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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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”Södra Väderöarna” — Lena Elg.  
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Som nytillträdd ordförande i Föreningen för Fjällbacka 
funderar man på i vilken riktning man vill försöka styra 
föreningen de närmaste åren. Det finns några olika möj-
ligheter som jag ser det: 

• Skall vi fortsätta hålla den vedertagna kursen med 
Fjällbacka-Bladet som huvuduppgift, bevarandet av 
de historiska och kulturella värdena samt en i övrigt 
låg och opolitisk profil?

• Skall vi gå tillbaka till föreningens grundvalar med 
stödjandet av näringslivet på orten på samma gång 
som vi försöker bevarar de historiska värdena?

• Skall vi ha tydliga åsikter och en aktiv debatt i föreningen och i tidningen?

Varför inte gå framåt och samtidigt se tillbaka på grundidéerna! Föreningen har gått 
kraftigt framåt de senaste åren med en medlemsökning från cirka 600 till snart 1000, 
på samma gång som Fjällbacka-Bladet blivit lite mer offensivt med mer debatt. Där tror 
jag vi är på rätt kurs. De kulturella insatserna är helt i linje med stadgarna. Men visst 
måste vi försöka göra mer för det lokala näringslivet och företagandet. 

Tillverkningsindustri mot turism
1956 när föreningen startade försökte man få tillverkningsindustrier till Fjällbacka. 
Idag ser allt annorlunda ut i Sverige. Tillverkningsindustrin flyttar utomlands medan 
folk reser som aldrig förr. Upplevelseindustrin med resor, utflykter, boende och andra 
arrangemang är en av världens största ekonomiska områden tillsammans med vapen, 
sex och narkotika. Vi kan väl enas om att vi struntar i de tre senaste och hellre satsar 
på turistnäringen. En satsning på det lokala näringslivet, helt i linje med föreningens 
statuter. En satsning där vi försöker styra turismen mot en kurs som är anpassad för 
Fjällbacka, dess samhällsstruktur och invånare. 

Vad kan då Föreningen för Fjällbacka göra i en sådan satsning? Vi stöttade i våras ekono-
miskt Fjällbackas mässmontrar på Reiseliv i Oslo och TUR-mässan i Göteborg. Det är 
mycket bra satsningar som jag tycker vi skall fortsätta med. Vi kan hjälpa till att via bra 
trycksaker och internet stötta och marknadsföra de lokala arrangörerna/entreprenörerna. 
Campingplatser, vandrarhem, bed and breakfast, pensionat, hotell, konferensarrangörer, 
båtturer, ridturer, temaveckor, golf, tennis, krogar och handel. Det är många redan idag 
som lever på upplevelseturismen och naturligtvis kommer det att bli fler med åren. Nya 
idéer kommer att sjösättas, nya näringsidkare kommer att dyka upp.

Små samhällen som Fjällbacka har få valmöjligheter när den klassiska industrin avveck-
lar, det ser vi på många ställen i landet. En del tynar bort helt, andra satsar på annan 
verksamhet och kämpar vidare. Naturligtvis skall vi stötta alla företag, i alla branscher, 
som vill etablera sig i Fjällbacka men vår framtid ligger till stor del i att vi lyckas erbjuda 
besökarna intressanta saker att göra, bra ställen att bo, bra ställen att äta m.m. Låt oss 
hjälpa dem som kämpar vidare. 

Anders Torevi, ordförande

Nya tider – nytt företagande

Ledare
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I detta nummer:

• Antalet gästnätter i båthamnarna blev i år 5336 för Fjällbackas del mot 6082 i fjol. Mot-
svarande för Grebbestad blev 6410 mot 7065 och för Hamburgsund 2340 mot 2596. 
Nedgången beror på att sommaren kom igång sent.

• Kommunen har godkänt att 15 tomter bebyggs i anslutning till Kullenområdet. Entreprenör 
är Kust & Hav AB. I första hand skall helårbostäder byggas.

• Kommunen kultur- och fritidsnämnd öppnade ett IT-kafé i gamla Kyrkskolan under 
sommaren.

• Skyddsjakt på skarv infördes i augusti i år och skall pågå till mars 2006. 1500 fåglar får 
skjutas.

• 15:e Kalvöauktionen till förmån för sjöräddningen ägde rum lördagen den 17 juli.
• Ett altanräcke och glasparti i centrala Fjällbacka måste rivas.
• En stenskulptur i form av ett stenblock, något omformad till bänk, har placerats på Bad-

berget.
• Ovanligt nitiska ”jättegrytsvänner” städade en jättegryta. Jättegrytan grävdes ur och skrub-

bades med såpa. Eventuella historiska avlagringar försvann därmed.
• Kommunen vill ha hjälp av staten med byggandet av ett reningsverk. Dess dimensioner 

måste vara sådana att det klarar av sommarboendet. 
• I ett hovrättsutslag tillåts avstyckning av sjöbodsmark till egna fastigheter. Motiveringen 

var bl.a. att kommunens sjöbodsplan inte var tillräckligt väl utformad, samt att sjöbodar 
på Skäret tillåtits att omvandlas till ”kontor”. 

• Gallärbacken och Falkegatan rivs upp i höst. Gatstenen i körbanan tas bort och banan 
asfalteras. Gatsten blir för halt vintertid. På var sida blir det gångbanor. Samtidigt grävs 
rörledningar upp och ersätts med nya.

• Kommunen vill pröva nya former för drift och byggande av småbåtshamnar, där båt-
platsinnehavarna får ta större del än vad som nu är fallet. Man hoppas på så sätt få bort 
båtplatskön till 2010.

• Det blir ingen skattehöjning för Tanumsborna i år.
• Priset på gymnasieplatser i Uddevalla har förhandlats ner till en acceptabel nivå. 
• Statens energimyndighet har inventerat områden lämpliga för vindkraft. Persgrund, 

Västtången på Orust och Brofjorden har föreslagits. Kommunen har invändningar mot 
att Persgrund exploateras.

Från grannorterna

Hamburgsund
• Filmen ”Min vän Percy, Buffalo Bill & jag” spelas in på Hamburgö.
• Ett nytt byggprojekt på Hamburgö planers. Öbor är kritiska.

Grebbestad
• Fiskarbröderna Charles och Robert Olsson har fått sina fångstmetoder ”kravcertifie-

rade”.

Kämpersvik
• Samhällsföreningen säger nej till planer på att bygga 35 bostadshus. En bättre helhetsplan 

efterlyses.

Tanumshede
• ExtraFilm drar ner sedan digitalfotograferingen minskat kundunderlaget. Nio sägs upp.
• Två nya vindkraftverk byggs vid Tannam norr om Tanum. n

– Jag målade den på Ramnö i somras, säger Lena Elg om bilden på Fjällbacka-Bladets omslag. Med sitt motiv från 
Väderöarna kan vi säga att hon vackert ansluter till traditionen av Fjällbackaakvarellister. Den som räknar Therése 
Nordblom som sin främsta.

Lena Elg är född och bosatt i Fjällbacka. Kallar sig självlärd som konstnär – inte skollärd. Som delägare i butiken 
Lockfågeln i Grebbestad vet hon att hennes akvareller säljer. I ett hörn av affären hittar man hennes tryck. De finns 
också på Bohusslöjd i Göteborg, på Amadeus i Hamburgsund, Littorina i Hunnebo och i Skattkistan i Strömstad. 
Lenas yrkesliv började med skomakeri. Hon fortsatte som florist och har arbetat med läder och pälsmaterial och 
vikarierat som textillärare i både Hamburgsund och Tanumshede. Nu blir det mer och mer akvarellkonst.

Tomas Forser

Omslagskonstnären: Lena Elg

Från kommunen —  av Anders Järund
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I år var vi ett 50-tal medlem-
mar som kom till Årsmötet. 
Valen till styrelsen innebar 
en del förändringar. Avgick 
gjorde en av våra ”Krabbme-
tegeneraler” Karin Isaksson 
efter 10 år i styrelsen. Många 
och stora tack till Karin för 
allt engagemang! 

Även ordföranden Anders 
Järund valde detta möte att 
avgå. Har man suttit 22 år i 
styrelsen varav 13 som ord-
förande, och bidragit med 
238 artiklar i tidningen, har 
jag full förståelse att man vill 
trappa ner. Anders Järund 
kommenterade bytet av 
ordförande till underteck-
nad med att våra två släkten alltid varit 
djupt engagerade i FFF och att det fanns 
en viss naturlighet i överlämnandet till mig. 
Anders far Harry var ju med och startade 
föreningen och satt som ordförande i 
många år. Min far John Johansson sitter 
fortfarande kvar som kassör efter 44 år i 
styrelsen och min morfar Algot Torewi var 
under många år redaktör för tidningen samt 
styrelseledamot. Anders har på ett mycket 
förtjänstfullt sätt varit med att utveckla 
föreningen och tidningen utan att det för 
den skull har betytt att grundambitionen 
förändrats. Jag vill med detta framföra för-
eningens varmaste tack för de gångna åren. 
De nya styrelsemedlemmarna presenteras 
till höger.

• Diskussionen om en eventuell sam-
manslagning med Samhällsföreningen 
har dryftats under året som gått. Båda 
föreningarna är dock överens att lägga 
diskussionerna på is tillsvidare. 

• Vidare beslutades att FFF skulle ta över 
huvudmannaskapet för Skärgårdens 

dag. Lasse Lundberg och Kunt Hagman 
fortsätter dock som projektledare i vår 
regi. Tyvärr fick evenemanget i år ställas 
in p.g.a. vädret.

• Tidningens nya layout med genomgående 
fyrfärg diskuterades. Viss kritik för 
färgval i text/bakgrund framfördes men 
på det hela var alla mycket nöjda med 
moderniseringen. 

• Föreningen mottog två originalskis-
ser till miljöer för inspelningen av Ett 
köpmanshus i skärgården. Skisserna är 
gjorda av scenografen Ingemar Wiberg 
och förutom miljöskisserna finns där 
anteckningar förda under samtalen 
mellan Ingemar och regissören Åke Falck. 
Vi planerar att efter iordningställande 
hänga dom på Biblioteket. 

• Mötet avslutades med underhållning 
av Margaretha ”i Bônn” Johansson. 
Bohuslänska visor, en del egna, andra 
av trubadurkollegor, varvades med 
underfundiga historier och skrönor från 
trakten. Mycket uppskattat. n

Avgående och tillträdande ordförande växlar klubban.
Foto: Hans Schub 

Utan att på något sätt påstå att de avgående 
styrelsemedlemmarna skulle vara gamla 
skedde det dock en märkbar föryngring 
av styrelsen på årsmötet. Att som 45-åring 
innan årsmötet konstatera att  endast en 
ledamot är yngre, och att denne är 44, tyder 
på en icke alltför ung styrelse.  Nya är:

Liksom tidigare år har en stor del av 
föreningens arbete bestått i att utge två 
nummer av  Fjällbacka-Bladet. Datortek-
niken fortsätter att förändra tidningens 
utseende till det bättre. Tidningen har nu 
för första gången getts ut i färg efter beslut 
av styrelsen. Därutöver har följande verk-
samhet bedrivits:

En krabbfisketävling anordnades onsdagen 
den 16 juli och samlade 76 deltagare, som 
drog upp 933 krabbor.

Föreningen för Fjällbackas verksamhetsberättelse 2003-2004

Nya styrelsemedlemmar

Rebecca Trehammar
Rebecca är som så många andra en driftig 
Fjällbackakvinna (trots att hon är uppväxt 
i Munkedal!). Hon har varit adjungerad till 
redaktionskommittén under två år och har 
även hjälpt till med Krabbfisket, tillsam-
mans med sin sambo Örjan Torstensson. 
Hon tar på ett naturligt sätt över Karins del 
i arrangemanget. Rebecca är även engagerad 
i Bryggdansföreningen. Hon kommer att bli 
ett aktivt och lysande tillskott i styrelsen.

Mikael Westerberg
Mikael har ett släktträd i Fjällbacka stort 
som sparbankseken. Numera ålderman av 
de Westerbergska lotsarna och båtsmännen 
i Fjällbackas historia. Har dock inte vikt 
sitt liv åt sjöfarten utan är framgångsrik 
affärsman. På veckorna boende i Göteborg 
men i Fjällbacka i princip varje helg och 
sedan många år mantalsskriven i samhället. 
Ingen av oss som känner honom har sett 
denne mans bortre gräns vad gäller arbets-
kapacitet. n

En Fjällbackakväll anordnades tillsam-
mans med Segelsällskapet Norderviken 
måndagen den 21 juli i samlingssalen på 
Service. Ett drygt hundratal åhörare infann 
sig för att lyssna till Gurra Krantz berättelse 
om sina äventyr under jordenruntkappseg-
lingen ombord på båten SEB.

Föreningen har givit ekonomiska bidrag 
till Turistinformationen,  bryggdansen, 
flaggparaden, förstudiet till ett Ingrid 
Bergmanmuseum i Fjällbacka, en musikan-

läggning åt FIK:s gymnastik, brandkåren, 
skolans friluftsengagemang, Olga Falks 
grav, monter vid turist- och industrimässa 
i Oslo, nya optimistjollar åt SSN. Totalt 
har 72.300 kr delats ut.

Föreningen hade den 30 maj 2004  949 
medlemmar, en ökning med 35 sedan ifjol. 
Föreningens ekonomi är god.
Fjällbacka den 6 juli 2004.

Anders Järund

Rebecca och Micke. Foto: HS

Hänt på årsmötet — Anders Torevi Ordförande
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Horisonten vidga-
des under resan 

”Kyrkor och tro” 
på Nordkalot-
ten 1-10 juni. 
Fegisresenären 
M a r g a r e t h a 
tog sig iväg på 
semester  för 

första gången 
på sju år. Talet sju 

är bibliskt. Först sju 
goda år och sedan sju svåra år och 
ibland blir det tvärtom.

Jag kände inte någon, men när jag 
väntade på bussen i Luleå så kommer 
ett par fram och säger:

– Hej! Vi brukar lyssna på dig i Ham-
burgsunds kyrka.

Sommarboende från Stockholm som 
vistas på Hamburgö.

Resan gick till Nya Valamoklostret. Båt 
till Solovetskiöarna, rundtur till fots på 
grymma platser – Gulagarkipelagen. 
Båtfärder många timmar på sjöodugliga 
båtar. Tror inte Sjöräddningen fanns i 
närheten!

Vidare till Montjegorsk med sitt alu-
miniumverk. Miljöförstöringen – vad 

gör man åt den? Vidare mot Murmansk, 
Petsamo och så landade vi i det gullvi-
veblomstrande Kirkenes och Grense-
landmuseet där. In i Finland med besök i 
Rovaniemi med alla krigsminnen. Sedan 
Tornedalen och Övertorneå kyrka med 
dess världsberömda orgel. Reseledaren, 
överste Pelle Mohlin, var fantastisk och 
kunde sin historia var vi än färdades.

Åter till arbetet och verkligheten efter 
bilkörning från Kalix med en övernatt-
ning och vigsel redan lördag 12 juni 
i Hamburgsunds kyrka. Hela som-
maren som vanligt med möten med 
goda människor, men som vanligt lite 
ättiksvin från somliga.

I Bibeln står det om svaga typer som 
jag. ”Att gräva orkar jag icke, att tigga 
blyges jag för…” Det betyder att jag 
har svårt för att be om hjälp och det 
har varit för mycket omkring mig. Jag 
tackar Gud för varje ny dag han ger 
mig kraft.

Jag trivs i lägenheten i Uddevalla och 
till dem som retar sig på den tomma 
prästgården vill jag säga att det står 
nästan alltid en ”tjänstebostad” tom 
några månader innan ny tjänsteinne-
havare kan utses. Många platser har jag 

bott på men kommentarerna här är inte 
alltid så mjuka.

Jag har många tankar om framtiden 
och goda önskningar för bygden och 
församlingen, men något ”nytt” måste 
till.

Tack för goda samtal i sommar och 
jag kommer särskilt att minnas de 
djupa och trosvissa orden från en som 
inte längre finns bland oss. Ett Totta 
Näslundcitat: – Vi har inte våra liv på 
banken, vi lever här och nu.

Stort tack till er som hjälpt mig den 
senaste tiden. n

Kyrktrappan —  av Margaretha Berndtsson, vår präst

Ida Torevi

Ida.är.mycket.sportintresserad..Spelar.fotboll.
i.FIK.och.älskar.att.ha.saker.under.fötterna..
Skidor.och.snowboard.på.vintern,.wakeboard.
och.vattenskidor.på.sommaren..Favoritlaget.
över.allt.är.naturligtvis.Frölunda..
Annars.är.det.kompisarna.och.musik.som.gäller..
Favoritbandet.är.Kent.och.hon.längtar.redan.till.
konserten.i.Göteborg.14.maj...
Foto:.Willys.Foto.Dingle
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Från Brandkåren: 
Skogsbrand i Skee
Onsdagen den 11 augusti utbröt en skogs-
brand SO om Skee. På måndagen den 16 
blev situationen akut, sedan den ordinarie 
styrkan var uttröttad. Fjällbacka Frivilliga 
Brandkår kallades in tillsammans med mili-
tär och andra frivilliga. FFB tilldelades ett 
område, som de sedan eldbekämpade utan 
att behöva vidare instruktion. Fem man 
arbetade hela natten i hetta, rök och mörker 
och avlöstes först på tisdagsmorgonen efter 
12 timmars arbete. 

AJ

För. fjärde. året. utsåg. Samhällsföreningen. Årets.
Fjällbackabo.och.i.år.föll.valet.på.Camilla.Läckberg..
2004.års.pris.delas.alltså.ut. för. förtjänster.gjorda.
under. 2003. och. det. var. det. året. som. Camilla.
debuterade.med.”Isprinsessan”...Priset.delades.ut.
på.Fjällbackakalaset.

HS

Motivering:
Liksom Gösta Unefäldt gjort med sitt 
Strömstad och Henning Mankell med 
Ystad har Fjällbacka genom Camilla 
Läckberg placerats på en spännande 
och kuslig karta, en karta bestående av 
ond bråd död och kalla kårar. Tusentals 
thrillerälskare har fått en ny plats att 
läsa om och förundras över. Det gäller 
dels alla bestialiska mord som tycks ske 
här, men i romanerna ger Camilla dem 
också en väl avvägd beskrivning över 
Fjällbacka som såväl hektisk sommarort 
som en betydligt lugnare ort vintertid. 
Camilla väjer inte heller för att sätta 
fingret på de problem som detta ibland 
för med sig. 
Boken ”Isprinsessan” gavs ut 2003 och 
gör Camilla Läckberg till en utmärkt 
ambassadör för Fjällbacka!

Årets Fjällbackabo
2004

Under året har föreningen som vanligt arbetat med  
remissvar av olika slag, bl. a.  den sk FÖP:en. Förstudien till 
ett Ingrid Bergman-hus har avslutats.

Planer, planer och åter planer
Antalet nya detaljplaner i och kring vårt samhälle har under året blivit rekordmånga. 
Samtidigt har slutligen den fördjupade översiktsplanen för Fjällbacka (FÖP) fastställts 
i kommunfullmäktige (okt). Den fördjupade översiktsplanen skall bland annat vara en 
vision för samhällets framtida utveckling och vara en vägledning för kommunens och 
andra myndigheters beslut i frågor som rör bebyggelse och användning av mark och vatten. 
Arbetet med den startade egentligen år 2000 då kommuens gemensamma övergripande 
översiktsplan skulle förnyas. Samhällsföreningen fanns med då och tog fram förslag på ca 
10 nya bostadsområden. Dessa återfinns nu 4 år senare i FÖP för Fjällbacka. 

Våra övriga synpunkter har kommit med i varierande omfattning. Exempelvis ingår 
inga öar i planen, något vi yrkat på för Köttöarna. Vidare ansåg vi att ”en avlastning av 
nuvarande torg för att sprida funktioner till andra ställen i samhället är en viktig uppgift”. 
Detta ryms i planen som förespråkar en utvidgning av samhället i första hand via stråket 
mellan servicehuset och kyrkan. Den tänkta alternativa vägsträckningen för väg 163 över 
Bräcke finns kvar, något som vi tillsammans med andra remissinstanser motsatte oss. 
En svaghet med planen är att den inte tydligt pekar ut området kring kajen som en av 
de viktigaste delarna för samhällets utveckling. Detta har vi också påtalat vid flera olika 
tillfällen (se mer om kajen nedan).

FÖP kan läsas i sin helhet på t ex www.tanum.se. Klicka dig fram under rubriken ”Mark 
och boende”.

Ingrid Bergman-hus
Samhällsföreningen har genom Knut Hagman under knappt två år arbetat med en förstu-
die för att utforska nyttan och behovet av ett minne kring Ingrid Bergman i Fjällbacka. 
Förstudien är nu avslutad och kan kort-kort sammanfattas med tre st ”Ja”, nämligen på 
frågan om det finns behov lokalt, nationellt och internationellt av att vårda minnet av 
IB. Huset har i studien mer övergått att bli ett kulturhus för film, kanske med en speciell 
inriktning, samt ett aktivitetshus för Fjällbackaborna. Nu övergår arbetet i ny fas som vi 
hoppas kunna återkomma till i sommarnumret. Vi tackar Knut för hans stora engagemang 
och goda arbete!

Vad händer med fd Konserven?
Det är vi säkert många som undrar. Sedan försommaren finns ett förslag från de norska 
ägarna att genomföra en bytesaffär med kommunen. Ägarna vill genom att byta till sig 
råmark utanför samhället lämna över fastigheten i kommunens ägo. Denna skulle då kunna 
komma att fungera som hyreshus för t.ex. alla de företag som idag finns i Håkebackens 
gamla skola. TIC –Tanums Innovations Centrum har genom Olle Paulson fått ett uppdrag 
att se om fd Konserven kan nyttjas i detta syfte. Han har visat att det finns ett reellt intresse 
för detta. Lokaliseringen av en kombination av företagshotell, lokaler för Sjöräddningen, 
serviceanläggning och café/restaurang i den gamla konservindustrilokalen skulle troligen 
ge området och samhället en rejäl skjuts. När denna tidning trycks har frågan diskuterats 
på föreningens årsmöte. Mer om detta i sommarnumret alltså. n

Samhällsföreningen —  Hans Schub, ordf.
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Under många år har Inger Rudberg forskat 
i mantalslängder och kyrkböcker, pratat 
med äldre ortsbor m.m. Allt för att försöka 
bringa klarhet i vem som bott i de olika 
fastigheterna i Fjällbackas äldre områden. 
I somras var de första husskyltarna på plats 
i området kring ”Backen” (Galärbacken 
och norrut). 

Fastighetsägarna i området har fått en för-
frågan om de vill ha sin fastighets ägarhisto-
ria uppsatt och på det sättet kunna ge andra 
denna information. De flesta har nappat på 
erbjudandet. Många har inte haft klart för 
sig fastighetens historia utan fått ett nytt 
intresse genom Ingers arbete. Arbetet har 
hela tiden bedrivits i FFF:s regi. 

Bor du i området, inte fått en skylt men 
önskar en, kontakta Inger Rudberg på Tel: 
046-14 45 35, 0525-353 77 eller E-post: 
inger.rudberg@lund.mail.telia.com. Arbe-
tet fortsätter och tillsammans med Inga 
Lindh är bl.a. Mörhult på gång

AT

Husskyltarna börjar 
komma på plats

Foto: Malena Kedegård, STNB

Tidigt på fredagsmorgonen 16 juli gick 
larmet om en fallolycka i Kungsklyftan. 
I gästhamnen hade det varit ett bråk och 
polis hade kallats till platsen. Enligt upp-
gift hade en man i sällskapet försvunnit 
varpå kamraten gett sig ut för att leta efter 
honom. Det slutade inte bättre än att kam-
raten föll ner från Vetteberget och ådrog sig 
omfattande skador. Ambulanshelikopter 
tillkallades och klockan 05.01 ankom den 
skadade till Sahlgrenska sjukhuset, Göte-
borg. Hans tillstånd uppgavs vara stabilt 
men allvarligt. Polisen uteslöt från början 
inte att ett brott kunde ligga bakom. Det 
konstaterades dock att det var frågan om 
en ren olyckshändelse.

Lyckligtvis händer det mycket sällan 
liknande olyckor, trots att många klättrat i 
Vetteberget genom åren. Under 1960-talet 
var det dock en del olyckor varav en med 
dödlig utgång.

AT

Svår fallolycka i 
Kungsklyftan

Bli medlem i FFF
Årsavgift: 130 kr och du får  

två nummer 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



Saxat ur

De flesta av våra läsare har inte åretrunttillgång till Bohusläningen. Med artikelförfattarnas goda minne publicerar vi därför ett 
axplock texter om Fjällbacka, smått och stort, ur tidningen  sedan förra numrets pressläggning.

30 juni

15 villor byggs i Fjällbacka
Tanums kommunfullmäktige har godkänt ett avtal 
om mark för bostadsbebyggelse i anslutning till Kul-
lenområdet i Fjällbacka. Kust & Hav AB får rätt att 
exploatera området, som i en första etapp rymmer 15 
villor.

Enligt exploateringsavtalet mellan kommunen och bolaget ska 
områdets fastigheter i första hand erbjudas personer som står i 
kommunal tomtkö. Avtalet medger även rätt att sälja till perso-
ner som inte är mantalsskrivna i kommunen. 

Enligt avtalet är bolagets avsikt att bygga helårsbostäder.  
Berndt Hansson (kd) luftade i fullmäktigedebatten oro för att det 
blir fritidshus i området. Han ville se en ”starkare skrivning” om 
krav på åretruntboende, gärna förenad med vite. 

– Detta ärende har diskuterats väldigt mycket, och det vore 
olyckligt att röra i det avtal som finns, sa kommunalrådet Clas-
Åke Sörkvist (c), som uppgav att ordalydelsen är samma som i 
andra avtal. 

Avtalet, godkänt utan votering, innebär att kommunen för 800 
000 kronor överlåter en avstyckad fastighet till Kust & Hav. Bola-
get ska därtill ansvara för och bekosta utbyggnad av sådant som 
vägar, vatten och avlopp samt belysning. 

Utöver marken med plats för 15 bostadshus har Kust & Hav 
option på mark där det ryms ytterligare sju villor.

Ann-Katrin Eklund

19 oktober

Borgerlig kritik mot 
sjöbodsförslag
Socialdemokraterna i Tanum vill att kommunen säger 
ja till att sjöbodar blir egna fastigheter.  
– Då blir det lättare för ortsbor att få tillgång till sjö-
bodar, säger Ronny Larsson (s).  
Men från den borgerliga majoriteten kommer kritik .

Socialdemokraterna anser att det i Källvik och Mörhult i 
Fjällbacka ska vara möjligt att stycka av sjöbodar till separata 
fastigheter. Förslaget om att skilja sjöbodarna från bostads-
fastigheter, som de av tradition hör samman med, har förts 
fram i diskussionerna om den fördjupade översiktsplanen för 
Fjällbacka. 

– De som bor i hyresrätt ska ha samma möjligheter att ha 
sjöbodar som andra. Det bör vara möjligt att, till exempel vid 
en bodelning, dela på sjöbod och bostadsfastighet, anser 
Ronny Larsson. 

– Att köpa hela fastigheten är näst intill omöjligt för vanligt 
folk, säger han, med hänvisning till de höga priserna på sjönära 
fastigheter. 

”Bör inte vara möjligt” 
Förslaget har hittills, senast i kommunstyrelsen, stött på pa-
trull. Rolf Hermansson (c) är kritisk: 

– Sjöbodar är komplementbyggnader till bostäder. Det går 
inte att stycka av ett garage och bör inte heller vara möjligt 
stycka av en sjöbod, säger han. 

– Vårt motstånd mot avstyckning hindrar ingen att få till-
gång till sjöbod; bodar kan till exempel arrenderas. Däremot 
vill vi försvåra en omvandling av sjöbodar till fritidsbostäder, 
säger han. 

Ronny Larsson anser egentligen att arrende eller tomträtt är 
bättre upplåtelseformer och att de ska gälla där kommunen är 
markägare.

”Påverkar inte priset” 
Han tror inte att avstyckade bodar bidrar till oönskad prisut-
veckling och omvandling till fritidsbostäder. 

– Vårt förslag gör det inte svårare att, med hjälp av plan- och 
bygglagen, styra användningen av sjöbodar. Prisutvecklingen 
har vi oavsett om bodar avstyckas eller inte, säger han. 

Socialdemokraten Alf Jonasson bor i det aktuella området 
i Fjällbacka och skulle själv vilja ha möjlighet att i framtiden 
sälja huset, flytta till lägenhet men ha kvar sin sjöbod. 

Jonasson, som betonar att han som jävig bara deltar i princi-
piella diskussioner i frågan, anser att kommunens inställning 
driver bort åretruntboende.

Ann-Katrin Eklund

28 oktober

Förskott ger förtur
Kommunen ska bygga bort sin långa båtplatskö ge-
nom att de som kan betala hamnhyra för tio år får gå 
före i kön.

– De andra får samtidigt kortare kötid om vi kan bygga fler bryg-
gor, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Bertil Engdahl 
(fp). 

På bara fyra år har kön för att få en båtplats i Tanums kommun 
ökat från 250 till 850 personer. En jämförelse visar att den är betyd-
ligt längre än i grannkommunerna Sotenäs, med 470 köande, och 
Strömstad, med 170 som väntar på plats i en hamn. 

För att kommunen i Tanum på kort tid ska få medel till att bygga 
nya bryggor har kultur- och fritidsnämnden nu antagit ett förslag 
om att de som kan betala tio årshyror om sammanlagt 25 000 
kronor ska få en båtplats redan nästa år. Beslutet tas i arbetsutskot-
tet den 11 november och gäller först och främst de som står i kö 
för en plats i Sannäs hamn. Om det blir ett positivt beslut börjar 
bygget av den nya bryggan redan efter nyår. 

Kommunens hamnchef Roy Ohlson har frågat alla i båtklubbens 
kö om de kan tänka sig att betala i förskott. 

– Nästan alla har svarat positivt. Pengarna vi får in gör att vi kan 
bygga 35 nya båtplatser till de mellan 60 och 70 som redan finns i 
Sannäs hamn, säger han. 

Om projektet slår väl ut i Sannäs tror  Roy Ohlson att det blir ak-
tuellt i fler mindre hamnar där det redan är djupt och inte behöver 
muddras. De stora hamnarna i Grebbestad, Fjällbacka, Hamburg-
sund och på Resö får dock vänta ett tag till på en förkortning av de 
långa köerna. Där finns helt enkelt inte rum för fler båtplatser. 

Nils Holmqvist

7 oktober

Sommargäst åtalas för sjöfylleri
En 29-årig man från Stockholm var mycket berusad när han 
körde båt i Fjällbackas gästhamn 11 juli i somras. Brottet anses 
som grovt eftersom han var avsevärt påverkad av alkoholen. Nu 
åtalas mannen vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för grovt sjöfyl-
leri.
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Han pekade också på alla frivilliginsatser 
som inte tyder på något sömnigt samhälle 
som går och väntar på en kort turistsä-
song.

Men visst finns här problem. Det är vi 
alla eniga om. För få lågstadieelever, för få 
hyresbostäder, en generation affärsidkare 
som gjort sitt och nu försöker finna efter-
trädare. Fjällbacka står och väger. Reservat 
eller levande miljö. Det är faktiskt en fråga 
på dagordningen.

Anders representerar en livsviktig tradi-
tion i samhället. (Jag kan skriva så om 

honom nu när han lämnat FFF:s styrelse.) 
Familjen Järund och Inventing har utgjort 
ryggrad i Fjällbacka i ett halvt sekel. När Bo 
Reichenberg 1956 tog initiativet att bilda 
Föreningen För Fjällbacka gjorde han det 
i samverkan med Wilhelm Fredlund, Sten 
Kalin, Sylve Larsson och Harry Järund. I 
Fjällbacka-Bladets första nummer ställde 
man frågan ”Hur går det för samhället?” 
Vad planerades för att näringslivet på orten 
skulle utvecklas? Det var detta som stod i 
fokus. Om inte samhället kunde leva och 
folk bo kvar var miljön, naturen och kul-

turtraditionerna trots allt en 
klen tröst. 

På samma nummers första sida 
publicerades ett inlägg i kursiv 
av Per Nyström, som då sedan 
flera somrar bodde på Dyngö 
och hade varit länets dynamiske 
hövding sedan 1950. Det är 
en intressant text skriven till 
föreningens bildande och man 
kan se den citerad i bladet i 
senare årgångar. Det räcker inte 
med naturliga förutsättningar 
och goda kommunikationer, 
hävdade Nyström. Utan per-
sonliga initiativ och modigt 
risktagande går det inte att 
utveckla en bygd. Erfarenhe-
ten visar att största utsikter till 
framgång har bygdens eget folk; 
de känner förhållandena, trivs 
på platsen och har bättre förut-
sättningar att få god arbetskraft. 
Alla initiativ som spirar på 
platsen, också de blygsamma, 
måste stödjas. Det var hans 

hälsning och budskap till den nystartade 
föreningen.

Det är i den andan som mycket av det 
bästa i Fjällbackaföreningens traditioner har 
utvecklats. Jag bodde många år på Skaftö. 
Där fanns på en av orterna en badortsför-
ening som hette Sjöstjärnan. Det var en 
klubb för inbördes sommargästbeundran 
och den mådde gott medan samhället höll 
på att släckas ned och så småningom blev 
vinterstängt. Fjällbacka har genom åren 
tagit tillvara på andra möjligheter. Fabriks-
byggnader och industrilokaler vittnar om 

Anders Järund, avgående ordförande i FFF, skrev optimistiskt i förra numrets ledare om ett 
Fjällbacka trots allt. Ett litet samhälle med flera företag, allt från burfisket på en mans hand 
över servicenäringens små och medelstora till industrins stora med hundratalet anställda. 
Det vittnar ju om resurser, menade Anders och han har förstås rätt.

Politikerträff
i sommarkvällen
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Johan Lönnroth och Leif Pagrotsky. Foto: Hans Schub



det. Öppet året runt har varit linjen. Låt oss 
hoppas att den kan fortsätta att gälla.

Politikersemester  
och matt schackspelare
En julikväll stämde jag möte på Café Bryg-
gan med Leif Pagrotsky, näringsministern 
(numera forsknings- och kulturministern), 
och Johan Lönnroth, nationalekonomen 
och vänsterpolitikern. Lönnroths familj har 
varit sommarboende på Veddö i femtio år 
och Leif semesterbor på Musö sedan snart 
tjugo år. (Därifrån förser han Café Bryggans 
kök med pepparrot, berättas det. Han har 
som bekant viss restaurangkänsla. För några 
år sedan satt han i juryn som utsåg ”Sillen” 
Hellberg till det årets kock. Blindtest och 
inte lokalkännedom poängerar han, när 
jag undrar.) 

Jag hade trott att vi skulle få en politisk 
debatt, att det skulle snackas fastighetsskatt 
och att det skulle bli något utspel och några 
deklarationer strax intill sjökanten. Men 
icke. Leif var så uppenbart på semester 
och såg ut att trivas med att inte behöva 
vakta sin politikertunga. Och Johan ver-
kade mest upptagen av schack-SM, som 
skulle gå i Göteborg och där han själv i 
ett extraarrangemang skulle få spela mot 
stormästaren Ulf Andersson. Ekonomen 
Lönnroth taxerade sina vinstchanser till 
noll. (Helt rätt, skulle det senare visa sig.) 
Men han underströk att något mer måste 
göras när det gäller fastighetsskatterna så att 
de åretruntboende får del av fritidsboendes 
skatter. Kommuninvånarnas service är ju en 
stor utgiftspost. Men kommunen får del 
av sommargästernas skatter i rätt hög grad 
genom skatteutjämningen, påminde Leif 
om. Den är hotad nu men enormt vikig 
bl. a. i det här sammanhanget. Inte ens när 
vännen Hans Schub anslöt och berättade 
om sina moderata politiska uppdrag, brände 
det till. Tvärtom var enigheten stor om det 
där som med jämna mellanrum sägs av alla 
politiker och önskas av folk: småföretagsam-
heten måste stödjas. Tillägget på bryggcafét 
var att ortens unga måste få tillgång till 
bostäder. Det förslår inte långt att ropa på 
entrepenörer om där inte byggs bostäder 
och hyreshus. Vettebergets nya område i 
all ära, sa någon. Men vilka kommer att 
ha råd att köpa där? Vi får hoppas att det 
inte bara blir de som lätt kan böta de 500 
000 kronor det kostar att inom fem år sälja 
fastigheten vidare till någon fritidsboende. 
Själv önskade Leif  en sjömack i samhället 
med större kapacitet. Om det nu satsas på 
gästhamn och båtturism får där ju finnas 
bryggplats och bränslevolym nog. Han sa, 
att han hade talat med Berith om det! Inte 

som minister utan som båtburen Musöbo.
Men litet vision blev det ändå till kaffet. 

Leif hävdade, att många tecken tyder på att 
i framtiden kommer människor att starkt 
prioritera livsmiljön. Man väljer platsen 
först, sen kommer jobbet. Kräsna männis-
kor som noga ser sig om innan de slår ner 
sina bopålar är också sådana som har goda 
förutsättningar att få något att göra på plat-
sen eller i dess närhet. Här har Sverige en 
fantastisk konkurrensfördel för kompetenta 
människor. Glest befolkat med skyddade 
miljöer attraherar det en rörlig elit. Det är 
klart att norra Bohuslän med utbyggd E6:a 

är spännande sett ur ett sådant perspektiv. 
Jobben står inte nödvändigtvis och ropar på 
de människorna. De skapar själva arbeten.

Jag tänker på deklarationerna från Fjäll-
backaföreningens start. Återigen den där 
gamla goda övertygelsen om att dugligt 
folk kan försätta berg. Men i en ny rörlig 
värld växer de inte på rot utan kommer 
från när och fjärran. 1950-talets slutna 
samhälle har öppnats. Det öppnar i sin tur 
nya möjligheter att leva i bygden och för 
bygden att leva.

Tomas Forser
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Gynna våra annonsörer!
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En god vän som kände till hans önskan, 
gjorde honom uppmärksam på en annons 
i en dagstidning: ”Måndagen den 10 mars 
kl. 12 på dagen låter kamrer Karl Larsson 
i Fjällbacka genom auktion på Florön 
för avflyttning försälja 2 boningshus av 
timmer, därav ett särskilt gott innehållande 
6 rum och kök, 3 st. magasiner, 1 ladugård 
samt en tvättstuga.” Året var 1931.

Utan att tveka kontaktade Nils Silfver-
skiöld omgående kamrer Larsson och 
köpte per telefon både husen och ön och 
blev så på några minuter den nya ägaren 
till Florö - utan att ens ha satt sin fot där.

Det var ett beslut han aldrig ångrade. 
Florö skänkte honom och hans familj 

ett oändligt antal härliga somrar och är 
fortfarande i familjens ägo. Visst var stäl-
let förfallet. Det hade stått obebott och 
utan tillsyn i många år. Synen som mötte 
Nils vid hans första besök en snålkall sen-
vinterdag var inte särskilt tilltalande. Ön 
bestod mest av klippor, ljung och några 
ängar, där det längre tillbaka i tiden hade 
bedrivits lantbruk. En skyddad trädgård 
doldes bakom husen. I den växte en ståtlig 
kastanj, några höga pilar och en liten allé 
av hagtorn. För övrigt fanns det nästan 
inga träd på ön. Några få exemplar hade 
överlevt den kraftiga sydvästliga vinden 
som obehindrad svepte in från havet när 
det stormade och tvingade träden att söka 
skydd genom att växa närmast horisontalt 
längs klippgrunden.

En sommar ungefär vid sekelskiftet 1899/1900 fick en ung Göteborgsgrabb vara med en om segling längs kusten upp mot norska gränsen. När Fjäll-
backa passerades, skrev han i sin loggbok med ungdomlig optimism: ”När jag blir gammal och rik vill jag köpa mig en ö i skärgården här, för den är den 
vackraste på hela kusten”.

Så värst gammal blev han aldrig och inte heller rik; med tiden ”välbärgad” vore nog mera adekvat. Åren gick. Han slutade skolan, studerade medicin, 
blev läkare och flyttade till Stockholm, men glömde aldrig sin barndomsdröm och lyckan stod honom bi.

Ett av de få träd som växte på Florö 
utanför trädgården

OM SKOGSPLANTERING
I SKÄRGARDEN

Första stadiet i trädplanteringen, skyddspalissaden mot västanvinden.
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Medan husen restaurerades av kunniga 
hantverkare i trakten, bestämde sig Nils för 
att plantera träd. Hans ungdomsvän och 
granne professor The Svedberg, som bodde 
på Fläskö i det glada gula huset ”Flava” - 
döpt efter den gula strandvallmon, tyckte 
det var fel. Man ska låta naturen vara som 
den är, ansåg han. Nils stod på sig och hade 
en förebild i sin far Peter S., som också 
var läkare samt chef för Kustsanatoriet på 
Styrsö, en ö i Göteborgs södra skärgård.

I forna tider var Bohuslän och en större 
del av skärgården skogbeväxt, men vid 
slutet av 1800-talet då fadern köpte mark 
på Styrsö, bestod ön mest av kala klippor 
och ljunghedar. Skogsskövlingen hade 
börjat tidigt och de väldiga ekskogarna 
hade dukat under. 

Otänkbar skog blev möjlig
Det ansågs länge att det var otänkbart 
att plantera skog på ön. På den kunde 
absolut inga träd rota sig! En förmögen 
göteborgare, Gustaf Arre, hade en annan 
mening och stiftade ett sällskap ”med 
syfte att anlägga och underhålla skogs- och 
parkplanteringar, vägar, promenader och 
vattenbrunnar samt vad i övrigt kunde 
vara till nytta och trevnad för ön”. Peter S. 
var en entusiastisk medlem och styrelsens 
ordförande under åren 1899-1909. Det 
blev en oerhörd mängd barr- och lövskogs-
plantor som genom sällskapets försorg 
sattes ut. Bara under arbetsåret 1906-07 
planterades inte mindre än 76.500 stycken, 
huvudsakligen tall och gran men även ek, 
björk och ask på Styrsö. De planterades av 
skolbarn från Göteborg under ledning av 
en länsskogväktare.

Det var ett omfattande och krävande 
arbetsfält ”…och det ska lända sällskapet 
till ovärderlig förtjänst att av kala klippor 
och medelmåttiga betesmarker ha omska-
pat en lummig och vacker västkustö på 
vilka skogsdungar, parker och alléer bereda 
ögonfägnad och skänka vederkvickelse”, 
skrev Otto R. Landelius 1924 i en artikel 
och hedrade även Nils far för hans insats. 

Med en sådan förebild är det knappast 
förvånande att Nils med liv och lust ägnade 
sig åt att försöka göra även sin lilla ö till ett 
grönskande paradis. Det blev den fritids-
sysselsättning som jag tror gav honom 
mest glädje i de återstående åren av hans 
liv. Redan första året planterades 7.000 
trädplantor i en dalsänka mitt på ön. Lant-
bruksskolan i Dingle ställde upp med råd 
och anskaffning. Skolklasser från folksko-
lan i Hamburgsund kom ut och hjälpte till 

med själva planteringen. Det 
rörde sig huvudsakligen om tall 
och gran, men även en hel del 
lövträd. Nästa programpunkt 
omfattade en vindskydds-
plantering av dubbla rader 
träd kring ängarna. För att 
lyckas med den, lät Nils bygga 
spjälade träpalissader mot öns 
oskyddade västra strand, vilket 
visade sig mycket effektivt. 
Mellan de dubbla trädraderna 
planerades gångstigar. Överallt 
där det fanns blåshål, tätades 
de – i trädgårdens sydsida 
med hjälp av en stenmur med 
port, mellan husen byggdes 
täta trädvaggar med dörrar 
för genomgång. Det var dock 
inte bara blåsten som skapade 
problem. Det var ont om både 
vatten och jord.

För att skaffa vatten till planteringarna, 
grävdes en brunn på stora ängen närmast 
trädgården och runt den anlades en köks-
trädgård för grönsaker, jordgubbar och 
bärbuskar. Ganska snart kunde den försörja 
hushållet under hela sommaren. Det blev 
mycket vattning. Särskilt efter ny plante-
ringar och i torkperioder. Då måste alla 
på ön ställa upp och bära vatten. Vi barn 
tyckte våra armar blev väldigt långa av att 
bära alla vattenfyllda spänner och kom på 
oss med att allt oftare speja efter regnmoln 
på himlen. Elektricitet kom först 1953 till 
ön. Dessförinnan fick vattnet pumpas upp 
för hand.

Den tredje programpunkten var den svå-
raste att genomföra. Nu rörde det sig om att 
plantera träd på de höga kala klipporna som 
reste sig väster och öster om bebyggelsen på 
ön. Nils använde vad han kallade bunker-
metoden. Först lades i en skreva, eller på en 
någorlunda flat häll, en ring av större stenar 
som fylldes med jord. I var och en plante-
rades en trädplanta. Bunkrarna mätte ca. 
1,5 - 2 m i diameter och placerades så nära 
varandra att de beräknades så småningom 
växa ihop genom att nedfallande barr och 
löv ökade jordlängden. Detta tillät i sin tur 
trädens rotsystem att sprida sig. Systemet 
fungerade utmärkt, men var ytterst arbets-
intensivt. Tunga stenar måste bäras upp 
och ju längre arbetet fortsatte, desto längre 
var man tvungen att gå för att hitta dem. 
Det samma gällde all jord som bars i fyllda 
spänner från olika områden på ön. Därtill 
kom bevattningen, också den skedde via 

spänner fyllda från brunnen på ängen. Nils 
hade två medarbetare under sommaren och 
deltog i alla skeden. ”Jag undrar hur många 
ton jord jag själv har burit upp”, minns 
jag honom förnöjt utbrista efter en dags 
speciellt hårt arbete.

Det sista stadiet av planteringarna var 
säkert det roligaste. Vid det laget hade all 
större plantering ägt rum och växte plan-
mässigt, så Nils började med experiment. 
De gav anledning till att man började tala 
om Florös exotiska trädgårdar. På ladu-
gårdsplan planterades mullbär och valnöt-
sträd, vita och lila syrener, murgröna som 
snabbt täckte hällarna och en spaljerad av 
rikt bärande päronträd. Trädgården dekore-
rades ned höga vita liljor, vårlökar, jasmin-
buskar och ett fikonträd, som en gång bar 
frukt. Vinrankor mot en häll hade så stor 
framgång att en skördefest kunde äga rum 
några år senare. Kring byggnaderna sattes 
spaljéer av äpple och persikoträd m.m. 
Listan på alla försök är mycket lång, men 
nämnas bör nog också dammen med de 
sällsynta röda näckrosorna. En del experi-
ment gick bra, en del blev offer för de kalla 
krigsvintrarna på 1940-talet. Efter dem lät 
Nils naturen ta över och hade lyckan att få 
leva länge nog för att se sitt verk fullbordas. 
Florö hade blivit den grönskande ö han 
drömt om att skapa.

Maj 2004

Agneta Silfverskiöld Newton

Slutresultatet, ett blommande, grönskande Florö
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Intresset för Bohuslän går i vågor. Då landskapet 1658 införlivas 
med staten Sverige fanns egentligen inga tillgångar, bara ett otill-
gängligt inland och en karg kust med fattiga människor. I perioder 
växte ändå intresset för vår del av landet. Det var i tider av god 
tillgång på sill. Då sillen försvann, försvann också patroner och po-
tentater, kvar blev ett stycke sargad kust och en befolkning som 
i stunder upplevt välmående men som nu mestadels åter kunde 
kallas fattig.
Inventings tillkomst var en viktig industrietablering som gav ar-
betstillfällen då sillen återigen spelat ut sin roll som inkomstkälla 
i dåtidens konservindustri. Möjligheten för svensken att skaffa sig 
ett fritidshus gjorde på 70-talet Tanum till en attraktiv fritidskom-
mun. Idag 30 år senare tycker vi kanske att detta tagit sig allt för 
stora proportioner. Det är dock inte bara för fritid och rekreation 
som vår bygd har blivit än mer attraktiv, nu söker sig återigen 
många familjer hit för att bo och leva här året runt.

Arbete-bostad, bostad-arbete?
Många menar att det på en ort först måste finnas arbetstillfällen 
om man vill få människor att vilja flytta dit. Sedan detta är uppfyllt 
kan bostäder byggas och orten utvecklas. Tvärtom menar allt fler 
och hävdar att det faktiskt råder ett omvänt förhållande. I takt med 
att det blir allt dyrare att bo i eller nära en storstad ökar viljan att 
bosätta sig en bit ut i en attraktiv miljö och sedan istället pendla 
till jobbet.
Vår kommun ligger mitt i mellan Oslo och Göteborg, en region 

med ca 1 miljon människor. E6 skär rakt genom kommunen och 
när den är fullt utbyggd når vi ex Göteborg på en timme, Trollhät-
tan på 45 min osv. Den tiden tar det att åka till jobbet i Göteborg 
om man bor på ”fel” ställe inom Göteborg! De fyra nordbohuslän-
ska kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal och Sotenäs kan 
betraktas som fyra olika förorter till Göteborg.

Tanum – en vinnarkommun
Hur blir den framtida arbetsmarknaden? Det råder redan idag 
brist på rätt kompetens inom vissa branscher och när 1,2 miljoner 
svenskar går i pension inom tio år kommer bristen att bli större. 
Det är högst sannlikt att det inom Europa kommer att utkristallise-
ras några få speciellt attraktiva regioner där folk vill bo och dit fö-
retagen tvingas flytta efter. Det är inte många kommuner i Sverige 
(förutom storstadskommunerna) som kan räkna sig som vinnare 
då, Tanum lär dock bli en av dem. Få kommuner kan erbjuda en 
sådan hög livskvalitet som vi kan.
Idag ser vi flera exempel på familjer som flyttat till Fjällbacka men 
som ändå inte riktigt lämnat storstaden, den ena makan behåller 
sin anställning i staden och pendlar från Fjällbacka medan övriga 
familjen arbetar och går i skola här. På sikt finner båda vuxna en 
utkomst inom kommunens gränser och staden överges. I artikeln 
nedan kan du läsa om några familjer som valt denna livsstil, ”grö-
na vågare på 2000-talet”.

Hans Schub

2000-talets
”gröna vågare”

Det är inte första gången i historien som intresset för Fjällbacka är stort. Nu vill åter många bo här.  
Vad kommer först, jobb eller bostad? Vi har samtalat med några ”nya” Fjällbackabor.
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Rebecca Trehammar har träffat och intervjuat två av ”gröna vågarna”

Familjen Darpö och Jonsson består av Karin och Tomas med bar-
nen Timothy 24 år, Daniel 19 år och Kathleen 18 år. De bor tillsam-
mans i ett hus i Mörhult som de köpte år 2000. Tomas hade då 
under tjugo år hyrt en sjöbod i Mörhult och kände att det var här 
han hörde hemma.
Innan familjen flyttade till Fjällbacka bodde de i en villa i Örgryte 
och tyckte att det var svårt att hinna med hus och trädgård både 
i stan och i Fjällbacka. Tankarna på att flytta permanent till Fjäll-
backa växte allt starkare. 

Karin och Tomas pendlar fortfarande varje dag i var sin bil till Gö-
teborg, det är nämligen inte alltid som arbetsdagarna ser tidsmäs-
sigt lika ut. Kathleen pluggar på Grebbestads folkhögskola och 
Daniel, som tog studenten i våras, jobbar i Kungshamn. Timothy 
läser ryska i St. Petersburg, men när han har lov nu till jul är det 
självklart Mörhult han kommer hem till.

De ser inga stora nackdelar med att bo här. Karin som tidigare har 
bott i städer som Kairo och London ser inte avståndet till jobbet 
som något bekymmer. Med rusningstrafiken i Kairo kunde det ta 
en och en halv timma hem från jobbet och i London kunde det ta 
upp till tre timmar att komma ur staden.
Karin tycker bäst om att vara ute i naturen och att vara på sjön. Att 
påta i trädgården är också ett stort intresse.
Tomas tycker ibland att det är jobbigt att det är mörkt när man 
åker hemifrån på morgonen och mörkt när man kommer hem på 
kvällen. Annars så ser han precis som många andra att utbyggna-
den av motorvägen är en stor fördel när man bor här. Golf är ett 

av Tomas stora intressen, liksom fiske. Tomas är ordförande i VM i 
Makrillmete som  nästa år arrangeras för fjortonde året i rad.

När familjen bestämde sig för att flytta till Fjällbacka var det 
många av deras vänner som inte trodde att de skulle klara av att 
bo här året runt. Många är själva sommarboende i Fjällbacka och 
när de nu träffas märker Karin att det är många som diskuterar om 
hur det skulle vara att bo här jämt. Hon tycker också att de har ett 
stort socialt nätverk här, och är inte säker på att de hade haft det 
om de bott kvar i stan.
Som många av oss tycker de mycket om kontrasten mellan det 
lugna och tysta vinterhalvåret och de hektiska sommarmånader-
na. De ångrar verkligen inte att tog steget att flytta hit utan känner 
att de har hamnat på rätt ställe. n

På Tallgatan 3 bor Marie och Aravinda De Soysa. De köpte sin villa 
1999 och är numera åretruntboende i Fjällbacka. Varje dag pend-
lar de till sina arbeten. Marie jobbar som sales account manager, är 
stationerad i Kungälv, men jobbet kräver också resor till Tyskland 
och till Bryssel ett par gånger i månaden. Aravinda jobbar som VD 
för en ingenjörsbyrå med elva anställda och har sin bas i Göteborg, 
men jobbar för det mesta runt om i Europa under veckorna.

Att bli åretruntboende i Fjällbacka var inget svårt val för dem. 
Maries pappa är från Fjällbacka, uppväxt på Valö, och Marie har 
tillbringat alla helger och lov här så länge hon kan minnas. Under 
skolloven var hon en trogen sommarjobbare på Järnboden.
Redan efter gymnasiet skrev hon sig i Tanums kommun och flyt-
tade hit från Björkö där hon är uppväxt.

Möjligheten att pendla varje dag tycker de har ökat allteftersom 
den nya motorvägen blir färdig. Marie kommer ihåg när hon var li-
ten och hennes familj åkte till Fjällbacka. Då stannade man och tog 
en fikapaus i Uddevalla för att resan mellan Björkö och Fjällbacka 
kändes så lång. I dag skiljer det marginellt under rusningstrafik 
mellan att ta sig in till stan eller ta motorvägen till Fjällbacka.
Bra är också att Konsum och Q8 stationen har öppet så länge på 
kvällen. Bank och postärenden sköter de på elektronisk väg.

Mycket av deras sociala liv finns också i samhället. De tror inte att 
de hade varit så engagerade i föreningslivet om de hade bott kvar 
i stan. Marie är ordförande i FIK:s ungdomssektion, besättnings-

man i Sjöräddningen och sekreterare i dess stödförening Livbojen. 
Havet och naturen är en gemensam nämnare för dem båda och 
Aravinda kopplar gärna av med hummerfiske på hösten precis 
som många av oss andra. Matlagning är också ett stort intresse.

Aravinda som flyger mycket varje vecka tycker att det finns en li-
ten nackdel med att pendla. Morgonflyget från närmaste interna-
tionella flygplats avgår klockan 06.30 och ibland kan det kännas 
lite tidigt. Annars ser de inte några nackdelar med att pendla till 
jobbet varje dag.
Det är en livsstil som de tycker passar dem och de tycker att det 
känns härligt att efter en lång arbetsdag få sätta nyckeln i dörren 
på Tallgatan 3 och känna att det här, det är hemma. n

De Soysa på Tallgatan

Darpö & Jonsson i Mörhult
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Fjällbackas hjärta – historiska hus
En dag i slutet av augusti 2004 får jag träffa Eva, denna nästan 
legendariska person, i andra våningen där hon har sitt privata hem, 
och där hon kan blicka ut över ett litet eget imperium. Utanför 
hennes köksfönster har den långa raden av röda pelargoner lyst lika 
festligt mot husets glada gula färg som förr om åren och förnöjt 
oss när vi lyckats parkera. 

Eva bor i Fjällbackas hjärtpunkt. Utom hamnen och bryggorna 
är detta vårt kulturcentrum med affärsliv i åtminstone 200 år, och 
där senare kyrka, skola, post, apotek och Gröna Lids matservering 
med danslokal och biograf har varit ställen där man träffats i olika 
ärenden.

När Eva köpte huset låg gamla Falckegården från 1804 kvar strax 
nedanför. Gården revs 1971

Än ser vi Kyrkskolan från 1876 som bidar grävskoporna, kyrkans 
granitmurar från 1892, Prästgården , Gamla Gröna Lid, Truedssons 
höga blåa hus, byggt 1925 (köpt av Eva), Gamla Posten, Rogers 
Herr och Dam, Augusta Carlssons Tyger, Skrädderi och Mode 
från 1888 (Lisbeth´s), Nisses nybyggda tegelhus med ärorik Herr 
och Damfrisering , Skoaffären från 1923, Wahlbergs gamla röda 
Speceriaffär byggt ca 1850, Stora ljusblåa Hotellet grundat 1834 
av Mamsell Charlotta Hanqvist. 

Fastän Eva inte är infödd, kan hon med den äran för-
valta arvet från tidigare ”driftiga Fjällbackakvinnor”

Dromålseröd – Hällevadsholm - Fjällbacka
Nu försöker vi skissa milstolparna i Evas liv som 
började i oktober 1914 på gården Dromålseröd nära 
Rabbalshede, som hennes far ägde och hade byggt 
upp. Föräldrarna står från 1916 på gården då Eva var 
två år. Fadern hette Gustaf Kristensson (1884–1922). 
Modern Hulda Amanda( 1887–1923) Fadern sålde 
tomter till det växande samhället Rabbalshede och 
fick så pengar att bygga helt nytt manhus på gården 
med stora uthus.

Sin känsla för affärer har Eva tydligen ärvt från 
fadern. Han sysslade också med att frakta kreatur 
från Rabbalshede till Fjällbacka med ångbåten till 
Kristiania.

Eva var nummer tre av sex syskon. Men en stor tra-
gedi gjorde att hemmet upplöstes. Fadern dog hastigt 
i slutet av 1922 och modern i februari 1923, sedan 
det sistfödda sjunde barnet dött strax förut.

Eva var åtta år och hade börjat i småskolan i 
Knaxeröd. Men de sex föräldralösa barnen, det minsta 1 år, blev 
utplacerade till släktingar. Eva kom till gården Möre i Kville som 
ägdes av Anna och Karl Karlsson. Där gick hon i Lunna skola, 
först för Evelina Johansson. Sedan kom Sonja Broling hit som ung 
nyutexaminerad och var glad och modern. (Hon flyttade sedan 
till Fjällbacka Kyrkskola.)

Eva har sina fosterföräldrar från Möre i ram bredvid sina egna 
föräldrar. De fick senare flytta ner till Fjällbacka, tillsammans med 
en handikappad dotter, och bodde i det stora blå huset, som Eva 
kunde köpa för taxeringsvärdet och äger fortfarande.

Affärskvinna som 20-åring
Som ung hade Eva tänkt bli antingen sjuksköterska eller bagare. 
Det senare var kanske lättast att förverkliga.

Eva började i Uddevalla, bl a på Hasselbackens Café vid Torget. 
Men redan 1935 som 20-åring var hon färdig att överta ett bageri 
som låg i en källare i Hällevadsholm. Någon gång i yngre år gick 
hon på en konditoriskola i Karlstad, avsedd för redan etablerade 
bagare, ensam flicka bland 7 karlar.

Redan 1938 lyckades Eva komma över ett bageri i Fjällbacka, i 
nuvarande Klippan i Långbacken. Där stannade hon till 1942. Då 

Under sommaren 2004 har Evas Livs varit igång, men tillfälligt utarrenderat. Evas son Bertil har dock skött bageriet och man har kunnat 
köpa de gamla välkända fina bakverken. I slutet av augusti blev det utförsäljning tre helger i rad och folk sågs vandra därifrån med över-
fulla kassar. I skrivande stund vet jag inte hur det går med detta affärshus som fungerat här på platsen nedanför kyrkan i 52 år, dvs. sedan 
1942. Men detta var ingalunda Evas första affär.

Livs

Falckegården före affärsbygget

– ett livs verk
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Med personal på Rabbalshede Marknad

var det dags att flytta högre 
upp till nuvarande tomt. 

Eva sitter och bläddrar i 
en hel bunt gamla köpe-
handlingar. Hon förklarar 
att hon undan för undan 
har varit tvungen att köpa 
marken runt affären. Det 
var bitar av Ödsmåls gård 
dit Falckegården hörde, ägd 
av Karin Pålsson f Falck, 
både parkeringen vid Kyrk-
skolan och parkeringen vid 
busshållplatsen.

Det äldsta dokumentet 
intresserar mig mest. Det 
gäller det första huset på 
tomten, (som Eva sett på 

ett foto). Det var ett litet hus med bageri, som ägdes av ”bageri-
idkerskan” Lovisa Nyman f Pettersson från Valö, brorsdotter till 
Abela på Florö. Lovisa var änka efter kapten Johan Emil Nyman 
från Vasa i Finland som strandade med sitt skepp vid Väderöarna 
1875 och gifte sig i Fjällbacka. Kaptenen dog 1887 och änkan 
försörjde sig och tre barn med sitt bageri till 1895 då hon flyttade 
till Göteborg. Lovisa blev farmor till Britt G Hallqvist, vars namn 
vi möter under så många psalmer.

Det hus Eva köpte 1942 var troligen byggt i början av 1900-talet. 
Hon köpte det av arvingar till hemmansägare Otto Ericsson gift 
med innehavaren av en syateljé på hörnet, Carolina f Larsson. 

Ombyggnader flera gånger — Bönder gick i borgen
Eva har byggt om huset flera gånger, säger hon, i varje fall med 
två skepp 1962 och med ytterligare tre skepp 1965 enl. ritning av 
arkitekt Rune Hellgren, med en lyckad och originell anspelning 
på sjöbodsgavlar. 

Eva (som hette Kristensson hittills) gifte sig 1944 med Yngve 
Johansson, som kom från Kämpersvik och i ungdomen varit på 
sjön. Ännu som 92-åring syns det på honom att han varit en stilig 
karl. Han har varit elektriker och hjälpt till med litet av varje kring 
affären. Jag undrar försiktigt hur Eva kunde ha råd att slå på stort 
så och skaffa allt som behövdes till bageri och affär.

– Ja, man fick ju tigga bönderna om borgen på lån i Kville 
sparbank.

Tydligen förstod de, att detta var en kvinna som visste vad hon 
ville. Affären blev sk ”snabbköp” 1964, dvs man fick ta varorna 
själv, något som man i dag finner naturligt, medan vi äldre kommer 
ihåg när man köpte över disk. Hon har alltid haft ett brett sorti-
ment som en gammaldags lanthandel med en del glas, porslin och 
husgeråd. Eva sålde också barnkläder.

Här uppe i det ombyggda husets andra våning hade Eva matser-
vering och café, där gästerna kunde sitta på balkongen och se ut 
över Ödsmålsslätten innan tillbyggnaden gjordes. 

Men matserveringen behövde mer plats och då blev det aktuellt 
att köpa Gröna Lid som från början var ett stall till Karlsegården, 
ombyggt 1925. Eva köpte av Ingrid Edlund 1944 och drev det 
till 1950 då Sven och Ella Persson tog över, som också hade mat-
servering, danssalong, bio och bibliotek.

Eva övertog också lager efter två äldre affärer, nämligen 1955 
efter Olof och Anna Wahlbergs speceriaffär i Långbacken (röda 
huset) och 1960 efter arvingar till Bror Bräcks charkuteri vid 
Norra Hamngatan.

Taxikörkort och marknad
Men Eva har flera meriter. Hon tog tidigt körkort och sedan 
taxikörkort, då hon under kriget kunde vikariera för taxiägare och 
skolvaktmästare Nils Eriksson när han blev inkallad.

På Rabbalshede marknad, både vår och höst, har Eva haft tält med 
servering av ärtsoppa, kaffe och smörgås. Ärtsoppan medfördes i 
en stor kittel.

Strax efter kriget tog Eva, liksom många andra, emot ett finskt 
barn, en pojke som hette Micko Mansikka. Han fick hjälpa till att 
skrapa plåtar i bageriet men lärde sig svenska på 14 dar, säger Eva. 
Han har hälsat på flera gånger i Fjällbacka vid VM i Makrillmete. 
Eva besökte honom också i Helsingfors för fem år sen. En tid hade 
familjen också en tysk pojke på kortare besök.

Sonen Bertil gick som ung i samma konditoriskola i Karlstad som 
sin mor och har sedan arbetat i bageriet. Dottern Bodil har också 
varit verksam i affären tills för ett år sen. 

Jag antyder till sist att det kanske är svårt att få affären såld.
– Ja, jag ville ju gärna att det skulle fortsätta som affär, säger Eva. 

Jag har byggt upp den från början under 60 år.

Evas Livs är sannerligen ett helt livs verk i Fjällbacka, en kultur-
gärning på sitt sätt. Eva är född 1914 och fyllde alltså 90 år den 6 
oktober 2004. Fjällbacka-Bladet ber att få framföra sin hyllning 
till denna driftiga kvinna med familj.

Inger Rudberg

Återigen stängt efter sommaren 2004. Foto: IR



1� •  December 2004  •  Nr 97  •

Ossian måste ha varit en 
mycket märklig person. I 
Fjällbacka kan man nästan 
inte tala med någon av de 
gamla utan att komma in på 
Ossian.

Minnet av Ossian som 
person var så starkt att nästan 
ingen kom ihåg vad han 
egentligen hette.

Hans fullständiga namn 
var A O Johansson. O stod 
för Ossian men vad A stod 
för har jag inte träffat någon 
som vet.

Om det till äventyrs hade 
funnits någon mer som hette 
Ossian i Fjällbacka vid den 
tiden, så fick han säkert heta 
något annat, för Ossian det 
var Ossian Johansson, den 
saken var klar.

Ossian var ambulerande 
fiskhandlare och var född 
någon gång på 1870-talet och 
levde tills han var runt 90 år 
gammal.

Han bodde i ett av husen 
mellan gamla posten och Ivan 
Bergs verkstad, ett hus som 
i dag kallas för Annis hus, 
benämnt efter hans dotter 
Anni Johansson.

Ossian var av medellängd 
men i allt övrigt var han sär-
egen. Han ägde en gammal 
svart cykel, en sådan där man ofta såg förr 
med litet framhjul under den stora paket-
hållaren samt ett större hjul bak, under en 
mera vardaglig pakethållare. Sadeln var en 
sådan där rejäl lädersadel med två stora 
spiralfjädrar under.

Med denna färdades han kors och tvärs 

Ossian
     av Lasse Lundberg

I en blandning av porträtt och kåseri får vi här berättat för oss om en av Fjällbackas färgstarka 
personer. Förhoppningvis kommer författaren att göra liknande personhistoria till en tradition. 
Det finns många att berätta om...

i samhället och sålde sin fisk som han 
inhandlat på fiskeriföreningen. Även annat 
såsom apelsiner kunde ibland medfölja på 
lasset och slängkäftad som han var tog han 
oftast kväll med tom cykel.

Det hade inte alltid varit så.
Ossian hade drivit en liten handelsbod 

i Kville och sedan en bortåt 
Svenneby på en plats som kall-
lades Gunneröd, men bägge 
gick omkull innan han avslu-
tade sin handelsbodskarriär i 
Rabbalshede för att flytta till 
Fjällbacka och ett friare liv.

Ossian passade mycket 
bättre som gårdfarihandlare i 
fisk än som handlare med fast 
disk. Med sin paketcykel var 
Ossian perfekt.

Slängd i käften som han var 
och med ett samvete rymligt 
nog för att först sälja en mid-
dagsranson makrill till frun 
i huset och sedan samma 
kvantum till herrn som gick 
på åkern och plöjde med 
förevändningen att frun hade 
skickat honom, gjorde han 
ganska bra affär, även om 
han ofta fick klä skott för sina 
metoder och inte sällan blev 
kallad Ragatten.

Jag vet inte om det var 
Ossian som myntade uttrycket 
Ragatt, men det var han som 
satte det i allmänt bruk i sin 
oefterhärmliga vokabulär. 
Han hade långa ramsor som 
han utan föregående varning 
och oftast totalt utan situa-
tionssamband drog till med. 
Mest var det nog ämnat för 
att roa men man kunde också 

finna spår av filosofi i ramsorna.
Samtida med Ossian fanns en man som 

hette Rosendal. Han hade också en ambu-
lerande fiskrörelse i samhället. Det kunde 
ibland hända att denne Rosendal hann före 
Ossian till gårdarna i Lersten och Edesten, 
vilket givetvis inte tilltalade Ossian. Sin 

Med cykel och fisk på pakethållaren kom Ossian på säljbesök till Algot Torewi, 
som tog fram kameran, 1955.
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konkurrent gav han namnet Sosensvans. 
Ossian hade bilden helt klar.
Det var: Slevendaskare och purregassfolk 

och ståndspersoner, materialfolk och enkle 
och dubble ragatter och lärarinnekärar.

Det var de sorters människor som fanns. 
Svårare än så var det inte.

Det där med lärarinnekärar hade en sär-
skild innebörd.

I de små samhällena i 
Bohuslän fanns det ofta 
yngre manfolk som ibland 
kände sig lite förmer för att 
hålla tillgodo med de lokala 
ungmöerna.

Nu var det så att det då 
och då kom nya lärarinnor 
till orten. Att tjänstgöra 
några år i landsorten hörde 
på något vis till utbildningen. Ungher-
rarna höll sig då framme och det hände 
icke sällan att det blev barn och familj och 
fortsatt arbete i bygden.

Kanske var detta en nyttig förnyelse för 
byarna som ständigt levde under inavels-
hotet.

Ossian var alltid klädd i skepparmössa 
med lackskärm samt overallsbyxor och 
blåblus. Han hörde till samhällsbilden i 
Fjällbacka.

Ibland kunde det hända att han berättade 
när han var i Norge och prosten Lange sa 
till honom att han skulle predika. Ossian 
hade predikat och, enligt egen utsago, slagit 
knytnäven i predikstolen och sagt:

–Vet hut på er uslingar som sitter här och 

tänker på allt styggt.
När menigheten hade gått ut sa dom:
– Den svenske gutte plägte gott han.  

Allt enligt Ossian.
Ossian var inte ett skvatt religiös och sågs 

nästan aldrig i kyrkan, men ändå förekom 
kyrkan ofta i hans skrönor och fattas 
bara annat en sådan maktinstitution som 

– Hur i Herrans namn
kan i söva när 

makrillen e så billi?
kyrkan var på den tiden i det schartauanska 
Bohuslän.

En gång söktes det en ny präst till försam-
lingen i Fjällbacka. Det var under Axelssons 
tid. Axelsson var kyrkvärd och en allmänt 
betydelsefull person i byn på den tiden.

Det berättas att Ossian då en dag ropade 
på Axelsson och sa: 

– Jag hörde att i sökte en ny präst te 
kyrkan. I kan ta mej, jag kan gå mycket 
billigare än dom andre.

Givetvis såg han till att han hade åhörare 
ty Ossian krävde publik.

– Så va de Heit-no å Dunt-no å Slikt-no å 
stôvvegrisen som du själv vet Olle, så va de 
Gulle Maria me de gule bena, ho som hade 
pipeskägg om örena å porslinsägge dere. 

Ho kom från Foggetå Ulmesta Haljars å 
Huljars å ho va högste höna i korgen.

Sådan var Ossian Johansson.
Hans mest klassiska eskapad var väl när 

han vid femtiden en morgon tågade runt i 
samhället och ropade ut att han hade färsk 
makrill att sälja.

Ossian hade en vältränad röst så det 
hördes gott mellan husen.

En badgästfru som för-
modligen hade lite svårt 
att sova på morgonen för-
argade sig över oväsendet 
vid denna tidiga timme. 
Hon öppnade fönstret 
och skällde ut Ossian och 
menade att det var syn-
nerligen oförskämt att gå 
omkring och skrika att man 

hade färsk makrill klockan fem på morgo-
nen när anständigt folk låg och sov.

Ossian tittade på frun, satte ifrån sig 
korgen och sa:

– Hur i Herrans namn kan i söva när 
makrillen e så billi? n



Det var vår andra vinter på Musö och just detta öliv lärde 
mig att inrätta mig efter de villkor som naturen  ställer. Inte 
minst när det gällde att handla. Islägg och stormar kräver 
att listan är komplett, för det kan dröja innan nästa tillfälle. 
Eva’s bageri var en sövande varm tillflyktsort en sån här 
vinter. Njutningsfullt och i godan ro, plockade jag vagnen 
full av förnödenheter. Ett besök på utlämningskontoret fick 
avsluta odyssén bland hyllorna. 

Vinglögg, en hela Angosturabrännvin och två flaskor Egri. 
På vägen ner till fiskeribryggan slank jag in på Stora Hotellet 
för en kopp kaffe innan hemresan. Termometern utanför 
järnaffären visade på fjorton minus men den ihållande 
nordvästen skulle se till att det var öppet vatten ända hem. 
Det jag såg när jag rundade staplarna med fiskelådor utan-
för Fiskeriföreningen, gjorde mig inte orolig, mest irriterad. 
De två timmar jag varit och handlat hade räckt för att ett 
stort område med tunna isflak, som legat och tryckt uppe 
vid Valö, skulle ha förflyttat sig ner till Fjällbacka hamn och 
nu i den tilltagande vinden packade ihop sig hundra meter 
ut på fjorden. Med motorn på tomgång arbetade jag mig 

l  Bohussnäcka, byggd av Albert Andersson på Musö 1951.

l  Klinkbyggd i Fur på Fur.  Längd: 6,5 meter, Bredd: 2 meter. 

l  Motorer genom åren: 1951-1962 Säffle 5 HK Tändkulemotor, 1963-
1970 BSM Diesel 8 HK, 1970- Sabb Diesel 10 HK.

l  Riggad med mast från en gammal Långedragsjulle och försedd 
med sprisegel och fock. 

l  Inköpt av min far 1956 för okänd köpeskilling. 

l  I slutet av sjuttiotalet började hon visa tecken på olika ålderskräm-
por; lossnande nitbrickor, sliten bordläggning och delvis rutten 
kölstock.1982-83 plastades skrovet av min bror Staffan Sjöberg och 
fick med det ett nytt liv.

långsamt ut mot öppet vatten. Rorkulten surrades mid-
skepps och med en åra sköt jag undan de största isflaken.

En halvtimme snare låg iskanten bakom mig och jag satte 
kurs på fyren vid Lilla Köttö. Detta var mina kända vatten 
och jag visste att jag bara hade en knapp halvtimme i 
isvinden innan jag kunde lägga till vid vår dåliga brygga 
på västsidan ön. Jag har aldrig prövat det, men jag har en 
känsla av att jag, om jag blundade, enbart med muskelmin-
net skulle hitta vägen hem. Den gamla snäckans välkända 
tryck i rodret, ljudet av berghällar och grynnor på vägen 
ut, allt är präglat, outplånligt i sinnet och inget kunde vara 
mig mer främmande den kvällen, än annalkande fara. Detta 
var en färd, likt hundratals andra genom åren. Jag hade 
rundat fyren och lämnat ljusen från Fjällbacka bakom mig 
när just muskelminnet signalerade att allt inte stod rätt 
till. Något tungt fördröjde hennes rörelser och adrenalin-
stöten fick mig att ofrivilligt dra ett djupt andetag av den 
isande vinden. Ficklampan blinkade till några gånger och i 
samma stund som jag registrerade att båten låg för djupt i 
sjön såg jag det första vattnet skvimpa upp över durkarna. 

Inge av Musö

Birger Sjöberg väckte berättigad uppmärksamhet för sin debutbok Berättelser från havet  (Prisma förlag) häromåret. 
I en serie novelliknande prosastycken om människor han mött och båtar han nött, strapatser i ökande västlig kuling 
och eftertankar i bleke, visar Birger med all önskvärd tydlighet att kunnande och erfarenhet är varje berättelses 
bästa förutsättning. Där finns en sakkunskap och omsorg om detaljerna i hans minnen av livet ombord som gör 
läsaren trygg också när kursen sätts mot skrönor och sjöromantiska äventyr. Numera seglar Birger lugnt och har 
minskat sina förlisningsrisker betydligt. Till vardags är han segelmakare på vackra gården Enerhogen i Krokstrand. 
Där hinner han också fortsätta sitt författarskap.

För ett par decennier sedan var det i Olofssons f.d. järnaffär i Fjällbacka som han satt och sydde sina segel. Det låg 
nära till hands för en som hade Musö som hemmahamn. Huset där sålde familjen så småningom till Leif och Iskra 
Pagrotsky men ännu upprätthåller Birger förbindelser med ön. Sommartid tar han och hustrun sig gärna dit med 
snäckan Inge av Musö. Samma båt, men nu med ålderns rätt plastad, som har huvudrollen i den berättelse som 
vi med Birgers tillåtelse publicerar här i något förkortat skick. 

Tomas Forser
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Vinden hade ökat nu och skotat sig mer på väst. Vita gäss 
avtecknade sig som ljusa punkter i mörkret och längre ner i 
fjorden kunde man skymta ett svagt återsken från Långsjö 
och längre bort från Grebbestad. 

I en rörelse styrde jag upp mot vinden, drog ner motorn 
på lågvarv och började pumpa. Med ficklampan i munnen 
försökte jag se om vattnet sjönk under durkarna, men kunde 
bara konstatera att det inte steg så fort om jag pumpade 
för fullt. 

– Jag måste hitta läckan... tänkte jag och kände av små 
panikungar i mellangärdet. Jag var fullständigt medveten 
om hur många sekunder jag skulle kunna hålla mig vid liv 
om jag hamnade i vattnet. De små holmarna intill hade 
inga stränder, vad jag kände till, utan bara brant stupande 
berghällar och med den här läckan fanns det inte en chans 
att nå land på annat håll. Vattnet steg fort nu och hade 
redan börjat lyfta durkarna, när jag, så systematiskt jag 
kunde, lyste i nåt och utmed spant och kölstock. Så var jag 
framme vid förpiken. Ingenstans hade jag kunnat upptäcka 
inkommande vatten. Med valna händer öppnade jag pärl-
spåntsluckan. Där inne hängde, och hänger fortfarande, 
tanken, och en liten durkbit tjänar som förvaringsplats åt 
mätsticka, en tratt och lite verktyg. Jag slet bort durkbiten. 
En kraftig stråle havsvatten sköljde över mina händer och 
blötte fetullströjan ända upp till armbågarna. I lampskenet 
såg jag det ofattbara. Strax under vattenlinjen, alldeles 
framme vid, och på båda sidor av förstäven, forsade vattnet 
in genom två långsmala hål i bordläggningen. Den korta 
färden genom rakknivsvass nyis hade varit nog för att skära 
upp två 10-15 centimeter avlånga öppningar. Sjön gick 
grövre nu när jag drivit ner utom lä för Porsholmen. De få 
stjärnor som synts alldeles nyss hade försvunnit, och vassa 
snöflingor for parallellt med havsytan. Jag andades grunt 
och försökte tänka klart, rationellt... det enda som skulle gå 
att täta med var ett par större trasbitar, men förutom en liten 
oljig dukbit som hängde på smörjkannan fanns inget sånt 
ombord. Men, jag hade en T-shirt närmast kroppen...

Att jag lyckades slita av mig kläderna på överkroppen, i det 
vädret, förundrar mig än i dag. Med ett snitt av kniven blev 
det två rejäla tygstycken och med hjälp av kniven och en 
skiftnyckel som hammare, lyckades jag pressa in dom till-
räckligt mycket i hålen för att minska flödet till en fjärdedel 
av vad det varit. Jag visste genast att det inte skulle räcka för 
att ta sig hem. Eller vända om till Fjällbacka. Jag beslöt mig 
för att chansa på att det fanns någon liten strand, innanför 
holmarna vid Köttö, där jag kunde sätta snäckan på grund. 
Mörkret blev tätare med det tilltagande snöfallet och vad 
som lotsade mig rätt den kvällen är ännu en gåta. Området 
där jag letade efter en strand är fullt av grynnor och inte 
ens på ljusan dag skulle någon vettig 
människa försöka ta sig in där. Utom 
möjligen i kanot. Under en tidsrymd 
som verkade som timmar men för-
modligen bara var frågan om minuter 
vispade min falnande ljuskägla ut i 
det svarta. Så plötsligt i ett av många 
svep över mörka berghällar, skymtade 
ett ljusare parti. En bit strand. Knappt 
fem meter lång. Jag slog ifrån motorn 
och lät båten glida upp i den mjuka 
sanden. Lättnaden var obeskriv-

lig. Det första jag 
gjorde var att länsa 
henne helt. Genom 
att sedan tvinna T-
shir tsbitarna hårt 
och därefter dreva 
dom in i de lång-
smala hålen i stäven, 
hade jag åstadkom-
mit en lagning som 
borde kunna stå sig 
över Musöfjorden. 

För  att  undvik a 
onödigt  tr yck på 
”reparationen” så 
beslutade jag mig för 
att backa resten av 
vägen hem. Vinden 
hade ökat. Snöfal-
let likaså. Även om 
temperaturen säkert hade stigit några grader med det 
inblåsande lågtrycket så gjorde vinden sitt till för att skapa 
en bitter kyla, och efter anspänningen frös jag våldsamt. 
Den öppna snäckan gav dåligt vindly men jag skulle i alla 
fall få vinden i ryggen på min färd över fjorden. Försiktigt 
letade jag mig ut samma väg som jag kommit och i ett par 
tre knops fart backade jag så hela vägen hem. Sjön hade 
inte hunnit bli så grov men var tredje våg skickade en 
salt dusch över relingen, och vattnet frös omedelbart och 
klädde allt i ispansar.

Motorns varma kylvatten, som med regelbundna pustar 
blåstes ut ur avgasröret, hjälpte mig att inte förfrysa 
händerna denna kväll. Efter en evighet var jag i lä bakom 
Slottsberget och några minuter senare gled båten upp på 
stranden bredvid bryggan hos Albert Andersson. 

Det lyste i hans hus så jag knackade på och gick in. Albert 
satt som vanligt, på kvällarna, vid köksbordet och stirrade 
förvånat på varelsen som steg in. En blick i hans hallspe-
gel fick mig att, med det snaraste, förstå hans reaktion. 
Fullständigt täckt av sakta droppande is såg jag ut som 
doppad i glasyr.

– Jaså det är du Sjöberg... Det var allt tur du dök upp nu! Di 
andra ute i stugan ringde just och sa att di skulle larma Stig 
Tore på Lions* vid halv tolv, om du inte dykt upp då.

– ”Lions” behövde aldrig gå ut den natten. Dagen därpå 
lagades snäckan provisoriskt med marinplywood. Fem år 
senare plastades hon och tål numera att gå i is.

* ”Lions” var Fjällbackas gamla livräddningskryssare. n 

Birgers bok ”Berättelser från havet” 
finns att köpa bl.a. i Järnboden.
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Bokrecension

Predikanten
Camilla Läckberg
Bokförlaget Forum AB

I våras läste vår litteraturcirkel Isprinsessan. Vi 
tog del av Camilla Läckbergs mustiga beskriv-
ningar av personer och miljöer i Fjällbacka. Det 
var en spännande och gripande berättelse som 
var svår att släppa. Vår förväntan var stor på 
hennes nästa bok.  I Predikanten får vi återknyta 
bekantskapen med Erica, Patrik och hans kol-
legor på polisstationen i Tanumshede. Något år 
har gått sedan händelserna i Isprinsessan, Erica 
och Patrik väntar barn. Mitt i semestertidens 
värmebölja får Patrik ett larm - man har hittat 
ett naket kvinnolik i Kungsklyftan.  Detta mord 
visar sig ha förgreningar 25 år bakåt i tiden.

Camilla har en förmåga att bygga upp  en  in-
trig med flera parallella berättelser och ett stort 
persongalleri. Vi i vår litteraturcirkel är överens 
om att hennes berättarstil är spännande för oss 
som läsare. Hur gör hon för att få oss att nästan 
sträckläsa 317 sidor? Är det den kända miljön, 
de vanliga människorna eller det vardagliga 
språket? Detta är en riktig bladvändare.

Vi har diskuterat personernas inbördes släkt-
skap, brottens samband och miljöernas mot-
svarighet i verkligheten. Författaren beskriver 
också händelser där vi läsare mycket väl kan 
känna igen oss.

Språkmässigt tycker vi att stilen ibland är lite väl 
målande med många adjektiv. Kapitlen känns 
lite väl långa och det kan vara svårt att hänga 
med i hennes perspektivbyten. Vi tror att Camil-
las författarskap kommer att utvecklas ytterli-
gare i kommande böcker. Vi ser fram emot att få 
återknyta bekantskapen med Erica och Patrik i 
nästa bok och hur går det för Martin och Pia?

Harriet, Ulla-Britt, Birgitta, Barbro och Ewa  
Litteraturcirkel grundad 1983

P.S. Under hösten har ”Predikanten” legat på 
sjunde plats på ”Bestsellerlistan” i Sverige och 
boken är en av fem som av Svenska Deckaraka-
demin nominerats till årets bästa deckare. 

Red.
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En trevlig start på en blivande tradition. Så 
kan man kanske sammanfatta Fjällbackas 
första Oktoberfest. 50 m2 tältyta med 
ölpumpar, jättegrill och scen med flera 
underhållare mötte besökarna denna reg-
niga lördag 30 oktober. Lite trögt i starten 
kändes det nog men efter ett tag lossnade 
det. För de allra minsta underhöll Skär-
ströms Familjeunderhållning, kända från 
Kapten Kuling på Daftö. De barn som var 
där uppskattade showen och skrattade så de 
kiknade. Efter deras framträdande var det 
dags för Peo Göthesson, för kvällen arbe-
tande under alter egot ”Lôssbybocken”. Ett 
otroligt bejublat framträdande i ståupptru-
badurstil. Bohuslänska historier blandades 
med egna visor och översättingar av andras 

till lokal bohuslänska. Nu var det de äldre 
som kiknade. Sist på scen var Tuba Trion 
från Göteborg. Tradjazztrio för kvällen för-
stärkta med Lasse Lundberg på dragspelet 
och halva Garage på slagverk. Sving, svett 
och allsång blev det. 

Sista halvan av eftermiddagen var det 
trångt och stimmigt i tältet, precis som det 
skall vara på en Oktoberfest. Naturligtvis 
finns det saker att ändra på till nästa år, på 
samma gång som det finns massor posi-
tivt att ta vara på. Bestående minnet blir 
ändå trivseln och gemytet och med det i 
bakhuvudet känns det lätt att tänka vidare 
till nästa år, tycker vi som jobbade med 
projektet: Fjällbacka IK, SS Norderviken, 
Sjöräddningen, Bryggdansföreningen, 

Samhällsföreningen, Föreningen för Fjäll-
backa och Köpmannaklubben.

På bilderna ser vi i övre raden: Skär-
ströms familjeunderhållning showar 
– och Monica, Daniel, Linda, Ferid och 
Sabrine har kul – Lôssbybocken ”sjongte” 
–Tubatrion svingade. Undre raden: Härlig 
stämning i tälten och Björn Leon sjöng 
allsång.

Tack till sponsorerna: Tetra Pak, Spar-
banken Tanum, Vasco, B. Olofsson Gräv, 
Konsum, Kapten Falck, Storm, Föreningen 
för Fjällbacka och Köpmannaklubben. 

Anders Torevi
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VM i Makrill Mete 2004

Trots 20 sekundmeters blåst kom närmre 
400 entusiaster till start i årets tävling. På 
grund av vinden hade tävlingen flyttats till 
Gôrrvik. Klent fiske blev det med ett 50-tal 
fiskar sammanlagt men trots det var det 
inga problem att fylla det digra prisbordet 
med pristagare. Segrade gjorde Peter Nik-
lasson, Håby med tre makrillar och han 
fick en rejäl resecheck för detta. Prisbordet 
bestod i övrigt av fiskeutrustning, fotout-
rustning samt olika krogweekends. 

Öppna klassen:
1. Peter Niklasson, Håby
2. Raimo Jörg, Fjällbacka
3. Bo Gustavsson, Uddevalla

Juniorklassen:
1. Rasmus Rune, Göteborg
2. Olle Norin, Fjällbacka
3. Ola Tjerbo, Fjällbacka

Första: Maria Engelbrektsson, Fjällbacka 
Största: Stefan Gustavsson, Uddevalla
Minsta: Karin Olsson, Tanumshede
Bästa dam: Berith Torevi, Fjällbacka
Lagsegrare: Lag Lättmetat, Uddevalla

AT

Segraren Peter Niklasson. Foto: Ida Torevi



Var och en har vi har vi nog lite olika världar vi lever i. Kan-
ske går vi och fantiserar om spännande situationer, kanske 
lever vi ut våra lustar. En del av oss mer diskret andra mer 
oblygt. För vissa faller fantasivärlden inom förnuftets ra-
mar för andra faller den utanför. Ramar som är så svåra att 
se och förstå om man inte själv är där. Ramar som kanske 
lite felaktigt skapas av andra som inte förstår dom.

Som uppväxt i Mörhult har jag tillbringat många timmar i 
berget och skogen ovanför. Jag hade en jämnårig kamrat 
som bodde där och hans far tillhörde de människor som 
levde i ”sin” värld. En värd som flertalet av oss aldrig kom 
att förstå. 

Gissa om vi, som ungar på 60-talet, älskade denne man? 
Vi fick alltid hjälp, vad vi än bad om, och vi tyckte nog att vi 
hade vår alldeles egna Åsa Nisse. Det måste vara få förun-
nat att ha den uppfinningsrikedomen och viljan att med 
enkla medel tillverka något tekniskt avancerat. 

Fjällbackas försvarare
– en hjärtlig betraktelse om utanförskap
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Med tiden tog hans värld mer och mer över från den som 
vi anser gängse. Ibland kunde vi se den ”Blå flottan” (stäve-
kor i många olika former) med skygghet komma glidande  
nerför Anråsälven. En flotta med uppdraget att försvara 
oss från fienderna i hans värld. Försvarsposter upprät-
tades på öarna kring älvdeltat samt i skogen och gamla 
stenbrottet ovanför. Många av er har säkert förundrats 
över dessa ”installationer” där ryssarna och nazisterna var 
de svurna fienderna. 

En gång förra senhösten såg jag hur det brann vid bryg-
gan i älven. Hans eka stod i lågor och jag undrade hur han 
skulle komma ut till Köttö till våren. Problemet uppstod 
aldrig. Första februari nåddes jag av budet att Villy Lilja var 
död. Fjällbacka hade förlorat sin trogna försvarare.

Text: Anders Torevi • Foto: Gunnar Brink



Tillhör.du.dem.som.i.likhet.med.mig.ser.på.kockprogram.på.TV.med.
alla.maträtter.som.ser.ut.att.smaka.gott.och.vara.lättlagade?.Jag.
hoppas.i.alla.fall.att.du.som.tycker.om.att.äta.gott.har.fått.möjlighet.
att.äta.mat.som.Lena.Willig.har.lagat..Hennes.mat.inte.bara.smakar.
bra.den.är.också.en.fröjd.för.ögat,.och.serveras.i.många.läckra.varian-
ter.och.fräcka.utföranden..Lena.jobbar.på.Stora.Hotellet.i.Fjällbacka.
tillsammans.med.två.andra.mycket.duktiga.kockar.

I.år.ställde.hon.upp. i.kocktävlingen.Årets.Wilhelmina,.där.hon.
tog.en.hedrande.semifinalsplats..År.2005.ställer.hon.upp.igen.och.
vi.önskar.henne.Lycka.till!

Namn:.Lena.Willig

Ålder:.39

Familj: Sambon.Oscar.Nordblom.och.sönerna.Anton.14.år.och.
Odin.8.år

Bor: I.Fjällbacka

Gör: Jobbar.som.kock.på.Stora.Hotellet

Vilken är din favoriträtt? –. Kyckling. i. alla. former,. fläsk. med.
raggmunk,.kärleksfullt.lagad.fisk.

Finns det ngn maträtt som du inte äter? –.Har.tyvärr.svårt.för.
stekt. strömming. (det. är. ett. gammalt. skolmatstrauma),. annars.
äter. jag. det. mesta.. Är. jättenyfiken. på. allt,. har. t.o.m.. smakat. på.
fårtestiklar.och.jäst.säl.

Vad är viktigaste i köket? –.Mina.ljuvliga.japanska.knivar.och.att.
det.är.rent.och.snyggt.

Vad gör dig glad? –. Min. härligt. glada. familj,. en. perfekt. crème.
brylé.och.vackert.väder.

Vad gör du på fritiden? –.Pysslar.i.hemmet,.lyssnar.på.musik..Jag.
älskar.Göteborg.och.åker.ofta.dit.

Har du något nytt matprojekt på gång? –..Ny.satsning.till.vintern.
med.Wilhelminatävlingen.såklart..Gärna.t..ex..ett.litet.julbageri.samt.
mer.matuppdrag.

Och så 5 snabba...

 Teflon.  Gjutjärn... Gjutjärn.är.klockrent,.det.är.så..
. . bra.att.laga.mat.med.

 Sibylla.  McDonald’s. Så.svårt!.Älskar.den.sortens..
. . mat..Gôtt.mos,.en.smarrig.korv,..
. . Sibylla.vinner..

 Förrätt..  Dessert. Dessert.absolut..Choklad,.bär,..
. . parfaiter,.mousse,.crème.brylé,..
. . caramel..You.name.it..I.want.it.all!

 Kött.  Fisk.. Kött,fisk,kött,kött,fisk,kött,fisk!

 Öl.  Vin. Ljust.öl.till.maten..Guiness..
. . efteråt.

Rebecca Trehammar

LENAS JULSILL
8.personer

4.st..urvattnade.sillfiléer
2.brk.lätt.crème.fraiche
10.st..ansjovisfiléer
2.st..röda.lökar
2.msk.Ejderns.orökta.kaviar
En.rejäl.knippe.dill.till.garnering

Skär.sillen.snyggt.i.sneda.bitar..Grovhacka.ansjo-
visen,.finhacka.dill.och.lök.
Blanda. lök,. dill,. ansjovis. och. kaviar. med. crème.
fraichen.
Vänd. till. sist. i. sillen.. Lägg. upp. elegant. på. fat.
eller. i. kruka. och. garnera. med. dill. och. tunna.
rödlöksringar.

KUMMINLIMPA

15.dl.grovt.rågmjöl
9.dl.vetemjöl
6tsk.bikarbonat
6.tsk.hel.kummin.–.Stöt.lite.lätt.i.mortel.
1,5.tsk.salt
3.dl.ljus.sirap
5.msk.lingonsylt.samt.gärna.några.msk.hela.bär...
12.dl.kall.mjöl
Ugn.175.grader.eller.94.grader.kärntemperatur.i.ca.45.minuter.

Blanda.alla.ingredienserna,.utom.mjöl.och.bikarbonat...Blanda.
sedan.mjöl.och.bikarbonat.och.häll.i..Rör.grundligt,.dock.ej.för.
länge..Smörj.formar.rejält.och.”bröa”.gärna.med.riktigt.grovt.
ströbröd..Klicka.i.formarna.,gädda.och.njut.
Gott.till.sill.och.ost.och.det.räcker.hela.julen.

Här bjuder Lena på två recept inför julens matlagning!

God Jul & Lycka Till! Önskar Lena
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5 minuter med...



Smått och gott från 
SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Sammanställt av Peter Almqvist, stationsföreståndare RS Fjällbacka. 

Återblick på 
sommaren 2004
Glädjande nog så kan jag kon-
statera att sjöräddningarna har 
minskat rejält denna sommar. Det 
är likadant på våra grannstationer. 
Anledningarna kan vara många 
och en kan ju vara att vi inte har 
haft några plötsliga oväder denna 
sommar. 

Däremot har sjöräddningssällska-
pets trossenassistans ökat markant 
på vår station denna sommar. Ni 
har upptäckt fördelarna med att 
ringa oss innan ni har fått ordent-
liga problem och det visar på gott 
sjömanskap.

En grundstötning i lugnt väder är 
nödvändigtvis inte en sjöräddning 
och då är det mycket klokt att vara 
medlem och ha trossenabonne-
manget i bakfickan. Vi skulle vara 
tacksamma om fler av er hade ert 
medlemskort med er ut på sjön, 
detta för att medlemsnumret 
underlättar vårt rapporteringsar-
bete och för att se till att ni inte 
krävs på ersättning för uppdraget. 
Icke medlemmar faktureras. Norr-
männen är mycket duktiga på 
detta område. 

Sjuktransporterna från öar och 
båtar har varit av normal omfatt-
ning.

Vi har som vanligt haft alla möj-
liga uppdrag och jag brukar säga 
att våra jobb är inte alltid roliga 
men dom är alltid intressanta. Vi 
har utfört allt från att just bara klar-
göra var ni är när vinden har verkat 
hotande till eskortering i mörker, 
följt simmande häst till land och 
assisterat vid filminspelning. Våra 
sjukvårdskunskaper har satts på 
svåra prov denna sommar och trots 
hårda ansträngningar kan man inte 
alltid lyckas fullt ut.

Väl mött nästa sommar önskar:
Peter Almqvist och sjöräddnings-
stationen i Fjällbacka. n

Fjällbackastationen får ny båt

FAKTARUTA
Längd ö.a:.11,8.m

Bredd: 3,7.m

Djupgående: 0,9.m

Deplacement: 12.ton

Fart:.Närmare.40.knop

Motorer: 2st.Volvo.Penta.D.9,.500.Hk/st.

Vattenjetaggregat:.Kamewa/Rolls.Royce

I somras nåddes vi av beskedet att en privatperson i sitt testamente donerat medel 
för att Fjällbackastationen skulle kunna bygga en ny sjöräddningsbåt. Båten som ska 
byggas är av den så kallade ”Viktoriaklassen” .

Vi är mycket glada och tacksamma för denna stora gåva. Personen som testamenterat 
denna gåva avled förra året och namnet kommer att vara anonymt tills dess att dopet 
av båten är genomfört. Dopet kommer att ske under våren 2005.

Båten blir nummer 18 i en serie (”Viktoriaserien”) av båtar som Sjöräddningssällskapet 
bygger i egen regi.

Båten blir 12 m lång och är av samma typ som våra sjöräddningskollegor i Strömstad 
och Smögen har. Det är alltså en välbeprövad konstruktion som i vårt exemplar nu 
ytterligare förfinas med nytt styrsystem från Kamewa/Rolls Royce och i detta exemplar 
kommer motorerna från Volvo Penta.

Båten kommer huvudsakligen att användas i uppdrag inomskärs, vilket är varmt 
välkommet då vår stora båt R/K Tanum är i största laget för våra naturhamnar och 
vid små bryggor.

Vårt område är dock väldigt omväxlande med 
en stor innerskärgård i kombination med 
Väderöarna och den tunga trafiken utanför 
Väderöarna.

Förutom all utrustning som finns ombord för 
sjöräddning mm kommer sjukvårdsutrust-
ningen att bekostas av 2004 års Kalvöbasar.
Total byggkostnad ca 6 Milj kr.

Välkomna på studiebesök till sommaren. n 
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Exempel på ”Viktoriaklassen”:  
Rescue Amalia Wallenberg, RS Munsö.
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Fjällbacka har åter fått en herrfrisör i 
samhället.

Legendariska göteborgsfrisören Hans 
Holmström har åter plockat fram kammen 
och saxen och öppnat salong hos Nisse i 
Galärbcken.

Att Hans är en erkänt skicklig frisör 
vittnar hans många inhopp som gästfrisör 
på otalet mässor och evenemang lite var 
stans i landet.

Sedan 70-talets mitt har hans varit verk-
sam i den svenska fjällvärlden Där han 
förutom att vara marknadschef för Svenska 
Fjäll AB, även drivit fjällhotell som Stor-
lien, Kittelfjäll, Sälensgästgiveri m.fl.

Hans har också introducerat Laserjollen 
i Sverige samt varit chef för Fjällrävens 
europamarknad.

Efter att ha köpt hus tillsammans med 
hustrun Karin, mellan Fjällbacka och 
Hamburgsund, är det salongen i Fjällbacka 
som gäller.

Om jag känner Hans rätt kommer det 
utan tvekan att bli roligt att klippa sig i 
Fjällbacka.

Hans har mycket att berätta från både 
när och fjärran och salongen i Galärbacken 
kommer säkert att bli ett kärt tillhåll för 
många.

Vi hälsar Hans välkommen och gratu-
lerar Fjällbacka till en ny verksamhet i 
vintermörkret.

Lasse Lundberg

Hans Frisör i Fjällbacka

Nisse Barbis & Hans Frisör. Foto: HS



Djuphavsfiske i Fjällbacka
Det finns några fiskegalna pojkar på Mörhult som gillar allt vad fiske heter. Tidigt i våras 
började det talas om djuphavsfiske, och självklart skulle då Kalle Kahlman vara kapten, 
eftersom hajgarnsbåten Mitzi skulle användas.

Den mest entusiastiske var Patrik Jonasson och det var också 
han som såg till att detta fiske blev av. Det var ju inte bara till 
att ta ett metspö i källaren och hänga med. Nej, här skulle det 
vara rejäla grejer. Spö skulle inköpas, särskilda rullar skulle det 
vara och för att inte tala om hur linan skulle se ut  Den skulle 
minst hålla för en hundrakilos hälleflundra.

Hela ”Alfs backe” var belamrad med linor kors och tvärs när 
det var dags att förbereda och mäta upp linan och sen rulla 
den på rullen.

Första bästa julidag skulle fisket bli av och faktiskt så kom det 
en fin dag in emellan alla de tråkiga lågtryck som snurrade över 
Fjällbacka första halvan av sommaren. 

Jag som ensam kvinna skulle få följa med som fotograf och 
eftersom jag själv gillar att fiska och aldrig varit så långt ut i 
Skagerack så tyckte jag att det skulle bli spännande.

Tidigt en onsdag morgon var alla samlade framme i hamnen där 
Mitzi låg och väntade på oss. Det var en fantastiskt stilla och fin 
morgon och vi lämnade Fjällbacka hamn med båtar och master 
bakom oss. I vissa båtar var det fortfarande fest och musik.

Vi tuffade ut mellan alla öar och vidare ut förbi Väderöarna. 
Första stoppet skulle vara ute vid Böckern, ett grund sydväst 
om Väderöbo. Där skulle vi meta färskt agn till alla tänkbara 
stora ”firrar” som skulle fastna på krokarna. 

Jag tror att Kalle hade valt detta ställe för att testa oss. Den ene 
efter den andre blev blek och grön i ansiktet. Runt detta grund 
är det ofta mycket sjögång och rullningar, och det var lika illa 
denna dag kan jag lova. Jag hörde Alf Jonasson säga:
– Det är nog lika bra att ni släpper iland Annelie och mig på 
Väderöbo, och just då kändes det som ett fantastiskt erbju-
dande. Men jag bet ihop, slängde mig över relingen några 
gånger och sen blev det lite bättre. Det var ju ingen idé att 
gnälla, när jag visste att vi hade minst tolv timmar kvar utepå. 
Alf tog sig en rejäl whisky och sen piggna han 
också till och Mitzi tuffade vidare ut till Bratten, 
som var det stora målet.

Det tog ett par timmar till med måttliga rull-
ningar innan vi var framme, och Kalle kunde 
koppla ifrån och Mitzi kunde vila sig.

Alla tog sina spön, släppte ner trehundra meter 
lina och fisket kunde börja. Det dröjde inte 
länge förrän första nappet kändes. Det var Rune 
som hade nåt på gång. Jag har aldrig sett nån 
veva och slita som han gjorde, säkert var det 
en stor fisk på. Efter en kvart var linan uppe 
och kroken var helt ren. Nästa napp fick Patrik, 
och han slet om möjligt ändå värre för här var 
det iallafall fisk på. En rejäl lubb på en sju, åtta 
kilo blev det.

Nu var fisket igång. En efter en fick napp men 
det var inte alltid det var fisk. Det hände rätt ofta 
att dragen fastnade i varann och det blev en 
stor ”surv” av alltihop. Åkes största problem var 
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 Alf, Kjell, Patrik, Rune, Joakim, Åke, Stig och Kalle. Annelie plåtade.

”Kikarn” med sin mångarmade Medu-
sastjärna. Foto: Alf Jonasson

nog att hålla ordning 
på alla andras linor. 
Gustav tröttnade, han 
blev av med både lina 
och drag nästan med 
en gång. Men kon-
stigt nog så kom det 
tillrätta igen under 
dagens lopp. Kjell 
”Kikarn” råkade också 
ut för liknande öde 
och tyckte att det fick 
vara nog med slöseri 
på ny lina. Det kunde 
ju vara bra att ha nåt 
kvar till näste gång, 
som han sa. 

Stor fiskarn Kalle 
lyckades få två fem-
kilos sejar på samma 
gång. Annars var det 
nog Patrik som var ”frackast”. Joakim hörde också till dom som 
lyckades få nåt, medan Stig och ”Kikarn” bidrog med varsin 
vacker Medusasjöstjärna, en sjöstjärna som kan få upp till fem 
tusen armar. Senare under dagen drog vi vidare upp mot nord-
västbergen, men där var det dåligt fiske. Några timmar senare 
när vi sakta ”tuffade” genom Sandhagen, kändes det riktigt gott 
att se Fjällbacka igen. 

Jag tror faktiskt att det fortfarande var fest i samma båt som 
på morgonen. För oss kändes det också som vi varit på fest för 
det gungade rejält i kroppen ett bra tag efter att vi hade lämnat 
Mitzi och gått upp på landbacken.

Nästa fiskeresa, vart går den? Ja det får Patrik bestämma.

Annelie Torstensson
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Två reportrar från Radio Väst hade av en 
tillfällighet valt just den här dagen för att 
besöka Fjällbacka och sända. Trängseln 
runt torget och bryggorna var nog betydligt 
större än vad de hade väntat sig och under 
tävlingen hade de svår konkurrens av Örjan 
Torstensson, entusiastisk kommentator av 
tävlingen. Påhejade av hundratals åskådare 
lyckades de 125 mycket ivriga och kon-
centrerade krabbmetarna att locka upp 
536 krabbor med hjälp av räkor, torskhu-
vuden, musslor mm. Agnet uppskattades 
i år även av en hummer, som var framme 
och försåg sig. 

Bland årets pristagare finns det några 
namn, som funnits på medaljplats flera 
tidigare år: Nathalie Aronsson, Caroline 
Werner och Elinor Hartung. Impone-
rande! 
Segrarna i respektive klass:

Klass 1 (för barn upp t.o.m. 11 år) 
Martin Sällström, 31 st

Klass 2 (för ungdomar 12 och 17 år) 
Henrik Hartung, 32 st

Klass 3 (för vuxna) 
Elinor Hartung, 27 s

Klass 4 (för barn med vuxens hjälp) 
Felix Karlsson, 23 st

Ny i arrangörsgänget var i år Rebecca 
Trehammar. Malin Brenklert ansvarade 
för prisbordet. Modiga krabbräknare var 
som vanligt Margareta Lundgren och Per 
Björving, vilka assisterades av Björn Berg, 
som även var såg till att tävlingen gick rätt 
till och att ingen fuskade. Göran Björving 
var chaufför och allmän assistent. 

Nästa år blir det krabbmetedag onsdagen 
den 20 juli. - Tävlingen är öppen för alla 
och alla får pris tack vare alla de givmilda 
sponsorerna på orten, som så troget ställer 
upp. Ett varmt tack till alla dessa!

Text & Foto: Eva Björving

Radio Väst direktsände 
årets Krabbmetetävling



•  Nr 97  •  December 2004  • �1

Gamla idrottsplatsen på Håkebacken. Märta och Hans Blom ser på match. 

1952 hade Fjällbacka ett 
mycket bra division 3-lag i 
fotboll. 

Jag minns duktige mål-
vakten Berndt ”Norsken” 
Svendsen, Sten Carlqvist mål-
farlig centertank, Ingemar 
Järund vass högerytter, samt 
Bohusläns bäste centerhalv 
Karl-Reinhold Krantz och 
inte att förglömma fruktade 
högerbacken Ebbe Karldén, 
som senare byggde den gula 
tegelvillan på sin utsparks-
plats. 

Fin parkettplats uppe på 
Vetteberget. Det var tider 
det!

Text & Foto: Yngve Blom

Kanske undrar du varför vägen bakom G:a Håkebackenskolan heter idrottsvägen? 
Här kommer svaret.

Idrottsplatsen på Håkebacken

Systrarna Kristin och Cecilia Sävevall flyttade från Trollhättan 
till Fjällbacka när de skulle börja tredje klass. Där hamnade 
de i samma klass som Fjällbackakillen Karl-Emil Lundberg, 
och sedan dess har de varit vänner med ett gemensamt 
brinnande intresse för musik. Cecilia är nu 18 år och går på 
Musiklinjen, Kristin är 17 år och Karl-Emil är 18 år och de två 
går i samma klass på naturvetenskapliga linjen med musik 
som tillval. Under veckorna bor de i Uddevalla, men de för-
söker att åka hem till Fjällbacka på helgerna.

De har spelat och sjungit tillsammans i flera år och för tre år 
sedan gjorde de sin första konsert i Fjällbacka kyrka under 
namnet ”Musik i sommarkväll”. Konserten har sedan dess  
varit ett återkommande inslag i Fjällbackas sommarkyrka. 
De ackompanjerar sig själva, och alla tre spelar något instru-
ment. Karl-Emil spelar piano och gitarr, Cecilia gitarr och 
Kristin altblockflöjt.

De uppträder mest under våren och sommaren och har nu 
stor erfarenhet av att sjunga både på bröllop och begrav-
ningar. Trion har en bred repertoar som passar vid många 
tillfällen med flera välkända klassiker. Låtvalet sker mycket 
på känslan som de får av en melodi eller text, och de blir 
inspirerade av bland annat sådant som de hör på radio och 
genom personliga upplevelser.

Att söka till Popstars, Idol eller Fame Factory är inget för 
dessa tre. På det sättet vill de inte bli kända. Men på något 
vis vill de fortsätta med musiken även i framtiden, även om 

Av glädje bygger man musik!

de inte vet under vilka former det kommer att bli. Förutom 
det gemensamma intresset med musiken är det kompisar, 
idrott och skola som gäller framöver. 

Bakom deras framträdanden ligger mycket arbete, ett hjärt-
ligt engagemang och framför allt mycket glädje.

Men det är väl så det är:
–”Musik skall byggas utav glädje, av glädje bygger man 

musik”.

Rebecca Trehammar
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Nytt banrekord under KM
Under KM-veckan fick Fjällbacka GK ett nytt banrekord. 
Mårten Ekarv stog som överlägsen segrare med totalt 202 slag 
(67-68-67), 14 slag under par. Då sista rundan spelas från vit 
tee är 67 slag det nya rekordet. Många gladdes åt Mårtens första 
KM-vinst som med denna fantastiska score gjorde honom till 
obestridd KM-kung.

En lika obestridd drottning blev Sofia Andersson som vann både 
KM-foursome, KM-juniorer och KM-seniorer.

Från Årsmötet
Under Årsmötet i juli månad togs många viktiga beslut. Klubb-
huset skall byggas om, restaurangen och kansli behöver mer 
plats, samtidigt som shopen flyttas ner till omklädningshuset, 
som förstoras och modifieras. Klubbhusets altan utökas och 
entrétrappan flyttas. Arbetet är redan påbörjat och allt skall stå 
klart till säsongen 2005.

Den nödvändiga ombyggnaden av greenerna kommer att påbörjas 
i slutet av augusti 2005. I vilken takt ombyggnaden skall ske är 
ännu ej beslutat. Hummergolfen, som är klubbens populäraste 
tävling, kommer tyvärr ej att kunna spelas när greenerna byggs 
om.

Hummergolfen
Årets tävling blev en succé för Fjällbackaspelarna. B-klassen 
vanns av Mikael Rahm och Klas Löfgren. A-klassen vanns av 
Sven-Gunnar Jacobsson och Daniel Allansson (Daniel är medlem 
i Mjölkeröd). Sven-Gunnar avslutade säsongen starkt och blev 

Foursome D:  Sofia Andersson – Eva Thorell
Foursome H:  John Sanderson – Lennart Malm
D Jr: Sofia Andersson
D Sr: Sofia Andersson
D 40:  Christina Malmsjö
D 50:  Brith Johansson
D 60:  Inger Lundberg
H Jr:  Nils Olsson
H Sr:  Mårten Ekarv
H 35:  Pål Gyllensvaan
H 45:  Lennart Malm
H 55:  Jens Larsson
H 65:  Åke Hugosson
H 75:  Stenart Markert

också Mästarnas Mästare. Fjällbacka Match vanns för andra året 
i rad av Hans Lundberg.

Golfrestaurangen har i år drivits i klubbens egen regi. Detta har 
slagit väl ut och restaurangchefen Jörgen Andersson kommer att 
utveckla verksamheten ytterligare under 2005.

Hans Lundberg

Sofia Andersson och Mårten Ekarv. Foto: Arne Sandelin

Sporten F J Ä L L B A C K A  G O L F K L U B B
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Ännu en sommar har passerat, lika fort som förra årets. Även denna 
sommar har jag tillbringat många timmar vid SSN:s klubbhus. Där 
har jag haft nöjet att titta på alla dessa fantastiskt duktiga ungar som 
har kämpat ute på fjorden. Ibland har det blåst för mycket men lika 
ofta har det inte blåst alls. Trots detta så finns det ett gäng optimister, 
i dubbel bemärkelse, ute på havet. Där sitter de i sina små jollar och 
bara njuter av livet, livet i en båt i Fjällbacka skärgård. Det finns 
inte mycket som slår det!

Våra träningsseglingar på måndagar och poängseglingarna på tors-
dagar har varit ganska välbesökta i sommar, jättekul. Vi får ge våra 
duktiga tränare kredit för detta. Det verkar som om vi är på väg åt 
rätt håll igen. Vi har ju förmånen att ha gästtränare på SSN ibland. 
Syskonen Västernäs brukar ställa upp och träna våra seglare när de 
är i Fjällbacka. Mer meriterade tränare än de får man leta efter.

Vår första tävling för säsongen var som vanligt Högsommarregat-
tan. I år var det 16 st som deltog i tävlingen. Kölbåtsklassen vanns av 
Marita o Bertil Engdahl, men här måste även nämnas att Douglas 
& Bertil Stjärnfeldt gjorde väldigt bra ifrån sig.
I optimistklassen var Clara Svensdotter överlägsen vinnare. Amanda 
Västernäs var bästa Zoom 8 och Stefan Nordström vann kampen 
i laserklassen.

I år var det vår Lystävling som blev vår stora tävling, totalt 28 st 
båtar, det berodde på att den ingick i Svenska Sjö Cup Nord. Det 
var en lyckad tävling och vi fick beröm efteråt för att Åke hade åkt 
före optimistjollarna så att de skulle hitta rätt mellan bojarna. Är 
man ovan så är det ju inte så lätt att komma ihåg vilken väg man 
skall ta.

Valö Runt vanns även i år av Victor Västernäs. Det är ju inte så lätt 
att slå en som är ute och tävlar bland världseliten, men det var 20 
st andra rorsmän som försökte i alla fall. Valö Runt är nästan en ren 
klubbtävling och det är då det är som mest ”lasrar” ute på fjorden. 
Tänk om det kunde vara likadant på torsdagstävlingarna; det hade 
varit kul! Tävlingen avslutades med knytkalas  vid klubbhuset.

Väderöarna Runt hade nypremiär i år. Reglerna var att man skulle 
runda Arholmen och Stångholmen ute vid Väderöarna. Vägen dit 
och hem var valfri. Som vanligt gällde det att vara snabbast runt 
för att vinna och i år blev det Stig Torstensson med besättning som 
segrade stort. De seglade den södra vägen ut och samma väg hem 
och detta lönade sig trots att det blev stiltje på fjorden en stund.

Tävlingsmässigt för SSN:s del så har vi blivit representerade på SM 
i Västerås i år.

Sara Falkenberg var där och seglade en vecka i somras. Det var en 
händelserik vecka och vädergudarna visade nästan allt vad de hade att 
bjuda på. På SM  fungerar det så att de två första dagarna testar man 

sina grejor, sen kvalseglas det i två dagar och därefter delas man in i 
olika grupper. Sen är det gruppseglingar i ytterligare två dagar.

Sara hamnade i Silvergruppen och gjorde riktigt bra ifrån sig. Inför 
sista dagen seglingar låg hon sexa av totalt trettiofem stycken, men 
det var tuffa tag denna dag så hon halkade ner till en trettondeplats. 
Trots allt var detta ett bättre resultat än vad hon hade vågat hoppas 
och hon var med all rätt jättenöjd efteråt.

Vi på SSN får också passa på att gratulera Sara till en tredjeplats 
totalt i Svenska Sjö Cup Nord.

Med på SM var också Victor, Amanda och Matilda Västernäs, de 
tävlade ju inte för SSN där, men det måste ändå nämnas eftersom 
de känns som om de åtminstone är SSN:are till hälften. De har 
ju trots allt lärt sig att segla här i Fjällbacka. På SM gjorde de som 
vanligt bra ifrån sig.

Vi vill även ta tillfället i akt att ännu en gång tacka FFF för att för-
eningen har varit med och sponsrat SSN så att vi har kunnat förnya 
vårt innehav av optimister. Det var välbehövligt; TACK!

Anna Falkenberg, Ordf.

Johanna Benettsson. Foto: Gunnar Sedén

SportenS E G E L S Ä L L S K A P E T  N O R D E R V I K E N     
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Stående: Christer Lindh - Tränare, Pontus Alfredsson, Herman Aronsson, Richard Nelsson Ozcar 
Wendt, Terje Hugosson, Martin Smedberg. Knästående: David Granqvist, Oscar Bräck, Anton 
Gustavsson, Anton Torevi, Christian Blad och Victor Svensson. Foto: Berith Torevi

I somras fick FIKs 12-årslag fint besök på 
träningen. 2 stycken spelare från IFK Göte-
borgs A-trupp, ungdomarna Ozcar Wendt 
och Martin Smedberg gästade killarna nere 
på idrottsplatsen.

De var många spända killar som kom 
till träningen den dagen. Alla ville visa sig 
från sin bästa sida och gav allt. Det började 
med att vi värmde upp under uppsikt av 
Ozcar och Martin. När de sedan tog över 
träningsmomenten med spelarna var de idel 
öron. Killarna blev lite paffa när de fick veta 
att det är mycket passningsträning på IFKs 
träningar. Martin visade tränartalang när han 
satte ihop lite tävlingar för killarna.

Träningen avslutades med 2-målsspel. 
Ozcar och Martin tog plats i var sitt lag. Nu 
visade FIK killarna upp ett finurligt spel med 
varsin allsvensk spelare i sina lag. Martin och 
Ozcar förklarade väldigt tydligt för killarna 

Allsvenska spelare 
tränade med FIK

– Att se unga killar spela fotboll är underbart. 
Skoj att få ge tillbaka lite av allt man fått 
vara med om.
Innan de gav sig iväg tillbaka till Göteborg 
tog de avsked med orden:
– Detta var roligt. Hoppas vi syns igen. Lycka 
till med er fotboll och kom ihåg: Fotboll är 
en lek!

Christer Lindh

hur fort det skall gå. Men även att man måste 
spela enkelt för att klara av det.

Efter träningen blev det autografer och 
idolkort till alla som deltagit. Sedan pizza och 
frågestund. Martin och Ozcar beskrev hur de 
kommit så långt inom fotbollen. Martin har 
bl. a spelat flest U- och J-landskamper i svit. 
Ozcar debuterade i allsvenskan redan 2003, 
och har i år spelat flera matcher i allsvenskan. 
Martin och Ozcar menade att sådana här 
besök sporrar dem. Eller som Martin sa:

Sporten F J Ä L L B A C K A  I D R O T T S K L U B B
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Till vänster nuvarande Café Oscar II. På affärshuset, byggt 1904 av köpm
an Axel W

enander, ser vi en del av skylten Kolonialhandel. Han ägde även de stora m
agasinen vid Gam

la torget m
ed ångbåtsbryggan. Två av dem

 revs 1959.

I m
itten av bilden syns Stora Hotellet m

ed en av sina påbyggnader, vilka gjordes 1908 och 1913. Stora Hotellet övertogs 1912 av W
enander och köpm

an Carl Larsson från kapten Hjalm
ar Andréns änka Alida f Hvalström

. 

Till höger f. d. Nya Hotellet, rivet 1968 (där nu det gröna huset m
itt em

ot skoaffären ligger). Det drevs från 1910-talet av ansjovisfabrikör G. Anderssons son, kapten W
ilhelm

 Andersson och m
akan Anna f Dynesius, senare av deras dotter Annie.
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