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Ledare

Under de senaste åren har vi sett att den höger-vänster-skala 
som bestämt svensk politisk debatt under hela 1900-talet inte 
längre ger det allenarådande perspektivet på samhällspro-
blemen. Miljörörelsen, feminismen, lokalsamhällsfrågorna 
kräver nyorienteringar och bryter upp stelnade strukturer och 
hierarkier. Både högern och vänstern, kapitalister och socialister 
har ju länge varit eniga om att samhällets resurser är till för att 
brukas storskaligt, högteknologiskt och göra storstadsområdena 
ännu större. Bortanför det politiska käbblet har detta varit 
grundbulten i vårt sätt att tänka utveckling, förändring och livsformer.

Bland mycket annat betyder det, att kustsamhällen och skärgård i allt snabbare takt 
förvandlats till fritidsområden för resursstarka storstadsbor. Några sommarmånader 
exploderar de av liv, nöjen, underhållning och en brunbränd turism. Huspriserna har 
under en tioårsperiod stigit till nivåer som gör fastighetsförvärv till en exklusiv möjlig-
het för förmöget folk. En för dem ganska bagatellartad fastighetsskatt blir en dryg och 
tärande utgift för ortsbor med normalinkomst och för samhällenas pensionärer kan den 
rentav bli ett olösligt problem. 

Fortsätter den utvecklingen, eller skall vi säga avvecklingen, förvandlas kustsamhällena till 
museer eller reservat och deras kulturtraditioner och livsformer blir material för förljugen 
nostalgisk underhållning typ Saltön. TV-serien där låtsasortsbor i välpressade oljeställ 
”seglar” med vinden rätt i näsan och fladdrande fock ut mot vackraste solnedgångar. Men 
det är ett Bohuslän utan eget liv och för en ungdom som måste flytta. 

Där finns dock andra krafter och möjligheter. Lokalt utvecklingsarbete har arkitekten 
Hans Arén talat om i ett par decennier nu. Han har arbetat i samhällsföreningssamman-
hang på både Käringön och Koster. Grundbulten heter småföretagsamhet och lokala 
initiativ, där ortens befolkning skapar basen för ett samhälle med yrkesliv i stället för en 
bygd som är ett rekreationsområde och ett enda stort naturreservat. Mantalsskrivning på 
orten under en femårsperiod, som nu efter norsk modell prövas för de nybyggda villorna 
på Vetteberget, är ett steg i rätt riktning. 

Men behoven av småskalig industri och företagsamhet står förstås inte i motsats till 
omsorg om natur och miljö. Begränsningar av biltrafiken sommartid är en mycket rimlig 
åtgärd. Se på Grebbestad! Redan i maj är den dubbelriktade genomfarten en plåga med 
ideliga stopp, omöjliga parkeringsfickor och hårt trängda fotgängare. Det brukar sägas 
att man måste värna om detaljhandeln. Självklart. Men där måste också skapas en balans 
mellan tillgång till affärer och trivsel i gatubild och miljö. Också de kommersiella intres-
sena kräver planlösningar om den särpräglade atmosfär som kustsamhällena utgör skall 
kunna bevaras. Bensinhungriga stadsjeepar på trånga gator i skärgårdssamhällena är t ex 
inget bra sätt att värna den unika miljön och de livsformer som hört och fortfarande hör 
till den. Det är ju knappast för pulsen och trycket i centrum som Fjällbacka attraherar!

Resurserna är ändliga och en utveckling som är hållbar kan alla utom de mest kortsynta 
enas om. I ett sådant program hör levande kustsamhällen hemma.

Tomas Forser

En hållbar utveckling
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EVENEMANG I FJÄLLBACKA 2005

Årsmöte
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 5 juli kl. 19.00 i Församlingshemmet. Vi bjuder 
på kaffe med ”doppa” och därefter musikunderhållning med Christine och Cicilia 
Sävevall, Emil Lindberg och Petter Polsson. Hjärtligt välkomna.

Årsavgiften 
Ni som är medlemmar i denna förening och därför får tidningen hemskickad till er: I 
kuvertet ligger ett inbetalningskort för verksamhetsåret 2005-06. När du betalt avgiften 
har du också betalt för julnumret 2005 och sommarnumret 2006.

Skärgårdens dag
som FFF numera är arrangör av äger i år rum 9 juli. Årets öar blir Lilla Eneskär där Alf 
Aronsson och Hans Ahlsén berättar. Trinisla där Stellan Johansson berättar och mus-
selsoppa serveras vid stranden samt Hästvam där Rune Jonsson och Björn Sandmark 
tar emot. Kvällens konsert kommer även i år att bli i kyrkan. I år blir det konsert med 
Stefan Ljungqvist som sjunger Evert Taube och Lasse Dahlqvist.

Fjällbackakväll
En Fjällbackakväll anordnas också i år. Det blir en träff med Birger Sjöberg, som 
berättar historier ur sin nyutkomna bok. Plats: Församlingshemmet. Tid: Tisdag den 
19 juli kl. 19.00. 

Krabbmetetävlingen
går av stapel onsdagen den 20 juli kl 14.00. Anmälan vid Promenadbryggan fr o m kl. 
13.00. Välkomna stora och små.

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

FFF stöder i år 
ekonomiskt Fjällbackaflaggorna, Tanums Turist i Fjällbacka, bryggdansen, Skärgår-
dens dag, inköp av s.k. partytält till samhällets arrangemang, skateboardrampen, nya 
lekbåtar på torget, turistbroshyr och monterplats vid TUR-mässan i Göteborg samt 
Västra Götalandsmässan i Trollhättan via Samhällsföreningen. n
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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
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Från kommunen —  av Anders Järund

Samhällsföreningen —  Hans Schub, ordf.

• Folkmängden i Fjällbacka minskade med 2 
personer till 985. Uppgifterna har lämnats 
av Peter Berntsson kommunkontoret och 
Nils Kristensson i Nordby.

• Tredje våningsplanet på Fjällbacka Service 
kommer att stå outnyttjat, när boende på 
Kalkåsliden återvänder efter renoveringen 
där. Våningsplanet föreslås bli bostäder 
(”seniorboende”) istället för att boende på 
Hogslätts äldreboende flyttas dit. Hogslätt 
kan då få vara kvar.

• Tanum och Strömstad har tagit fram cam-
pingpolicy: Endast korttidscamping nära 
vatten, detaljplan skall finnas och gräns för 
hur stor en campingstuga får vara.

• Kommunen gick plus 4,5 miljoner 2004. 
Det låga ränteläget anses vara orsaken.

• KB Fjällbacka Västkust, som äger gamla 
konservfabriken, kan tänka sig att byta 
fastigheten mot tomter i Mörhult. Kom-
munen säger nej.

• Leif Blomqvist, 73 år, vann veteran-SM i 
höjdhopp med höjden 1,30m.

• En sjöbod i Lysekil har fått lov att göras 
om till bostad, vilket kan få konsekvenser 
för kustorterna.

• En magasinsliknande byggnad vid kon-
servfabriken är klassad som bostad och 
får därför lov att ersättas med ett nytt 
bostadshus.

• Hamnchefen Roy Olsson misstänker otill-
låten andrahandsuthyrning av båtplatser 
till betydligt högre priser än vad kommu-
nen tar ut.

• Tanums främste politiker, förre kommu-
nalrådet Raymond Hansson har avlidit 77 
år gammal.

• Parkeringsplatser behövs för boende i fast-
igheten som skall ersätta gamla kyrkskolan. 
De allmänna platser som försvinner ersätts 
genom att återvinningsstationen flyttas.

• Enligt ”Artdatabanken” är följande fiskar-
ter hotade: torsk, kolja, piggvar och ål.

• I näringslivets ranking av företagarklimatet 
i olika kommuner kommer Tanum på plats 
196. En förbättring med 12 platser sen i fjol 
och går då om Strömstad på 199 av 286 
kommuner.

• Kören Ärter och Fläsk fyller 30 år.

Från grannorterna

Gerlesborg
• 30 nya båtplatser byggs i Gerlesborg. 

Konstskolan anser att miljön, som är 
en förutsättning för skolans verksamhet, 
kommer att förändras så kraftigt att man 
inte längre vill expandera här.

Grebbestad
• Företaget Grebbestad Hamn AB bygger 

kaj, båthall, verkstäder m.m. för 40 
miljoner kr. Anläggningen skall gå under 
namnet Båthyllan.

Kville
• Äldreboendet Kalkåsliden är renoverat 

och de boende flyttade in den 27 april.
Tanumshede
• ExtraFilm har tagit över Kodaks post-

orderkunder. Man satsar också på att 
göra kopior från digitalbilder insända 
via Internet eller CD.

• Tanums Fönster har köpts av norska 
NorDan AS och blir en del i en nordisk 
koncern. Företaget skall drivas vidare 
som förut, inga jobb är i fara.

• Satsningen på Chinatown kom av sig, 
och kinabutiken Mr Li läggs ner. n

Till årets vårmöte hade styrelsen försökt 
samla flera positiva händelser och frågor 
att diskutera. Mötet hölls på Stora Hotellet 
och samlade ca 80 intresserade medlem-
mar.

Breddat underlag för föreningen
Som en punkt diskuterade styrelsen kring 
vad vi uppfattat som ett minskat intresse 
från medlemmarna, engagemanget kring 
de frågor styrelsen arbetar med. Samtliga 
föreningar i Fjällbacka hade därför bjudits 
in tidigare under våren för att fundera 
på hur samhällsföreningen ska kunna 
bredda sin bas. Ett förslag presenterades 
och gillades av vårmötet. Det går ut på att 
samhällsföreningens styrelse fyra gånger per 
år adjungerar en ledamot från varje annan 
förening i Fjällbacka. På så vis inhämtas 
synpunkter från dessa föreningar i de frågor 
som kräver bred uppslutning. Föreningarna 
utser sin ledamot att under minst ett år 
deltaga i de gemensamma mötena.

Gamla fastigheter har fått nya ägare
Under denna rubrik berättade bröderna 

Bjerkander, KG och Sven, om sina förvärv 
av fastigheter under vintern-våren. KG 
har köpt Eva´s Livs och brodern Setter-
linds Bageri. I den senare kommer Sven 
förutom att fortsätta driva bageriet också 
rymma ett försäljningskontor för de båtar 
han säljer. Storebror KG efterlyste idéer för 
fastigheten som han vill ska innehålla året-
runt-verksamheter. Troligen kommer en del 
av fastigheten att byggas om till bostäder, 
något som också behövs i samhället.

Fastigheten fd Olofssons Järnhandel har 
också sålts under vintern. Tre Fjällbackabor, 
Olle Svensson, LG Olsson och Mikael 
Westerberg tar vid årsskiftet 05/06 över 
fastigheten. Affärs- och verksamhetslokaler 
i kombination med bostäder planeras.

Turiststudenter synar Fjällbacka
I Båstad finns en turismutbildning som 
för några år sedan gjorde an analys av 
Grebbestad som turistort, svagheter och 
styrkor granskades. Studenter från samma 
utbildning kommer nu att göra en liknande 
analys av Fjällbacka, något som samhället 
kommer att ha stor nytta av framöver.

Skateboardramp överlämnades
Som framgår av separat artikel har Samhälls-
föreningen varit spindeln i arbetet att få till 
en aktivitet för samhällets ungdomar. Den 
nybildade skateföreningen var representerad 
på mötet och ordföranden Mattias Hansson 
mottog ett diplom som bevis på att rampen 
nu är ungdomarnas.

Blandad info
Vi informerade om bl.a. om gästhamnen 
och turistinformationen som tre år framö-
ver drivs av Fjällbacka & Co (familjerna 
bakom Ditte). Nämnas kan att Västsvenska 
Turistrådet kommit med en rapport som 
visar vägen för en stor utveckling inom båt- 
och havsturism.

Fd Richters fastighet
Från årsmötets diskussioner om Konservens 
framtid kan rapporteras att kommunen inte 
gick vidare med ägarnas förslag att byta fast-
igheten mot kommunal mark i samhället. 
Fastighetens framtida bruk och öde är alltså 
fortfarande oviss. n
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Kyrktrappan —  av Margaretha Berndtsson, vår präst

Från min horisont… Den har väl krympt 
tänker någon. Tja, om jag sträcker på mig 
vid hundpromenaden ser jag till hamnen 
i Uddevalla och går jag upp på Kålgårds-
berget ser jag Herrestads kyrka rakt fram 
och till höger, bakom sjukhuset, anar jag 
Herrestadsfjället. Jag är nöjd.

Arbetet då! Vad gör hon? Jag säger 
som skeppsredare Gustaf Thordén 

diplomatiskt sade i april 1955 efter 
hans resa på den amerikanska 
kontinenten:

– Jag har träffat massor av 
människor, av väldig massa män-
niskor.
Det gör jag också både i tjänsten 

och som hundförare. När jag syns 
i Hamburgsund så undrar någon vad 

hon gör här, och i Fjällbacka ungefär samma reaktion. Samma 
arbetsuppgifter har jag kvar, men en sak är annorlunda. När jag 
kommer åter till mitt hem så kopplar jag av på ett annat sätt.

Det vita katten Doris, 12 år trivs utmärkt som innekatt trots att 
hon levt i frihet i alla år. Hon är född på Saltön, jag menar Skaftö, 
så hon har flyttat förr. Hennes dotter Lisa och barnbarnet Simon 
bor på landet.

1 maj på kvällen var det mycket sång i kyrkan. Äntligen  har 
vi nya psalmböcker och kantor och kyrkokör hade övat in nya 

sånger. Per hade även arrangerat flera stycken och de klingade 
mycket bra. Kyrkobesökarna hade sångarglädjen med och några 
önskepsalmer fick också vara med. Mera sådant!

Så till något annat. Vi behöver lite var tänka efter före. Skönt 
att t.ex. kvällstidningarnas löpsedelsskribenter äntligen får möta 
motstånd och protester.

Inom idrotten börjar reaktioner komma att svordomar och 
könsord inte hör hemma där. Om vi hjälps åt i hem, skola och 
samhälle så är vi på rätt väg.

Och som jag citerade i vårtalet från två unga tjejer, gymna-
sieelever:

– Äldreomsorgen är ovärdig.
– Stoppa hälsohysterin innan den kväver oss.
För första gången hade jag riktigt roligt när jag läste Regions-

magasinet nr 1/05 från Västra Götaland. När 9-10 åringar skall 
sia om framtiden blir det spännande och när Tommy, 46 år, 
säger:

– Om 30 år har alla fattat att vi varit på väg åt fel håll.
Folk kommer att må bättre. 

Hälsningar från din präst
Margaretha Berndtsson

Fortfarande i tjänst 
Så länge Gud så vill.

Hör gärna av dig!

Födda:
24 april Elin, dotter till Mikael Westerberg och Marie Persson
21 maj Ludvig, son till Jörgen Karlsson och Kathrin Jonasson
6 juni Vincent, son till Olle Svensson och Annika Novenius
13 juni Ella, dotter till Oskar Markander och Therése Spindel
20 juni Justus, son till Andreas Johansson och Maria Sundbom
1 september Linus, son till Henrik och Johanna Andersson 

Vigda:
16 juli Sten-Åke Johansson och Lisbeth Axelsson Johansson
4 september Aravinda de Soysa och Marie Aldén
18 september Sören Granat och Lotta Hammarström

Legala notiser 1 maj 2004 – 30 april 2005 • Endast.uppgifter.kända.för.pastorsexpeditionen.har.kunnat.tas.med.

Döda:
8 maj Margot Mattsson 87 år
7 juni Emmy Karlsson 94 år
14 juli Signe Persson 80 år
14 augusti Villis Axelsson 83 år
9 oktober Kjell Krantz 45 år
13 oktober Majken Norén 75 år
4 december Margit Dahlgren 81 år
8 december Maj Hilmersson 82 år
26 december Karl-Axel Buhr 86 år
6 januari Torvall Andersson 79 år
4 april Raymond Hansson 77 år

Musik i sommarkyrkan 2005
6/7 ”Klaver och strängar”
Musik av bla Vivaldi, Wiklander och Rodrigo.
Christer Brodén – gitarr
Birgitta Brodén – piano och orgel

13/7 ”Musik i sommarkväll”
Christine Sävervall – flöjt och sång
Carl-Emil Lindberg – piano, gitarr och sång
Petter Polson – bas, gitarr o sång

20/7 ”Alla tiders musik”
Livsbejakande toner och ord
Maria och Helena Henriksson – fiol och sång
Per Weist – piano och orgel

27/7 ”Viisa”
Jazzinfluerad svensk folkmusik
Hanna-Maria Höglind – fiol, nyckelharpa och sång
Janne Manninnen – kontrabas

Körstart för 
Fjällbacka kyrkokör

Onsdagen den 
14 september

Kl.18:45 – 20:00
i kyrkan



Saxat ur

10 mars

Länsrätten stoppar bygglov
Bygglovet för bostadshus i sjöbodsläge i Fjällbacka ska tills vidare inte gälla. Det säger länsrätten i ett beslut som innebär bakläxa för Tanums kommun.
Länsrätten betecknar det som mycket osäkert om nybygget kan ses som en så kallad mindre avvikelse från gällande plan, en förutsättning för bygglovet. 
Bygget anses klart strida mot bestämmelser om avstånd till tomtgräns 
Tanums miljö- och byggnadsnämnd valde att betrakta det som en mindre avvikelse från gällande plan. Det skedde i vetskapen om att en ny plan är på gång 
och att den är tänkt att rymma det nya bostadshuset, som till utseendet ska påminna om ett magasin och byggas på den plats, nedanför Telegrafen, där det 
idag finns en gul sjöbod. 
Nämnden var, på grund av tvåårsgräns för anstånd, tvingad att ta ett beslut om bygglov trots att den nya planen inte var klar. 
– Vi tyckte det var lite löjligt att först avslå för att sedan, när planen är klar, ta ett nytt beslut, säger nämndens ordförande Rolf Hermansson (c). 
Länsstyrelsen sa nej till inhibition men länsrätten ja. Beslut i sakfrågan har ännu inte fattats av länsstyrelsen. 
Byggärendet är omstritt även i Tanums kommun. Knappast möjliga majoritet beslöt om bygglovet och tekniska nämnden överklagar som företrädare för 
kommun, ägare till en grannfastighet.

Ann-Katrin Eklund

23 december

Misstänkt mordbrand i Fjällbacka
Kapten Falck-fastigheten i centrala Fjällbacka eldhärjades svårt vid en brand natten till onsdagen. Branden misstänks vara anlagd.

Husets två övre plan blev, så när som på ett rum, helt utbrända. På våningsplanen fanns en lägenhet, gästrum och kontor. 
Första våningen, där restaurang Kapten Falck är inrymd, klarade sig däremot utan brand- eller vattenskador. Röklukt har dock trängt in. 
Enligt Kurt Svedberg, ställföreträdande räddningschef i Tanums kommun, kunde branden ha fått långt allvarligare följder. 
Brandmännen lyckades få släckt i tid, kylde därefter ned brandgaserna och började ventilera. Därmed undveks en explosion som skulle ha medfört att hela 
fastigheten blivit övertänd. I den allt hårdare vinden kunde det ha lett till omfattande konsekvenser för husen intill. 
– Hamburgsundskåren, som var där först, gjorde en mycket fin insats. Det hängde på minuterna, säger Svedberg. 
Larmet om branden i huset kom före halv två på natten. Grannar hade hört att det small och såg att det brann på en altan. Restaurangens ägare hade sin 
bostad i lägenheten men var inte hemma när branden bröt ut. Polisens tekniker undersökte den eldhärjade fastigh eten under onsdagen och de iakttagel-
ser som gjordes då stärker misstankarna om mordbrand. Enligt Kent Karlsson vid länskriminalpolisen finns det ännu inga misstankar i någon bestämd rikt-
ning. Polisen hoppas få in tips och iakttagelser från allmänheten.

Ann-Katrin Eklund

1 februari

Nämnd avstyrker avstyckning av sjöbodar
Tanums miljö- och byggnadsnämnd avstyrker avstyckning av sjöbodar i Mörhult, Fjällbacka. 
Avstyckning av självständiga sjöbodsfastigheter strider mot kommunens sjöbodspolicy. Bevarat samband mellan bostadshus och sjöbodar är också inrikt-
ningen för det arbete med ny detaljplan som pågår för strandområdet i Mörhult, i norra delen av Fjällbacka. 
Nämnden klargör sin inställning i yttranden till lantmäterimyndigheten i två fastighetsbildningsärenden. Däremot ser nämnden ingen möjlighet att förhin-
dra att två bostadshus, på den ena av fastigheterna, delas på två fastigheter.

7 maj

Säker utbildning i hög fart
Både teori och praktik stod på schemat när sjöräddarna i Fjällbacka fick utbildning i säker 
– Väldigt intressant och nyttigt, tyckte deltagaren Marie De Soysa, som ingår i en av sjöräddningsstationens besättningar.
Sedan i fjol kräver Sjöfartsverket utbildning i högfartsnavigering för alla som yrkesmässigt kör båtar i över 35 knop. Kravet gäller kommersiell trafik och omfattar 
därför egentligen inte Sjöräddningssällskapet. SSRS har dock valt att ändå utbilda sina besättningar. 
För Fjällbackastationen var den tre dagar långa utbildningen ett sätt att förbereda sig för den nya, mycket snabba båt som stationen får inom kort. 
Spectre är en av Sveriges tre certifierade utbildare i högfartsnavigering och det företag som anlitats av SSRS för alla besättningarna i landet. 

Säker metod 
– Vi lär ut en säker metod att köra fort. Vi betonar omdömet, att det med hög fart följer ett stort ansvar, säger Fredrik Forsman, Spectre. 
– Att köra fort i skärgård innebär korta tidsförlopp. Öar, sund och mötande trafik, allt kommer emot en snabbt. Vi lär ut ett sätt att skapa framförhållning och metodik 
i navigeringen. 

Övertro på elektronik 
Till vardags är Forsman chef för stridsbåtsutbildningen vid regementet Amf 4. 
Den teoretiska delen av kursen omfattade bland annat markering av riktpunkter på sjökort på gammalt beprövat sätt. 
– Oftast finns det en övertro på elektroniken. Vi vill att eleverna inser dess begränsningar, säger Forsman.
Många fritidsbåtar kan också komma upp i höga hastigheter. 
– Friheten på sjön är viktig, men det är en frihet under ansvar. Idag är det alltför många som kör snabba båtar utan någon som helst utbildning, säger Fredrik Forsman.
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Frisörsalonger är ställen där samtal pågår. 
Så har det alltid varit. Samtal mellan frisö-
ren och kunden och med dem som väntar. 
Och bland dem som väntar. I småsamhäl-
lena är frisörsalongen en sambandscentral 
och där avhandlas bekantas bekanta, bal-
longsprängningar och infarkter, födslar och 
dödslar. Frisören är lämpligen en vidsynt 
människa, nyfiken på omgivningen och 
med många intressen. 

När jag besökte Hans Holmström, Fjäll-
backas nye frisör som flyttade in i Nisse 
Barbis lokal november –04, pågick bl.a. 
samtal om biodling, diskuterades paranöt-
ters koncentration av fleromättade fettsyror 
och resonerades om norskens 17 maj. 
Snacket gick medan Hans klippte och sam-
tidigt berättade för mig om den samling 
Bohuslitteratur som han hade till försälj-

Samtal pågår
ning och påseende. Där 
finns sockenhistoria från 
Dalsland och Bohuslän 
och häradsböcker som 
den om Kville härad 
med Bottna, Kville och 
Svenneby. Håll i den ni 
som råkar äga den! Den 
blir en raritet eftersom 
där saknas restupplaga 
trots att den trycktes så 
sent som1985.  Men där 
finns även Biskop Jens 
Nilssons ”Visitations-
bøger” från 1574 – 1597 

och Axel Emanuel Holmbergs klassiker 
Bohusläns historia och beskrifning från 
1842– 45 (i 1979 års nytryck) och jag ser 
också Anton Söderboms imponerande Ur 
Strömstads historia i hyllorna. 

Merparten av samlingen tillhörde för-
läggaren och hembygdsforskaren Carl 
Zakariasson i Ed,  som var med och 
startade hembygdsföreningar i snart sagt 
hela Västra Sverige och lät trycka upp 
tusentals böcker på Munktryck. Hans 
Holmström köpte delar av samlingen 
efter Zakariassons frånfälle 1992 och nu 
står alltså ett urval av dem i frisörsalongen 
– som en vacker erinran om den historia 
som besökarna och kunderna ingår i. Det 
är bra tänkt och det hör hemma i just 
den samtalskultur som en frisersalong 
kan odla. 

Hans har arbetat som frisör i Göteborg 
på 70- och 80-talen och senare i Sälen. 
Innan han kom till Fjällbacka, som han 
känner sen ungdomsårens somrar, var han 
en period ”rakartist” för ett amerikanskt 
företag. Rockartist, javisst. Men rakartist? 
Hasse berättade att det hörde till företa-
gets PR-jippoverksamhet att invigningar 
och presentationer erbjöd publiken rak-
ning på en tillfälligt riggad scen eller ett 
podium som del av showen. Men nu är 
det Galärbacken som gäller och lugnare 
puckar. Hans har öppet tis-tors-fr mellan kl 
11 och 18. Han klipper, rakar, pratar, säljer 
böcker och förefaller trivas gott i Nisses 
f.d. lokal. 

Nils Karlsson då? Jo i förra veckan hade han 
två permanentningar fick jag veta. Två äldre 
systrar som ville göra sig fina och visse vem 
som kunde göra det. Utan tvekan vågar 
vi påstå att Nisse är äldst i Sverige bland 
dem som ännu gör en permanent. I tele-
fonkatalogens yrkesdel ser jag att där hittar 
man ännu numret till Nisses Damfrisering. 
Det kan man kalla flott service av en som 
närmar sig de nittio!

Det känns bra att en sådan legendarisk 
institution i Fjällbacka lever vidare och 
att det är Hans Holmström som håller 
traditionen levande.

Text: Tomas Forser. Foto: AT

Ingen har kunnat undgå att se utbyggna-
den av Konsum. Arbetet har pågått under 

hela vintern/våren och 
nu erbjuds Fjällbacka-
borna en rejält större 
livsmedelsbutik än tidi-
gare. 

Nybygget omfattar 164 
m2 av de numera totala 
830 m2. Framförallt är 
det avdelningen med 
frukt och grönt som 
blivit större. Vi märker 
också både ett bredare 
sortiment och bredare 
gångar mellan hyllorna.
Kyl- och frysdiskarna 

har också blivit mycket större och även 
kylrummen har utökats. Entrén är ny och 
har handikappanpassats. 

Ombyggnaden har redan gett utdelning 
och en positiv utveckling märks i omsätt-
ningssiffrorna. Återinvigningen skedde 
27 april med kaffe, tårta och massor med 
invigningserbjudanden .

Ny är också föreståndaren, Anders Svens-
son, vars förra arbetsplats var Konsum 
Väggabacken Kungshamn. 

Vi hoppas att Anders får det trevligt med 
alla flickorna i sin personal och önskar 
honom: Lycka till!

Text & Foto: Hans Schub
Delar ur personalen: Maria Christensson, Maj-Britt Hansson, 
Lisbeth Johansson och Anders Svensson.
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Möbler och ting är något som ligger Ulla-
Karin Östberg varmt om hjärtat. Hon har 
arbetat med inredning och ”home staging” 
i 25 år, både i privata hem och offentliga 
miljöer.

Efter att ha varit sommarboende på Slottet 
strax söder om Hamburgsund under många 
år beslutade hon sig för att bli åretruntbo-
ende och förflyttade sitt företag och sin 
verksamhet från Karlstad till Fjällbacka. 
Numera har hon sin åretruntöppnade butik 
och sitt kontor i gamla blomsteraffären.

Skapa – Möbler och Ting

Ingemar Granqvist hade länge burit på 
tanken att kunna bygga en verkstadslokal för 
eget bruk. Hans verksamhet med fiske och 
turism behövde servicelokaler. När sedan 
hustrun Susanne Hadenius-Granqvist lade 
till sin idé med ett riktigt gym i Fjällbacka 
återstod bara att köpa industrimark och hitta 
lämplig entreprenör för bygget. Det senare 
visade sig svårare än beräknat då kravet var 
en större, isolerad hall i två plan. Det blev 
därför en tysk firma, senare också en polsk, 
som stod för gjutning av platta och monte-
ring av hallen.

Idag står 600 torra och varma kvadrat-
meter färdiga. Ytterligare ca 300 kvm finns 
förberedda för uthyrning på hallens övre 
plan. Bergvärme värmer och ytan runt hallen 
kommer senare att asfalteras.

Vad finns i hallen?
Drygt halva hallen, delen mot vägen, 
rymmer Ingemars egen verkstadslokal. Här 
är det fullhöjd upp i nock och via två stora 
portar kan stort och smått tas in i hallen. 
Den bortre halvan av hallen är delad i två 
plan där den övre alltså senare kommer att 
inredas och hyras ut. I bottenplanet finns 
redan Maries Frisseria, Hälsan i Fjällbacka 
och Kroppshälsan, mycket för kropp och 
själ alltså.

Frisserian
Vi tittar in hos Marie Högberg som tidigare 
haft sin verksamhet i Konsumhuset. Marie 
har flyttat med större delen av inredningen 
från förra lokalen och har nu en mycket trev-
lig och ljus lokal att bedriva frisörsalong i. 
Idag arbetar Marie ensam i företaget, tidigare 
hade hon två anställda. Förutom 30 kvm 
salong finns personalutrymmen.

Hälsan i Fjällbacka och Kroppshälsan
När man öppnar dörren på hallens långsida 
och kliver in känner man direkt att man 
borde ha haft med ombyte för träning. 10 
stycken träningsmaskiner, hälften för kon-
ditionsträning och hälften för styrketräning, 
i en trivsam och fräsch miljö inspirerar till 
aktivitet. Musik strömmar ur högtalare och 
fyller den 50 kvm stora lokalen. Innanför 
finns ytterligare 20 kvm där Pernilla Brink 
leder träningspass i aerobic, powerboxing 
och annan gympa varje måndags- och 
onsdagskväll. Susanne jobbar också med 
behandling, sjukgymnastik och akupunktur, 
i ett särskilt behandlingsrum. I ett likadant 
rum finns Eva Mellgren som med sitt företag 
Kroppshälsan bedriver massage och nagel-
vård. Ett tredje behandlingsrum står ledigt 
och kan med fördel hyras av någon som 
bedriver verksamhet inom friskvård.

Egentillverkade stoppade möbler, möbelty-
ger, belysning och textilier av mycket hög 
kvalité är kännetecknet för Möbler och 
Ting. De egentillverkade möblerna säljs i 
inredningsbutiker runt om i landet. 

Om du letar efter något alldeles särskilt 
till hemmet eller behöver inredningstips 
kan Ulla-Karin med sin långa erfarenhet 
hjälpa dig att få fram just det du söker och 
ge dig personlig service, anpassad efter dig 
och ditt hem eller företag. 

Text: Rebecca Trehammar. Foto: AT

Gymmet är öppet fem eftermiddagar/kväl-
lar i veckan året runt och mellan 15 juni till 
15 augusti utökas öppettiderna till veckans 
alla dagar. Här trivs människor i alla åldrar, 
från den yngsta på 7 år till gymmets äldste 
motionär 76 år gammal, både erfarna 
träningsaktiva till rena nybörjare. Susanne 
poängterar att många människor som tidi-
gare aldrig tränat hittat till gymmet. Vem 
vet, kanske även undertecknad kommer att 
hitta tillbaka vi ett senare tillfälle, då också 
med ombyte!

Text & Foto: Hans Schub.

Så blev den färdig, Ingemars och Susannes stora hall. Ett imponerande yttre som också rymmer 
flera olika intressanta verksamheter på insidan.

Gymmet

Frisserian

Nya hallen
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Skagerackslaget 1916, Gorch Fock och gravplatsen på Stensholmen har uppmärksammats förr i Fjällbacka-Bladet. När vi nu än en gång återkommer till denna 
Nordsjötragedi är det ur en militärhistorikers perspektiv. Bertil Stjernfelt var vidtalad att på Skärgårdens dag förra sommaren tala om sjöslaget och göra det ute 
på Stensholmen. Vädret tvingade oss att ställa in arrangemanget men vi låter nu i stället Bertil hålla sitt föredrag i Fjällbacka-Bladets spalter.  Red.

Första världskrigets storsjöslag
– utanför Fjällbacka

av militärhistoriker  
Bertil Stjernfelt

med arkivbilder från Kungl. Örlogsmannasällskapet  
och Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Grand Fleet mot Hochseeflotte
Skagerackslaget, som varade knappt ett dygn, är kanske inte sjö-
krigshistoriens allra största men i varje fall mest omskrivna och 
omdiskuterade drabbning. Än idag utkommer böcker där de båda 
flottornas kamp beskrivs och analyseras minut för minut. När jag 
begärde underlag för denna artikel i Försvarshögskolans bibliotek, 
fick jag en lista på nära 40 titlar.

Förutsättningarna för framgång var inte lika för de båda mot-
ståndarna. Grand Fleets basering på Skottlands ostkust gav bättre 
utgångsläge än den tyska högsjöflottans inne i Helgolandsbukten. 
Därtill kom att britterna redan första krigsåret lyckats komma 
över den kejserliga flottans kodböcker. Med hjälp av radiospa-
ning kunde amiralitetet i London därigenom förutse och följa 
sin fiendes fartygsrörelser.

Den brittiska sjöstyrkan översteg klart motståndarens i totalt 
tonnage och antal enheter. Å andra sidan hade de tyska slagfarty-
gen tjockare pansar och skroven uppdelade i flera vattentäta skott 

Högste chefen för Grand Fleet amiral Jellicoe utvecklar sin slagflotta inför den kommande drabbningen, Han ansåg flottan vara den enda 
garanten för Storbritanniens säkerhet. Enligt Churchill var Jellicoe den enda som kunde förlora hela kriget på en eftermiddag.

Skagerackslaget, Jutlandsslaget enligt britterna, den 
31 maj 1916 och följande natt blev en aldrig tidigare 
skådad koncentration av stora, snabba och starkt 
bestyckade örlogsfartyg. Historikern John Keegan 
ger i sin bok om det första världskriget en nästan 
lyrisk bild av den gigantiska sjödrabbningen.

”Den ståtliga syn som slaget utgjorde kom aldrig att 
lämna dem som deltog. De täta kolonnerna av väl-
diga slagskepp, grå mot Nordsjöns gråa hav och gråa 
skyar, grå rök som vällde upp genom skorstenarna från 
fartygens koleldade pannor, och de blixtrande vita bog-
vågorna från de snabbare lätta kryssarna och jagarna 
som följde de tyngre enheterna då alla pressade sig 
framåt mot det väntande slaget.”
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med ett högre skyddsvärde som följd. Tysklands högklassiga 
optiska industri gav högsjöflottan en fördel när det gällde 
eldledningen.

Katt- och råttalek på Nordsjön
De båda flottorna under sina högsta chefer amiralerna John 
Jellicoe och Reinhard Scheer var indelade i stridsgrupper 
med speciella uppgifter. De blå och röda plottingspåren av 
styrkornas rörelser under slaget ger intryck av ett färggrant 
garnnystan. Rådande dåliga sikt försämrades av regnbyar samt 
de ångdrivna fartygens kraftiga skorstensrökar och vid eldgiv-
ning den svarta krutröken. När natten föll på gav strålkastarna 
föga hjälp. Under första världskriget var flygspaningen i sin 
linda och radar ännu inte uppfunnen. En ganska bra liknelse 
av de nattliga skärmytslingarna är kampen mellan två boxare 
med förbundna ögon. 

På eftermiddagen den 31 maj fick spaningsstyrkor under 
amiralerna David Beatty och Franz Hipper stridskontakt och 
utkämpade de inledande striderna. Strax efter klockan 18 blev 
det huvudstyrkornas tur. Med stora förluster lyckades britterna 
manövrera sig i läge mellan högsjöflottan och dess baser. Men 
tyskarna kringgick dem i skydd av nattmörkret och kunde 
efter obetydliga strider nå sitt basområde.

Vem vann egentligen?
Denna försommarmorgon för nära 90 år sedan var det mer 
än 250 brittiska och tyska krigsfartyg som med konvergerande 
kurser stävade mot det blivande slagfältet utanför Jyllands kust. 
Ombord fanns 100.000 man. Grand Fleets övervikt i fartyg var 
uppenbar. Hur fördelade sig förlusterna? – När de båda flottorna 
efter sjöslaget löpt i hamn, hade Jellicoe förlorat 15 större fartyg 
från slagskepp till jagare, Scheer 11. Personalförlusterna var i än 
högre grad till Storbritanniens nackdel. Mer än 6.000 brittiska 
och 2.500 tyska sjömän stupade.

Denna skillnad i förluster fick den tyske kejsaren Vilhelm II att 
förklara Skagerackslaget som en tysk seger. I själva verket hade 

Porträttbilderna: T.v. Den djärve och färgstarke chefen för Grand 
Fleets slagkryssareskader amiral Beatty vann inte förväntad 
framgång i Skagerackslaget – ”That´s something wrong with our 
bloody ships today”. Pansaret höll inte och kanonerna bet inte. 
– T.h. Hochseeflottes chef amiral Scheer.

Tyska slagkryssaren Seydlitz (23 707 ton) träffades av 25 tunga granater, råkade i brand men kunde i sjunkande tillstånd ta sig i hamn med 
5000 ton vatten inombords. Hon grundstötte två gånger innan passagen av fyrskeppet Horns rev morgonen efter sjöslaget. Bilden visar Seydlitz 
i Wilhelmshaven efter bogsering sista biten med aktern före. Hon är ett bevis på tysk kvalitet beträffande pansarskydd och skrovindelning jämte 
en utomordentligt vältränad besättning.

 Fortsättning nästa sida  ➲
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Den tyske författaren och poeten Gorch Fock begärde och fick överföring från armén till marinen under pågående världskrig. I Skagerack gick 
hans fartyg Wiesbaden under och hans kropp flöt iland på Väderöbod utanför Fjällbacka.

den relativa balansen i slagskepp och andra tunga enheter än mer 
ändrats till brittisk fördel. Royal Navy bibehöll sitt herravälde till 
sjöss och sin dominans i Nordsjön och tvingade därigenom den 
tyska flottan till passivitet resten av kriget. Slaget brukar därför 
– trots britternas större förluster – räknas som oavgjort.

Två människoöden
Sist vill jag lyfta fram två individer från vardera sidan, deras liv 
och död under Skagerackslaget. Det ger i mikroformat en bild 
av denna kamp i eld och hav, i stål och blod.

På slagkryssaren Lion, som var Beattys flaggskepp, slet en tysk 
30,5 cm granat bort halva det pansrade taket på ett av kanontornen 
och antände där befintliga laddningar. Explosionen och elden 
dödade varje man i tornets övre del. 
Dock – efter den tyska granatträffen hade den dödligt sårade 
tornbefälhavaren, en major ur Royal Marines, som här bemannade 
huvudartilleriet, fått igenom sin order att dörrarna till krutdur-
ken skulle stängas och själva durken vattenfyllas. Denna gallant 
action räddade Beattys flaggskepp från det öde som drabbade tre 
av hans övriga slagkryssare. Dvs. träffar eller sekundärexplosioner 
i krutdurkarna med fartygens totalförlust som följd inklusive 
varje besättning på drygt 1.000 man. – Tornbefälhavaren F J W 
Harvey tillerkändes ett postumt Viktoriakors, Storbritanniens 
förnämsta krigsdekoration.

Den tyska lätta kryssaren Wiesbaden utsattes för en fruk-
tansvärd kanonad av Beattys kryssareskader och träffades också 
av en torped. Hon blev sedan beskjuten av andra kryssare och en 
jagare men kunde svårt skadad hålla sig flytande. Som måltavla 
för nästan hela Grand Fleet blev den lilla tyska kryssaren skjuten 
sönder och samman, drev som ett vrak vind för våg för att under 
morgontimmarna den 1 juni långsamt kantra och sjunka med sin 
besättning på 589 man. Alla omkom utom en eldare som efter 38 
timmar på en flotte bärgades av en norsk ångare.

SISTA ÖNSKAN 
av Gorch Fock

Dör jag på det stolta hav,
unna Gorch Fock en sjömansgrav.
För mig ej till kyrkogården in,
sänk mig djupt i havet ner.
Segelmakare, sy in mig.
Styrman, ett bibelord.
Pojke, tag av dig mössan... 
Och se´n låt en tanke följa mig överbord…

Texten översatt och något bearbetad av Marie-Christine 
och Bertil Stjernfelt med hjälp av Kungl. bibl.

Bland dem som följde med i djupet fanns en 35-årig, i Tyskland 
välkänd författare Gorch Fock, pseudonym för Johann /Hans/ 
Kinau. Han var son till en havsfiskare och uppväxt på en ö utan-
för Hamburg. Ändå tilldelades han armén och tjänstgjorde efter 
krigsutbrottet som infanterist i Ryssland, Serbien och Frankrike. 
I april 1916 blev han på egen begäran förflyttad till marinen och 
där placerad på Wiesbaden, alltså månaden före kryssarens sänk-
ning i Skagerackslaget.

Midsommaraftonen 1916, dvs. knappt en månad senare, fann 
denne havets diktare ett vilorum i en klippskreva på fyrön Väderö-
bod, dit havsströmmar fört honom. Han bar på sig denna dikt, 
där han uppenbarligen förutsåg sin egen död. 

Tillsammans med andra krigsoffer, tyskar som britter, jordfästes 
han på Stensholmen utanför Fjällbacka. Tysklands nuvarande 
Bundesmarine har döpt sitt segelskolfartyg till Gorch Fock. När 
detta under sina färder passerar Sveriges västkust, brukar man 
hedra skalden och matrosen som gett namn åt skeppet med ett 
besök vid hans grav med sten i granit. n



•  Nr 98  •  Juni 2005  • 1�

– vinter, vår, sommar och höst!

På

Nu har vi alla möjlighet att uppleva den mysiga miljön och sköna stämningen på Bryggan året runt. 
När ägarparet Susanne Maxvall och Peter Holmstedt fick tillfälle att förvärva fastigheten för två år 
sedan började det att hända saker nere vid torget. Av den renovering av fastigheten och förädling 
av rörelsen som skett, har det skapats fantastiska lokaler och möjligheter för den gamla historiska 
byggnaden.

 
I à la carte-restaurangen med det nya öppna köket kan man under höst och vinter sitta och äta 
framför panoramafönstren och titta ut på ett stormigt hav för att sedan under våren och de varma 
sommarmånaderna avnjuta lika god förtäring framför öppna fönster med närhet till båtar och 
vågskvalp under bryggan. Alla förträffliga matkompositioner är signerade av köksmästare Christian 
”Sillen” Hellberg (Årets Kock år 2001) och hans kockar. Under smygpremiären under våren har man 
som gäst kunnat avnjuta dessa kockars generösa och goda buffé på fredagskvällar. Att döma av alla 
nöjda gäster kommer dessa Bryggfredagar att bli ett självklart inslag under lågsäsong.

I anknytning till restaurangen ligger den för många välkända puben Matilda som också fått ett 
nytt utseende med sköna soffor som ger Matilda en soft känsla i äkta loungeanda.

En trappa upp hittar man pianobaren. Där kan man stå högt över 
vattenlinjen och blicka ut över hamnen och inloppet. Denna härliga 
ljusa lokal kan ha ett hundratal sittande matgäster och är redan 
uppbokad för fester och bröllop. Lokalen kan också göras om för 
konferenser då den är försedd med modern konferensutrustning, 
vilket redan visat sig vara mycket lyckat. I konferensdelen finns det 
också möjligheter att skräddarsy upplevelsepaket då Bryggan samar-
betar med professionella eventföretag. Alla evenemang är anpassade 
till våra växlande årstider och gästernas önskemål. Under sommaren 
kommer det att vara underhållning i stort sett veckans alla dagar i 
Pianobaren med pianister, liveband och bar Dj:s.

Innanför pianobaren kommer man till den nya uthyrningsdelen. 
Ingång till denna del sker via gatuplan på andra sidan fastigheten. Allt som allt omfattar boendedelen 
26 bäddar, uppdelade på dubbelrum, flerbäddsrum och två lägenheter. En av lägenheterna ligger 
innanför pianobaren och arkitekten har klurigt nog gett lägenheten utsikt ner i pianobaren och ut 
över hamnen. Den andra lägenheten har egen uteplats på takåsarna, där det bara är fåglarna som har 
insyn. Precis som p ianobaren är rummen och lägenheterna inredda i skön Newport stil.

Längs Norra Hamngatan infattar också fastigheten fyra stycken butikslokaler, som kommer att 
hyras ut till affärsidkare. Delar av dessa byggnader är numera också lagerlokaler för verksamheten.

Från första advent och under helger i december är det julstämning som råder på Bryggan. I jul-
smyckade lokaler står det uppdukat ett stort traditionellt julbord med heminlagd sill blandat med 
andra hemmagjorda läckerheter.

Förändringarna är stora men alla kommer att känna igen sig på Bryggan. Uteserveringen och Café-
delen med sin självservering är sig lik med sin enklare men vällagade meny.

I år har också Bryggan blivit utnämnd till den bästa krogen i Bohuslän och den fyrtionde bästa 
krogen i Sverige av White Restaurangguide som besöker hundratals restauranger innan de ger sitt 
utlåtande i boken ”En bok om Sveriges bästa Restauranger 2005”.

Bryggan är nu rustad att vinter som vår, sommar som höst att ta emot de gäster som vill ”angöra 
en brygga”.

Text: Rebecca Trehammar. Foto: Peter Engberg
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Direktör Lundberg är en av dessa människor som bara förekommer 
i fåtal. I sin entusiasm och entreprenörsanda, otidsenligt äventyrs-
lysten, hörde han nog bättre hemma i en berättelse från gången 
tid. I en aldrig sinande ström av idéer och projekt susade han fram 
genom livet likt en stormvind, medryckandes alla dem som för 
tillfället råkade befinna sig i hans väg. I den lilla orten på kusten 
drev han en mängd olika affärsidéer, de flesta med anknytning till 
kusten och havet.

Min första kontakt med honom var en solig försommardag för 
trettio år sedan, när han utan någon egentlig presentation, mitt på 
torget, stoppade en Bellman Siesta i munnen på mig, och efter en 
kort promenad tryckte ner mig i en soffa på restaurang Gröna Lid. 
Förbryllad upplevde jag att han beställde in silltallrik till oss båda, 
snaps och öl. Hans röst var något hes, ett slags charmig ädelgöteborsk 
blandning av Lasse Dahlqvist och Evert Taube.

– Ja hördudu Birger, äntligen får vi en chans att prata lite grann 
med varandra. Skål på dig och skål för en ny vänskap!

Den immiga akvaviten försvann i hans strupe medan hans fria 
hand vinkade på en till. Jag bet av min på mitten och sade artigt:

– Det här är väldigt trevligt... men något förbryllande ... Jag 
samlade mig och fortsatte:

– Jag vet ju vem du är och 
så, men, vad är det här? Jag 
menar varför bjuder du mig 
på lunch ...?

Hans brunbrända ansikte 
sprack upp i ett soligt leende 
och han svarade konstate-
rande:

– Jo, jag tänkte att du 
skulle starta segelmakeri 
här i stan ... Han tog ett par 
djupa klunkar av ölet och 
fortsatte:

– Det behövs nån som 
kan serva alla seglare förstår 
du, dessutom så skall vi ha 
SM i trissjolle nu i sommar, 
med allt vad det innebär av 
reparationer och ändringar. 
Jag har ordnat så att du kan 
hyra ett rum i hörnet på 
järnhandeln, ja, det kostar 
inte många kronor ...

Direktör Lundberg slukade 
sinnligt den sista biten lök-
sill, droppande av gräddfil, 

med en potatisbit riskabelt balanserande högst upp. Med glimten 
i ögat avrundade han sin utläggning:

– Kan du komma i gång på måndag? Det finns hur mycket jobb 
som helst, det är bara att köra så det ryker!

Eftersom jag aldrig har varit särskilt svår att övertala hörde jag mig 
själv acceptera förslaget och en vecka senare hade jag öppnat en liten 
verkstad och tagit mina första stapplande steg som egen företagare 
inom segelmakeribranschen.

Sommaren var vidunderlig det året. Inte så mycket som en vind-
pust fick ett spegelblankt västerhav att krusa sig. Från en molnfri 
himmel stekte solen hela juli månad. På öarna i havsbandet sinade 
brunnarna och fastlandsdjuren på sommarbete fick förses med 
vatten från land. I denna tropiksommar vägrade sommarfolket att 
göra någonting förutom att, nersänkta i havet, lojt genomlida mid-
dagshettan för att senare under kvällen gå på lokal.

Mina affärer gick uselt. Inte ett trasigt segel. Jag spenderade dagarna 
i uppgivet filosoferande över den egna företagarens villkor. En upp-
friskande kuling, eller varför inte halv storm, skulle betydligt bättrat 
på mina finanser. Men, högtrycket hade ankrat över Skagerack 
denna sommar med en rejäl dragg i varje väderstreck och under tiden 
fick jag klara mig med regelbundna handlån från min mor.

I förra numret hade vi glädjen att kunna publicera ett stycke ur Birger Sjöbergs debutbok Berättelser från havet. Det var en skildring av en vådlig nattlig färd från 
Stora Hotellet till Musö i issörja och läckande snipa. Nu har Birger just publicerat en ny samling berättelser. Sjörök är titeln och den innehåller fakta och fiktion 
i den blandning som är varje genuin berättares sätt att sätta färg på verkligheten och låta möjligheterna skymta där vardagen sätter gränser och regler. Boken 
är utgiven på Nautiska förlaget och innehåller flera historier med Fjällbackaanknytning. Som den om en seglats med förhinder och med planerna smidda på 
Gröna Lid. Vi ger här ett smakprov ur berättelsen om Fiskefartyget Ringgåsen och några unga män i ny tider med nya projekt för ett gammalt furuskrov med 
en femcylindrig Gammadiesel.

Tomas Forser

Ringgås till Västindien
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En dag i slutet av juli bjöd direktör Lundberg på lunch igen. 
Efter att ha trugat på mig en av sina Siesta satt han hemlighetsfullt 
fjärrskådande och smuttade på sin öl.

– Jahaja ... affärerna går en smula trögt eller ...? Innan jag hann 
svara fortsatte han ivrigt:

– Ja fan, det är så ibland ... men du Birger, jag har nåt på gång ... 
nåt som ... ja, nåt som kan få det att klirra i din tomma börs!

Jag hade lagt märke till att han hittills lagt band på sig, att något 
intressant projekt lurade i faggorna. När han nu fortsatte, brast 
fördämningarna och hans adelsmärke, den oförfalskade optimismen, 
bröt fram likt en yster fors i snösmältningen:

– Det är helt fantastiskt! Nu skall du höra, detta är ett äventyr 
helt i din smak ...!

Det sista av pilsnern försvann i ett drag och krögaren dök upp med 
mer. Lundberg fick liv i en ny Bellman och fortsatte:

– Vi skall segla till Västindien! Med pojkaktig upphetsning spanade 
han efter min reaktion, vilken inte lät vänta på sig.

– Till Västindien ...! Med vadå?? Nu? Jag kände den gamla van-
liga reaktionen komma galopperande: hjärtklappning och grund 
andning.

– Jajjamensan, här och nu, tamejfan. Med din hjälp så drar vi i 
väg redan i september, eller senast oktober ...!

Jag samlade mig till ett inpass men han förekom mig:
– Hör nu på, så skall du få hela historien. Ja, jag har tänkt på det 

länge förstås men nu, just nu, av en ren slump, så har jag hittat en 
skuta som är perfekt!

Den senaste cigarillen hade inte dött innan en ny fick liv och 
genom röken spände han sina blå ögon i mig och fortsatte:

– Den ligger i Göteborg och jag tänkte att du skulle hämta hem 
den ... ja, maskinen funkar inte så du får ordna med en bogserare. 
Men allt är ordnat när skutan väl kommer hit. Sex gubbar skall 
med på resan, och skall hjälpa till att få henne i ordning, och så 
du själv förstås, om du inte har något annat för dig i höst! Han 
räknade på fingrarna:

– Jag själv, Åke, Sven, Bertil, Glenn och Bruno. Jag kände alla 
utom den vid namn Bruno, och som svar på min frågande uppsyn 
sade Lundberg:

– Bruno är från Grenada, en gammal kompis från charteråren 
där nere, förstår du.

Han gjorde en kort paus och tog ett par klunkar Pripps:
– Om jag nu skall berätta lite från början ...
– Ja, gör gärna det, detta låter ... helt fantastiskt! Lundberg log åt 

min illa dolda upphetsning och fortsatte:
– Jo, som du vet så har jag spenderat en del tid nere i Västindien, 

ja, med charter och lite affärer. Genom Bruno fick jag kontakt med 
postmästaren på ön Carriacou som ligger några distansminuter från 
huvudön Grenada. Mellan dessa öar är det alltså bara som ett smalt 
sund, men, och här kommer poängen, Nordekvatorialströmmen 
rusar fram mellan öarna och gör det omöjligt för mindre båtar med 
svaga motorer att ta sig över sundet, vilket egentligen bara skall ta 
tjugofem minuter. Som det är nu måste man gå runt hela ön om man 
inte har ett fartyg med tillräckligt stark motor, en jäkla omväg!

Enstaka badgäster syntes utmattade släpa sig uppför Galärbacken 
bara för att snabbt försvinna in i den svala oasen Evas Bageri & 
Speceri. Värmen från gatan utanför pyste in med heta dunster varje 
gång någon gick i dörren till Gröna Lid och nu drack vi båda girigt 
av det svala ölet.

– Alltså, postmästaren på Carriacou sade sig vara på jakt efter 
ett robust fartyg med motorstyrka nog att forcera strömmen och 

därmed undvika en omväg på mer än två timmar. Kunde vi månne 
få tag på ett sådant, så var han villig att skriva ett förmånligt kontrakt 
gällande postbefordringen mellan Carriacou och huvudstaden St. 
Georges på Grenada. Dessutom tillade postmästaren att en bonus 
skulle bli att vi fick ta så mycket passagerare och boskap vi ville med 
oss ... en fin liten extraförtjänst!

Utanför stannade en gul postmoppe. Brevbärardamen gav oss 
en trött vinkning, torkade sig i pannan och for vidare över den 
smältande asfalten.

Lundberg fortsatte:
– Som du förstår så är det här med motorstyrka själva pudelns 

kärna. Det är med tanke på den som jag valt den vackra norskbyggda 
trålaren ”Ringgåsen”. Jäkla namn förresten! Men, min tanke med 
det här är att göra en rolig grej, eller rättare sagt flera roliga grejor 
... För det första: få sig en skutseglats till Västindien, för det andra: 
förse min gamle kompis Bruno med jobb som skeppare därnere 
och för det tredje: kanske tjäna en slant i slutändan ... Här suckade 
han tungt och tillade uppgivet:

– Fast det där med förtjänst får man ju ta som det kommer ... Jag 
menar även om det går jämnt upp så kan det vara en upplevelse, 
eller hur?

Jag nickade intensivt och kände att jag redan var inblandad i 
projektet.

– Han kom i går förresten ...
– Vem?
– Bruno! Vi är klara att köra i gång ...!
Tankarna for som galna getingar i mitt huvud. Detta var för bra 

för att vara sant. När direktör Lundberg satte i gång någonting så 
gick det fort. Jag var omtumlad. Han skrattade åt min uppsyn.

– Om du kan fixa någon som kan laga maskineriet så vore det bra. 
Dessutom vill jag att du riggar henne med en rejäl mast med gaf-
felsegel och fock! Han lutade sig över bordet och pekade menande 
på mig med cigarillen:

– Men focken skall vara randig, röd- och vitrandig. Du tar betalt 
per timme ... Vill du ha ett förskott?

– Randig?
– Jajjamensan, randig, man syns bättre då förstår du, dessutom är 

det lite skoj! Nå, behöver du lite förskott?
Utan att vänta på svar tog han fram plånboken och slängde fram 

fem hundringar.
– Detta kanske räcker några dagar ... Kan du ha henne här vid 

kaj om en vecka?
Två dagar senare var vi på väg mot Göteborg med en gammal 

tvåmastad skuta vid namn ”Oden”. Ombord var skepparen Uno, 
min kompis ingenjören, Bruno och jag själv. Ingenjören, som hette 
Dahlin, och hans fästmö hade tillbringat ett par år på en ö inte långt 
ifrån min och bodde ombord på sitt vackra fartyg, en skonarriggad 
gammal dam vid namn ”Agnes”. De hade emellertid nu bestämt 
sig för uppbrott och skulle segla hem till Stockholm. Det var dock 
ingen större brådska och ingenjören tackade ja till jobbet med 
västindiefararen.

”Oden”, som vi hyrt in som bogserare, var ett trevligt litet fartyg 
med en likaledes trevlig skeppare. Hans normala sysselsättning var 
att köra dykare ut till dykvärda vrak utmed kusten, men som han 
sade: ”det är gott med e grann omväxchling”.

I sju knops fart dunkade ”Odens” Brunvold-diesel ner oss till 
staden vid älven, och i oljeblank skymning lade vi till vid den bli-
vanden västindiefararen. I vackert utskurna bokstäver kunde vi läsa 
namnet ”Ringgåsen” på styrhyttens framsida. n
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Med SIDA och musiken i Gambia

Tack vare ett SIDA-stipendium fick jag och en studiekompis på musikhögskolan i vintras tillfälle att 
spendera 10 veckor i Gambia där vi gjorde en fältstudie inför våra examensarbeten.
Tanken var att studera musiken, musikerna och deras pedagogik. Vi upplevde stora skillnader mellan 
detta, ett av Afrikas fattigaste land, och vår värld. Fattigdomen, hopplösheten, orättvisorna. Och 
som ett före detta kolonialland, föraktet mot västvärldens kultur. Men också medmänskligheten och 
värmen från människorna. Ofta stötte vi på saker som vi inte förstod och vi hade många kämpiga 
stunder. Emellanåt hittade vi dock gemensamma beröringspunkter trots alla kulturella skillnader. Vi 
lever, andas, älskar och hatar. Vi besitter alla förmågan att bli glada, ledsna, kränkta och uppskattade 
även om vi blir det av olika saker.
En händelse i februari 2005 som berörde mig djupt, och innehöll både samhörighet och indignation, 
vill jag berätta om här.

Vi möts tidigt på morgonen jag, min trumlärare 
och hans två kompanjoner som spelar kutiro-
trummor och är av Mandinkasläktet. Vi tar en 
taxi ut på landet till ett stort compound där vi 
möts av en kvinna som tillhör familjen där vi 
skall spela. Vi går in på gården och sätter oss 
i skuggan under ett träd och den långa väntan 
har börjat.

Männen som jag kom med är de enda männen 
som syns till. Kvinnor kommer och går hela 
tiden, bärandes på ungar eller matkantiner, alla 
jobbar med något. Vi sitter och väntar och tim-
marna går. Efter ett tag börjar jag bli rastlös och 
försöker kommunicera med några kvinnor. Vi 
utbyter några hälsningsfraser men sen blir det 
svårare, en stunds prat på engelska/mandinka/
franska följer. Jag vet bara att vi skall spela men 
inte vad för slags fest det är. Två timmar senare 
är det äntligen dags för frukost, en slags risgröt 
blandad med malda jordnötter och surmjölk. 
Gott! 

Efter maten följer ännu mer väntan. Atayan, 
grönt the, plockas fram. Det blandas och hälls 
fram och tillbaka i en långsam procedur. 

Äntligen händer det något. Trummorna plockas 
fram och jag tar den minsta av de tre, som jag 
håller på att lära mig spela. 

Här förväntas man inte vara en färdig musiker 
innan man ställer sig på scen, nej att uppträda 
är en del av utbildningen. Man lär sig rytmerna 
i en speciell ordning, så jag förväntas spela så 
långt jag kan innan min lärare tar över. Vi sätter 
igång och spelar och jag känner mig som en i 
gänget, ingen tycker att det är konstigt att jag 
spelar – trots att jag är både kvinna och vit. Det 
brukar man inte vara som musiker här. 

Kvinnorna samlas i en ring runt oss och börjar 
klappa i takt, det är ett hundratal kvinnor och 

barn här nu. Efter ett tag går en kvinna in i 
ringen och börjar sjunga, de andra svarar henne 
i kör. De sjunger högre och högre och mer och 
mer hänryckt. En äldre kvinna kastar sig in i 
ringen och börjar dansa. Efter ett tag får hon 
sällskap och detta pågar en stund med kvinnor 
som avlöser varandra, som en tävling. Den som 
dansar mest med störst rörelser och snabbast får 
vara kvar i ringen och dansa mot nästa. När jag 
spelat alla rytmer som jag kan byter min lärare 
av mig. Jag gör sällskap med de andra kvinnorna 
och börjar klappa rytmen. Nu fylls ringen av fler 
och fler. En äldre kvinna drar in mig i ringen, 
hon utmanar mig på en dans. Jag börjar dansa 
mot henne och alla jublar. Efter en stund börjar 
de kasta sina huvuddukar på mig, ett bevis på 
att jag dansar tillräckligt bra. Det känns bra att 
få vara med och inte bara stå som åskådare. En 
sångerska börjar med en ny sång och den första 
dansen är slut. Kvinnorna går fram en och en till 
henne och ger pengar. Detta har jag sett förut. 
När hon får pengar sjunger hon om givarens 
familj och välsignar dem. Flera kvinnor dansar 
in i ringen och börjar slita löv av träden som de 
ger till kvinnan. Hon fortsätter sitt sjungande 
och mässar över löven. Sången ljuder i en allt 
större kör.

Det görs plats i mitten av ringen och då går 
det upp för mig vad det är för slags ceremoni 
jag just deltagit i.

Maktlös korkad toubab
En flicka i treårsåldern dras in i ringen och pla-
ceras på en filt framför de andra kvinnorna. Två 
andra flickor bärs strax in, gissningsvis i 6-7 års 
åldern. Skynken läggs över deras huvuden. Kvin-
nornas mässande sång fortsätter, trummorna 
spelar högre och högre, fortare och fortare. Jag 
känner mig inte alls lika tacksam längre över att 

Håkebackenfödda Ingmarie Juliusson har många av oss genom åren hört sjunga och spela tvärflöjt bl.a. i Fjällbacka 
kyrka. Hennes musikalitet har nu lett till högskolestudier och därigenom en resa hon här återger ett stycke av.  Red

Med SIDA och musik i Gambia
Håkebackenfödda Ingmarie Juliusson har många av oss genom åren hört sjunga och spela tvärflöjt bl.a. i Fjällbacka kyrka. 
Hennes musikalitet har nu lett till högskolestudier och därigenom en resa hon här ger några glimtar från.   Red



•  Nr 98  •  Juni 2005  • 1�

ha fått vara en i gänget. Den äldsta flickan 
dras upp av en kvinna och man formar 
hennes kropp så att hon står som de äldre 
dansarna. Hon uppmuntras att dansa, ivrigt 
påhejad av hopen. Alla hoppar och sjunger 
i extas och man hyllar flickan när hon tar 
några små danssteg, tydligt förskrämd över 
vad som händer. Hon skall övas i att dansa 
som en riktig kvinna! Den andra flickan dras 
upp, av med skynket. Hon fattar galoppen 
och dansar i takt med musiken. 

När det blir den tredje flickans tur går det 
inte alls lika bra, hon ser skrämd ut av allt 
larm, hon börjar gråta och vill alls inte dansa. 
Kvinnorna drar i henne och till slut blir det 
en tafatt gråtande dans, hennes ögon möter 
mina och jag ser uppgivenheten. Hon vill 
inte alls vara där, fast det är hennes stora dag. 
Hon är ju en kvinna nu, inte längre ett barn. 
Hon har befriats från den ande som bor i 
alla barn. Nu finns han inte kvar, han har 
skurits bort och detta skall firas med fröjd 
och gamman. 

Sättet att bli en kvinna är att skära bort 
en del av kvinnligheten, en del av hennes 
kropp, men av samhället ses hon nu som en 
ärbar kvinna. Godkänd av Gud!  Jag förstår 
det inte och samhörigheten och närheten 
med kvinnorna som jag kände förut är som 
bortblåst. Jag är bara en korkad toubab, en 
vit människa, som inte förstår kulturen. Jag 
känner mig så maktlös. 

Plötsligt slutar festligheterna. Alla rusar ut 
på gatan. Någon i grannhuset har dött, då 
är det tystnad som gäller, inga mer trum-
mor. Alla sätter sig runt om på gården och 
mat serveras. 

Jag går fram till en av de yngre kvinnorna. 
Hon är så stolt över sin lilla släkting, att hon 
är på väg att bli vuxen nu. Hon berättar för 
mig hur viktigt det är att värna om sitt eget 
kulturarv. Ett kulturarv som på alla sätt 
förtrycktes av kolonialmakten. Att hitta sin 
identitet.

– Våra traditioner är viktiga att hålla fast 
vid, vi har redan förlorat så mycket. Det är 
vår kultur! Förstår du? Det är viktigt! 

Hon ser på mig med en blick som säger 
”det där kommer ni toubaber ändå aldrig 
att förstå”. Hon har helt rätt, jag kommer 
aldrig att förstå. Innanför mina ögonlock 
bränner bilden på den förskräckta, oförstå-
ende och gråtande flickan mitt ibland de 
dansande kvinnorna. Hon som nu är en 
riktig kvinna!

 
Det är dags att plocka ihop våra trummor 
och ge oss av.

Ingmarie Juliusson

Maria Farm Larsson

Blev rätt intresserad när jag fick läsa en artikel ur DN i mitten av 
mars. Maria Farm Larsson, som jag sett i många år, hade skrivit 
en uppmärksammad bok i ”vardagspsykologi” kallad ”Fri från 
oro, ångest och fobier” tillsammans med en kollega. Jag stämde 
därför träff med Maria över en fika på Café Oscar och fick en 
både trevlig och intressant pratstund.

– Det var en väninna som pushade mig att skriva boken om KBT - Kog-
nitiv beteendeterapi - säger hon och fortsätter:

– Vi hör ofta om all stress, alla ångestdiagnoser, alla 
åtaganden och måsten i vår närmiljö. Vi saknar många 
gånger balansen mellan arbetet, vänner och fritid  
samt familjen. Vi klarar ofta en intensiv situation på 
det ena området, kanske i två av dem men inte i alla 
tre. På något sätt måste vi få andrum, inte bara vara 
till för andra.

Boken är till för vanliga människor som en form av 
självhjälp och inte för andra psykologer. Upplagan var 
4000 och är redan slutsåld, dryga två månader efter 
utgivning. Ny upplaga skall tryckas.

– Att den sålt så bra är naturligtvis beroende på 
tidens problem med stress och utbrändhet, men 
jag hoppas också att köparna tycker att den är bra 
skriven.

Maria jobbar åttio procent på Visavi, ett personalstödsföretag och har därtill en 
egen praktik i Stockholm där hon behandlar oro och ångestproblem med sam-
talsterapi.

Maria är fjärde generationen Larsson i Fjällbacka. Farfars far var Carl Larsson en av 
de stora egendomsägarna i samhället och bl.a. Fjällbackas förste järnhandlare. Hon 
har varit Fjällbacka trogen alla sina trettio somrar. Det röda huset vid uppgången 
till Kungsklyftan, som hon och fadern har, är numera vinterbonat så nu är hon här 
även andra tider på året. I sommar gifter hon sig i det Fjällbacka hon alltid älskat.

Utöver psykologin är det dansen Marias liv kretsar kring. Det började med balett 
fortsatte med jazzdans och numera är hon en av drivkrafterna i dansgruppen Chi-
wara som har workshops, föreställningar och kurser i västafrikansk dans. Bl.a. har 
hon tagit dansklasser i Mali och Guinea.

Och ta gärna vara på nummer ett av Marias levnadsregler: Det är ingen idé att 
byta kö i snabbköpet.

Text: Anders Torevi. Foto:HS 

Maria Farm Larsson. 

Sommartombola, tisdagsträffarna, julbasar och årets nyhet: ”Första 
hjälpenkurs” för årskurs 5 i Fjällbacka skola som rönte stor uppskatt-
ning från såväl elever som skolans sida. Kretsen planerar en kurs för 
femmorna också under vårterminen. 

Insamlingarna har givit fint resultat. Till Flodvågens offer gick från kretsens 
egen kassa 3.000:- till katastrofhjälpen 5.000:-. Insamlingsbössorna på Konsum 
Fjällbacka och Nordby affärscentrum gav 5.095:-.

Årskurs 6 i Fjällbacka skola samlade in 2.432:- till Flodvågens offer och Katastrof-
hjälpen. Summa insamlingar = 15.527:-. Oräknade timmar har medlemmarna varit 
behjälpliga vid äldreboendet som ledsagare och hjälp vid fester och utflykter.

Karin Gustafsson

Fjällbacka Rödakordkrets har en omfattande verksamhet
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Bland alla minnen man bär med sig från sin barndom finns alltid 
minnet av någon person som gjort ett starkt intryck.

Gamle Ernst var för mig en sådan person. Nästan dagligen 
träffade man på honom när man skulle till Berta i mjölkaffären 
och köpa mjölk.

Sakta kom han med sin käpp och sin spann, kikande fram 
under skärmen på sin mössa, snar till prat om någon kom inom 
pratavstånd.

Ernst bodde tillsammans med sin syster Dagny på Håkebacken, i 
det gamla huset på Holkens väg, som en gång flyttades av lotsen 
Berggren från Väderöarna.
Först flyttades det till Bringebärsholmen, men efter ett par år 
flyttades det p.g.a. bristen på färskvatten, till sin nuvarande 
adress.

Ernst var född på torpet Lugnet under Åbrott 
Sörgård 1893. År 1900 flyttade familjen till 
Klåfvan i Trättelanda där systern Dagny 
föddes 1904.

Efter faderns, Evald Hanssons, död 1919 
flyttade änkan Josefina med Ernst och Dagny 

till huset på Holkens väg där Ernst och Dagny bodde tillsammans 
efter moderns död 1939.

Dagny arbetade tidvis som vattenbärerska, bl.a. på Stora Hotellet, 
och hennes slit under vattenoket gav henne sedermera en så dålig 
rygg att hon mest höll sig hemma.

Ernsts bidrag till ekonomin bestod i att han gick hem till folk 
och hjälpte till med att såga ved.

Ernst hade ett dåligt ben och en alldeles för kort käpp, vilket 
gjorde att hans promenader till och från mjölkaffären i stort sett 
var ett halvt dagsverke.

Utåtriktad som han var slog han sig i slang med alla han mötte. 
Hans ansikte bar spår efter slarvig rakning med alldeles för slö 
rakkniv (det påstods att Dagny rakade honom), parat med dålig 
precision vid snusintaget. Men han var nästan alltid gladlynt.

I serien om våra så kallade ”Original” har Lasse Lundberg kommit till em man som många av oss minns med 
ett stort leende. En riktigt god gammal man...

Ernst Alexius 
Hansson

     

Ernst Alexius 
Hansson

     av Lasse Lundberg

Bilder från Hembygdsarkivet
Bilderna på höger sida är tagna 

 av Sverker Stubelius 1958
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Ernst var en levande almanacka. Han höll reda på datum på alla 
födelsedagar på folk han mötte på sin väg med mjölkspannen.

Hans språk var det samma som det han lärt sig i slutet på 1800-
talet i Trättelanda.

– Hemm e du sônn te? Kunde han fråga någon han mötte, 
eller: 

– Hôrre e du vurpen nogge ställe? Ett svar kunde räcka, sen 
satt det i hårddisken.

– När e jag född Ernst? Brukade jag fråga när vi möttes, eftersom 
jag kände till att han gärna ville exercera sitt minne.

– 17:e oktober. Kom det blixtsnabbt.

Det berättas att en badgästdam en gång mötte Ernst på 
gatan. Badgästdamen var inte helt ung, men inte till- 
räckligt åldrad för ha slutat kokettera med sin ålder. 
Ernst högg direkt.

– Hur gammel e du da? Damen hymlade med ögonen och 
svarade:

– 35.
Ernst synade henne uppifrån och ner och svarade:
– Har vart ja!

Ernst hade en ramsa han brukade dra för oss barn.
– Räven smyger i skogen… korpen kommer… osten faller… 
räven tog en…

Ernst läste alltid högt för Dagny. Han hade två favoritpublika-
tioner. Göteborgs-Posten och Bibeln.

Stilla sommarmorgnar när man stog i kö utanför Elons spece-
riaffär, där Galleri Artisten numera ligger, hörde man genom det 
öppna fönstret Ernsts starka stämma:

– Göteborgs Posten, fredagen 15:e juli 1953, lösnummerpris 20 
öre, solen går upp 03.35 och ner 21.00, dagens namn är Ragn-
hild...

Han läste tidningen från första till sista bokstav, med en röst 
som en muslimsk böneutropare.

Ernst hölls av många för att av vår 
herre ha tilldelats ett relativt dåligt 
huvud, vilket jag inte tror på alls.

Möjligen hade vår Herre försum-
mat att lämna med bruksanvis-
ningen.

Ernst missade aldrig en högmässa i 
Fjällbacka kyrka. Upprisslad i bästa 
scheviot-kostymen haltade han sig 
fram på sin promenad mot kyrkan. 
Det blev många stopp på vägen för 
Ernst var en populär person som 
man gärna slog sig i slang med en 
stund.

Väl framme gick han alltid längst 
fram och satte sig. Därifrån hade 
han en god utsikt bakåt. Ingen 
som kom in genom kyrkportarna 
undgick Ernst.

Där hade han suttit i alla tider, 
berättar de kyrksamma som minns. 
Han hörde på något sätt till högmäs-
san. Ernst gick ur tiden 1967.

Systern Dagny levde till 1983, sista tiden tillsammans med sin 
fästman som också hette Ernst men allmänt gick under namnet 
Mattsson.

Det är människor som Ernst som framträder klarast i minnet.
Människor som var original i den bemärkelsen att dom inte var 

kopior av någon annan.

Det är väldigt roligt att minnas. n
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Man räknades som barn så länge man 
gick i skolan, när man konfirmerats – vid 
13–14 år – räknades man genast som vuxen. 
Flickorna fick hellånga kjolar. Håret sattes 
upp, antingen med margaretaflätor eller i 
en knut i nacken. Pojkarna fick långbyxor, 
och ”modet” då var mörka cheviotsbyxor, 
mörkblå gensare, randig sidenhalsduk i skot-
ska färger knuten om halsen och snibbarna 
vända åt sidan, keps på sned. Den klädseln 
hade säkert en sjöman haft med hem. 

Ett av sommarens nöje var, om det var 
vackert väder, hissa segel och flagg på 
båten och segla runt i skärgården. Och de 
flesta båtarna hade dragspel med. Det var 
ett omtyckt söndagsnöje. Vi kunde också 
samlas på en äng en söndags e.m. och dansa 
efter dragspel, även kunde det bli ringdanser. 
Men aldrig något midsommarfirande runt 
majstången var det. Den som hade lust tog 
med sig sin familj och seglade till Hamburg-
sund – ”Berga lider” – längre söderut, där var 
majstång och dansbana, skog och vackert, 
och där samlades både ungdom och äldre. 

På vintern voro vi unga delade i två grup-
per, kanske var det en viss klasskillnad, vi 
voro då en 8 ungdomar 16–40 år som höll 
ihop. Träffades på söndagskvällarna i ett 
obebott hus på grannön, dansade, ringdans, 
lekar – inga pantlekar – när klockan blev 
bortåt 10 reste var och en hem till sitt. 

Vi ungdomar på Dyngön och grannön 
kunde samlas och åka skridsko på en stor 
myr om söndags e.m., åka störtlopp på kälke 
utför ett högt berg och nedpå isen, så länge 
kälkarna höll. Låg sjöisen höll vi till där.

Jag vet inte om man kan tala om nöjesliv 
för ungdomen ute på öarna. Det var arbete 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) ligger på 
Vallgatan 22 och är del av myndigheten Språk- och folkminnesinstitutet, 
som förvaltar kulturarv bl a genom att samla folkminnen och kunskaper 
om dialekter. Arkivet har som sin förutsättning upptecknare som rest runt 
i landet och nedtecknat eller spelat in berättelser från ortsbefolkningen. I 
Fjällbacka mötte de förstås Johan Mjölner och hans redogörelser för seder 
och bruk hör till arkivsamlingarna. Men bland berättarna från Fjällbacka 
och skärgården finns också Signe Benjour, som lämnat informationsrika och 
levande rapporter från livet på Dyngö under 1900-talets första decennier. 
Önamnet har ett fornsvenskt ordled: dyngia som betydde just dynga men 
ursprungligen hög kulle. Ja, ni förstår logiken i ordets överförda betydelse. 
Den som känner öprofilen vet dessutom att dess mittparti är kupolformat 
och reser sig mäktigt över omgivningen. 

hela veckan, långt före de konfirmerades, 
pojkarna voro med på fiske, flickorna hjälpte 
till i hemmen. Endast på söndagarna var allt 
arbete nerlagt. Ingen fiskade på en söndag, 
eller utförde något vardagligt arbete. Fören-
ingsrörelse, kurser e. dyl. fanns ej. 

”Födda me hatt”
Min far och mor ville, att min bror skulle 
gått igenom skola och kommit ut lite, men 
det gick inte. ”Då skrattar de bara åt mig och 
säger, att jag är högfärdig”, var hans svar. 

Ett par lotsar skojade med en av lotsarna 
för att hans döttrar bar hatt och ej duk som 
de andra. ”De ä skallena på mine töser, de ä 
födda me hatt”, svarade han. 

År 1909 gick jag igenom folkhögskolan i 
Grebbestad och min syster hade gått där 
tidigare. Hösten 1909 blev min syster före-
ståndarinna för posten i Fjällbacka och jag 
kom dit som biträde. Där fanns mycken 
ungdom, men någon sammanhållning var 
det inte, utan de voro delade i olika grupper 
eller lag. Det var dock inte någon oenighet 
emellan lagen. 

Ingen föreningsverksamhet, ingen idrott, 
ingen frireligiös sammanslutning. Pastor 
Rehnberg kom på sina resor runt svenska 
kusten även till Fjällbacka och predikade 
och sjöng på ångbåtsbryggan. Även Samu-
elsson från Smögen kom, bar iland sin 

Ungdomskultur och prästen som badade
– när förra seklet var ungt

Lotsfamiljer från Dyngö. Bild från Hembygdsarkivet.

Benjour var född 1892 och sina minnen av ungdomarnas nöjesliv berättade 
hon 1964. Signe Benjour hörde till dem som kunde ge begreppet levande 
skärgård konkret innebörd. Hon var född på ön, där fadern var hummerfiskare 
och tidigare haft ett sillsalteri. Dyngö var lotsplats och hade därför skola. 
När hon 1904 gick ut ”storskolan” som det hette hade hela skolan tolv elever 
och de var från 3 öar. I tonåren fick hon anställning i Fjällbacka och hennes 
kunskaper om tidens ”ungdomskultur” är detaljerat sakliga.

Jag har saxat några delar av hennes skildring och de finns i dokumentsam-
lingen IFGH, nr 6163 på DAG. Den som vill läsa mer kan beställa fram hela 
texten i institutets bibliotek.

Tomas Forser
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lilla orgel och höll gudstjänst. De samlade 
mycket folk. Rhenberg och Samuelsson 
tillhörde missionsförbundet.

Någon övervakning från föräldrarnas sida 
över det nöjesliv, ungdomarna hade, var det 
aldrig. Det behövdes inte. Några slagsmål 
var det inte, som väl var, för det fanns ingen 
polis i samhället. Jo, en gång. Det var på 
middagen en midsommardag och mitt på 
torget hade två av dessa (- det är stenhuggare 
som åsyftas) och två pojkar kommit ihop sig. 
Kniv kom fram, men en gatsten i huvudet 
på bråkmakaren avgjorde striden. Folk 
kom och fick honom till doktorn och såret 
syddes ihop. Efter en vecka eller mer tog den 
´slagne´ och ett par pojkar från öarna hyra 
på en kutter, som skulle till Doggers bank 
och fiska makrill. Inget underligt var det 
med honom. Men en dag de satt i skansen 
och drack kaffe, reser han sig hastigt och 
ropar: ´adjö med er pojkar´, springer upp 
på däck och hoppar över bord. Han syntes 
aldrig mer. 

Botråt ”planarne”
När ungdomen samlades? Det var varje 
kväll, vinter som sommar, på kvällsprome-

nader. Alla unga var då ute och gick. De som 
hade stadigt sällskap gick i par, andra var 
tre eller fler. Om vintern gick alla fram och 
tillbaka bortåt ´planarne´, ett område strax 
utanför bebyggelsen, där fanns gatlyktor, 
men före kl 10 fick vi vara inne, då släcktes 
lyktorna. 

Den enda högtiden ungdomen dominerade 
var midsommar. De som hade bäst tid skaf-
fade björkar och klädde den stora bryggan 
på ´planarne´, och en majstång restes för 
barnen. Sen på kvällen samlades både unga 
och gamla till dans även sommargästerna 
kom med. Musiken var dragspel. 

Annars var Fjällbacka beryktat för det 
pokerspel som spelades på ångbåtsbryggan, 
så snart det gick att vara utomhus. Det 
var två ortsbor, som på lördag och söndag 
plockade de främmande stenhuggarna på 
sina avlöningar. De reste även till marknader 
långt bort, och det sades, att de kunde spela 
till sig 1.000 :- kr på en kväll. 

Till ungdomens nöje om vintern var när 
pojkarna bjöd till ´bal´, antingen på ett av 
hotellen eller i en privat våning. Först bjöds 
det på kaffe med mycket dopp. Därefter blev 

Diverse bilder från Dyngö. Bilderna tillhör Ing-Britt Engberg och Helg e Holmberg

det dans, vals, masurka, schottis, polkett. 
(Som pojkarna hade röstat fram mig, som 
den som dansade bäst av alla flickorna, fick 
jag alltid dansa.) Och pojkarna dansade 
ovanligt bra. 

Ja, visst badade man om somrarna – herrar 
och damer var för sig – men vi och de kvinn-
liga sommargästerna, som hade badplatsen 
utanför samhället, blev jämt störda av vår 
präst, som simmade under vattnet och dök 
upp ibland oss. Det var otrevligt.

Ingen av flickorna i de olika grupperna 
använde sprit eller cigaretter. Och mycket 
sällan man såg någon av pojkarna ´rörd´ 
av sprit. Tobak användes och 39:an (ciga-
retter). 
Andra offentliga nöjen. Då skall jag först 
nämna de två basarer som föreningen Fjäll-
backas väl hade, en på vintern och en på 
sommaren. På vintern var basaren i Folkets 
hus. Det var tombola, fiskdamm, post-
kontor, spåkäring och dyl., en tablå och en 
lättspelad teaterpjäs, sång, kaffe- och läske-
drycksservering och dans till fiol och gitarr. 
Om sommaren i juli, då sommargästerna 
voro samlade, hölls basaren på ´planarne´, 
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då fick dansen uppväga den tablåteater och 
sång som inte kunde uppföras där. Och 
dansen på bryggan blev genom sommar-
gästerna känd över hela Sverige. Där var 
dans lördag och söndag, någon gång även 
onsdag, musiker och dragspel. Och bad-
gästflickorna vore förtjusta när våra pojkar 
ibland bjöd upp dem. Så stor skillnad det 
var att dansa med en badgästherre och 
våra pojkar. Det var inte den mjuka, lediga 
dansen, utan något stelt över det hela. 

”De ä f-n”
En och annan föreläsare kunde hitta ner. 
Delsbostintan kom och berättade historier. 
Advokat Eva Andrén försökte väcka kvin-
norna. Kata Dahlström och Hinke Berg-
gren utvecklade sina synpunkter för dem 
som ville höra på. 

Dagen efter Hinke Berggrens föredrag i 
Folkets hus, träffades han och prästen på 
´planarne´. ´De ä f-n´, sa prästen, när han 
gick förbi. ́ Ja, tyckte jag inte de´, sa Hinke 
Berggren, ´att jag såg honom utanför 
fönstret i går kväll, när jag höll föredrag i 

Folkets hus´. 
Prästen hade smugit sig dit upp och tittat 

in genom rutan.
 

Resande teatersällskap kom någon gång. 
Ett, som spelade utomhus, hade vikinga-
spel, andra höll till i Folkets hus, men inget 
var av högre klass. Det var ofta bio, även 
den i Folkets hus, en film hette ”New Yorks 
mysterier”, den tog många kvällar innan 
den var slut. En trollkarl kunde dyka upp. 
Och en sångkör lät höra sig.

Det var endast på söndag som allt arbete 
utom post och telefon, låg nere. Men 
jag tror inte det stora flertalet unga läste 
böcker. En bokcirkel var det en vinter, 10 
medlemmar, men nu minns jag inte böck-
ernas namn. En liten bokhandel fanns, och 
många vore de 25 öres böcker, även dyrare, 
som min syster och jag köpte där. Tidningar 
hade vi gott om, och mitt intresse var de 
olika tidningarnas ledare. Den mest lästa 
tidningen var Handelstidningens Vecko-
blad, även av de unga. Sen kom Bohus-

läningen, Bohus-Posten, 
Gbgs Handel och Sjöfarts-
tidning, Gbgs Aftonblad, 
Socialdemokraten, men 
även Dagens Nyheter och 
Sv. Dagbladet fanns. Som 
en gammal gubbe sade till 
sina söner: Ni har gott i 
pojkar som bara kan läsa 
de i vell i tidninga, en 
ann som prenumererat 
på´na får ju läsa var enda 
ol´(ord). 

Minexplosioner 
Det var sällan att ett par 
blev ´tvungna´ att gifta 
sig. Hände det kunde ett 
bröllop bli så här. Bruden 
tillhörde en bättre familj. 
Brudgummen en av de 
f rämmande  s t enhug-
garna. Vigseln skulle vara 
i hemmet med många 
inbjudna. Prästen, en 
sträng schartauan, höll 
efter vigseln 1/2 timmes 
straffpredikan för brud-
gummen och sade bl.a. ́ du 
har som en tjuv brutit dig 
in i en hederlig mans hus 
och dragit skam och vanära 
över familjen´. Bruden 
svimmade till slut, en av 
gästerna skulle öppna ett 
fönster och slog ut en ruta. 

Äktenskapet blev det inget fel på. Den 
tidens präster skrädde inte orden, när de 
´talade´ till folket. Som vår ́ badande´ präst 
när han höll sin avskedspredikan och sade 
sig vara glad, att han skulle slippa vara ´de 
ogudaktiga böndernas spottback, och när 
de väljer barnmorska söker de med ljus och 
lykta efter den största sköka, de kan få tag 
på´. Med mera i den stilen. Han hade fått 
ett barn före giftermålet. Och inte var det 
så trevligt för henne (modern) att sitta i 
kyrkan och höra på detta. 

År 1913 fick jag resa hem, min mor dog 
och jag fick övertaga hushållet för far och 
bror, därmed var mitt nöjesliv slut. Året 
efter kom kriget, med alla dessa hemska 
upplevelser, det hade för oss öbor. Minex-
plosioner och döda män hörde till dagen. 
Midsommar 1915 klädde ungdomen i 
Fjällbacka sina ´planar´ med grönt för att 
dansa som det brukades. Men i kyrkan 
på midsommarafton uttalade prästen sitt 
skarpa ogillande av ungdomen för detta, 
att många inte vågade gå dit.  n

Okända fjällbackaungdomar vid midsommartid med dragspel och cigarett. Fotot från”Veje-Verners”  samlingar.



Stenhuggaren
Camilla Läckberg
Bokförlaget Forum AB

Camilla Läckberg utkommer i juni med sin tredje ro-
man Stenhuggaren. Den, liksom de två föregående 
böckerna Isprinsessan och Predikanten, handlar om 
människor och händelser i och omkring Fjällbacka.

Historien börjar med att hummerfiskare Bengtsson i 
en av sina tinor får upp liket av en liten flicka. När Pat-
rik vid Tanumspolisen kommer till torget i Fjällbacka 
upptäcker han att flickan är dotter till sambon Ericas 
väninna Charlotte. Det alla tror är en drunkningsolycka 
visar sig vara ett mord.

Patrik får hand om utredningen som vi så små-
ningom förstår har anknytning till något som hände i 
Strömstad på 1920-talet.

Vi får åter träffa personerna som vi lärt känna i de fö-
regående böckerna.

Patrik och Erica har nu fått en liten dotter med allt 
vad det innebär av sömnlösa nätter och barnskrik. Vi 
får också följa arbetet på Tanums polisstation.

Camilla är duktig på att skildra ett litet samhälle 
med dess komplexitet, med dess sociala kontroll och 
intolerans mot udda personer i sin omgivning, som 
snabbt utpekas som syndabockar. Camilla knyter en 
väv av lösa trådar, personer och händelser. Hon väver 
ihop nutid och dåtid på ett sätt som gör att vi läsare 
hela tiden drivs framåt i vår iver att få reda på hur allt 
hänger ihop.

Intrigen är mycket skickligt uppbyggd och hon lyckas 
verkligen bibehålla spänningen hela boken igenom.

Den psykologiska skildringen av huvudpersonerna 
kunde vara mer fördjupad. Personerna i boken fram-
ställs som antingen goda eller onda; är detta en auten-
tisk skildring av Fjällbackas befolkning ?

Vi tycker att Camilla har mognat som författare och 
hennes språk har utvecklats.

Vi gratulerar er läsare till många spännande och un-
derhållande timmar.

Boken är tjock men lättläst – ytterligare en bladvän-
dare av Camilla Läckberg.

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

Bokrecension

2�•  Nr 98  •  Juni 2005  •

I ett par år har vi haft förfrågan av våra ungdomar om det funnits möjlighet 
att fixa en skateboardramp. I år gav vi oss den på att det skulle genomföras 
och i samhällsföreningens regi startades insamlingen. Föreningen för Fjäll-
backa, VM i Makrill Mete och FIK gav löfte om bidrag och plötsligt dök 
ett lämpligt objekt upp. Rampen som använts vid MegaWake-festivalen 
2004 på Vrångsholmen var till salu och köptes av oss. En ramp byggd för 
proffsåkare. Billigare, bättre och större än det hemmabygge vi hade tänkt 
oss. Lysande! 

Tanums kommun monterade ner den och transporterade till Fjällbacka. 
Bosse Karlsson på Fjällbacka Gräv ställde upp med sina maskiner och fixade 
markarbetet och söndag 1 maj var vi några vuxna som tillsammans med ett 
15:tal ungdomar monterade rampen vid hockeyrinken. 

Dagen innan, på Valborgsmässoafton, hade köpmännen ställt intäkterna 
av auktionen till projektet. En åtgärd som innebar ett ekonomiskt överskott 
i projektet på några tusen kronor. Pengar som därför går till nybildade för-
eningen fjb.skate. Ett initiativ av ungdomarna själva, där man vill sköta och 
underhålla rampen samt ordna lite lokala tävlingar nu i början. Initiativet 
kommer att följas upp och stöttas från samhällsföreningens sida. 

En underbar händelseutveckling som Samhällsföreningens ordförande 
uttryckte målande:

– Från ingenting till färdig ramp och förening med pengar i kassan på ca 
tre veckor. Helt makalöst!

Tusen tack alla inblandade!

Anders Torevi
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Rebecca Trehammar

5 minuter med...

I. vanliga. fall. så. brukar. inte. utbudet. av. underhållning.
för.ortsbefolkningen.vara.så.stort.under.höst.och.vin-
tersäsongen..Visst. brukar. vi. underhålla. oss. själva. rätt.
så.bra,.men.under.det.här.året.har.vi.haft.möjlighet.att.
på.den.åretruntöppna.krogen.Oscar.II,.i.en.välkomnande.
samvaro. ta. del. av. olika. teman. så. som. Rom-provning.
och. Sushi-kvällar..Varje. fredag. så. har. Mikael. Hansson.
som. också. är. ordförande. i. Köpmannaföreningen. och.
hans. fru. Pia. som. driver. Oscars. inbjudit. till. after. work.
med. musikunderhållning.. Även. många. deltidsbo-
ende. har. hittat. dit. och. tagit. del. av. fredagskvällarnas.
gemenskap..

Namn:.Mikael.Hansson

Ålder:.42.år

Familj:.Fru.Pia,.barnen.Johanna.16.år.och.Mattias.14.år

Bor:.I.gamla.Kulören.i.Fjällbacka

Gör:.Styrkeledare.på.Räddningstjänsten.i.Göteborg,.
samt.diversearbetare.i.Fjällbacka

Fritid:.När.tillfälle.ges.åker.vi.skidor.

Favoritkrog:.Oscars,.såklart!

Vilken är din favoriträtt från egna menyn?..
Strimlad.oxfilé.med.pasta.och.sweetchili.wokade.
grönsaker.

Vad händer på Oscars i höst?..
Vi.fortsätter.med.Club.Oscar.på.fredagar.och.många.
spännande.Temakväller..Det.finns.också.planer.på.att.
göra.en.Oscars.gala.med.priser.för.bästa.grundstöt-
ning,.tilläggning.m.m.

Vad lyssnar du på för musik?  
Disco.och.populärmusik

Framtidsplaner?.Många!

Och så 5 snabba...

 Motorbåt  Segelbåt   

 Hav/kust  Skog /Fjäll 

 Köpcentra   Lokala butiker 

 Jeans.  Kostym..

 Hockey.  Fotboll

– Läckra tips i grilltider, med Lena Willig

EN KRÄMIG LIMESILL
4.st.urvattnade.och.inlagda.sillfiléer,..(finns.inläggningsklara.
att.köpa,.annars.en.lätt.1-2-3.lag.•.1.del.ättikssprit.2.del.socker.
3.del.vatten.kallrörd.med.lagerblad.och.kryddpeppar,.låt.dra.
1.dygn)

2.dl.creme.fraiche
skalet.från.1/2.lime
saft.från.1.st.lime
1.msk.colmans.senapspulver
1.tsk.gula.senapsfrön

1.tsk.råsocker.eller.strösocker
2.ansjovis.filéer.samt.lite.spad
salt.och.lite.svartpeppar

Skölj.den.inlagda.sillen.och.skär.i.snygga.smala.gaffelbitar..
Riv.skal.och.pressa.limen.till.saft..Finhacka.ansjovis.och.
blanda.nu.creme.fraiche.med.övriga.ingredienser.sikta.sist.
i.senapspulvret.och.krydda.efter.tycke.och.smak.

– En busenkel, fräsch, elegant sill som är given på midsom-
marbordet!

FJÄLLBACKA SKEPPSSILL

4-.6.st.urvattnade.och.inlagda.sillfiléer,.se.ovan
1.5.dl.matolja
0.5.dl.rödvinsvinäger,.ngt.mindre.om.man.spetsar.(se.nedan)
1.dl.chili.sauce,.Heinz
1.st.rödlök
2.st.vitlöksklyftor
2.msk.dijon.senap
1.msk.kapris
0.5.dl.dill

en.skvätt.brännvin....Om.man.vill
svartpeppar

Skölj.sillen..Sen.skär.vi.sillen.i.bitar,.ca.2.cm.breda..Hacka.
rödlök.och.dill.fint.och.riv.vitlöken..Blanda.alla.ingredien-
ser.utom.oljan,.droppa.i.den.sist..Tillsätt.hacket.och.krydda.
med.peppar..Låt.sillen.mogna.minst.1.dygn..

– Detta är en riktig karlasill… En sill att räkna med… En 
sill att äta i väder och vind, när åskan går eller när det drar i 
golvtiljorna…

ALLA TIDERS ANSJOVISKNÄCKE,.Blir.några.laggar:

25.gr.jäst
2.dl.ljummet.vatten
1/2.dl.matolja
1/2.tsk.salt
1.dl.solrosfrön
2.späda.vårlökar
3.dl.grovt.rågmjöl
3.dl.vetemjöl
knappt.en.burk.avrunna.ansjovisfiléer
lite.spad

Lös.upp.jästen.i.vattnet..Hacka.sill.och.lök.fint.och.blanda.
i.degspadet..Tillsätt.olja..mjöl.salt.och.frön,.blanda.knåda.
och.jäs.20.min..Dela.degen..och.baka.ut.lagg.för.lagg..
Jobba.tunt.med.kruskavel.eller.vanlig.kavel.men.då.
måste.du.nagga...
Kavla.gärna.på.plåten,.snåla.inte.på.mjölet!..
Grädda.4-5.min.på.varje.sida.tills.det.får.vacker.färg..Låt.
kallna.på.galler.

– Ett härligt knaprigt & mustigt knäckebröd !

2.st.citroner
färsk.basilika,.1/2.kruka.el.4.”ruskor”
persilja.1.knippe
2.st.Vitlök.Solo.(den.vackra.lilla.vitlöken.som.bara.består.av.1.
klyfta..Finns.på.Konsum!)
1.dl.olivolja
1.dl.matolja
Lite.citronskal,.dra.ett.drag.med.potatisskalaren.längst.

citronen..Se.till.att.bara.få.med.gult.skal.inte.det.beska.vita.
Lite.salt

Skala.hela.citronen,.allt.skall.bort,.bara.fruktkött.kvar..
Plocka.bladen.av.basilika.och.persilja..Tillsätt.olja,.vitlök.
salt.och.skalstrimla..Mixa.allt.till.en.slät.fin.marinad.

– Skär snygga eleganta portionsbitar av laxfilé, behåll gärna 
skinnsidan kvar Låt laxen ligga någon timme i gremolatan 
innan grillning. Pensla gärna mera under gång!  n

– Jag avslutar med en fräsch italiensk marinad som passar nu i grilltider... Utmärkt till både kött fisk och fågel. 

Foto: AT

BASILIKAGREMOLATA-MARINERAD GRILLAD LAX • Ca.4.pers

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

Sjöräddnings- 
sällskapets  
Medlemsservice

Vad händer om du får ett driftstopp 
på din båt? Säg att du kör sönder din 
propeller eller batteriet tar slut! Visst är 
det retsamt men det är ingen fara för 
dej eller dina passagerare. Det kanske 
är sent på kvällen eller det kanske just 
inte finns någon som du kan ringa till 
just nu.

Det är just detta som är syftet för Sjö-
räddningssällskapets medlemsservice, 
om du är medlem. 

Du ringer till närmaste sjöräddningsta-
tions jourtelefon enligt den lista du fick 
med ditt medlemskap, och snart har 
du fått hjälp att komma till närmaste 
hamn och hjälp att tillkalla reparatör 
eller kontakta ett varv, utan någon 
extra kostnad. Medlemskapet kostar 
550 kr/år. 

Kostnaden för att få detta gjort om 
du inte är medlem är avskräckande. 
Som medlem hjälper du dessutom  till 
att stödja vårt arbete med sjörädd-
ning som är Sjöräddningssällskapets 
huvuduppgift.

Denna service finns även för fiskebåtar 
och skolfartyg över och under 12 m.
Under 12 m kostar det 600 kr och över 
12 m kostar det 1500 kr med lite andra 
villkor än för fritidsbåtar. För dessa före-
tag är avgifterna avdragsgilla.

Mer information kan du få på vår 
hemsida www.ssrs.se där du även kan 
ansluta dej till Sjöräddningssällskapet. 

Du kan naturligtvis komma till oss 
på sjöräddningsstationen i Fjällbacka 
och få hjälp med ditt medlemskap, 
eller ringa oss på jourtelefonen 0705 
808157

På hemsidan finns även en länk till 
vår egen hemsida i Fjällbacka där du 
även kan läsa om de larm som vi varit 
ute på. n

Ett litet båtägartips från:
Peter Almqvist 
Stationsföreståndare RS Fjällbacka 

Tidigt 2004 fick RS Fjällbacka ett arv 
efter Louis Andersson i Hamburgsund. 
Arvet bestod av ett hus med sjöbod i 
ett fint läge i Hamburgsund. 

Louis tanke var att vi skulle sälja fastig-
heten och bygga en ny räddningsbåt 
till Fjällbackastationen. Detta har vi 
gjort och den nya båten beställdes per 
omgående. Båten vi beställde är en 
12 m räddningsbåt av Viktoriaklassen 
som sjöräddningssällskapet självt har 
utvecklat. 

Det är lite nyheter på denna båt jämfört 
med de 17 andra som byggts i denna 
klass. Bland annat så kommer denna 
båt ha motorer från Volvo Penta och 
vattenjetaggregaten, från Rolls Royce/
Kamewa, har ett för Viktoriaklassen nytt 
styrsystem, även vattenjetaggregaten 
är av ett nytt utförande. 

Skrov och överbyggnad byggdes på R1 
marin Bankeryd, Jönköping som trans-
porterades till Henån på Orust i slutet av 
januari för montering på MB marin. 

Bland annat så kommer navigations-
systemet och radaranläggning från 
Furuno. Sjukvårdsmaterielen kommer 
att vara minst lika omfattande som på 
vår större båt Tanum och bårplatsen 
som är placerad nere i transportutrym-
met är höj och sänkbar för att kunna ta 
hand om patienter på bästa sätt.

Båten kommer att arbeta huvudsakli-
gen inomskärs där vi gör de flesta av 
våra uppdrag.

Djupgåendet och manövrerbarheten 
gör att vi lättare kan ta oss in på natur-
hamnar, små bryggor och grundom-
råden. n

Fjällbackas nya sjöräddningsbåt

Elektrisk utrustning börjar ta form – 22 april 2005.
Klas, Victor och Peter har tagit bilderna.

Hytten byggs på R1 Marin i Bankeryd, Jönköping i januari 
2005.

Allt är nu flyttat till MB Marin i Henån och bygget fort-
skrider – 8 februari 2005.

Faktaruta
Längd ...................... 11,8 m
Bredd ....................... 3,7 m
Djupgående ............. 0,9 m
Deplacement ............ 12 ton
Fart ......................... 38 knop
Motorer: .................. 2 st. Volvo Penta
  D9 - 500 Hk
Vattenjet- 
aggregat: ................. Rolls Royce
Navigationssystem 
och radar: ................. Furuno
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SportenF J Ä L L B A C K A  G O L F K L U B B     

Nytt Klubbhus
Ny Golfshop
Ny Tävlingsexpedition
Ny Vagnbod
Ny Bro
Nya Greener

Aktiviteterna har varit enorma ute på Fjällbacka Golf-
klubb under vinterhalvåret. Klubbhuset har byggts om i sin 
helhet. Köket har förstorats och moderniserats. Kansliet har 
fått utökad plats och t.o.m. eget lunchrum. Ny färgsättning 
och nya utemöbler på en förstorad altan upplevs mycket 
positivt.

Ture Erikssons golfshop har flyttats ner till omkläd-
ningshuset, som också genomgått en total ombyggnad. Nu 

har Ture fått betydligt större affärsyta och kan exponera sina 
varor bättre. Han får en ny tävlingsexpidition som närmaste 
granne.

Beslutet att bygga om samtliga greener, som togs på 
årsmötet, har redan givit resultat. 18:e greenen är nu ombyggd 
och sådd och förhoppningsvis spelklar till 1 juli. Även put-
ting- och chippinggreenerna är ombyggda. I slutet av augusti 
påbörjas ombyggnaden av övriga greener. I vilken takt det 
kommer att ske är ännu ej beslutat.

Det är alltså stora förändringar som sker ute vid Anrås. Säker-
ligen nödvändiga om Fjällbacka skall kunna behålla sin status 
som en av de populäraste banorna i Bohuslän.

Text: Hans Lundberg. Foto: Arne Sandelin

Ovan: Harry Järund 
och Kenneth Orrgren 
vid invigningen av 
”nya” klubbhuset.
T.v: Ombyggnaden av 
18:e green och nya alta-
nen och trapporna.
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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     

SportenF R I I D R O T T A R N A  I  T A N U M S  I F    

Nu har årets seglingssäsong startat så smått. 
Lennart och Ingemar har börjat att göra i 
ordning båtarna och vi andra håller på och 
fixar med lite av varje i klubbhuset. Det är 
ju alltid något som måste lagas eller fixas. 

Själva seglingarna på SSN brukar komma 
igång efter vår årliga ”pröva på dag” med 
Fjällbacka skola. Alla barn fr.o.m. årskurs 
2, får pröva på att segla antingen själva eller 
tillsammans med någon utan våra yngre 
”seglarlärare” Sara, Nils eller Johanna. 
Detta brukar ske i mitten av maj. 

Vi har träningar på lördagar fram till som-
maren, när sommaren kommer kör vi som 
vanligt på måndag med träningsseglingar 
och tävlingar på torsdagar. För dem som 
inte har egen båt finns det båtar att hyra 
för tio kronor/gång.

Vi hoppas att det blir lika välbesökt i år 
som det brukar vara.

Vi har i år gjort en för vår lilla förening 
jätteinvestering. Vi har köpt ytterligare en 
följebåt, en s.k. rib. Vi hoppas att denna 
båt skall ledsaga många seglingsintresserade 
ungdomar i många år framöver.

Så nu är det bara för oss att hälsa er alla 
hjärtligt välkomna till vår trevliga samvaro 
nere vid klubbhuset på SSN.

Anna Falkenberg, Ordf.

Freja Jernstig är 12 år och går på Fjällbacka 
skola. Jag träffar henne dagligen på skolgår-
den och hon är alltid lika glad och pigg. 
Pigg är hon också när det gäller idrott. Freja 
tävlar i friidrott för Tanums Idrottsklubb. 
Hennes specialgrenar är 60 m, 200 m och 
60 m häck. Redan som åttaåring började 
hon tävla och numera är det tävlingar två-
tre gånger i månaden som familjen åker 
runt på.

Vid frågan om hon hinner något mer 
än att tävla, och träna förstås, så berättar 
hon att det är träningar 3 ggr i veckan och 

sen är det skolarbetet som tar 
resten av tiden. Fast jag vet 
att det inte är riktigt sant för 
kompisar är förstås en viktig 
bit och dessutom är Freja 
duktig på att spela tvärflöjt. 
Det brukar vi få höra på 
skolavslutningarna.

Det är inte bara på skol-
gården vi kan se Freja, hon 
har också varit med i ”Lilla 
sportspegeln”.

Det i samband med att 
hon deltog i Götalandsmäs-
terskapen i Malmö där hon 
kammade hem tre guld. Hon 
vann i grenarna 60 m, 60 m häck och 200 
m. Grattis Freja!

Höjdpunkten på alla Frejas tävlingar, 
säger hon själv, var sommaren 2004, då hon 
deltog i Världsungdomsspelen på Ullevi. 
Det är Sveriges största ungdomstävling 
och där det kommer ungdomar från hela 
världen och tävlar. Freja gjorde bra ifrån 

sig även där. Hon kom 4:a på 60 m, 4:a på 
60 m häck och 3:a på 200 m. Fantastiska 
resultat. 

Vi kommer nog att få se mer av denna 
”härskarinna” framöver för Freja betyder 
just härskarinna.

Annelie Torstensson

Sommarbilder från 2004: T.v. Full 
aktivitet vid klubbhuset. T.h. Nils Kahl-
man, Karin Billberg, Sara Falkenberg 
och Sanna Mattsson med klubbflaggan  i 
Strömstad. Foto: Morgan Falkenberg

Freja framför prissamlingen. Foto: Fredrik Jernstig
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SportenF J Ä L L B A C K A  I D R O T T S K L U B B     

Linda rycker

Linnéa snubblar

Tina grenslar

Ljumskar knakar

Caroline kämpar

Diana ”lossar”

Det är onsdags kväll och fotbollsträning för Fjäll-
backas F14 tjejer. Nästan hela gänget är samlat och 
efter en snabb räkning kommer jag fram till 16 
träningssugna töser. Bra!

På idrottsplatsen är det full aktivitet. Gunnar 
Nordeby tränar flickor och pojkar 11 på ena plan-
halvan och vi håller till på andra sidan och innan 
träningen är slut blir det en gemensam match .

Ikväll är det också en spännande match mellan 
Fjällbacka/Rabbalshede och Hamburgsund med 
Christer Linds P14. Det saknas spelare för Chris-
ters lag så dagen till ära får 3 av våra tjejer hjälpa 
grabbarna att vinna över Hamburgsund. Som tur 
är ser vår vaktmästarinna Gun-Britt till att vi har 

tillgång till två välskötta gräsplaner. Guld värt en 
dag som denna. 

 
Jag som skriver detta heter Ann Gravander och 
jag har tränat ungdomar i fotboll i si sådär fem år 
med hjälp av Helene Karlsson från metropolen 
Veberg. Med denna sammansättning av laget har 
vi hållit på i två år. Det är en härlig blandning 
av 12-15 åriga tjejer som har roligt tillsammans. 
Flitiga och läraktiga töser som sporrar oss tränare 
att fortsätta med det vi gör fast tiden inte alltid 
räcker till.

 
I år började vi träningen med inslag av friidrotts-
träning, för att få lite variation och så är det ett bra 
sätt att stärka fysiken. Vi har haft inomhusträning 
både i Hamburgsund och Fjällbacka. I slutet av 
inomhussäsongen spelades kommunmästerskap 
i inomhusfotboll. Tillställningen gick av stapeln 
i Hamburgsund där Fjällbackas F14 lyckades 
väldigt bra!

Grusträning i Hamburgsund har det också blivit. 
Kul, men bäst var ändå när träningen började på 
gräset i Fjällbacka.

 
Seriespelet startade i början av maj, och vi har både 
vunnit och förlorat. Fattas bara en oavgjord match. 
Innan seriestarten hann vi med ett träningsläger 
på hemmaplan med övernattning i FIK stugorna 
och den stora frågan för flickorna just nu är, skall 
sensommarens träningsläger vara här hemma eller 
skall vi åka till Dalsland som vi gjort tidigare?

Text: Ann Gravander. Foto: Anders Torevi

Övre raden: Ann Gravander tränare, Ida Benjaminsson, Linnea Aronsson, Tina Fjällström, Lisette 
Aronsson, Linnéa Spindel, Ellen Lindberg, Malin Wetterlind, Sara Norén, Helene Karlsson tränare.  
Nedre raden: Sara Gustavsson, Erika Wetterlind, Diana Svanberg, Emma Norén, Louise Benjamins-
son, Linda Gravander, Caroline Alfredsson och Josefine Engelbrektsson. Saknas gör: Emelie Leanders-
son, Maria Toreld och Ida Torevi.

Forza F14
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SKÄRGÅRDENS DAG 2005 • Lördag 9 juli
10.00 • Samling på Lilla Eneskär – Alf Aronsson & Hans Ahlsén berättar om ön och senaste sill-
perioden.

12.00 • Besök på Trinissla – Stellan Johansson berättar om det gamla ö-samhället. Hans Frisör 
serverar musselsoppa på stranden.

14.00 • Strandhugg på Hästvam – Rune Jonsson och Björn Sandmark berättar om en märklig ö. 
Livbojen säljer sjöräddningsprylar i Morgasns sjöbod.

16.00 • Eftermiddagsskonsert i Fjällbacka kyrka – Stefan Ljungqvist sjunger Evert Taube och 
Lasse Dahlqvist. Kapellmästare Lennart Palm.

Hjärtligt välkomna önskar Föreningen för Fjällbacka 
För transporter: se lokal anslag



Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2005
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