakten hade fått vittring 

på detta och styrde för full fart dit ut, där de fann Alfons i godan 
ro stäva fram och tillbaka med redskapen på släp.

På frågan om vad Alfons hade för sig på förbjudet vatten, sva-
rade han att han bara sköljde redskapen vilka han fått fulla med 
maneta.

På ordern att genast hala ombord redskapen, svarade Alfons 
att han visst skulle göra detta, men inte förrän han fått bort all 
manetan och så mycket maneta som han fått i trålen, så skulle 
det nog ta en bra stund att få den ren, så tullen fick allt vänta. 
Efter ett par timmars stävande fram och tillbaka anropades Alfons 
igen av tullarna, vilka åter igen beordrade honom att ta ombord 
redskapen. Alfons svarade då att med så mycket maneta som 
han hade fått i trålen, så kunde det ta timmar innan den var ren. 
Eftersom tulljakten inte hade olja nog, lämnades Alfons åt sitt öde, 
och några timrar senare kunde Alfons landa sju lådor grann räka 
vid fiskeriföreningens brygga.

Ge mig ett bud
På den tiden var det så att alla fiskare höll ihop. Man försökte aldrig 
skaffa sig fördelar på någon annans bekostnad. Nu föll det sig 
inte bättre än att Alfons hade blivit ertappad på bar gärning när 
han tog ombord en välfylld räktrål på förbjudet vatten. Tullen tog 
redskapen i beslag så som lagen föreskrev, och två veckor senare 
hölls det auktion på fiskeriföreningens brygga.

Auktionen
ett kåseri av Lasse Lundberg
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Det var kronofogden som skulle auktionera 
bort mätet och det var liv och rörelse på auk-
tionsplatsen. En räktrål är ju inte direkt något 
som man hänger på väggen i sommarstugan, 
så det var mest fiskare som hade kommit dit. 
Tulljakten var också där med full besättning i 
ornat och galoner. Det gällde ju att demon-
strera rättsstatens fullkomlighet androm till 
varnagel.

Kronofogden hade dagen till ära tagit med 
sig landsfiskalen plus en assistent, den senare 
utrustad med en portfölj med stämplar och 
regalier. Mitt på bryggan låg trålen i en prydlig 
hög med trållemmarna överst på högen. När det 
var dags för auktionen, vilken givetvis började 
på utsatt tid, stegade fogden fram.

– Beslagtagen räktrål beslagtagen på grund av 
olaga fiske, mässade han ut över församlingen.

Det hade säkert samlats ett 20-tal fiskare, vilka 
alla slog och hängde runt omkring.

- Ge mig ett bud på trålen, ropade fogden. Det 
blev alldeles tyst på bryggan.

– Ge mig ett bud på den nästan nya trålen, 
fortsatte fogden vilken gått kurs i auktionering. 
Tystnaden blev nästan monumental.

– Ge mig ett bud, sa fogden igen, men med 
betydligt tveksammare stämma. Fortfarande 
var det ingen som yttrade sig. Tystnade som 
nu uppstod var inte olik den som infinner sig 
mellan orgelmusiken och prästens entré i pre-
dikstolen under högmässan.

Så lösgjorde sig en figur ur leden runt trålen. 
Det var Alfons. Sakta, med händerna nedstuckna 
i fickorna, gick han fram och ställde sig mitt i 
ringen. Han tittade först på trålen och sedan 
på fogden. Han böjde sig ner och kände på 
trålen. Så vände han sig mot fogden och lands-
fiskalen.

– Två kronor bjudet för trålen, sa Alfons, vände 
på klacken och gick tillbaka in i ledet igen. Kro-
nofogden såg ut som en cockerspaniel som just 
gått miste om en godbit medan landsfiskalens 
ansiktshy började påminna till färgen om en 
apelsin som blivit kvarglömd i sommarstugan 
över vintern.

– Får jag några fler bud, fortsatte fogden och 
tittade vädjande på församlingen.

Återigen lade sig tystnaden över bryggan. 
Ingen, inte ens Alfons rörde en min. Efter en 
stund, lång som en evighet, stegade fogden 
fram till trålen. Han höjde klubban, men tvekade 
en aning i själva slaget. Det hade nu börjat sprida 
sig en antydan till leenden på församlingens 
anleten. På allas, utom på fogdens, assistentens 
och landsfiskalens, samt på besättningens på 
tulljakten.

– Den går bort för två kronor, kom det svagt, 
knappt hörbart från fogden. Alfons stegade 
fram, fick fram sin börs och efter lite petande 
bland mynten i växelfacket, fick han fram två 
kronor. När fogden tog emot slantarna, hördes 
det svaga ljudet av tulljakten, vilken sakta läm-
nade bryggan.

– Kan man få ett kvitto, frågade Alfons. När kvit-
tot väl var överlämnat, gick hela den församlade 
menigheten ombord i Linton. Alla utom fogden, 
assistenten och landsfiskalen. Det är sed att 
dricka köpsup i Bohuslän. 



Förra året gav Lena Berglund ut boken Inspiration. Gotland i samarbete med designern 
Monica Eskedahl och fotografen Katarina Grip-Höök. En inbjudande vacker bildberättelse 
om gårdar, krogar, konstnärer och stränder på ön. Nu har samma team gjort dess pendang 
från andra sidan. Inspiration. Västkusten heter tvillingboken och är en lika generöst bildsatt 
guide över bakfickor, värdshus och pensionat. Från Styrsö till Strömstad går färden och 
också detta är en sommarbok, givmild och leende och fylld av den optimism i liten skala 
som håller samhällena öppna. Här kan man resa restaurangvägen efter kusten och minnas 
miljöer och kök men också göra avstickare till konstnärernas kollektivverkstad vid Ger-
lesborg och Akvarellmuseet i Skärhamn. Texterna är lockande vykortskorta och bilderna 
berättar om småskalighetens strukturer och livsformer. Om cafét som samlingsplats och 
om järnaffären och möbelaffären som ger både ortsbefolkning och sommarboende alter-
nativ till varuhusen. En av de fräckaste bilderna i boken visar skruvlådorna i Järnboden. 
Lösgodis för hobbysnickare och fullsortiment för yrkesfolk. Inte en plastpåseförpackning 
i närheten och Berith kan alla dimensionerna! 

Fjällbacka är över huvud taget och som sig bör väl tillgodosett i bokens val av favoriter. 
Restaurang Bryggan visar sig från både sjösidan och ur långbordsperspektiv och Ditte seglar 
lugnt mellan skären. Var och en kompletterar lämpligen färden med sina egna kajplatser. 
Lena Berglund har gjort sina inspirerade och inspirerande val. Man följer henne gärna. Men 
mina egna tankar seglar iväg också mot Väderöarna med dess vandrarhem och högklassiga 
kök. Maken till miljö och övärld finns ju inte efter kusten.

Djuplodning
Om Väderöarna skrev Karl-Allan Nordblom en värdefull och kunskapsrik 
bok för några år sedan. Den ligger numera i ny upplaga i bokhandeln och 
lockar var och en som vill loda djupare i öarnas historia och kultur. Nu 
kommer den att få svår konkurrens av Karl-Allans nya verk, Inomskärs. Om 
öarna utanför Fjällbacka och Hamburgsund, som har blivit en härlig bok. 
Kunskapsrik, underfundig och med en blandning av genrer som gör den 
också litterärt intressant. Här varvas minnesbilder från barndomen på 
Väderöarna med melankoliska betraktelser om en kustkultur i andnöd, 
poetiska impressioner från dagrar och vatten och givande intervjuer med 
dem som yrkesmässigt upplevt kusten. De som sett vad den varit, utsatts 
för och håller på att bli i glesbygdsskärgården i norr.

En utförlig genomgång i ett av kapitlen av namnen på öarna mellan 
Kiddö i söder och Köttö i norr och med försök till etymologisk härled-
ning av dem gör boken också till ett litet uppslagsverk. En kortfattad 
och auktoritativ presentation av några favoritrecept, enkla ”utan några 
konstigheter” ger som något som består lämpligt avbrott i skildringen 
av skärgården i förändring - kungsflundran och skarpsillen är fortsatt 
bland det godaste.

Röst och liv
Karl-Allan Nordblom har lyckats med det som är få förunnat när en 
hembygd skall skildras. Utan sentimentalitet men med stor respekt 
förankrar han sin egen erfarenhet i en analys av livsförhållanden 
och mentaliteter sådana som han förstått dem. Den innebär 

Litteraturen	om	västkusten	och	om	Bohuslän	fylls	på	ständigt.	Vetenskapliga	arbeten	trängs	på	hyllorna	med	kokböcker,	båtböcker	och	
”ruskiga	historier”,	modell	Stellan	Johansson.	Denna	vår	kan	vi	glädja	oss	åt	två	bidrag	till	avdelningen	Bohusläniana	med	särskilt	Fjäll-
backintresse.

Bokhyllan
med Tomas Forser

Lena	Berglund	med	sin	bok	
Inspiration Västkusten
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en barsk distans 
till schartauanis-
mens förkvävande 
moralism men en 
kärleksfull obser-
vation av det udda 
och litet grinigt pes-
simistiska hos män-
niskor som vant sig 
vid att ha vinden i 
ansiktet och över-
heten bakom andras 
ryggar. Originalen 
har han blick för - 
vilket bland annat 
betyder att han 
inte romantiserar 

dem. Han ger röst och liv åt både det som varit och det som är i 
dessa skärens landskap. Och han gör det utan att egocentriskt ställa 
sig själv i vägen för det han vill berätta. Berättarrösten är lågmäld 
mitt i sorgen och finstämd mitt i glädjen. Som läsare berikas man 
av det lekfulla allvar som präglar den här boken. Den kommer att 
bli läst och älskad av alla med intresse för något mer än att färdas 
över vattnen på en surfingbräda.

Karl-Allan	Nordblom

Jädra grann
Karl-Allans blick är konstnärens. En sådan som rymmer förståelse 
och humor. Jag kan inte låta bli att avslutningsvis citera några 
rader om en av samhällets profiler. Vi är många som minns honom 
och som faktiskt har för oss att hans mentalitet hade vissa typiska 
nordbohuslänska drag, också om vi vet att långtgående sådana 
generaliseringar skall man vara försiktig med. Hur som helst, den 
klarsynte kommenterande pessimisten med känsla för Jantelagen 
och för hur man underskruvar en replik är en person som vi alla 
mött, också om han inte som i Karl-Allans bok råkar heta Viggo 
Olausson. Just vid det här tillfället var det en sommarkväll vid 
en sjöbod på Oxnäs. Ljummen, vindlös och med solen dalande 
över Valö.

”Eftersom allt var så in i minsta detalj perfekt och Viggos för-
måga att alltid hitta något fel på saker och ting var välkänd, var 
det naturligtvis någon i sällskapet som frågade Viggo om det inte 
var något han saknade.

– Jo, sa Viggo, om de hade vart sex minusgrader, så skulle vi fått 
en jädra grann bandyis.”

Frid över hans minne och vad vi har fått är en jädra grann bok. 
Tack till Karl-Allan Nordblom och tack till fotograferna Håkan 
Berg och Bertil Quirin (de två har stor del i arbetets kvalitet och 
borde funnits med namns nämnande på titelsidan), som nu gått 
i land med detta vackra bokprojekt. 

Språkbidrag

Fågel, fisk eller mittemellan. Ingetdera 
är främmande för Gunnar D. Hansson, 
poeten och litteraturvetaren. Åtminstone 
inte om det finns i Bohuslän. 

Lunnefågel, olunn och idegran har han 
haft som tema i tidigare samlingar. Den 
här gången får naturen sällskap med kultur-
vetande i alla väderstreck. Senecaprogram-
met kallar han sin nya diktsamling. Det 
har blivit en både lustfylld och vemodig 
poängpromenad i terräng som växer igen 
i en samtid, när de kulturella förbindel-
serna mellan nu och då bryts. Hansson 
delar med sig av både stor och låg lärdom, 
ofta ortsbestämd. Här finns t ex några sidor 
för den som vandrar Veddö runt och even-
tuellt vill låta förfluten tid läcka in i nuet. 
De handlar om en av romantikerna bland 
svenska 1800-talsskalder, Johan Börjesson 
och om hans dikt ”Skapelsen”, kanske 
skriven med Veddö i minnet. Poeten hade 
sitt barndomshem där, berättar Hansson. 
Men här erinras också om Aslak Kuuk 
från Kville, vars stuga kyrkobokfördes och 
värderades 1391 och antecknades i biskop 
Eysteins berömda Røde Bog. Därigenom har 
vi fått det ”första kända skriftliga beläg-
get för ordet ´kuk´på nordiskt område”, 
konstaterar Hansson och ärar på sitt sätt så 
Kville för ett bohuslänskt språkbidrag.

TF
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Du missar väl inte att…

Camilla Läckbergs andra kriminalroman i 
Fjällbackamiljö släpps 30 juni. Predikan-
ten heter den och vi återkommer till den 
i höstnumret.

Red
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Jag hade ett svårt migränanfall så vi tog 
omedelbart in på Stora Hotellet i backen 
och bad om väckning 
vid 7-8 tiden på kväl-
len. Men tyvärr blev det 
ingen väckning, portiern 
hade glömt det, så vi 
vaknade vid 5-tiden på 
morgonen. Vi steg upp 
och tog en promenad ner 
till kajen där alla snipor 
och båtar låg förtöjda. 
I en av båtarna satt en 
äldre man och pysslade 
med sina fiskeredskap. 
Vi började tala med var-
andra, vilket slutade med 
att han erbjöd oss en tur 
i den vackra skärgården. 
Vi var inte sena att tacka 
ja till erbjudandet, så det 
blev både Hamburgsund, 
Dyngö och många andra 
platser i den sagolika skärgården. Då vi vid 
11-tidem närmade oss Fjällbacka sa den 
gamla trevliga mannen: ”Nu tror jag reger-
ingen har sett oss och satt på kaffepannan”. 
Mycket riktigt, det blev kaffe med dopp hos 
två helt underbara människor. Som tack för 
deras gästfrihet undrade vi om det skulle 
passa med en liten åktur. Båda två, tant The-
rese och farbror Axel Nordblom, tyckte att 
det kunde vara trevligt eftersom dom under 
vintern hade lite svårt att komma ut.

 år i Fjällbacka

I	förra	numret	skrev	vi	om	familjen	Åkerfeldt-Kompare	från	Knivsta	utanför	Uppsala.	Lisa	Åkerfeldt	sade	då	att	hon	kunde	
tänka	sig	att	skriva,	med	en	sommargästs	perspektiv,	om	sina	dryga	50	år	i	Fjällbacka.	Det	har	hon	gjort	under	vintern	och	
här	kommer	en	något	kortad	version	av	hennes	berättelse.	Hela	texten	finns	att	läsa	på	www.fjallbacka.com/artiklar.	

Färden gick till Gravarne där tant Therese 
hade många släktingar. Vi togs emot med 
”stora famnen” och blev bjudna på ett 
stort smörgåsbord och kaffe med dopp 
samt musik och sång. En kusin till Evert 
Taube var där, tant Therese spelade piano, 
en spelade dragspel och en fiol. Vi alla sjöng 
och spelade till musiken och hade en skön 
eftermiddag.

Så blev det dags att tacka och ta farväl 
och återvända till Fjällbacka. Under vägen 
hem säger tant Therese: ”Nu har Axel och 
jag bestämt, att Åke går upp till hotellet 
och hämtar era saker och gör upp rätt för 
er. Ni kan bo hos oss och vara våra gäster 

sig som en ”katt bland hermelinerna” när 
man såg alla celebriteters namnteckningar. 
Det var både kungliga, grevliga och skåde-
spelare som gästat huset Nordblom.

Så kom avskedets timma, med ett talande 
om för farbror Axel, att vi kommer tillbaka 
till midsommar, men då kan vi ha en hus-
vagn med oss.

På Trälholmen
När vi stannade på kajen nedanför Nord-
bloms hus kom båda två ut och sade med 
en mun: ”Det förstod vi med en gång att 
det var ni”. Farbror Axel, som var hamntill-
syningsman, gav oss en plats för husvagnen 

nere på hamnplanen bara 
några meter från räktrå-
larna. Vi blev mycket goda 
vänner med Uno som hade 
räktrålaren Sally. Åke och 
hans båda söner Bosse och 
Hans fick följa med ut och 
tråla några gånger.

Det blev många somrar 
i paradiset. Vi hade turen 
att genom farbror Axel och 
tant Therese bli goda vänner 
med Evert och Gunborg 
Ekström. Dom hade en ö, 
Trälholmen, som låg nära 
Dyngö och på ön fanns en 
fiskebod mitt uppe på ön. 
Den fick vi hyra för en billig 
penning. Båt fick vi låna dels 
av farbror Axel och dels av 
Evert. 1959 hade vi med oss 

en egenhändigt byggd aluminiumbåt med 
inombordsmotor. 

Mina föräldrar brukade komma och 
överraska oss. Då blev det fart på fisket. 
Makrill fanns det gott om och även torsk 
och pigghaj. Vi hade en bra rök som Evert 
byggt och den användes flitigt.

En dag kom en främmande man till ön. 
Han började fråga vad vi gjorde på ön, 
eftersom ”fiskeboden” endast var avsedd 
för dom som utövade fiske för eget bruk 

Skärtorsdagens	morgon	1953	före-
slog	min	man	Åke,	att	vi	skulle	åka	
till	 Fjällbacka.	 Han	 hade	 varit	 där	
ett	par	år	tidigare	och	ville	nu	visa	
mig	hur	underbart	det	är.	Sagt	och	
gjort,	vi	packade	en	väska	med	det	
nödvändigaste	 och	 gav	 oss	 iväg.	
Vid	 4-tiden	 på	 eftermiddagen	 var	
vi	framme.	

Therese och Axel Nordblom

och vänner”. Vi fick ett fint rum en trappa 
upp med utsikt över hela Fjällbacka-fjär-
den. På eftermiddagarna visades vi runt 
i Fjällbacka och hälsade på hos en del av 
vårt värdfolks släktingar och vänner. Så 
blev det granskande av Thereses alla fina 
akvarellmålningar och farbror Axel (stolt 
över sin lilla fru) talade om, att hon har en 
på Nationalmuseum. Så var det dags att åka 
hem till plikterna, men dessförinnan skulle 
vi skriva i den tjocka gästboken. Man kände 

50Våra
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eller handel. Åke svarade då att vi var där 
tre veckor varje sommar och då fiskade vi. 
”Ja så kan man ju se det” svarade mannen, 
tackade för sig och åkte iväg med ett leende 
på läpparna.

Trälholmen var vårt första paradis i Fjäll-
backa dit vi längtade under dom kalla vint-

skulle hämta dom. Solen, det spegelblanka 
havet, pipet från strandskator och måsarnas 
rop som vittnar om att det finns makrill i 
havet. Det är en fantastisk upplevelse, en 
nåd att stilla bedja om.

Den natten Ingemar Johansson blev världs-
mästare i boxning satt Åke och jag uppe på 

berget på Trälhol-
men och lyssnade 
på radion. Allt var 
stilla och solen gick 
ner i havet. Åke 
och jag talar ofta 
om den natten.

50 års äventyr
Många gånger kom 
vi ut till Trälholmen 
ett par veckor före 
midsommar. Det 
var den tiden då 
m å s a r n a  h a d e 
börjat lägga sina ägg 
i bergsskrevorna. Vi 
hade hört av ortsbe-
folkningen att dom 
under krigsåren tog 

vara på måsäggen eftersom dom var lika bra 
att använda i matlagningen som hönsägg 
och ibland bättre. Sagt och gjort, Åke stack 
ut och hämtade några ägg, för jag skulle 
bjuda min mamma 
och pappa på något 
annorlunda än fisk 
som vi i vanliga fall 
åt dagligen. Inte ett 
ord vågade varken 
Åke eller jag om 
vad pannkakorna 
var bakade av, men 
inte en pannkaka 
blev kvar på fatet. 
Pappa tyckte dom 
var underbart goda, 
mamma likaså.

Åke arbetade i 
många  å r  som 
lärare på yrkessko-
lan i Malmö. Där 
hade han en kollega från Borlänge samt 
dennes hustru och dotter som kom med 
oss till Lökholmen på campingsemester. 
Alla tre stortrivdes och det blev både fiske, 
bad och gott att äta och dricka vid brasan 
nere vid stranden. Det är dock som att spela 
på lotteri när man bjuder med sig vänner 
från det liv man lever så gott som hela året. 
En del anpassar sig redan första dagen, 
andra aldrig.

Tyvärr råkade Åke ut för en svår stroke i 
december 1992 och har haft ytterligare två 
dylika. Detta har gjort att han på senare år 
inte har kunnat vara med oss, tyvärr. Efter 
den första stroken kunde han med vår hjälp 
komma med ut till ön och tältlivet några 
år. Men olyckligtvis föll han och bröt höft-
leden. Så nu tycker han det är bäst att vara 
på landbacken. Ironiskt nog var det ju han 
som kom på idén att åka till Fjällbacka för 
mer än 50 år sedan.

Ibland undrar jag hur många år man skall 
bli innan man inte längre klarar av även-
tyrslivet på vår ö. Nog vill jag hänga med 
dit ut tills jag först och främst blir 80 år. 
Sedan får vi se hur det går. En sak är säker, 
barn och barnbarn kommer i alla fall att 
åka dit eftersom dom älskar att vara på vår 
ö. Anna, Thomas och Johan börjar att tala 
om Fjällbacka redan vid juletiden. 

Apropå barn och barnbarn. De barn vi 
lärde oss känna genom familjen Nordblom 
var Evert och Gunborg Ekströms barn Olle 
och Solveig. När Olle var en liten pilt på 
5 år brukade han ligga med min lilla jolle 
och kajka ute på Fjällbackafjorden. Han 
lärde sig tidigt att älska havet och har res-
pekt för det. Olle har egna barn och själv 
är och förblir han en god vän till oss. Det 
är alltid trevligt att träffa våra gamla vänner 
i Fjällbacka. Tyvärr har många gått bort 

Olle Ekström, Åke Åkerfeldt och Birgitta Ekström på Lökholmen 1985

men man minns dom med saknad. Vi har 
mycket att tacka dom för. Alla vi känner 
där har varit underbara människor emot 
oss och alltid funnits till hands när man 
har haft något problem. Alla i vår familj 
är evigt tacksamma för all den vänlighet 
och hjälpsamhet vi rönt under alla dessa 
dryga 50 år.

Text & Foto: Lisa Åkerfeldt

Hos Gunborg och Evert Ekström sommaren 1978

rarna. En dag kom Evert ut och ville tala 
med oss. Gunborg och han hade talat om 
att erbjuda oss att köpa Trälholmen för en 
ringa summa av 14000 kronor. Tyvärr var 
vi tvungna att tacka nej. Anledningen var 
att min pappa hade köpt en stor bondgård 
med tre boningshus, ladugård, smedja och 
stora arealer. Hans avsikt var, att vi fyra 
barn med familj skulle vistas där på helger 
och lediga tider.

Och Lökholmen
Åke och jag kunde inte vara ifrån Fjäll-
backa, så vi köpte ett tält som passade 
oss och båt hade vi ju redan, så det blev 
Lökholmen i fortsättningen. Dit har vi 
ställt vår kosa i närmare 50 år. Jag är helt 
övertygad att Anna och Thomas och även 
Kerstin och våra barnbarn kommer att 
njuta semestrarna tältande på Lökhol-
men. Johan som nu är fjorton år har ju 
varje sommar under hela sitt liv varit på 
Lökholmen och även hans ”stallkompis” 
Helena har varit med. Vi alla säger: Ingen 
sommar utan Fjällbacka.

Aldrig någonsin skall jag glömma en tidig 
morgon. Klockan närmade sig fem, solen 
sken på det spegelblanka havet, allt var som 
i paradiset. Min mamma och jag hade rott 
ut till udden på Hjärterö för att möta Uno 
som hade varit ute och trålat. Åke och min 
pappa hade vart med ute till havs, så jag 
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De gamla Fällbackabilderna finns nu åter 
att köpa. Bilderna är 40x30 cm (med passe-
partout, glas och ram 50x40 cm) och kostar 
inramade och klara 500 kronor styck. Ett 
antal olika motiv finns. 

Kontakta John Johansson 0525-31756 
eller e- posta sko-john@telia.com.

AT

Fjällbacka förr - igen

Insändare
En livsviktig byggnad
Denna tidiga försommar fick jag anledning 
att vistas på Fjällbacka Vårdcentral. Jag hann 
då att se och uppleva vilken fin atmosfär 
där råder. Huset innehåller det mesta som 
är livsviktigt för oss alla.

Att kunna köpa en kopp kaffe med kaka 
och slå sig ner med en tidning är en förmån. 
Vill man ha speciell ro, kan man sitta enskilt 
i ett charmigt rum.

Apoteket finns inom räckhåll liksom 
distriktssköterske- och läkarmottagningen, 
där alla är vänliga och förstående. Fotvårds-
skyltens pil visar att även fötterna kan ses 
om. Terapin med vävstolar skymtar bakom 
glasdörrar. I korridorens slut ligger sjukgym-
nastiken, där två förtjusande damer härskar. 
Bibliotekets dörrar är öppna för allmänheten 
på bestämda tider.

På väggarna ger valda konstverk placerade 
och ger ett behagligt intryck. 

Matsalen ar väl utnyttjad, när skolbarnen 
intar sina måltider. Då fylls närliggande 
omgivning av skratt och sorl, när Framtiden 
rusar in. Några serviceboende kommer med 
sina rullatorer, slår sig ner och ser med glädje 
på barnen. Kanske ger dessa en stimulans i 
den annars så trista vardagen.

Heder åt dem som kom med förslaget att 
samla ”Det viktigaste” inom syn-, hör- och 
näravstånd!

Karin Margareta
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I ett januarinummer av Läkartidningen 
hittar man en tankeväckande artikel om 
”onödig inläggning”, som är ett starkt 
argument för vårdcentralernas existens och 
som tar de enskildas parti gentemot stor-
drift inom sjukvården. Det ovanliga med 
inlägget är att här skriver en läkare öppet 
och självutlämnande om den osäkerhet i 
patientkontakten som sjukhusrutinerna 
skapar men som vårdcen-
tralernas handläggningar 
kan minska. Akutsjuk-
vårdens patienttryck och 
stora belastning på läkarna 
tvingar fram rutiner för 
snabba åtgärder och leder i 
många fall till inläggningar 
efter alltför summariska 
undersökningar. I rädsla 
för att missa en infarkt tar 
man det säkra före det osäkra och beslutar 
om inläggning. Därmed kan man på olyck-
ligt vis komma att bekräfta patientens egen 
oro i stället för att via en utförlig utredning 
skapa en förtroendefull relation och even-
tuellt klargöra att besvären är stress- och 
ångestrelaterade.

Det som i vårt sammanhang är av särskilt 
intresse är att artikeln är skriven av Erland 
Svensson, distriktsläkare vid Fjällbacka 
vårdcentral och att han har skrivit den efter 
en periods tjänstgöring som akutläkare 

på Uddevalla sjukhus, som gett honom 
möjligheter att jämföra dessa olika vårdför-
hållanden. I en pedagogisk och prestigelös 
redogörelse klargör han i sitt inlägg hur det 
anonyma mötet på akutsjukhuset, där läka-
ren kommer in i behandlingsrummet till en 
obekant patient som ligger på britsen, med 
syrgas på näsgrimman och i landstingets 
skjorta och snabbt skall försöka bedöma 

läget, blir en stressituation 
för både läkare och patient. 
Den löses kanske snabbast 
men inte alltid bäst genom 
inläggning. Vi låter ordet 
gå till Erland Svensson och 
för läsarnas och politiker-
nas eftertankar saxar vi ett 
stycke ur Läkartidningen  
nr 4 2004:

”På min vårdcentral hand-
lägger vi denna patientgrupp annorlunda. 
Naturligtvis uppkommer även här kritiska 
situationer som kräver sköterskornas och 
min akuta uppmärksamhet. Även här lägger 
vi patienter direkt på brits och tar akuta 
EKG. Men för de flesta av dessa patienter 
börjar även dessa konsultationer sittande. 
Men detta kanske inte är möjligt på den 
större akutmottagningen? Där måste man 
ha mer rutinartade handläggningar av alla 
patienter som klagar över smärtor och 
obehag från bröstet. Jag har noterat hur 

Sitter ibland och surfar runt på Internet för 
att se vad som är nyutlagt om Fjällbacka. 
Hittade Solnafotografen Bengt Hedbergs 
hemsida Bengts Breda Bilder där det finns 
massor av vackra naturbilder att kika på. 
Dom “breda bilderna” är panoramabilder, 
ibland hopmonterade av flera expone-
ringar med s.k. stiching-teknik. Allt är nu 
inte panoramabilder utan massor av foton 
med konventionella format finns också att 
hitta.

Bengt fotograferar numera mest digitalt, 
men det viktigaste är bildens uttryck, t.ex. 
“den filmiska upplevelsen i stora panorama-
bilder” som han själv uttrycker det.

Bilder kan via ett enkelt formulär bestäl-
las från hemsidan, vilken du hittar på 

Omslagsfotograf Bengt Hedberg

adressen www.naturproduktion-bh.se. 
Man kan välja storlek, papperskvalitet och 
print/tryckteknik. Priserna varierar bero-
ende på utskriftskvalitet och storlek. Från 
små bläckstråleutskrifter till arkivbeständiga 
Giclébilder på akvarellpapper. Många motiv 

från Tanums- och Sotenäskusten finns att 
köpa. Sidan är mycket väl värd ett besök 
och vi tackar Bengt för det humana priset 
för omslagsbilden.

Anders Torevi

snabbt och effektivt man där tar ett helt 
batteri av prov - allt i syfte att underlätta. 
Men det blir ändå på något sätt felaktigt. 
Hur tolkar patienten besöket och sitt till-
stånd? Hur många onödiga inläggningar 
åstadkoms inte genom detta?”

Själv skulle jag känna viss trygghet inför 
en läkare som vågar väga in också emotio-
nell och tyst kunskap i sin bedömning av 
patientens tillstånd. Om vårdcentralerna 
är ställen, där läkarna kan ta sig mer tid 
att tillsammans med patienten kartlägga 
de kroppsliga besvären och pröva också 
psykologiska tolkningar av dem, är natur-
ligtvis det ett starkt, starkt argument för att 
vi skall behålla dem. Medicinskt, mänskligt 
och ekonomiskt politiskt.

Tomas Forser

Leve vårdcentralen!
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5 minuter med...

Jag.har.nyligen.läst.boken.Inomskärs av.Karl-Allan.Nordblom.
Det.är.verkligen.ett.stort.nöje.att.få.ta.del.av.dessa.personliga.

berättelser.och.betraktelser.som.han.ger.oss.som.läsare..Jag.ser.
fram.emot.den.nalkande.sommaren.då.jag.med.min.nya.inblick.
i.öarnas.historia.återigen.gästar.dem..Tanken.slog.mig.efter.att.
ha. läst.kapitlet.med.namnet.Hemsökta.öar.att.det.hade.varit.
spännande. med. en. högläsningskväll. i. slutet. av. augusti. på.
någon.ö,.då.kvällarna.börjar.bli.mörka,.skuggorna.skrämmande.
och.skärgården.så.där.oändligt.tyst..Fast.då.måste.man.ju.vara.
rätt.modig.förstås.

Här.följer.en.kort.presentation.av.en.författare.som.är.modig.
nog.att.dela.med.sig.av.sig.själv.

Namn:.Karl-Allan.Nordblom

Ålder:.49

Familj: Tre.vuxna.barn.och.en.katt

Bor: På.Syrénvägen.i.Fjällbacka

Gör: Är.trähussäljare.hos.Animonhus. i.Henån.och. författare.på.
deltid

Senast lästa bok: Berget.av.Lars.Andersson

Vad gör dig glad: Solen,. havet,. människor,. god. mat. och. dryck.
mm

Vad inspirerar dig?.Naturen,.berättelser,.människor

Fritid:.Ej.rangordnat:.skriva,.läsa,.musik,.motionera,.umgås.med.
familj.och.bekanta,.sjöturer,.husskötsel.mm

Nya projekt:.Just.nu.vilar.jag.ut.efter.senaste.boken,.men.rätt.som.
det.är.växer.en.ny.idé.fram..Vad.vet.man.aldrig.i.förväg,.men.jag.
kommer.att.skriva.något,.den.saken.är.klar..Skulle.vara.roligt.att.
ta.upp.måleriet.igen,.men.tiden.skall.räcka.också..Ett.bokprojekt.
tar.ca.fem.år.för.mig,.så.när.det.väl.satt.igång.vet.jag.vad.jag.har.
att.göra.ett.tag.framöver

Levande person som du beundrar mest?. Har. ingen. särskild.
som. är. mer. framträdande. än. andra.. Möjligen. kan. jag. nämna.
meteorologen.mm.Alfred.Wegener.som.upptäckte.kontinental-
driften.någon.gång.vid.början.av.förra.seklet.och.blev.utskrattad.
av.en.enig.forskarvärld..Men.han.blev.aldrig.bitter.för.det..Fast.han.
lever.inte..Annars.är.jag.ganska.förtjust.i.senaste.nobelpristagaren.
i. litteratur.Coetzee..Han.verkar.vara.en.fin.människa.och.skriver.
fantastiskt

Och så 5 snabba...

 Plastbåt.  Träbåt... ....alla.gånger,.har.haft.träbåtar

 Ostron.  Blåmusslor. ....kan.inte.välja,.vill.ha.bägge

 Tidning..  Bok. ....med.tvekan

 Klippor.  Sandstrand.. ....utan.tvekan

. Fastland.  Ö.. ....efter.diverse.vånda.väljer.jag..

. . fastland,.man.blir.ju.bekvämare..

. . med.åren..Men.jag.klarar.mig..

. . inte.utan.öar.

Rebecca Trehammar



Smått och gott från 
SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Sammanställt av Peter Almqvist och Anders Torevi. Bilder tagna av besättningsmedlemmarna.
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…och så tänker vi oss för till hummerfisket!
Förra höstens hummerfiske höll på att sluta riktigt illa för fyra fritidfiskare. Frisk vind och tågvirke i propellern västan på Slängerumpan 
är ingen bra blandning. Deras årsnya styrpulpetbåt spolades upp på land och besättningen lyckades (med nöd och näppe) ta sig 
upp på holmen. 

Båten spolades sedan, av sjöhävningen, tillbaka ut i havet och sjönk så att bara nosen stack ovanför ytan. Vi lyckades, med länspum-
parna i full gång, att dra upp henne och bogsera in till varvet. Tyvärr bara för att konstatera att allt var skrot. Historien slutade lyckligt 
för människorna ombord och kan kanske vara till en varning för andra att inte låta ”hummerfrossan” ta överhanden när vädret inte 
är det bästa.  

Bärgningen.börjar,.bara.”näsan”.sticker.upp. Länsad.under.bogseringen.mot.land. Drevet.borta.och.stora.hål..Båten.skrotförklarades.

Taxibåt sjönk 
vid Väderöarna
En taxibåt, hemmahörande i 
Hamburgsund med två män 
ombord, gick på kvällen 16 
mars på grund vid Ärholmen 
i Väderöarna. Vid haveriplat-
sen rådde tät dimma och en 
sydvästlig vind på 7-8 sekund-
meter.

Sjöräddningen Fjällbacka 
fick larmet 20.20 och gick 
ut med räddningskryssaren 
Tanum samt fyra mans besätt-
ning. Även Kustbevakningens 
KBV307 och helikopter från 
S ä ve  l a r m a d e s  d å  l ä g e t 
bedömdes kritiskt. 

Taxibåten var på väg in mot 
land när den fick radarpro-
blem. Allt gick mycket fort, 
båten rände in i Ärholmen och 
sjönk på bara ett par minuter. 
Männen gick i livflotten och 
larmade därifrån sjörädd-
ningen via mobiltelefonen. 
Flotten med haveristerna 
hittades av Rk Tanum nordost 
om Ärholmen och de fördes 
därefter in till Fjällbacka. Båten 
sjönk på 15 meters djup.  

Dansk trålare brann och sjönk
Tisdag 11 maj vid åttatiden på morgon gick larmet om en brinnande dansk trålare 10 nm väst 
Väderöarna. Sjöräddningen Fjällbacka, med folk från kommunala räddningstjänsten ombord, 
var snabbt på plats. men kunde trots släckningsförsök med både vatten och skum, inget göra åt 
fartyget. Elden var hart när omöjlig att släcka då aluminium och oljor brann. Faran för explosioner 
var också stor då det fanns fyra gasolflaskor ombord.

Besättningen, hemmahörande i Grenå, upptäckte brand i maskinrummet vid sjutiden och trots 
att dom utlöst det fasta halonsläckningssystemet samt tömt de sex brandsläckarna ombord 
gick elden inte att 
stoppa.

Besättningen på 
tre man hade tidi-
gare tagit sig över 
till en annan dansk 
trålare, vilken man 
partrål-ade med. 
Lite familjedrama 
var det då far och 
son var skeppare 
på varsin trålare. 
Fadern på den 
br innande och 
s o n e n  p å  d e n 
andra. Männen 
v a r  c h o c k a d e 
men inte fysiskt 
skadade.

Båten brann fort-
farande när den 
sjönk på ca 120 
meters djup.  
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P.S. till ”Nisse Barbis” 
artikeln i förra numret
Nestor Karlsson gifte sig i New York med 
Anna Larsson från Dalsland. Hon dog i 
USA. Nestor kom hem till Bräcke 1902 
med sina två barn. Han gifte om sig med 
Annas syster, Alma Larsson. Dottern Ger-
trud dog som liten på Bräcke. Sonen Georg 
blev slaktare och hade sin slaktarbod hos 
Ernst Kristensson i Liden och arrende-
rade sedan gården en tid. Han var länge 
kyrkvärd och vice vaktmästare. Namnet 
uttalades ibland på engelska.

IR

Signaturen Ghost Rider skriver så här på 
en hemsida för motorcykelentusiaster 
med specialintresse för BMW. Kanske inte 
typiskt för en knutte, men vackert...

Hallå	där,	Stockholmare	och	Skaraborgare,	
släng	er	i	väggen!	

Finns	det	något	vackrare	på	denna	jord?

Störst	av	allt	är	kärleken,	säger	texten	i	
Bibeln,	och	Fjällbacka	är	kärlek!

AT

Knuttelyrik

Efter runt femton år med fyra-fem öringar 
sammanlagt blev det i år fyra som stod 
måttet och ett antal som fick returbiljett 
ut i havet. 63 fiskare slöt upp segrade gjorde 
Olle Järund, som för övrigt vunnit en gång 
tidigare. Tvåa var Thomas ”Stim” Johans-
son, trea Carl Bräck och fyra Lars-Erik Pers-
son. Allt avslutades som traditionen kräver 
med en trevlig kväll på Galären.

AT

Äntligen fisk på  
långfredagstävlingen

Stim, Olle, Lars-Erik och Carl. Foto: H.S.
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Fjällbacka Motionerar
Jag vill göra alla uppmärksamma på vad det finns och 
även funnits i flera år för motionsalternativ i Fjällbacka. 
Det är inte alltid lätt att komma ut med information till 
alla, mycket beroende på att det är dyrt att annonsera 
och att allt som görs sker på ideell basis. Fjällbacka IK:s  
Damsektion har under flera år anordnat flera olika 
motionsformer för vuxna i Fjällbacka. Under den gångna 
säsongen har utbudet varit:

BOdypuMp är träning med hantlar till musik med ledare. 
Du tränar muskler i både armar, ben, rygg och mage. 
Ledare är Anna från Dingle. Bodypumpen har under 
säsongen varit på onsdagar i skolans gymnastiksal. Det 
krävs ingen föranmälan utan det är bara att dyka upp.

I mitten av 90-talet introducerade Dan Karlsson Spinning i 
Fjällbacka. Några år efter att Dan avslutade sin verksamhet 
köpte Damsektionen cyklarna och startade i egen regi.

spinning är att cykla i grupp på speciella träningscyklar 
med ledare. En utmärkt träningsform för alla åldrar. Du tränar 
kondition, stärker knä och leder. Givetvis har ledaren musik till 
träningen. Det finns möjlighet för 7 att träna samtidigt.

FIK har ett samarbete med SSN vad det gäller lokal. FIK hyr 
in sig i deras klubblokal under säsongen och detta har fungerat 
utmärkt. Det har funnits 6 olika pass att välja på, det krävs att du 
bokar plats. Aktiviteten är lämplig för alla åldrar; de nuvarande 
aktiva är mellan 17-65 år. Alla FIK aktiviteter är billiga: 25kr/pass 
+ medlem i FIK .
stavgång i organiserad form har Annelie Thorstensson varit 

ledare för. Varje söndag har intresserade träffats i Mörhultskogen 
och därifrån gått 1-1,5 timma. Ingen anmälan har krävts. Det har 
varit gratis.

Detta är några exempel på vad som finns att tillgå om ni reser er 
ur soffan och kommer till skott. Nu är snart säsongen slut och vi 
gör ett uppehåll över sommaren men till hösten har vi förhopp-
ning om att ännu fler dyker upp.

Välkomna önskar Carina, Aneth, Mimmi, Hans och Annelie!

Carina Bjurström

Mona Nilsson, Ingrid Lundblad, Maria Karlsson och Annelie Torstensson ”spinner loss”. 
Fotografen Hans Schub har tillfälligt klivit av sin cyckel  för att plåta gänget.
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Vi.fick.denna.allitteration,.eller.detta.bok-
stavsrim,.som.publicerats.i.Polisens.tidning..
”Länsmannen”.av.Lennart.Widelius...
Visst.är.han.underbart.underfundig,.Rolf.
Sjöström.på.Valö...

Eric Berggren, polisinspektör i Kungshamn 
förmedlar denna finurliga uppskattning på 
F som kom till stationen efter att polisbåt 
7080 från Kungshamn med besättning Eric 
och J. Oscarsson utfört en bärgning av en 
sjöfarande vid Bohus-Malmön. Författaren 
heter Rolf Sjöström i Limhamn (- och Valö).

Fanfar för flytande 
fjärdingsmän!

Förtäljaren	förde	farkost	för	
föryngring	från	Fjällbacka.

Först	flöt	färden	fint,	förmodad	
framkomsttid	förutsågs.

Fadäs!

Framdrivningsmaskineriet	fick	
frossa,	förkylningsvätskan	försvann,	
förångades	fort.

Farkosten	fick	flyta	fritt	förutan	
framdrivning.

Frisk	föhnvind	fick	flytetyget	flotta	
fort,	fartygsföraren	fick	frossa.	

Fjärran	framskymtade	
fjärdingsmannafartyg,	framkom,	
förtöjdes	”förlistes”	förända,	forslade	
farkosten	fram.

Fjärdingsmannen	försåg	frustrerad	
förare	frisk	färsk	frukt,	fann	flink	
fartygsreparatör.	

Farkostföraren	fint	förlöst,	förbannat	
förtjust.

Framföres	förlistes	fulla	i	famn	för	
flinka	flytande	finkare!

Förekommer	framledes	förbifart	
”förlistes”	Fjällbackaös	fiskestuga	
föreslås	förtöjning.	

Förhoppning	föreligger	få	förse	
flytande	fjärdingsman,	fria	från	
förpliktelser,	fermenterat	förångat	
fluidum	från	fornt	fylke	för	
förmuntring.



Med havskajak i FjällbackaMed havskajak i Fjällbacka

Fjällbacka 1-3 augusti 2003. Tanken var att paddla över till 
Väderöarna med Tjörns Kajakklubb, detta under förutsättning 
att vinden var “snäll”. Jag körde upp på fredagen och paddlade 
söderut från Fjällbacka. Vid lunchtid sammanstrålade jag med 
Olle på Trinissla. Skönt var att antalet båtar hade minskat avse-
värt sen mitt förra besök i denna skärgård och så även antalet 
brännmaneter!
Jag & Olle hamnade på N Dyngön och slog upp tälten där, efter-
som vi fått nyfiskade krabbor av en segelbåt på Lyngön så skulle 
ju dessa tillagas. Efter bad och lite fiske (utan napp) tillagades en 
krabba och avnjöts senare på kvällen när även Zarko hittat ut till 
ön. Ganska gott, men lite för “pilligt” att käka.

På lördagsmorgonen padd-
lade vi in mot Fjällbacka för 
att ansluta till övriga grup-
pen. Vid 10-snåret var alla 
klara. Eftersom vindprogno-
serna inte var riktigt optima-
la bestämdes det lunch på 
Långeskär och avlyssning av 
sjörapporten efter lunchen.

Väl ute på Långeskär träffade 
vi på Ralf och Per-Arne som 
tillbringat natten därute. 
Väderprognosen gissade 
på ökande vind så det be-
stämdes att vi stannade kvar 
på Långeskär. Några gav 
sig iväg på snorkeläventyr, 

andra på en paddeltur söderut, en del stannade på Långeskär 
med en god bok och vi andra gav oss ut för att försöka hitta lite 
vågor.

På utsidan av ön var det en del sjö, men det var ingen ordning 
på den, så det var svårt att få till nån surf. Det blev i alla fall en del 
räddningsövningar och en del rollar innan vi trötta och blöta 
gick iland igen.

Sena eftermiddagen avnjöts i strålande sol och framåt kväll-
ningen löstes ett och annat världsproblem. En av de svåraste 
frågorna var “varför är det så få tjejer med på paddlingarna?” I 
vår grupp var det 3st av 14 deltagare. Eftersom ett tjejgäng från 
Ljungskile också slagit läger på Långeskär försökte vi få hjälp 

därifrån. Men jag vet inte om vi blev så där mycket klokare. För-
hoppningsvis kommer det med fler tjejer framöver!

Det bestämdes att på söndagen skulle vi sova länge och inte 
sticka iväg förrän sent. Jag vaknade vid 6-tiden och gick ut och 
tog ett dopp och då var några redan uppe. Bengt var förvånad:
”Jag brukar alltid få äta förstafrukost själv”. Klockan 9 var alla fär-
diga och vi gav oss iväg, och det var väl inte så sent!?

Trangiakök, storlek: Krabba

Blåsten höll i sig och vi var glada att vi inte satt ute på Väderö-
arna och skulle ta oss in. Vi paddlade söderut i två grupper; en 
“mys” och en “pys”. Pys-gruppen stack i förväg; det var de som 
skulle paddla lite fortare. Vi andra i “mys”-gruppen kom strax 
efter, vi skulle ta det lugnare. På Gluppö tog vi en kort fika och 
paddlade sen till Dyngön för lunch. Vi som inte besteg ön dagen 
innan gjorde det nu och hade en fin utsikt uppe vid det lilla 
lotshuset.

När lunchen var avklarad paddlade vi i stort sett rakt in till Fjäll-
backa för vidare färd hemåt. En mycket trevlig tur även denna 
gången.

Text & foto: Erik Sjöstedt

Att	havskajaken	blivit	populär	råder	inget	tvivel	om.	Vikarna	är	fulla	av	dom	och	farledernas	40-fotare	har	fått	konkurrens	om	utrymmet.		
Här	kommer	en	reseskildring	från	Erik	Sjöstedt,	Kollbäckstorp	i	Skåne	på	besök.	Erik	är	kajakentusiasten	ni	kan	läsa	mer	om	på	www.kajak.nu.

Nattläger på Långeskär
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Känner ni igen namnet Jarenfors? I juni-
numret 2000 skrev jag om Fjällbacka-
tjejen Elin Jarenfors framgångar som 
friidrottare. Nu kommer lillasystern 
Anna ångandes på löparbanorna.

I år var det sjunde gången Anna ställde upp 
i Lilla Göteborgsvarvet, som går på sönda-
gen efter det stora. 7000 unga löpare mäter 
krafterna i åldersgrupper för resp. flickor 
och pojkar. I Annas klass, Flickor 12 år, var 
det 501 som kom i mål. Snacka om brot-
tarprestation, att slå 500 motståndare. 

Nästan lika strongt var det av hennes 
kompis i klass 5 i Fjällbackaskolan Freja 
Jernstig som kom på 13:e plats. Vet inte 
om det är killarna i klassen som är jäkliga 
mot dem men något har fått dessa tjejer 
att kuta snabbt. 

Någon större överraskning var det kanske 
inte att Anna vann. På de sju år hon deltagit 
har hon de tre senaste åren serien 2:a, 4:a, 
2:a så nog var det hennes tur i år. I klassen 
F12 sprang man en 2,4 km lång bana, vilket 

Anna Jarenfors vann 
Göteborgsvarvet

hon gjorde på 9 minuter blankt, dryga 10 
sekunder snabbare än tvåan. 

– Innan loppet var jag jättenervös. Just 
den här tävlingen pirrar det extra mycket i 
magen, sa Anna i segerintervjun med GT 
och fortsatte:

– Jag tog ledningen redan i starten. Sedan 
var det ingen som sprang förbi mig så det 
var väldigt kul. Men i sista asfaltsbacken var 
jag riktigt trött. Det var så varmt.

Övriga lopp i år för Anna, som helst 
springer lopp från 1500 m på bana och 
uppåt, är Strömstadmilen och Lidingölop-
pet där hon de senaste två åren varit 11:a 
och 5:a.

– Lidingöloppet är mycket tuffare med 
krävande terräng och många tunga backar, 
tycker Anna.

Hur går det då för syster Elin?
Några långlopp blir det inte för henne, 
däremot tävlar hon i många friidrottsgrenar 
och allra helst i mångkamp. Under 2003 
vann hon bl.a. Götalandsmästerskapen och 
hon är uttagen i ”Team Mångkamp”. En 
rikstäckande grupp på tio flickor som lyder 
under landslagets mångkampsansvarige. 
Flera läger om året blir det och det senaste 
var i Kroatien. En ryggskada har dock 
tvingat henne att hålla upp med hoppgre-
narna under våren så lite efter i träningen 
inför sommaren -04 kanske hon blir. 

Vi önskar Anna, Elin och Freja lycka till 
under 2004 och väntar otåligt på framtida 
rapporter om framgång.

Anders Torevi

Prishyllan börjar bli full hos Anna Jarenfors

Sport
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SSN har länge haft en idé om att ordna 
matchracetävlingar på fjorden, men av orga-
nisatoriska och ekonomiska skäl har vi inte 
ansett oss ha möjlighet till detta. Tanken var 
att skaffa två kölbåtar av typ 606 till klub-
ben och tävla med olika lagkombinationer 
från Fjällbacka. 

Man kunde träffas en kväll i veckan och 
mötas i en ”korpserie” med lag från t.ex. 
företag eller andra föreningar som har seg-
lare. Det finn ju ett stort dolt seglingskun-
nande i bygden. Kanhända att denna form 
av segling, som ju blivit mycket populär på 
senare år, kunde stimulera seglingsintresset 
även i andra sammanhang. 

Det är dock så att vi fortfarande inte anser 
oss ha möjlighet att starta upp detta, men 
det har dykt upp en annan möjlighet för oss 
att delta med några lag i en matchraceserie 
ordnad av Västkustens Seglarförbund. 

Tävlingen går till så att man åker till en 
klubb som kan ställa upp med två likadana 
båtar, i regel 606, Expresser eller liknande, 
och seglar under en dag en kvalificerings-
tävling mot ett antal olika lag från klubbar 
i norra Bohuslän. Därefter blir det finalseg-
ling några veckor senare mot klubbar från 
södra delen av västkusten. 

Vi hoppas kunna ställa upp med åtmins-
tone två lag från SSN i denna tävling. Vi 
har pejlat intresset och fått positivt svar från 
flera av våra kölbåtseglare. Varje lag kommer 
att behöva en besättning på tre man och 
klubben måste också ställa upp med några 
funktionärer under tävlingsdagen.

Två lag från SSN med 
i Matchrace

Tävlingsprogrammet 2004
  HögsOMMarregattan den 4 juli som 
i år inte ingår i någon serie på västkusten, 
men som vi hoppas ändå skall locka ett 
antal jollar att ställa upp.
 fjällBacKalyset den 31 juli ingår 

däremot i Svenska Sjö Cup för jollar och 
kommer säkert att locka många fler delta-
gare än förra året, då denna tävling nästan 
blev en ren klubbtävling.
 valö runt för jollar den 6 aug har 

blivit mer och mer populär. Förra året 
ställde gamla som unga upp och försökte 
ta sig runt Valö, vilket inte är det allra lätt-
taste med alla snurriga vindar i Valösundet. 
Tävlingen är öppen för följande jollar: 
Optimist, Laser, Laser Radial, ZOOM, 
E-jolle, Triss och Mirror.
 väderöarna runt den 7 aug kommer 

att få ett annat upplägg i år. Banan förkortas 
så att det blir rakaste spåret till en av öarna i 
Väderöarkipelagen och hem igen. Alla star-
tar samtidigt och med den kortare banan 
kan vi vänta in stabil vind som vi hoppas 
står sig så länge seglingen pågår. Vi tar tiden 
och räknar ut placering utifrån lystalet. På 
detta sätt hoppas vi på en rättvisare tävling 
och att vi får fler båtar att ställa upp.
 grannfejden för Laser och Optimist 

där vi utmanar grannklubbarna i Norra 
Bohuslän i en lagtävling. Datum är inte 
fastställt än. Vi anslår datum på klubb-
huset och på vår hemsida www.fjallbacka.
com/ssn.

Åke Billberg

Arkivbild från Fjällbacka Match Race Cup 
1998. Foto: HS

Rapport från  
Fjällbacka GK
Tidig säsongstart
Redan första veckan i april kunde greenerna 
öppnas och i helgerna är alla starttiderna 
fullbokade. Full fart med andra ord.

Dessvärre har greenerna många skön-
hetsfläckar som måste hjälpsås och läka 
igen. Detta tar sin tid och aktualiserar åter 
frågan om att samtliga greener måste byggas 
om och moderniseras. Beslut om detta har 
tagits av styrelsen i golfklubben, men pengar 
saknas.

Nya bunkrar
På 2:a hålet tillkommer en ny fairwaybun-
ker bakom den nuvarande (närmare greenen 
alltså). På 17:e hålet flyttas fairwaybunkern 
fram något mot greenen och mer in i banan. 
Dessa åtgärder kommer att göra spelet mer 
intressant på dessa hål. 

Golfrestaurangen
De senaste åren har klubben haft vissa 
problem med driften av restaurangen och 
krögarna har avlöst varandra. Därför har 
nu klubben beslutat att driva krogen i egen 
regi. Jörgen Andersson, som kommer från 
TanumStrand  och bor i Kämpersvik blir 
restaurangchef. Han är utbildad inom kök 
och restaurang och har bland annat jobbat 
som hovmästare och barchef. Klubben kan 

nu styra både sortimentet, priser och öppet-
tider, vilket borde gynna både medlemmar 
och besökare.

Golfshopen
Ture Eriksson, klubbens pro, har succes-
sivt ökat sitt sortiment av både Järnset 
och Metal Woods. Nu har Ture tagit upp 

ett nytt skomärke och även klädsidan har 
förstärkts. Många golfshopar skär idag ner 
på sortimentet men Fjällbacka Golfshop gör 
tvärtom och ökar ut.

Även ickegolfare kan göra fina klädfynd i 
det utökade sortimentet.

Hans Lundberg

Restaurangchefen Jörgen Andersson och 
kocken Danne Spetz. Båda från Tanum-
Strand. Foto: Arne Sandelin
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Största vikten läggs på koncentrations- och balansövningar. Hinderbanor, balansövningar 
med ärtpåsar, bollövningar, dans och rörelselekar samt favoritavslappningsleken ”Tandlä-
karen”. Vi startade 27 oktober i höstas och tanken är att vi skall fortsätta kommande höst. 
Året har varit mycket positivt och det är jätteroligt att följa barnens utveckling.

Ann-Christine Lindh & Bettina Uttgren

Sport

Fjällbacka IK 2004
Fjällbacka IK har nu funnits i 78 år, med 
delad framgång i olika grenar. Klubben 
har på senaste årsmötet för första gången i 
historien valt att sammanställt en styrelse 
med en majoritet av kvinnor.

Styrelsen har ett ansvar att få sektioner och 
idrottsplatsen att fungera, en idrottsplats 
som kräver mycket arbete och där i skri-
vande stund vår vaktmästare är långtids-
sjukskriven.

Klubben har timanställt Erik Edberg och 
Renate Faruga till att sköta anläggningen, 
tillsammans med övriga ledare och spelare, 
vilka lägger ner ett stort ideellt arbete. 

Klubben har även i år ett samarbete med 
Rabbalshede IK. Detta med två seniorlag, 
ett A-lag och ett B-lag. Även på ungdoms-
sidan har vi ett samarbete med Rabbalshede 
IK.

Klubben har många ungdomar i träning, 
både tjejer och killar. Därutöver arrangeras 
flera motionsaktiviteter och barngymnastik 
i vår regi.

Fjällbacka IK har stabil ekonomi, där de 
stora inkomstkällorna är uthyrning av 
stugor, bingolotto, Fjällbackakalaset (som 
i år är lördag 3 juli) och bidrag från Fjäll-
backa Camping HB samt sponsorer, se vårt 
programblad.

Yvonne Bohlin Hansson

Barngymnastiken
Vi är två mammor som håller på med gympa för barn i fjällbackaområdet mellan fyra och 
sju år. Gruppen består av 18 barn, blandat pojkar och flickor, vilket är max vad vi klarar 
av att hålla igång. Därav åldersgränsen. Vi startar alltid med en samling där varje barn har 
ett eget närvarokort som de får pricka i. Kortet blir till ett diplom i slutet av året.

Från vänster syns: Bettina Uttgren, Oliver Uttgren, Hampus Jonasson,Markus Söderberg, Emma 
Söderberg, Ann-Christine Lindh, Odin Villig, Emma Lindh, Miranda Uttgren, (Steffanie 
Kristiansson är skymd emellan), Saga Greby, Jonas Järund, Nathalie Hedström och Felicia 
Aronsson. Foto: Daniel Uttgren





Foto: Hans Schub 2003
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Gamla Fjällbackabilder

Jag fick i vintras låna en låda gamla glasplåtar av Rune Torstensson i Mörhult. Bilderna var tagna av Verner ”Veje-Verner” Karlsson som 
hade huset före Rune. Fotona är från ca 1910-1940. Om de är kopierade till papperskopior vet jag inte, och visst är de lite slitna av många 
års ovarsam hantering, men intressanta är de. Här kommer två bilder från den ödesdigra lördagskvällen 12 maj 1928 då 23 boningshus, 
25 sjöbodar med bryggor och ett stort antal uthus brann ner. På något sätt känner jag, när jag ser dessa bilder, att det trots allt inte var så 
förfärligt länge sedan. Människorna som spankulerar i ödeläggelsen ger en märklig samtidskänsla mitt i tidsavståndet. 

Anders Torevi

Vi fick ett förslag om att kontinuerligt publicera gamla Fjällbackabilder. Toppenidé tyckte vi. Om det blir en stående inslag i Bladet vet vi inte 
men att det skall återkomma då och då kan vi lova.


