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Föreningen för Fjällbacka 
c/o John Johansson
Fyrmästaregatan 10 

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

www.fjallbacka.com/fff

FÖRENINGENS SYFTEN:
Främja näringslivet på orten och värna om  
Fjällbackas miljö och natur.

Tillvarata medlemmarnas intressen vad gäller  
deras tillvaro i Fjällbacka.

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

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

Föreningen ger ut tidskriften ”Fjällbacka- 
Bladet”, som kommer två gånger om året.  
Medlemmarna får tidningen hemskickad.
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Läs mer om henne på sid 4 

Ledare

Lokalsinne
I december 1956 utkom första numret av Fjällbacka-Bladet; 
6-sidigt och i något större format än den tidskrift du nu har 
framför dig. ”Föreningen för Fjällbacka” hade bildats på Bo 
Reichenbergs initiativ och i interimstyrelsen satt Wilhelm 
Fredlund, Harry Järund, Sten Kallin och Sylve Larsson. 
Snart skulle en av medlemmarna vald styrelse tillsättas, 
men till dess samlades man kring Bladet och kring frågor 
av vitalt intresse för samhället. Det betydde inte bara sådana 
som handlade om industrilokalisering och kapitalbehov för 
utveckling av ortens näringsliv. Nej, ”vitala intressen” gällde 
också småfrågor om vad som hände i Fjällbacka, upplysningar för Fjällbackabor hem-
mavid såväl som i förskingringen. Också sommargästerna ingick i den tilltänkta läse-
kretsen. För dem erbjöd tidningens lokala perspektiv möjligheter att stärka förbindelsen 

med samhället. Tidningen skapade helt 
enkelt tillhörighet och samhörighet. 

Jag vet själv vad det innebar att som 
avflyttad Fjällbackabo under tonåren 
via Fjällbacka-Bladet ha viss koll på läget 
i det gamla fiskeläget. Fotbollslaget, 
hummerfisket, Inventings expansion 
och Johan Mjölners minneskonst och 
berättelser om gamla dagar. Där fanns 
en oefterhärmlig blandning av stort 
och smått. Bagateller och ibland rent 
grönköpingsartade notiser om ditten 
och datten. Men också synpunkter 
på en kustkultur som stod inför nya 
tider och villkor. Redan i första numret 
av tidningen talade man om dystra 
framtidsutsikter för handeln och hant-
verksindustrin i ett samhälle där befolk-
ningen minskar. 

Det är denna kunskap om samhällets vardag och förutsättningar som är Fjällbacka-
Bladets viktigaste kvalitet. Den garanterar att tidningen inte blir ett forum vare sig för 
nostalgi om flydda dagar eller för lokalpatriotism utan rim och reson. Endast genom 
att vara förankrad i samhället kan föreningen och tidskriften vara attraktiv för den nya 
aktiva generation som vill skapa sig en framtid i samhället.

Nästa år firar vi 50-årsjubileum. De uppgifter som föreningen ställde sig då 1956 är 
ännu aktuella. Vi fortsätter att hjälpas åt med att hålla både kulturtraditionerna och 
samhället levande!

Tomas Forser
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FFF sommaren 2005 — Anders Torevi, ordf.
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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, 

Fyrmästare gatan 10 
450 71 Fjällbacka

 Tel: 0525- 317 56 
sko-john@telia.com 

eller via:  www.fjallbacka.com/fff

Hänt på årsmötet
Under en av de fina dagarna som vi fick i 
början av sommaren hölls årsmötet 5 juli. 
Ett 40-tal deltagare slöt upp i år. 

Nämnas bör att Fjällbacka-Bladet i år slagit 
en del rekord. Nytt medlemsrekord och nytt 
rekord i försäljning av annonser. Lösnumren 
har dock gått lite tillbaka, beroende på att 
medlemsantalet/prenumeranterna ökat. 
Totalt sett trycks dock tidningen i fler och 
fler ex. för varje år. 

På tur att avgå i styrelsen var Anders Torevi, 
Tomas Forser, Eva Björving och Hans 
Schub. Alla omvaldes på valberedningens 
förslag. 

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrade 
130 kr och lösnummerpriset på tidningen 
står kvar på 50 kr.

Webbkameran är nu igång. Den startade sin 
utsändning samma dag som årsmötet och 

länk till den finns på www.fjallbacka.com. 
Kameran har kommit till i ett samarbete 
mellan Kakservice i Göteborg, Nyttodata 
och Järnboden på vars fastighet den också 
sitter. 

Efter avslutade mötesförhandlingar bjöds vi 
på en mycket uppskattad underhållning av 
Cecilia Sävervall, Petter Polsson och Karl-
Emil Lindberg. 

Första bilden från webbkameran. 5 juli 2005 
kl. 12.11.52

Andra året i FFF:s regi blev betydligt bättre 
än fjolårets väderkatastrof med inställande 
som följd. Båtarna avgick som vanligt  
klockan 10.00 till Stora Eneskär, där den 
underbare berättaren Rolf Sjöström höll ett 
”levande” anförande om kolerakyrkogården. 
Mycket uppskattat. 

Karavanen av privat- och turbåtar drog 
sedan vidare till Trinisla. Tyvärr så var vi lite 
oklara om var på ön som träffen skulle vara 
och ön är brant och svårforcerad. Ciceron 
Lasse Lundberg fick därför berätta på två 
ställen om öns gamla Holländska bosättning 
samt lite om stenbrotten på Gåsö.

Tredje strandhugget gjordes på Hästvam 
där Björn Sandmark och Rune Johnsson 
tog emot. Rune var i sitt esse och berättade 
historier om ön, om fiskare och från sin 
tid inom fiskets organisationer. Här såldes 
även Sjöräddningens prylar av Livbojen 
N:a Bohuslän. 

Den lyckade dagen avslutades med en 
timmas konsert med Stefan Ljungqvist ack-
ompagnerad av Lennart Palm. Vi fick höra 
en härlig blandning av Skärgårdsmusik 
från bl.a. Lasse Dahlqvist och Evert Taube. 
Kyrkan var mycket välfylld och besökarna 
fick en fin musikstund.

Skärgårdens Dag 

I detta nummer:

Omslagskonstnären: Pyttan Eklund

Pyttan.är.född.och.uppvuxen.i.Göteborg.men.bodde.som.barn.och.ungdom.
på.Hamburgö.under.somrarna..Sedan.många.år.är.hon.nu.bofast.i.Fjällbacka.
och.arbetar.som.lärare.på.Hamburgsundskolan..Hon.målar.mestadels.akvarell.
och. ingår. i. gruppen. ”Indigo”. som. vi. skrev. om. i. Fjällbacka-Bladet. dec-02,.
tillsammans.med.bl.a..Lena.Elg.som.ni.kan.se.på.omslaget. till. förra.årets.
decembernummer..

–.Jag.målar.inte.så.ofta.som.jag.egentligen.skulle.vilja.men.känner.att.måle-
riet.hela.tiden.finns.där.som.en.källa.till.kraft.och.återhämtning..Men.jag.skall.
också.erkänna.att.inspirationen.ibland.förbyts.i.transpiration,.när.färgerna.
trilskas.och.inte.gör.som.jag.tänkt..Det.är.en.av.de.saker.som.är.så.speciellt.
med.akvarellmåleri.–.man.kan.inte.alltid.kontrollera.det.(inte.jag.i.alla.fall)..
Plötsligt.uppstår.något.vackert.och.plötsligt.så.förstörs.allt..Spännande!

AT 
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Samhällsföreningen —  Hans Schub, ordf.

Samhällsföreningen. utser. varje. år. .
”den.person,.gammal.eller.ung,.del-
sårboende. som. helårsboende,. som.
på.det.ena.eller.andra.viset.svarat.för.
en.bedrift.eller.gjort.en.insats,.ideell.
-.sportslig.-.kulturell.-.företagsmässig.
eller.något.jämförbart.med.detta,.som.
gagnar.samhället.och.därmed.förmed-
lar.en.positiv.bild.av.Fjällbacka”.

HS
Motivering:
Född på Storö, uppvuxen i en 
av Väderöarnas lotsfamiljer, 
har han med stort hjärta 
och djup kunskap skildrat 
Fjällbackas unika och dra-
matiska skärgård och dess 
befolkning i två böcker, först 
med ”Väderöarna” och 2004 
med boken ”Inomskärs”. Han 
är också en mycket god för-
medlare av den muntliga 
traditionen. Med samma 
stora inlevelse läser han ur 
sina böcker såväl som han 
berättar fritt ur minnet.
Detta gör Karl-Allan Nord-
blom till en utmärkt god 
ambassadör för Fjällbacka 
och han til ldelas där för 
utmärkelsen ”Årets Fjäll-
backabo 2005”.

Tidigare pristagare:
2001 Christian Hellberg
2002 Lasse Lundberg
2003 Bryggdansföreningen
2004 Camilla Läckberg

Årets 
Fjällbackabo

2005

Karl-Allan
Nordblom

Till skillnad mot våra grannsamhällens samhälls-
föreningar tillåter våra stadgar bara mantalsskrivna 
i församlingen att bli medlemmar. Med insikt om 
hur många av våra delsårsboende som har hjärtat i 
samhället har föreningens ambition de senaste åren 
varit att ha en öppenhet mot alla som bor här. Vi 
var med och myntade de begrepp som idag används 
allmänt i Bohuslän, helårs- och delårsboende. Sam-
tidigt har vårt arbete varit inriktat på att stötta de 
åretruntboende på olika sätt. Nedan följer en snabb 
genomgång av viktiga frågor som vi har behandlat 
och projekt vi startat och drivit.

1999: Bland annat planering och genomförande 
(tillsammans med andra föreningar) av firandet av 
nyårsafton 1999.
2000: Inför hot om nedläggning av flera vårdcen-
traler i Bohuslän deltog vi i nätverk av samhällsför-
eningar för att motarbeta detta.
Fjällbacka 2000-arbetet: Initiering av utvecklings-
grupper med avgränsade frågeområden, ex närings-
livsutveckling, marknadsföring, markplanering.
2001: Upprättade en handlingsplan (bostadsbyg-
gande, skolan, näringslivsutveckling etc) som 
presenterades för kommunen.
Vi deltog för första gången med en monter på en 
mässa, Tanumsmässan. Marknadsföringsgruppen 
tog fram en Företagskatalog.
Vi gjorde försök att bilda företagarförening.
2000-gruppen med Olle Paulson utvecklades till 
ett EU-projekt, TIC. Projektet drevs 2001–2004 

och blev mycket framgångsrikt (se tidigare artiklar i 
Fjällbacka-Bladet).
KickOff inför sommarsäsongen. Ämnet var attity-
der till besökare och orsakade en del rabalder. Idag 
är detta en nationell turismutvecklingsfråga som 
benämns ”Värdskap”. Vi var tidigt ute… 
Årets Fjällbackabo instiftades.
2002: Två allmänna möten hölls om aktuella frågor, 
dels översiktsplanen och kajen, dels campingen. Skär-
gårdens Dag för första gången och vår styrelse hade 
en representant i arbetet med arrangemanget.
Vi bildade Kommittén för Ingrid Bergmans 
minne.
2003: Uttalat stöd (tillsammans med FFF) mot 
bostadsbyggande av gammal sjöbod i hamnen 
resulterade i att kommunen tog fram ny detaljplan 
för området.
Diskussion om samgående med FFF.
EU-finans för arbetet med Ingrid Bergmans 
minne.
2004: Remissvar på den fördjupade översiktsplanen 
över Fjällbacka.
Slutrapport från IB-projektet. Arbetet pågår dock 
fortfarande.
Initierat samhällets deltagande på tre mässor.
Anordnat städdag i samhället.
Samgåendet med FFF skrinlagt.
Oktoberfesten tillsammans med andra föreningar. 
2005: Föreningsmöte för bredare förankring, förslag 
att åter arbeta med utvecklingsgrupper. n

Vi har uppmärksammat den höga takt som råder 
för köp av industrimark och uppförande av lokaler 
för verksamheter av olika slag. Två nya hallar har 
rests under hösten. 

Den ena är belägen mellan Ingmar Granqvists hall 
(se artikel förra numret) och Fjällbacka El/Lindhs 
VVS. Lokalen är fortfarande under uppbyggnad 
och kommer att bli en vinkelbyggnad med olika 
verksamhetsytor. Här kommer förutom ägarnas 
egna verksamheter att ges möjlighet att hyra lager-
lokal och kontor. Byggherrar är ett partnerskap av 
tre företagare, Fjällbacka Bygg AB, Fjällbacka EL 
AB och Anders Skalsky (båtförsäljning). 

Den andra hallen är uppförd tvärsöver vägen vid 
Vasco-området. Hallen ägs av Mattias Andersson 
som nu etablerar verksamhet och familj i Fjällbacka. 
Mattias har varit skriven i kommunen i många år 
och också ägt ett fritidshus på Norra Backa men 
nu, efter ett antal år av arbete i utlandet, bygger 
han både verksamhetslokal och villa på Vetteberget. 
Redan innan hallen är färdig söker Mattias om 
möjligheten av förvärva ytterligare en bit kommu-
nal industrimark eftersom hans verksamhet inom 
el- och energibranschen nu expanderar.

Ytterligare två nya industrihallar i Fjällbacka

Kommunal industrimark är ett problem, de plane-
rade markområdena har nu tagit slut och även om 
kommunen försöker ta fram tre nya bitar belägna 
bakom Vasco mot Bräcke, är detta ett allvarligt och 
akut problem för samhällets utveckling. Etablerings-
tempot har överträffat alla förväntningar.

Fjällbacka-Bladet önskar de nya etableringarna 
lycka till; vi kommer säkert att mer ingående beskriva 
dem framöver.

Hans Schub
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Kyrktrappan —  av Margaretha Berndtsson, vår präst

Just nu har jag det bra och 
har till och med en posi-
tiv livssyn men ägnar mig 
tyvärr åt grubblerier i alla 
fall. Har jag alltid varit 
såhär delad? Antagligen! 

Under  tonårst iden 
skrev jag ner mängder 
av tankar, pratade 
mycket med äldre 
kamrater, vänner 
och släktingar. När 
jag ändå är inne på 

ämnet tonår, så låt oss 
vara mycket glada och 

tacksamma för alla fina ungdomar som går 
och läser. Av någon anledning finns det en 
”utbredd” åsikt att de bara blir konfirme-
rade för att få pengar och presenter (kom att 
tänka på vuxna i olika samhällspositioner 
med alla mutavslöjanden). Nå, vi minns 
kanske första klockan, armbandsuret, ett 
fint smycke, första kostymen för pojkarna. 
Våra föräldrar avstod säkert från något för 
att vi skulle bli fina. 

Hur mycket får en konfirmand kosta? 
Svenska kyrkan har riktlinjer för detta. 
Församlingen skall ordna med ledare och 
lägerverksamhet 3–4 dygn samt bibel, 
psalmbok, lärobok och kyrkogångsbok. 
Föräldrainsamlingar är mycket viktiga. 
Många konfirmander var med båten 
”Elida” en helg i september och hade intres-
santa och lärorika dagar med ledare och 
besättning. När jag träffade dem veckan 
efter sjöng de flera lovsånger på engelska 
och med melodier som gjorde att den gamla 

prästen var glad för deras skull men känner 
sin begränsning inför nyare musikstilar.
Kanske ett nytt musikband bestående av 
diakon(er) och präster från Vikornes norra 
kontrakt ser dagens ljus i november. Namn-
förslag: Svartrockarna (namnet fanns på 
1980-talet med några unga präster). Kanske 
är det ledigt nu.

Livet är ungefär som en deckare. En ny pus-
selbit föll på plats när en människa visade 
en oväntad sida och då förstod jag vissa 
uttalanden som skadat mig. Precis som i 
Camilla Läckbergs deckare tar det lång tid 
innan allt blir klarlagt.

Släkten minskar. Morbror Gerhard fick 
en fantastiskt bra omvårdnad på Rehab i 
Borås och vi anhöriga blev så väl bemötta 
av all personal. Trots det tog hans liv här 
på jorden slut.

Upplever att vi har fina andakter och natt-
vardsgudstjänster på Fjällbackaservice och 
Sjökanten i Hamburgsund. I februari fick 
vi äntligen en ”Kyrkis”-lokal på Solgläntan, 
där vi har barn-vuxengrupp, konfirmander 
och gemenskapsträffar.

Fick en fin bok om ”Leenden”, där det står  
många kloka sentenser. T.ex: Le alltid till-
baka mot små barn. De små dopbarnen är 
spännande att se på och följa i framtiden.

Dag Hammarskjöld har uppmärksam-
mats mycket detta år. Vet ej när han skrev 
dessa rader men jag instämmer: ”Om jag får 
fortsätta. Låt mig göra det fastare, tystare, 
enklare, varmare.” n

Mot nr: 100  •  FFF 50 år  •  Jubileumsdag: 30 juli
Hur skall vi fira vårt stora jubileum då? Och när, undrar du säkert som medlem. 

Skärgårdens Dag på Väderöarna
I samband med jubiléet förlägger vi Skärgårdens dag 30 juli med Väderöarna som strandhugg. Guidade rundvandringar och 
historiska berättelser skall ge besökarna en större inblick i öarnas historia. Passagerarbåten ”Väderö” kommer, eventuellt till-
sammans med någon ytterligare inhyrd, att transportera ut besökarna om man inte tar egen båt förstås. 

Sven-Bertil Taube i kyrkan
På eftermiddagen blir det en traditionsenlig musikstund i kyrkan. Sven-Bertil Taube kommer förgylla jubileumsdagen med 
Taubemusik. Kyrkan kommer att bli full, det vet vi, och biljetter kan förköpas i Järnboden från Påskafton. Begränsat antal så 
dröj inte med biljettköpet!  

Jubileumsfest på Stora Hotellet
Kvällen kommer att avslutas med fest i Stora Hotellets matsal med underhållning från samhället. Allt är långt ifrån spikat i 
skrivandets stund så håll ögonen öppna för information på hemsidan www.fjallbacka.com/fff. 

Linda Gravander
Linda har två stora intressen: 
Djur och idrott. Hundar och 
katter står högst på listan av 
djuren och inom idrotten är det 
fotboll som gäller. Linda spelar 
i Fjällbacka IK’s F14 lag.
Foto: Willys Foto Dingle



Saxat ur

Hur många av er har mobiltelefoner som flyter och är vatten-
säkra?, frågar Sjöräddningens informatör Gunnar Arwidson 
retoriskt. 
Han står på basfartyget Broströms tak längst in vid kajen i 
Fjällbackas hamn. Hamnen är full av motor- och segelbåtar och 
många tittar nyfiket upp ur sittbrunnarna när högtalarna slås 
på. 
– Sjösäkerheten är ditt ansvar. Utbilda dig och utrusta dig, fortsät-
ter Gunnar Arwidsson. 
Det är femte året som Sjöräddningen informerar längs kusten. De 
rör sig söderut och sista stoppet i år är Skärhamn 18 juli. 
För att väcka hamnfolkets intresse inleds programmet med en 
räddningsdemonstration. 
Innan Matilda Rosander från sjösäkerhetsrådet hoppar i vattnet 
klär hon sig med dubbla lager kläder. Sedan tejpar hon kring 
handleder och vrister. På det sättet fungerar nu plaggen som 
en våtdräkt. I 20-gradigt vatten är de flesta medvetslösa inom 
två timmar. 
Sedan hoppar hon i hamnvattnet från fartygets reling. Ett sus 
går genom publiken. 
– Allmänt anrop, rapport om person i vattnet i Fjällbackas hamn, 

Om planerna förverkligas blir det ett tillskott med cirka 300 nya 
småbåtsplatser i den grunda viken, från Långsjö och inåt. 
I Veddökilen, på Veddö- såväl som fastlandssidan, finns redan 
ett stort antal bryggor. En stor utbyggnad befaras få ödesdigra 
följder för den marina miljön. 
– Det är redan överexploaterat, säger Håkan Nilsson. 
Miljön i och kring Veddökilen är delvis skyddad som naturre-
servat. 
– Men vattnet och fiskarna vet inte av några reservatsgränser, 
påpekar Håkan Nilsson. 
Länsstyrelsen, som arbetar med ett nytt stort reservat för Veddö 
och Rödhammarfjorden, kan tänka sig att justera reservats-
gränsen på fastlandssidan och därmed bana väg för hamnut-
byggnaden. 
– Förvånande, säger Nilsson och aviserar protester. 
Värna Veddökilen har som syfte att verka mot hård och ovarsam 
exploatering. 
– Vi vill bidra till en varsam utveckling. 
Föreningens medlemstal har på en månad ökat snabbare än vad 
ordföranden kan hålla reda på. Enbart den senaste veckan har 

24 personer betalat in medlemsavgiften. Håkan Nilsson tror att 
antalet rör sig om 50 - 100. 
Kommunalt stöd för den privata hamnutbyggnaden motiveras 
med den långa båtplatskön. Alla är inte så lyckligt lottade att de, 
som Håkan Nilsson, har en brygga med plats för såväl egna som 
grannars och vänners båtar. 
Håkan Nilsson tror inte att det går att bygga bort båtplatskön 
utan, tvärtom, att fler platser för tillresande båtfolk bidrar till 
ökad efterfrågan. 
Värna Veddökilen vill försvara naturen mot de starka ekono-
miska krafter som är i rörelse. En hamn påverkar inte bara vat-
tenmiljön. Strandängen blir kaj och ett skogsparti förvandlas 
till parkering. 
– Projektet skändar viken, säger Håkan Nilsson. 
Hamnförslaget rymmer upp till 50 sjöbodsförråd 
– I nya bodar finns det mycket pengar att hämta, säger Håkan 
Nilsson. 
– Vi slåss mot stora, ekonomiska krafter.

Ann-Katrin Eklund

Fredag 19 augusti

Föreningen Värna Veddökilen mot planerat hamnprojekt

Onsdag 13 Juli 2005

”Sjösäkerheten är ditt ansvar”

ropar Gunnar Arwidsson och härmar ett nödlarm. 
Snart dyker Sjöräddningsbåten Ivan Holmberg upp med blåljusen 
påslagna. Den åtta meter långa jetdrivna båten lägger sig intill 
Matilda. Därefter rullar manskapet försiktigt upp henne i båten 
med hjälp av ett nät som är fäst i relingen. 
Spridda applåder möter en dyblöt Matilda Rosander när hon 
kliver upp på bryggan. Sedan görs samma sak om igen, fast denna 
gången används Sjöräddningens nya räddningsskoter. 
Vattenskotrarna, rescue runners, fick mycket uppmärksamhet 
efter helikopterolyckan i Säve 2003. Insamlingen, där sex skotrar 
namngavs efter de omkomna, översteg alla förväntningar. Nu är 
målet att 57 skotrar ska köpas in - en till varje sjöräddningssta-
tion i Sverige. 
I Fjällbackas gästhamn ligger också familjen Strömberg Jarefjälls 
motorbåt. Familjen har tre veckor kvar på båtsemestern och de 
lyssnar med intresse på Sjöräddningens information. 
– Säkerheten är ju inte det man främst tänker på när det är 
sommar och fint väder. Men de har gett en del bra tips, säger 
båtägaren Peter Strömberg Jarefjäll från Göteborg.

Daniel Johansson

Sjöräddningssällskapet befinner sig på sommarpatrull längs västkusten. De gjorde hamnstopp i ett soligt Fjällbacka 
tisdagen 12 juli för att informera om sjösäkerhet och värva medlemmar.

Nybildade föreningen Värna Veddökilen vill stoppa en planerad stor hamn i Veddökilen norr om Fjällbacka. 
– Vi är oroliga för att allt det vackra här slukas upp, säger Håkan Nilsson, ordförande i föreningen som på söndag bjuder in 
till öppet möte om hamnutbyggnaden.
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Med artikelförfattarnas goda minne publicerar vi 
ett axplock texter om Fjällbacka, smått och stort, 
ur tidningen  sedan förra numrets pressläggning.



I början av augusti råkade jag på Örjan 
Torstensson i Konsum i Fjällbacka. 
Han undrade om jag som utnämnd 
till ”Årets Fjällbackabo 2005” inte 
kunde skriva något i Fjällbacka-Bladet. 
Kanske ett initiativ till en ny tradition, 
funderade Örjan. Tja varför inte, det 
kan vara en bra idé, sade jag. Och här 
är nu lite tankar från huvudet på årets 
Fjällbackabo:

När jag fick höra att jag skulle utnämnas 
blev jag glad, rörd och stolt över att tilldelas 
den finaste hedersbetygelse man kan få 
som invånare i Fjällbacka. När man skriver 
om hembygden är det extra trevligt att 
bli uppskattad på hemmaarenan. Det är 
svårt och känsligt att beskriva något som 
många känner till, och i en del fall även 
bättre än jag själv. Men om jag kan glädja 
och underhålla och kanske även tillföra 
något nytt med mitt författarskap är det 
min största belöning. Att berätta historier 
och förmedla kunskap som kan ge andra 
något är underbart. 

Absurt nog stod jag just vid tidpunkten 
för utnämningen i begrepp att flytta till 
Gotland och befann mig hos min fru i 
Visby. Dessutom kunde jag inte närvara 
vid ceremonin i samband med Fjällbacka-
kalaset, och därför fick min systerson Oscar 
Nordblom företräda mig. 

Sedan blev det inget av med flytten till 
Visby när allt kom till kritan, men det fick 
mig att tänka till en del runt varför man bor 
på en plats och inte på en annan, liksom 
hur olika orter och regioner är beskaffade. 
Helt klart är att man ofta får en starkare 
känsla för hembygden eller hemlandet när 
man befinner sig någon annanstans. Och 
det jag saknar mest vid bortavaro är nog 
skärgården utanför Fjällbacka.

I Visby, som numera är mitt andra hem, 
finns ett sextiotal (!) restauranger, vilket 
är krogtätast i Sverige om man ser till 
befolkningsantalet. Säkert går några av dem 
knackigt, men jag tror inte att de är över-
flödiga ändå. Det är mångfalden, konkur-
rensen och kreativiteten tillsammans med 
homogenitet, samsyn och god standard 
som skapar intresset för en ort. Mycket 
ger mer; fler invånare, fler innovationer 
och fler företag. Idag är antagligen de flesta 
nya arbetstillfällena att söka inom utbild-

ning, besöksnäring och service. Helt klart 
är att Fjällbacka har en potential med sin 
fina miljö, unika skärgård och rena vatten. 
Kan företagare och politiker skapa en god 
positiv anda att arbeta i, utan för mycket 
särintressen, finns bra förutsättningar inför 
framtiden.

Hur som helst var det mitt författarskap 
som ledde till min utmärkelse. Jag har 
hela mitt vuxna liv varit en konstnär 
och byggare. I grunden konstnär, vilket 
genomsyrat det mesta jag gjort, inte minst 
då jag ritat, byggt och sålt hus, men även 
vid kreation av företag. Därför skulle jag 
vilja berätta om något jag åstadkommit 
som har minst lika stor betydelse som 
författarskapet, om jag får säga det själv, 
och det är att ha startat pensionatet på 
Väderöarna. Det är med stolthet jag kan 
konstatera att det är ett fint ställe på en 
helt unik plats. Att människor som inte har 
egen båt har möjlighet att komma ut och 
se och bo i en sådan speciell och märklig 
miljö i ytterskärgården är fantastiskt. Till 
det kommer att fler får sin utkomst av 
pensionats- och transportverksamheten 
än när lotsplatsen fanns. 

Det är viktigt att människor i bygden star-
tar och bygger företag så att vi får inkomster 
och arbetstillfällen. Fjällbacka och dess 
skärgård kan föda fler ortsbor än idag. 

Och när vi är i skärgården är vi tillbaka 
till basen av mitt författande, något som 
får mig att tänka på andras reaktioner på 
det jag skrivit. Att få ta del av nya historier 
och minnesbilder som väcks och kommer 
fram när andra läser ens texter är en speciell 
upplevelse. Ett av mina bästa minnen i 
den vägen var när min förre granne Lars 
Engberg kommenterade berättelsen om 
Viggo Olausson som alltid var missnöjd. 
”De va precis som han va! När han va 
lagledare i FIK å vi spela boll å vi vann me 
tre noll, så sa han - Varför vann ni inte me 
fem noll!”

Ett par veckor senare berättade jag det här 
för Lars brorson Peter Engberg, och han 
berättade att vid en annan fotbollsmatch 
hade Tomas Forser, som då spelade center, 
fått benet avsparkat i en match mot Överby 
och låg på planen och vred sig i plågor. 
Viggo kom springande med förbandslådan 
och satte ett plåster på benbrottet och sade: 

”Kom igen nu! I nästa halvlek får du linka 
vänsterytter!”

Ett annat minne gäller berättelsen om 
den mest ovårdade man som existerat i 
skärgården, Efraim Andersson, som skulle 
ha bott på den något avsides liggande ön 
Blåsvartskär. 

En dag i våras mötte jag utanför bageriet 
på Norra Hamngatan en man som sedan 
många år är deltidsboende i skärgården, 
och han hälsade mig och sade: ”Jag har 
läst din bok och tycker den är utmärkt, 
men det är en sak jag måste få veta - var i 
hela friden ligger Blåsvartskär, och vem var 
Efraim? Jag har frågat min bror och han 
kan inte heller begripa var och vem det 
är.” Jag svarade att jag måste göra honom 
besviken, ön finns ingenstans. Blåsvartskär 
och Efraim är påhittade av mig från början 
till slut. Visserligen har jag en vag förlaga, 
sade jag, men jag tänker inte avslöja vilken 
ö och vilken person det är. 

Efter det har flera andra frågat ungefär 
samma sak, trots att jag trodde det var 
uppenbart att det var en skröna eftersom 
jag överdrivit rejält. Men ibland överträffar 
ju verkligheten dikten så man kan aldrig 
vara säker. Eller som en kvinnlig bekant 
sade lite besviket när jag avslöjade att 
Efraim på Blåsvartskär inte existerat: ”Det 
skulle ju ha kunnat hänt.”

Nu pågår årets hummerfiske och då 
kommer nya saker att ske och nya histo-
rier att fogas till de gamla. Och berättelser 
skall berättas på bryggor och i bodar och 
på kvällen i lampans sken. Själv kommer 
jag som vanligt att vara på Väderöarna och 
återanvänder därför en dikt från boken 
Väderöarna:

Det skymmer – skårarnas skrik och Söröarna försvinner
i blånande grått.
Ett stilla parti whist en whisky, och inne på fjorden
en lanterna.
Vi talar om dagens fiske, Stefan och jag,
om vad vi fått.
Fyrarna tänds, hos Ekströms ett ljus, och över Ärholmen
en stjärna.

Fjällbacka i oktober 2005  n

Årets Fjällbackabo har ordet
Karl-Allan Nordblom
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Svenne & Lotta
– att angöra en Bryggdans i Cadillac

En av mina första universitetslärare 
gjorde sig lustig över begreppet ”dys-
lexi”. Det var en av tidens förskönande 
omskrivningar, sa han. Förr hette det 
dumhet. Sen ordblindhet. Nu använde 
man ett begrepp som lät fint.

Han visste inte bättre och hans bästa 
grenar hette varken pedagogik eller 
psykologi. Sedan ett par decennier är 
forskningen om dyslexi, eller dåligt 
ordsinne, vital och innefattar såväl neu-
rologiska studier av hjärnans funktioner 
som pedagogiska träningsmetoder, 
som gör svaga läsare starkare. Något 
samband mellan dyslexi och intelligens 
kan inte konstateras och upp mot 10 % 
av befolkningen har lättare eller svå-
rare störningar av ordförståelse och 
läsförmåga.

En av höstens första disputationer 
på universitetet i Göteborg ägde rum 
på institutionen för pedagogik. Det 
var Ulrika Wolff, sommarboende i 
Fjällbacka sedan många år, som la fram 
sin avhandling om karakteristika och 
variationer bland svaga läsare. Skriven 
på engelska och redovisande fyra olika 
empiriska studier dokumenterade med 
tabeller och stapeldiagram blir den 
ingen kioskvältare precis. Men hennes 
studier är pedagogiskt betydelsefulla 
som sig bör, när de gjorts av en forskare 
som länge arbetat som speciallärare på 
fältet. Här är inte platsen att redovisa 
de vetenskapliga resultaten. Men till 
den som vill veta vad en nybliven 
filosofie doktor kan ha för råd till den 
som vill sina barn väl, när det gäller 
att utveckla ett gott ordsinne, säger jag 
kort och gott: läs högt och läs mycket 
för dem. Och låt dem själva läsa högt 
och mycket. Det har vi Ulrika Wolffs 
ord på. Det hjälper både dyslektiker 
och andra, kan vi tillägga.

Tomas Forser

Svaga kan bli starka

Onsdagen den 27 juli gästades bryggdansen 
av ett av Musiksveriges mest strävsamma 
par, nämligen Svenne och Lotta Hedlund. 
Senast Svenne besökte Fjällbacka var under 
en musikvideoinspelning i slutet av 60-talet 
med bandet Hepstars. Från detta tillfälle 
hade han många roliga minnen och mycket 
kul att berätta.

Svenne och Lotta gjorde en storslagen 
entré genom att åka i en svart Cadillac utför 

Galärbacken och ända fram till scenen. Där 
bjöd de på ett bejublat framträdande under 
femtio minuter som innehöll en kavalkad 
av enbart välkända hits, och med scenklä-
der som glittrade i takt med dem själva.

Det är verkligen beundransvärt av dessa 
två artister, att efter över femtio år i musik-
branschen kunna ge så mycket av sig själva 
och besitta en sådan ödmjukhet inför sitt 
arbete och sin publik. 

Bryggdansföreningen vill passa på att säga 
tack till Tomas Andersson i Ön för att vi 
fick låna hans Cadillac, Sjöräddningen för 
en härlig båttur och till alla er som kom och 
roade er denna fantastiska bryggdanskväll. 
Ett särkilt stort tack vill vi ge till Fjällbacka 
Elektriska och Projekt Bult för att ni bidrog 
till att det var möjligt för oss att genomföra 
detta evenemang.

Rebecca Trehammar

På båttur med Sjöräddningen. Foto: Peter Almqvist

Ett PS till sommarnumret
Vi är glada över de många positiva reak-
tioner som vi fått på vårt förra nummer 
av Fjällbacka-Bladet. (Nåja, ett eller annat 
surkart finns där förstås också som alltid i 
skörden.) Jag har flera gånger under som-
maren hört människor citera Ernsts frågor 
om namn och ålder. De hade på nytt hörts 
med hans omisskännliga intonation genom 
Lasse Lundbergs artikel. Andra har intres-
serat kommenterat Signe Benjours minnen 
av ungdomsliv på Dyngö och i Fjällbacka 
under de första decennierna av förra seklet. 
Jag fann dem som framgick i Dialekt-, ort-

namns- och folkminnesarkivets i Göteborg 
fyndgruva. De saxades ur en ganska omfat-
tande text men vi borde ha varit noggrannare 
med citationstecken, utlämningsmarkeringar 
och författarnamn. Som texten nu är tryckt 
kan den som inte läste vår introduktion 
kanske bli osäker på vem som är upphovs-
man/-kvinna till skildringen. Signe Benjour 
hette hon alltså. Född 1892. Benjours livfulla 
samlingar av skärgårdsminnen finns i arkivets 
dokumentsamlingen IFGH, nr 6173. 

TF
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I början på 1880-talet gick den drygt trettioårige 
timmermannen Justus Åkerström iland. Nu 
skulle han bli pappa och ville inte ligga ute åtta 
månader om året i Fjällbackaredarnas stora 
segelfartyg. Familjerna Falck, Backelin, Bruce och 
Hansson hade sedan 1830–40-talen byggt upp en 
stor segelfartygsflotta, som 1880 bestod av bl.a. 
fyra barkar, två briggar, tre skonare och diverse 
andra mindre fartyg. Genom felsatsningen på 
stålbarken Mattias 1876 var nu Backelins för-
mögenhet i gungning, men det  visste nog inte 
timmermannen Åkerström något om.

Det han däremot visste var att sillen hade 
återkommit till skärgården och nu fanns det 
försörjningsmöjligheter på hemmaplan. Sillin-
komsterna gjorde det möjligt för folk att inves-
tera i både båtar och bostäder. Justus Åkerström 
började som snickare i kompanjonskap med den 
tio år yngre Christian Dorthé, men kompan-
jonerna övergick efterhand till att bygga båtar. 
Såvitt jag vet så höll de sig till enbart båtar från Båten ”Fiskmåsen”. Fr.v. Olle Åkerström, Alfred Lyckholm samt en sommarboende.

Från vänster: Axel Pålssons, Johan Fjällströms, Alrik Hanssons och Klas Berggrens (med segel) båtar. Foto: Sverker Stubelius 1938.
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1890-talet, kanske tidigare. På den öppna 
planen ”hitom telegrafen” byggde de sina 
båtar, mest robåtar på 16 till 19 fot. Men de 
tog sig även på större byggen som t.ex. en 
jakt på 30 ton som sjösattes år 1900. Det var 
den sista båten som Christian och Justus 
byggde tillsammans. 

Nu var sonen Robert 18 år och blev pappans 
kompanjon. Det berättas att Robert var oer-
hört stark och när de tog fram långsågen, för 
att såga till bordläggningsvirket, stod pappan 
uppe på sågbänken och Robert nere. Den 
tunga sågningen bekom honom inte men 
sågspånen i ögonen var irriterande. Far och 
son fortsatte ett bygga robåtar, men även 
däckade kultebåtar på 22–23 fot. De hann 
med två till tre om året och 1920 levererade 
de sin sista båt. Justus, som var född 1848, 
dog 1922 och sonen Robert, som var född 
1882, levde till 1961.

Robåt är en vedertagen benämning för de 
båtar Åkerström byggde, men det är en lokal 
benämning. Båten kan beskrivas som en 
kraftigt byggd och lite mer utlagd snäcka. 
Dock inte så bred som en kåg av Orust-
modell eller andra rundgattade båtar, de 
som idag går under schablonbenämningen 
Kostrar. En typisk ”Åkerströmmare” kan ha 
varit 17–18 fot över stävarna, 12 fot i kölen 
och 6–7 fot bred, fura i bordläggningen, ek 
till köl och stävar. Framhalsar och bordlägg-
ning i vattenlinjen kan ibland vara i ek. På 
de äldsta båtarna var alla banden gjorda av 
krumväxt virke, senare har man övergått 

till att de fyra i mitten skarvades av ekvirke. 
Men de främre och aktre banden var av fur. 
Masthål finns i de två främre tofterna, så när 
man inte rodde kunde riggningen varieras 
med en eller två sprisegel allt efter behov. 
 
Efterhand som fisket motoriserades över-
gick robåtarna till att bli nöjesbåtar och de 
utrustades med en mer effektiv segelrigg 
med sprisegel, toppsegel och fock. Den här 

Fr. h. Gustaf Aronsson, sonen Alf samt båtbyggaren Robert Åkerström.

Robert Åkerström.  
Foto: William Larsson Fjällbacka, 1919.

robåtsklassen kom att bli en mycket aktiv 
kappseglingsklass, helt unik i seglingsvärl-
den, men med tilltagande nivellering för-
svann de för cirka fyrtio år sedan. Ett fåtal 
spririggade robåtar och snäckor finns kvar i 
norra Bohuslän och nu kanske det är dags 
att ordna en segling ”Åkerström memorial” 
för dom på Fjällbackakalaset.

Bertil Engdahl

Åkerströmbåt i Fjällbacka. Vykort från Alrik Hedlund Förlag Göteborg.

Kappsegling i Fjällbacka. I förgrunden Johan Fjällströms Åkerströmbåt. Foto Maja Stubelius.



Johan Aldén, som många av er känner igen då han jobbat i Järnboden tolv somrar, bytte i år Fjällbacka 
mot sin livs dröm. Att segla över hela världen. Vi bad Johan om ett reseberättelse från en del av seglingen. 
Johan och flera i besättningen har tagit bilderna. Bara njut och dröm er bort i vintermörkret…

En regnig dag i januari ringde telefonen. 
Det var Patrik, en kompis som jag seglat en 
hel del med och som nu jobbade på en stor 
segelyacht.  Som vanligt så tar det ett tag 
innan man får reda på vad saken gäller men 
tillslut kom frågan. 

– Du Johan, skulle du vara intresserad av 
ett jobb på båten jag seglar på?   

Självklart ville jag ha jobbet. Att båten sen 
befann sig i Västindien gjorde inte saken 
sämre. En vecka senare satt jag på flyget 

till Antigua och tjänsten som deckhand på 
den svenska segelyachten Maria Cattiva. En 
sådan chans kommer bara en gång i livet. 
Att få ett första jobb inom yachtbranschen 
på en yacht som Maria Cattiva händer 
egentligen inte!

Det är på denna båt jag spenderat tiden 
sedan det där telefonsamtalet i januari. Än så 
länge har vi tagit oss till Franska Polynesien i 
Söderhavet. Vägen hit har definitivt inte varit 

tråkig, då resan gått via några av de vackraste 
och intressanta platserna på vårt klot och på 
något sätt ska jag försöka dela med mig av 
en del till er.

Efter att ha anlänt till Antigua var det bara 
jobb som gällde. En vecka kvar till första 
gästerna. Gäster innebär mycket jobb på  
båtar som dessa och under en gästperiod 
är det arbete nästan dygnet runt. Man går 
upp en timma innan gästerna vaknar för att 

Byggd: Royal Huisman, Holland, 2003 • Längd: 39,92 m • Masthöjd: 49 m • Deplacement: 180 ton • Djupgående: 3,82 m • Segelyta 900 m2
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göra rent, polera och se till så att allt är fläckfritt. 
Sen jobbas det till dess sista gäst lagt huvudet 
på kudden. Det gäller att alltid vara till hands, 
alltid pigg och glad. När gästerna lämnat båten 
är det åtminstone en dags jobbfritt men sen är 
det som vanligt igen. Polera, tvätta, underhåll, 
polera igen, och så håller det på. Trots allt värt 
allt jobb, när man ser att folket på kajen stannar 
upp och tittar, tar kort och får nackspärr när 
dom försöker avgöra hur hög masten är. Samma 
sak var man än kommer och ett bra kvitto på att 
man gjort ett hyggligt jobb. Sådant gör att man 
med gott samvete kan lägga huvudet på kudden 
även den dagen.

Antigua är ett av Västindiens yachting centers. 
Det är där de flesta stora lyxbåtar spenderar sin 
vinter. Med Falmouth Harbour som utgångs-
punkt kryssar dom sedan runt i Västindien, tills 
det på våren är dags att sätt kursen mot Medel-
havet igen. Eller som vi, genom Panama och ut 
i Stilla Havet. 

Första månaden ombord var hektisk. Mycket 
som man skulle hinna lära sig. Jag är van vid 
att man får ta i med muskelkraft om man skall 
skota eller sätta ett segel. Här ombord har man 
hydraulvinschar som gör jobbet, starka sådana. 
Man kan lätt dra för mycket så att saker börjar 
gå sönder, ingen känsla som när man själv får ta 
i. Man trycker på en knapp och vips så har man 
dragit akterstaget med hundra bar. Som sagt; 
mycket att lära i en helt ny värld. 

Kyrkogatan, St Bart och  
högst i Holland
Det kändes som de första gästerna kom och gick 
lika fort. Vi spenderade två veckor med att segla 
runt öarna St Martin och St Bart. Då gästerna 
blev speciellt förtjusta i St Bart besökte vi ön fem 
gånger. Tulltjänstemännen bara skrattade när vi 
klarerade in båten, besättning samt gäster varje 
gång. Det var nära att vår skeppare fick en egen 
kaffemugg på tullkontoret. 

Det roliga med St Bart är att man kan ta en 
promenad på Östra Strandgatan, Kyrkogatan 
mm. Svenska namn då ön en gång i tiden till-
hörde Sverige. Vi svenskar skulle ha kunnat åka 
inrikesflyg till denna pärla med 365 stränder, en 
för varje dag. Tyvärr var det någon som inte för-
stod bättre och gav tillbaka ön till fransmännen. 

Vissa av öns invånare är dock lite stolta över sin 
historia och här och var vajar fortfarande den 
svenska flaggan. 

Följande tre veckor spenderades på St Martin. 
En fransk-holländsk ö, delad i en fransk och en 
holländsk del. Den holländska känns dock mer 
amerikansk än något annat. Åkte man till den 
franska delen hade man som i Frankrike 220 volt 
i vägguttagen, men passerade man gränsen till 
holländska (amerikanska) delen så var det helt 
plötsligt 110 volt som gällde. Att folk ska ha så 
svårt att samsas här i världen. Detta kan medföra 
att man får springa runt som en galning i en halv 
dag för att försöka hitta en adapter till det enda 
220-uttaget i marinan bara för att man ligger 
förtöjd på fel halva av ön. Att detta uttag sedan 
såg ut som ett amerikanskt 110-uttag gjorde inte 
saken lättare. Det slutade nästan med att jag 
hade en egen kaffekopp i elaffären. 

De tre veckorna gick i rasande fart. En liten 
dagsutflykt till grannön Saba hann vi med. 
Denna vulkantopp har inte en enda strand att 
erbjuda. Istället åker man hit för att uppleva en 
av Västindiens bästa dykplatser eller så vandrar 
man.  Eftersom jag inte vid det laget hade något 
dykcertifikat så fanns det ju bara en sak kvar att 
göra. Till toppen var det som gällde.  Jag har 
redan förträngt hur många trappsteg det var 
för att nå denna åttahundrameterstopp, högsta 
punkten i kungadömet Holland. Så är det! 

Eftersom ön är väldigt liten till omkretsen och 
åttahundra meter hög så var utsikten slående. 
Man tittar nästan rakt ned i vattnet. Till råga på 
allt råkade jag välja just en av de få dagar på året, 
då det inte är moln runt toppen. När man står 
där på toppen av Holland blir man minst sagt 
lite förvånad när paret bredvid plötsligt frågar 
om det inte möjligtvis är så att man är svensk. 
Det visar sig att Jacob och Bodil från Göteborg 
råkar befinna sig på samma topp, att man dess-
utom råkar känna gemensamma personer gör 
att man plötsligt inser att världen inte är så stor. 
Det ska väll sägas på samma gång att vi svenskar 
är rätt bra på att sprida ut oss över klotet. 

After Work med blåslampa
Tillbaks på St Martin fortsatte arbetet ombord. 
En dag ropade Patrik att nu är det dags för After 
Work. Självklart ska vi ha After Work. Ligger 
man häckförtöjd mot en bar så har man inte så 
mycket att välja på. Vad jag inte visste var att 
denna dags After Work skulle utspelade sig i ena 
änden av startbanan på öns flygplats. Det finns 
en liten tradition bland yachtbesättningarna på 
ön att man tar en taxi ut till änden på startbanan, 
till en liten bar på en sandstrand precis under 
planens inflygningsrutt. Man köper sig en öl för 
att sedan gå och hänga på staketet! Hela grejen 
går ut på att man vid sextiden väntar på att Husvägg på Östra Srandgatan, St Bart.
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KLMs jumbojet ska lyfta. Då går man till staketet 
och håller i sig. Planet taxar upp mot dig och unge-
fär åttio meter från det lilla staketet vänder planet 
och vips så har man alla motorer riktade mot sig. 
Värmen och vinden som kommer när piloten drar 
på för fullt är svår att beskriva. Efter att planet 
försvunnit mot Europa återgår man till sin öl och 
After Worken fortsätter. Livet rullar vidare!

Sedan bar det av söderut mot Guadeloupe vidare 
till Ille de Saints och därefter mot St Vincent och 
Grenadinerna. Det är här som reven och de fina 
stränderna finns, och alla andra seglare förstås. 
Första stoppet gjordes på ön Bequie. Jag besökte 
ön redan vintern 97–98 med en annan båt men 
måste säga att jag inte kände igen mig. Även på 
dessa sköna öar i solen har terrorismen satt sina 
spår. När man närmar sig stranden och kajen där 
kryssningsturisterna stiger iland så möts man av 
ett stort stängsel med taggtråd överst. Alla ställen 
där turisterna från dessa fartyg stiger iland måste 
vara säkerhetsklassade. Lite dumt kändes det dock. 
Utan svårighet kunde man gå ut i vattnet, runda 
stängslet och gå upp på kajen. Ibland måste man 
skratta åt eländet.

Bequie är lite av nordbornas ö i Västindien. Runt 
jul samlas de flesta långseglarna här och firar jul 
tillsammans. Viken fylls av svenska, norska och 
danska båtar. När julhelgen är över drar en del av 
dem över till grannön Mystique för att fira nyår. 
Det ryktas alltid om att en av öns invånare har 
en stor nyårsfest och om man har tur så kanske 
man blir bjuden. Att värden för festen råkar vara 
Mick Jagger i Rolling Stones gör det extra intres-
sant kanske. Blir man nu inte bjuden kanske man 
ändå har turen att få se lite kändisar på Basil´s bar 
som ligger på några pålar längs stranden. David 
Bowie och de andra kanske dyker upp, och man 
kan ju  alltid prova drinken Hurricane, barens 
specialitet. 

En vecka senare var vi återigen på Antigua. Gäs-
terna lämnades och livet kunde återgå till det 
normala: jobb, jobb och åter jobb. 

April gick snabbt och snart var det dags att sätta 
kursen mot Panama och kanalen. Den femte juni 
klockan 18.00 var vi vid den första slussen och 
vi bordades av en arbetsbåt. Ombord stiger tolv 
kanalarbetare som tar hand om allt. Förtöjer oss i 
tågloken som drar oss igenom kanalen. Där satt jag 
i seglarbyxor, Järnboden T-shirt och en kaffekopp 
i handen medan båten sakta gled genom slussarna.  
Åtta timmar senare var det Stilla Havets vatten som 
skummade runt stäven. 

Ute i Stilla Havet bar det av mot Galapagosöarna, 
en av höjdpunkterna på resan. Regn och motvind 
i fyra dygn glömde man snabbt när man lotsades 
in till ön Santa Cruz av en grupp delfiner. Ankaret 
hann inte mer än nå botten förrän den första peli-
kanen flyttade ombord och gjorde sig hemmastad 

på fören. Galapagos är nog det enda stället jag 
kommit till som levt upp till förväntningarna. Det 
är verkligen som på bilderna man sett, stranden 
full av svarta stora ödlor. Tyvärr hade vi bara fyra 
dagar att spendera på dessa öar innan det var dags 
för den långa seglingen över Stilla Havet. En dag 
gick åt till att dyka på grannön Floreana med 
tjugofem sjölejon som sällskap. De gillar att ligga 
och leka med luftbubblorna som vi dykare släpper 
ut. Plötsligt var det något som stötte till en i bak-
huvudet och när man vände sig om så tittade man 
rakt in i ett sjölejonansikte. Helt orädda simmade 
de omkring i dykgruppen och lekte.

Dags för semester
Fjorton dagar, femton timmar och 3200 sjömil 
senare kunde vi äntligen sätta fötterna på fast mark 
igen. Ön Nuku Hiva i Marquesas-öarna blev vårt 
första stopp efter Galapagos. Efter ett snabbstopp 
på denna ö bar det av mot Tahiti och staden 
Papeete. Att förtöja i en stad och till råga på allt 
bredvid en hårt trafikerad väg var en stor omställ-
ning för kroppen. Man hade precis vant sig vid att 
titta ut och bara se vatten, vatten och åter vatten. 
Plötslig ligger man mitt i en stad som är vaken 
dygnet runt.  Jag såg snabbt till att få lämna båten 
för lite semester. Semester tänker ni, är det inte 
det hela tiden när man seglar genom Stilla Havet? 
Jag kan försäkra er om att en semester behövdes, 
så jag tog färjan över till grannön Moorea, hyrde 
mig en liten bungalow, läste böcker, vandrade 
och snorklade. Att få komma bort från båten var 
riktigt skönt ett tag. 

Tillbaka på Maria Cattiva var det högsta växeln 
som gällde igen. Tre veckor kvar till dess att ägaren 
skulle plockas upp på den lilla ön Rarotonga, 500 
sjömil väst om Tahiti. 

En av uppgifterna var att vaxa det fyrtio meter 
långa mörkblå skrovet. Tycker ni det är jobbigt 
att vaxa lilla sturpulpetbåten hemma på våren är 
detta  inget jobb för er! Det tog dock bara en och 
en halv dag för två personer att handpolera skrovet. 
Träningsverken satt i längre så det är tur att det 
bara görs två gånger per år. Allt från masttoppen 
till vattenlinjen skulle göras skinande.

Ett litet studiebesök hos norrmännen på Wal-
lenius Wilhelmsens lastfartyg hann vi med. En 
riktig (norsk) kopp kaffe på bryggan och lite prat 
om systembolaget i Strömstad gjorde att man fick 
lite hemlängtan till Västkusten. Första sommaren i 
mitt liv som jag inte spenderat i Fjällbacka och på 
Valö. Hann tänka några gånger att nästa sommar 
får jag nog se till att vara hemma igen. 

Senare samma kväll lättades ankaret och vi smög 
ut genom hamnen, förbi revet och satte kursen 
västerut igen. Här slutar min berättelse för denna 
gång. Kanske får ni höra eller läsa om de platser 
som fortfarande ligger framför mig någon annan 
gång. n
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I alla tider har Väderöarna legat väldigt långt bort. Att ta båten 
dit ut har varit sommarens äventyr för många.

Man kollade vädret och flytvästarna och allt annat som man 
egentligen alltid borde kolla innan man ger sig ut på en båttur. 
Det var ett stort äventyr.

– öppnar porten till Väderöarna

Väderöarna under semestertider. 
Vad sägs om ett 30-tal kajaker 
som paddlat ditut... Det stora 
äventyret har blivit var mans 
egendom.

En konferens på icke-turist-
säsong har gjort pensionatet 
populärt året runt. Några arbets-
tillfällen har det också bidragit 
till och under den tiden utanför 
säsongen är friden återställd på 
öarna.

Det klara vattnet, den friska 
vajande blåstången i vattenbrynet och den milda havsluften.

Men var är alla fiskmåsarna? Visst finns där sjöfågel, men inte 
alls i lika stor utsträckning som förr. Vill man se mås och trut får 
men åka till Kville och leta upp någon plöjande lantbrukare. Där 
finns dom i stora skränande flockar, plockandes mask i bondens 
plogfåra.

Nåja, en och annan trut har stannat kvar och några har specia-
liserat sig på öns tusentals paddor, även om dieten förmodligen 
inte är lika välsmakande som fisk.

Synen av en trålare med ett moln av skränande trutar blir mer 
och mer sällsynt, medan dykande sjöfågel som t.ex. ålekråka ökar 
mer och mer.

Så startade Fjällbacka Båttrafik sommaren -05 med reguljära turer 
till Pensionatet på Storö och vips blev ett besök i Sveriges västligast 
övärld en allemansupplevelse.

Mikael Hansson, Per Inge Berg-
man och Hans Schub är trion som 
tagit sig ”vatten under fötterna” och 
satsat stort.

Passagerarbåten, som numera 
heter Väderö, inköptes från Island 
och sattes in på rutten med plats för 
38 passagerare.

Med runt 16 knops fart är man på 
Storö på en dryg halvtimme, efter 
en härlig tur genom den vackra 
skärgården.

Det blev succé direkt. Barnfamil-
jer, sportfiskare, fågelskådare, gäst-
giveribesökare, naturälskare... Listan 
kan göras hur lång som helst.

Storö har också anpassats till 
att kunna ta emot fler besökare. 
Fastighetsverket, som äger husen 
på ön, har iordningställt toaletter, 
sopmajor och promenadstigar.

Den ökande flottan av fritids-
båtar har sedan länge krävt denna 
åtgärd. 

Visst är det många båtar på 

Trafiken till Väderöarna kommer att hållas igång året runt. Detta 
kommer att betyda liv och rörelse på torget i Fjällbacka. Ett mer 
än välkommet inslag i samhällsbilden.

Kanske ses vi på Väderöarna...

Text: Lasse Lundberg. Foto: HS
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150–200 båtar, fyllda med ungdomar, 
anlöpte Fjällbacka med början vid tioti-
den på förmiddagen. De allra flesta med 
ambitionen att så fort som möjligt fortsätta 
festandet från kvällen innan och få ut sina 
enorma stereoanläggningar på rufftaken. 
Fjällbacka & Co (hamnentreprenören) 
hade planerat mottagandet noga. Rädd-
ningstjänsten, polisen, kustbevakningen, 
vaktbolaget och sjöräddningen var infor-
merade och med på noterna. Extra sop-
containers och bajamajor fanns på plats. 
Fem personer ur hamnbolaget försökte få 
gästerna att förstå några mycket viktiga 
punkter för kvällen: 
• Ordinarie gästhamn är full.
• SMHI har spått kraftiga vindar.
• Kajen är det enda alternativet för tillägg-

ning och då måste ni förtöja för storm. 
Bästa alternativet är dock att lägga sig 
på insidan någon holme och vänta ut 
ovädret där.

Seglingståget  
– pöbel eller framtida Fjällbackabor?

Tyvärr så går dock inte information som 
denna fram till bak- eller småfulla festpris-
sar. Fyra, fem båtar på varje ankare är inte 
att förtöja för storm. 

Kvällen blev därför kaotisk när vinden 
kom. Kustbevakningen och sjöräddningen 
fick fullt upp med att rädda folk och båtar 
från att krossas mot kajen. Allt gick dock 
rätt bra och få och små skador uppstod. 

Insändare i alla riktningar
Intressant var sedan de olika tonerna i 
insändarna i tidningarna dagen efter. Näst 
intill alla var tacksamma över mottagandet, 
bärgningshjälpen och insatsen i övrigt. 
Flertalet insåg ödmjukt att man inte tagit 
situationen på allvar. 

En pappa (som inte var på platsen) skrev 
dock en märklig insändare i GP 20 juli.

Fjällbacka kritiserades för att det endast 
var två ungdomar som styrde upp var 
båtarna skulle lägga sig och att det därför 
blev som det blev. Sanningen var att det 
var tre hamnvärdar i åldern 25, 43 och 45 
år som tog emot alla besökarna, via egna 
båtar på redden, och försökte informera 
om det kritiska läget med överbeläggning, 
kulingvarning och fylla. Därtill två ungdo-
mar som tog gästhamnsavgiften.

Hur kan man vara så blåögd att man bara 
låter barnen ta båten, segla ut i ett jätteparty 
och blint lita på deras omdömen? 

Det var, enligt hamnvärdarna, skräm-

Det gick väl få, som tillbringade 
sommaren i Fjällbacka, förbi att 
det finns en företeelse som går 
under benämningen Seglingstå-
get. Massor med ungdomar som 
seglar i eskader från Göteborg 
till utstakade mål längs Bohus-
kusten. Ett upprop utan påver-
kan kom från de gästade orterna 
där Hunnebostrand, Fjällbacka 
och Grebbestad tillhör ”håll-
platserna” i vårt område. Tre 
tisdagar var inprickade och värst 
var det 19 juli då mycket höll på 
att gå över styr.

mande hur få det var som hade koll på 
vad dom gjorde. Tanken med körkort på 
sjön är nog inte helt fel men nog måste 
föräldrarna/båtägarna också vara lite mer 
restriktiva när det gäller nyttjandet av sina 
båtar.

För – emot
Seglingståget som företeelse då? Visst är det 
störande med enorma stereoanläggningar 
på rufftaken. Visst blir det massor av ung-
domar på gatorna dessa kvällar. Visst får vi 
plocka upp en del ölburkar m.m.  Men visst 
måste det få ”svänga” lite i Fjällbacka också. 
Vi hamnar allt som oftast i diskussionsläget 
som var för två år sedan med Wakeboard-
festivalen och Ulf Lundell på Kajen. 

Skall vi köra våra gäster på porten? Vad får 
ungdomarna för förhållande till samhället 
som dom blev utslängda ur? Om ett par år 
är de avdelningschefer på Volvo som skall 
förlägga konferenser någonstans, småbarns-
föräldrar som vill flytta från staden men 
inte riktigt vet vart eller entreprenörer med 
idéer för en levande landsbygd. Naturligtvis 
är intrycket under de glada, bekymmersfria 
åren bestående. Låt oss vara öppna och 
toleranta, men låt oss också göra det mesta 
vi kan för att allt skall bli så konfliktfritt 
som möjligt.

Text: Anders Torevi. Foto: HS
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Dags för andra etappen på Vetteberget

1998 togs beslut om att utveckla bostäder på Vettebergets sydslutt-
ning vilket av många togs emot mycket positivt då efterfrågan på 
åretrunthus i attraktiva lägen var och är stor. 

Den planerade bebyggelsen på Vetteberget har delats in i tre etap-
per. För den första, och mest omfattande etappen, har en detaljplan 
upprättats och området är nu under uppbyggnad. Nästa etapp, som 
presenteras här, är än så länge i ett tidigt planeringsstadium.

Program till detaljplan förväntas kunna ställas ut vid årsskiftet. 
Byggstart kan ske tidigast under år 2007. Fjällbacka-Bladet har fått 
en förhandstitt i planprogrammet som kommunen upprättat. Det 
planerade området kommer att ligga ovanför den lilla dammen och 
nordväst om den första etappens hus.

I tidiga diskussioner kring denna nästa etapp framkom önskemål 
om att presentera flera alternativ för bebyggelseutformningen. Ett 
huvudförslag och två alternativa förslag har därför tagits fram. 

Saxat ur planprogrammet:
I programmet har tre alternativa skisser tagits fram som underlag
Alternativ 1: Traditionell bohuslänsk bebyggelse

Alternativ 1 innebär en utbyggnad av etappen  som en direkt 
utveckling av bebyggelsemiljön i etapp 1.

Liksom i etapp 1 utgörs området av friliggande enbostadshus med 
traditionell bohuslänsk karaktär, vilket innebär 1 1/2 planshus med 
möjlighet till souterrängplan där topografin tillåter.
Alternativ 2: Sammanhållen lägre bebyggelse med enbostadshus

Det andra alternativet innebär en bebyggelsegrupp som i utform-
ning av bebyggelsen skiljer sig från etapp 1. Bostadshusen utformas 
som enplanshus, med möjlighet till souterrängplan där topografin 
tillåter. Taken utgörs av mörka sadeltak eller pulpettak med takvink-
lar som gör dem flacka. De lägre byggnaderna med mörka, flacka 
tak innebär att bebyggelsen får en diskretare framtoning.

Alternativ 3: Grupperad tät, låg bebyggelse med atrium-/kedjehus, 
parhus och enbostadshus

Detta alternativ innebär i likhet med alternativ 2 ett bebyggelse-
område som i sin utformning skiljer sig mot det i etapp 1 genom att 
förutsättningarna ändras så att bebyggelsen anpassas mer efter det 
omgivande landskapet än den bohuslänska byggnadstraditionen.

I det illustrerade förslaget ingår tre bebyggelsetyper:
Avstyckade tomter för enbostadshus. Bebyggelsetypen föreslås dock 
utformas som gruppbebyggelse, vilket innebär att tomten säljs med 
ett färdigt hus. Bebyggelsen får därmed ett mer enhetlig uttryck 
som kan anpassas för att harmoniera både med det omgivande 
landskapet och övrig bebyggelse. Förslaget omfattar 7 avstyckade 
tomter med enbostadshus.

Parhus. Souterrängbyggnader utformade som parhus föreslås 
inom delar av området med sluttande terräng. Parhusen får karaktä-
ren av större villor som anpassas till terrängen genom att husen följer 
bergets riktning. Förslaget omfattar 4 parhus med 8 lägenheter.

Atrium-/kedjehus. Varje bostad omfattar ett vinkelhus som 
tillsammans med garage/uthus bildar en kringbyggd atriumgård. 
Bostadsenheterna sammanfogas till kedjehus omfattande 2-4 bostä-
der där varje bostadsenhet förskjuts i förhållande till den närlig-
gande. Förslaget omfattar 6 bostadsenheter i kedjehus.

Alternativ 3 innebär en förtätning av bebyggelsen jämfört med 
de övriga två alternativen, och framför allt jämfört med alternativ 
1. De tre bebyggelsetyperna omfattar i förslaget sammanlagt 21 
bostadsenheter.

De enskilda bostadshusen föreslås, som beskrivits ovan, upplåtas 
med avstyckade tomter för enskilt ägande i likhet med bebyggelsen 
i etapp 1. För par- och kedjehusen kan däremot en annan upplåtel-
seform vara lämplig, t ex bostadsrätter.

Hans Schub

Det nya bostadsområdet på Vetteberget börjar ta form, ca 10 hus 
är redan klara eller under byggnation på de totalt 37 tomterna 
som skapades i första etappen.
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En av höjdpunkterna i livet var när jag en 
sommar fick mönstra jungman på galeasen 
Elsa, en av de gamla hederliga skutorna som 
var hemmahörande på ön.

Jag hade fått jobbet genom mäklerifirman 
SP Pettersson, som hade sitt kontor vid 
Stenpiren i Göteborg.

-Du får mönstra på i Smögen, sa mäk-
larn.

-Vill du också ta och ge kapten Pettersson 
den här kikaren, sa mäklarn, och räckte över 
ett paket till mig.

Detta lovade jag givetvis att göra, och så 
bar det av till Smögen och jungmansjob-
bet.

Vid de gamla magasinen låg Elsa.
För mig var att få segla med en av de klas-

siska gamla skutorna på bohuslänska kusten 
mer exotiskt än att få anlöpa söderhavsham-
nar ombord på ett lastfartyg.

Jag klev uppför den knirkande fallreps-
trappan. På däck var allt tyst.

Luckorna var skalkade och täckta med 
presenningar och skutan verkade nästan 
övergiven.

-Hallå, försökte jag. Finns det någon 
ombord?

Det var tyst en stund, och sedan hördes 
en röst från ett svart hål i däcket alldeles 
vid styrhytten. 

-Vem e de?
-De e den nye jungmannen, sa jag med 

fast stämma, ty från och med nu var man 
sjöman.

Snart stod kapten Pettersson på däck.
Han var en man i 60-års åldern i sliten 

skepparkostym och med en ansiktshy som 
mest liknade en turistkarta över Tibet. 

Han stack sina väldiga händer i fickorna 
och tittade på mig över glasögonen som 
dinglade på näsan.

-Har du nåt paket från mäklarn? frågade 
han.

-Ja, svarade jag och stack ner handen i sjö-
säcken och fiskade upp det bruna paketet.

Elsa av Ön
– ett kåseri av Lasse Lundberg
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-Här e kikaren.
Om paketet innehöll en kikare, så måste 

det i så fall ha varit en vattenkikare, för det 
kluckade när man vände på det.

Kapten tog paketet, vände på klacken och 
försvann ner i sitt svarta hål igen. Sådant var 
mitt möte med kapten Pettersson.

När han senare på dagen kom upp igen 
ur sitt hål, var han betydligt mer språksam 
och dessutom stank han som en gammal 
blåslampa.

Vi hälsade på varandra, och Pettersson 
granskade mig uppifrån och ner.

-Har han sjöfolk i släkten? frågade han, 
sedan jag förklarat att jag var den nye 
jungmannen som SP Pettersson hade sänt 
honom.

-Ja, svarade jag. Far och farfar var skep-
pare.

-Bra, sa Pettersson och klappade mig 
nästan vänskapligt på axeln.

-Då får han mönstra bästeman istället, jag 
får inte gå utan bästeman, och jungmän 
kan vi alltid få tag i. Kom med ner ska han 
få sig en halv.

Kaptens bestämda röstläge plus det 
faktum att jag just hade mönstrat bästeman, 
gjorde att jag tyckte att jag borde göra som 
han sa. Kaffehalv mitt på dagen har annars 
aldrig legat riktigt för mig.

När jag efter första skålen förklarade att 
det var första gången jag var ombord i en 
segelskuta, förutom under en medelhavs-
resa med skolfartyg, kliade Pettersson sig 
ointresserat med en linjal på ryggen och 
svarade totalt likgiltigt:

-De blir nog noggen råd med det.
Jag passade på att se mig omkring i kaju-

tan. På skottet hängde ett gulnat fotografi 
av kapten Pettersson som ung styrman, ett 
elegant studiofoto, med en pampig fullrig-
gare i kuliss bakom. Bredvid ståtade också 
en bild av galeasen Elsa under fulla segel. 
Det luktade gammal skuta, blandat med 
kaptens för dagen rådande andedräkt.

Jag blev anvisad hytten akter, och innan 
det blev kväll hade jag städat upp så att 
det var någorlunda beboligt och installerat 
mig. Vi skulle nästa morgon gå till Oslo 
med styckegods.

Innan vi lämnade Smögen fick vi ombord 
en ung man som mönstrat jungman. Han 
kunde vara i 16-års åldern. Så bar det iväg 
mot Norge.

Kapten Pettersson visade hur vinscharna 
sköttes och hur man smorde den gamla 
stånkande Scandian.

Scandian var hans ögonsten. Hans stolt-
het.

Varje gång han talade om sin gamla 
maskin, spreds ett förklarat skimmer över 
hans anlete.

Det var kutym att jungman lagade maten. 
Så skedde även här.

Jungman hade hittat några burkar bönor 
vilka han blandade ihop med en burk 
köttsoppa, vilket fick koka ihop till en 
tjock gröt.

Ovanpå det lades några stekta ägg, varefter 
hela denna oätliga röra serverades i mässen 
vid byssan. Skepparen slevade i sig med 
god aptit.

-Du va mig en jäkel å koka mat, de va gott, 
sa han och skrattade. 

Jag var fullständigt övertygad om att jag 
hamnat i ett flytande dårhus. Skutan fick gå 
med rodret surrat när vi tuffade på med våra 
7 knop mot nord och Oslofjorden. Så kom 
vi efter nära två dygn in till Oslo.

Lasten var snart lossad; den bestod mest 
av maskindelar från Lysekil. Tillbaka skulle 
vi ha full last av tomfat till Göteborg. 
Kapten Pettersson gick iland med agenten, 
en rödbrusig, halvfull karl med en stor 
svart portfölj, medan jungman och jag tog 
ombord alla tomfat som anlände till kajen. 
Det var ett drygt arbete.

Snart var rummen fulla ända upp till 
luckorna, men fortfarande skulle ytterligare 
drygt 100 fat ombord.

Det blev till att stuva på däck. Överallt 
från för till akter ställde vi fat.

Just när sista trucken kom med sina sista 
30 fat, hördes det ett herrans oväsen borti-
från magasinen vid kajen.

Full som ett vårdike och rund under föt-
terna som en gunghäst kom han dragande 
över kullerstenskajen.

Och sjöng gjorde fanskapet.
Det var någon sorts sjömansvisa av okänd 

kompositör med text som knappast bör 
återges.

I ena handen höll han en så gott som tom 
butelj medan han runt andra hade virat en 
lindrigt ren näsduk, för att stämma blod-
flödet från ett sargat finger.

Snart var han framme vid oss.
-Gör klart, vi skall segla i passaden, skrek 

han ut med berusat allvar. Jag tittade honom 
i ögonen och la handen på hans axel, 

-E de inte bättre att vi väntar tills i 
morgon?

Med ett dragande med armen, slog han 
undan min hand och stirrade på mig som 
en uppretad tjur stirrar på sin matador.

-De e min skuta, å de e ja som e kapten, 
sa han och sköt fram hakan som om han 
väntade sig en protest. Med ett raskt språng 

hoppade han ombord. Eller rättare sagt 
försökte han hoppa ombord.

Både han och flaskan for raka vägen ner 
mellan kajen och båten, och hade inte 
jungman och jag fått tag i kavajen så hade 
denna historia kunnat sluta här. Snart stog 
han på däck igen, fortfarande hållande fast 
vid sin flaska.

-De där ska ni ge fan i, de sköter jag själv, 
sa han vad han nu menade med det.

Snart hördes hans vilda skrål från maskin-
rummet, ackompanjerat av skramlet av 
verktygen och pyset från ventilerna, när han 
drog runt svänghjulet.

Så dunkade Scandian igång, och snart var 
Pettersson åter på däck efter att ett flertal 
gånger ha satt tyngdlagarna ur spel.

Eftersom radion hade mält stormvarning 
med sydlig vind och faten stog lösa på däck 
meddelade jag detta till fartygschefen.

-De va ett herrans tjat… Har jag sagt att 
vi ska gå, så ska vi gå. 

Och därmed fick det bli.
Ut ur hamnen kom vi och snart dunkade 

vi på genom Oslofjorden i sommarnatts-
skymningen.

Snart sov vår kapten med hakan stödd på 
ratten, och jungman och jag förde honom 
med milt våld ner och la honom på hans 
koj i hytten.

På morgonen tilltog sjön och vinden.
Vi hade nu lämnat Oslofjorden och var 

ute i rum sjö på Skagerack.
Snart åkte det första fatet överbord, och 

så ytterligare ett.
Efter några timmar var det tomt på däck, 

sånär som på några ensamma tomfat som 
under ett herrans oväsen rullat av och an.

I detta läge uppenbarade sig vår käre 
kapten, härsken som en surströmming.

Han tittade ut över däcket och stog länge 
med en elak grimas i ansiktet.

Sedan vände han sig om och tittade genom 
den lilla styrhyttsrutan akterut.

Som snitslarna på en terränglöpningsbana 
låg tomfaten och guppade i en snörrät rad 
bakom oss i den grova sjön.

Han tittade ut åt babord.
-Hon ser ut att mojna, sa han varefter han 

gick ner och la sig igen.
Strax utanför Marstrand kom han upp 

och tog över vakten så att jungman och jag 
kunde få törna in.

När vi vaknade låg vi till kaj i Göteborg.
Vi hörde aldrig ett ljud om tomfaten, och 

de två månaderna jag var kvar ombord, var 
kapten Pettersson nykter som en kyrkvärd. 
n 
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Väderöbod var bebott mellan åren 1867 och 1965 och under den tiden kan vi 
räkna med att fyrplatspersonalen firade jul på ön. Bland Föreningen Väderö-
bods medlemmar finns bland en del förhoppningen att det åter skall kunna 
vara möjligt att vistas i husen även under vintertid.  Föreningen har varit 
verksam sedan 1979 och har varje sommar lagt mellan sex och åtta veckors 
arbete på att rusta upp husen som var helt oanvända under tiden 1965-1979.

Väder och vind tar hårt på bebyggelsen i havsbandet så det var i sista stund 
som Föreningen Väderöbod bildades och fick Naturvårdsverkets och dåva-
rande förvaltaren Domänverkets stöd att börja upprustningsarbetet. På grund 
av svårigheten med hamnar hade myndigheterna inte någon fungerande plan 
för hur man skulle kunna hyra ut bostäderna och därför fanns planer på att 
helt enkelt jämna allt med marken.

Fyrbåten har varit i Fjällback och hämtat julgran. Bilden är ritad av Lars Wässing, 
vars far var fyrmästare bland annat på Väderöbod, till föreningen julen 1984. 

I samband med dykturer till Väderöarna 
hade vi då och då besökt Väderöbod och 
blivit förtrollade av den charm som stället 
utstrålar. Så kargt men ändå så vänligt och 
man avläser lätt hur fyrvaktarna anpassade 
sig till naturen men ändå försökte tygla 
havets krafter. Det ligger med säkerhet 
många timmars funderande och resone-
rande om hur man skulle bygga pirar och 
vågbrytare för att på bästa sätt skydda sig 
och båtarna.

Med viss övertalning fick vi under ett 
försöksår visa att vi tog uppgiften på allvar 

och av Domänverkets byggmästare fick vi en 
lista på vad som skulle göras allra först för 
att rädda husen. Skorstensplåtar skulle lagas, 
taken lagas och fönstren glasas om.

 Vi fick i uppgift att bara ägna oss åt det 
stora fyrvaktarhuset och material som vi 
behövde kunde vi ta från fyrmästarhuset. 
Man ansåg från myndigheternas sida att 
det var omöjligt att tänka sig att vi skulle 
kunna rädda mer än två hus. Fyrvaktarhuset 
och den stora boden prioriterades. Resten 
skulle rivas. För oss som startade renove-
ringsarbetet stod det snart klart, att det som 

inspirerade att åka ut och arbeta ideellt var 
att rädda byggnaderna från förfall. Att riva 
något skulle bara vara ett tråkigt, destruktivt 
och dessutom oavlönat arbete. Därför spi-
kade vi för utslagna fönster och lagade tak 
även på de andra husen så att förfallet skulle 
stanna upp tills vi skulle få tid att ägna oss 
åt även dessa hus. 

Naturligtvis var det fyrmästarhuset som 
var viktigast. Taket på huset var nästan helt 
oskadat och när vi tätat runt skorstenen och 
lagt ny papp på förstugan så höll det tätt tills 
vi kunde göra ett bättre arbete längre fram.

Föreningens kärna är kvar
Många av de 20-talet medlemmar som var 
med i starten är fortfarande medlemmar, om 
än något passiva på en del håll. De första 
åren hade vi bara vår entusiasm. Nu har vi 
även en viss rutin. Sedan vi byggt en egen 
båt på ett livbåtsskrov 1986 har vi också 
kunnat vara mera oberoende och åka ut när 
det passar oss.  

Effektiviteten på arbetet har ökat i takt 
med att vi har fått bättre standard inomhus. 
Vi har fortfarande en hel del arbete kvar för 
att det skall kunna kallas fint inne, men vi 
har kunnat måla och tapetsera ett till två 
rum per år. Flera av taken och golven var 
illa åtgångna eftersom fönsterrutorna var 
utslagna i så gott som alla fönster. Regn, 
snö och fåglar kom in vilket solkade ner 
golvet och när solen sedan värmde på så 
blev det kondens i taket med flagnande 
färg som följd. 

De första åren sov vi inte inomhus utan låg 
i sovsäckar på liggunderlag ute och lagade 
mat på trangiakök. Nu har vi installerat 
gasolspisar i tre kök och har även tre gasol-
drivna kylskåp så det är en avsevärd skillnad 
från hur vi hade det i början.

Medlemsantalet växer
Föreningen har nu drygt 60 medlemmar 
och medlemsantalet växer sakta. Glädjande 
nog har vi nu bland våra aktiva medlem-
mar barn som var nyfödda när föräldrarna 
började skrapa och måla på husen. Bland 
dessa finns det en del som tillbringat en 
vecka på Väderöbod varje sommar i sitt liv 
och de känner starkt för den gemenskap 
deras familjer haft under åren på Väderöbod. 
Tillströmning sker genom att bekanta till 
gamla medlemmar kommer med ut efter 
att hört berättas om Väderöbod. Många av 
dessa besökare har blivit aktiva medlemmar 
i föreningen. 

Föreningen ställer kravet att man skall ha 
varit på Väderöbod och arbetat innan man 
blir aktiv medlem. Stödjande medlemmar 
tar vi dock gärna emot hur många som helst 

När man besökt Väderöbod de senaste årtiondena har man inte kunnat undgå 
att se vilken upprustning som skett av fastigheter och kajanläggningar. Vi tog 
därför kontakt med Föreningen Väderöbod och undrade om de inte kunde 
beskriva sig själva och sitt arbete. Förslaget togs emot med glädje och här 
presenterar Magnus Blomstrand föreningen och dess arbete under dryga 25 
år under rubriken...

Kommer vi att kunna
fira  jul på Väderöbod?

Föreningen Väderöbod bildad 1979
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utan några andra krav än att man stöder för-
eningens idé att bevara Väderöbods fyrplats 
åt eftervärlden.

Stödjande medlemmar får vi ofta bland 
dem som besöker Väderöbod i augusti när 
landstigningsförbudet upphört. Föreningen 
har dispens från förbudet eftersom vi är 
hyresgäster på ön. Vi är dock noga med att 
inte störa fågellivet mer än nödvändigt och 
uppehåller oss i huvudsak endast i området 
runt husen och hamnarna under denna 
period.

besvär om de ramlade omkull och blev lig-
gande i infarten. Infarten är redan grund 
och den grundas upp mera år från år. Med 
taljor och rep drar vi årligen bort sten ur 
inloppet, men det ersätts tyvärr av skalsand 
vid stormarna. Fyrpersonalen transporterade 
säkert bort sand på något sätt på sin tid, men 
vi har inte helt klart för oss hur man bar sig 
åt. En avgörande skillnad är naturligtvis att 
de vistades på ön ständigt och kunde ha lite 
mer långvariga projekt igång. Dessutom var 
de med all säkerhet mera drivna i den sortens 
arbete än vad vi är. Det skulle vara till stor 
hjälp för oss om vi kunde få kontakt med 
någon som har kunskap om hur de kan ha 
burit sig åt. 

Den båt som vi har att ta oss ut med till 
Väderöbod börjar också bli lite tärd. Motorn 
är över 25 år och vi drabbades i år av ett 
backslagshaveri som turligt nog hände i 
Sotenkanalen på väg till vinteruppläg-

ging. Backslaget är lagat, men vi kommer 
nu att leta sponsorer för att kunna skaffa 
ny motor de närmaste åren. Båtturer till 
Väderöbod kräver hög driftsäkerhet och vi 
hoppas kunna fortsätta i många år än utan 
att behöva riskera olyckor. Vi brinner för 
Väderöbod och vill att många generationer 
än skall få möjlighet att se den miljö som 
fyrpersonalen upplevde under 97 år.

Om vi någon gång skall kunna få möjlighet 
att fira jul på Väderöbod krävs inte bara att 
vi har bra båt och bra hamnar. Vi behöver 
också ha kommit så långt att vi åter kan 
elda i spisarna, och det kräver ommurning 
av murstockar och skorstenar. Inget lätt 
semesterarbete precis.

Besök gärna vår fina hemsida http://vade-
robod.netg.se/. Där finns mer informa-
tion om föreningen och verksamheten på 
Väderöbods fyrplats.

Magnus Blomstrand 

Ett glatt arbetslag sommaren 1982 har äntligen kunnat börja måla på husen. Fönsterarbeten är väldigt tidsödande.

Stora insatser krävs framöver
Havet nöter på allt som byggts på Väderö-
bod. De vågbrytare som fyrplatspersonalen 
placerat sinnrikt i hamnarna tärs av frost och 
saltsprängningar. Vi har lagat en del själva 
och Fastighetsverket bekostade för några 
år sedan en renovering av betongbryggan 
i Bodhålet samt lät göra en ny bro över 
Kranhålet. Bron befanns vid en besiktning 
ha rostangrepp på de betongingjutna stål-
balkarna och det var säkrast att ersätta den 
innan en olycka skedde. 

Vår största oro är att någon av vågbrytarna 
i kranhålet skall ge med sig innan de blir 
reparerade. De behövs dels som skydd när 
det blåser upp, men de skulle ställa till stort 

Väderöbod idag. Upprustat, vackert och absolut värt ett besök. 
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Peter Nordqvist är aktiv i Hjärtebarnsföreningen. Familjens 
dotter Isa är född med cyanotiskt hjärtfel, ”blått fel” som det 
ibland kallas, och tillhör därmed en liten minoritet av de relativt 
sett fåtaliga barn som har medfödda hjärtfel. Hennes sjukdom 
är allvarlig och Peter vet sedan gammalt vad det vill säga. Han 
hade en bror med samma hjärtkammarsjukdom.

Sedan 1994 arbetar Peter heltid i föreningen och berättar, att 
han är en av de sex personer som delar på föreningens fyra och 
en halv tjänster. 100 nätter per år är han hemifrån i ett arbete 
som innebär stöd, information och påverkan, vilket betyder allt 
från att dra in pengar till att leda sommarläger för hjärtsjuka 
barn och ungdomar. Det är ett engagemang utan andra gränser 
än fysiska och ekonomiska resurser. Det handlar om att hjälpa 
inte bara barnen utan också deras föräldrar i den balans mellan 

föräldraansvar och frigörelse, 
som för dessa familjer är 
så mycket mer ömtålig än 
vad den är för dem där 
sjukdom inte komplicerar 
relationerna. Föreläsningar 
och samtal med föräldrarna, 
lägerverksamhet för barn 
som aldrig tidigare prövat på 
ett ungdomsliv bland jämn-
åriga. Peter talar bl. a. om 
vikten av att ge dessa barn 
ökad kroppsmedvetenhet 
och större förmåga att knyta 
kontakter utanför vuxen-
världen. Jag minns bilderna 
från TV-reportaget, där den 
fysiska strapatsen var ett återkommande tema för Vässerölägrets 
10–14-åringar i Stockholms skärgård. Han berättar också om den 
svåra omställning det kan innebära för de drabbade familjerna, 
när barnen är på väg in i vuxensjukvården och föräldrarna inte 
längre automatiskt informeras om barnets aktuella sjukdomsbild 
utan denna i första hand blir en fråga för läkaren och barnet som 
nu blivit vuxen patient.

Hjärtebarnbakelsen 
Peter har inte svårt att ge exempel på det angelägna och fram-
gångsrika i sitt och föreningens arbete. Men han klargör också hur 
villkorlig verksamheten är. Den förutsätter fortsatta statsbidrag 
på åtminstone de ungefär 1,2 miljoner kronor per år som nu ger 
grundplåten och som måste kompletteras med andra bidrag från 
enskilda och organisationer. Det handlar om allt från pengar från 
Allmänna arvsfonden till Ronald McDonalds Hus i Göteborg 
och Lund. Ett hus på sjukhusområdet, där familjen och barnet 
kan bo och leva  något så när normalt under behandlingsperio-
den. Dygnskostnaden, som är relativt liten, betalas av barnets 
hemlandsting. 

Hjärtbarnsfonden drar in pengar genom helsidor i dagspress och 
månadstidningar men också via medlemmar som skramlar med 
sparbössan. Uppfinningsrikedomen är som alltid i ideell verksam-
het stor. Peter berättar t.ex. om Hjärtebarnbakelsen i vecka 43. 
2.50 per sigillförsett bakelse går till föreningen. 100 000 sådana 
bakelser säljs i sötsakernas land och bagaren och konsumtionen 
står på så sätt för en för fonden inte oväsentlig inkomstgivande 
aktivitet. För den som av ideologiska eller andra skäl inte precis 
känner för Gustav Adolf-bakelser är detta ett gott alternativ. 
(Andra kan ju välja båda.) 

Innan vi skiljs presenterar han några nummer av tidskriften 
Hjärtebarnet för mig. En ambitiös föreningstidning ser man 
genast. En som väljer bort oväsentligheter och koncentrerar sig 
på hjärtefrågorna. 

Tomas Forser 

P.S. Du kan läsa mer om verksamheten på nätet under adressen  
www.hjartebarn.org

Peter Nordqvist och Hjärtebarnsföreningen

Jag glömde fråga honom om skägget. Har det odlats i decennier? 
Vem inspirerade? Det är hur som helst längst i Fjällbacka och när 
man möter honom till sjöss har jag konstaterat, att det klyver sig 
i fartvinden. Det ser imponerande ut. För några månader sedan 
dök hans nuna upp i TV och strax fick jag namn och kunskap 
om mannen i styrpulpetbåten. Det han berättade var gripande 
men också hoppingivande och det handlade om en tillvaro med 
andra förtecken än den gängse sommarkulturen i skärgården. 
Jag ringde honom och bad om ett samtal.

Peter Nordqvist. Foto: Anders Torevi
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En hektisk kväll och natt sommaren 2005
Vi blev under kvällen och natten 19-
20 juli utlarmade på inte mindre än 
fyra skarpa larm, något som inte hör 
till vanligheten.

Vid 01.30 tiden natten till den 20 juli gick 
larmet om båtbrand i Dyngö hamn.

Vi avgick med våra sjöräddningsenheter 
Rescue Ivan Holmberg och Rescue Spar-
banken Tanum, med brandkåren från Ham-
burgsund. Båten var en ”Spirit 35 fot” och 
var helt övertänd när räddningsenheterna 
kom till Dyngö. 

innan. Aktiviteter och räddningsuppdrag 
hade avlöst varandra hela natten.

Första larmet från Sjöräddningscentralen 
MRCC tjöt vid 19.00. Vi avgick med båda 
våra enheter för att försöka hjälpa till att 
bringa ordning i det kaos som infunnit sig 
vid stora kajen i Fjällbacka. Vinden hade 
tilltagit och de cirka 200 segelbåtarna i det så 
kallade Segelartåget hade bildat ett gigantiskt 
inferno av båtar, draggar, tampar och rep. 
Allt till ackompanjemang av dunkande hög 
musik och festande ungdomar.

Andra larmet kom 20.00 då en familj 
bestående av 2 vuxna och 4 barn i en segel-
båt ”Bavaria 35 fot” hade fått ankarlinan i 
propellern och snabbt drev mot land vid 
Ulön utanför Heestrand.

Rescue Ivan Holmberg avgick för att hjälpa 
familjen och var åter i Fjällbacka 22.00. 
Vädret vid den här tidpunkten var ösregn 
och en vind som ökat till cirka 15 m/s med 
SV riktning. 

Tredje larmet ljöd strax efter 23.30 då Kust-
bevakningen KBV 283 behövde assistans 
vid en bogsering utanför Hunnebostrand. 
Ett större fiskefartyg hade fått roderhaveri 
utanför Uggenabben, väst Hunnebo. Då 
infarten till Hunnebo från detta håll kan 
vara trixig, i kraftig vind och med en tung 
trålare på släp, så tillkallades Rescue Ivan 
Holmberg för assistans.

Att ta sig dit från Fjällbacka innebär att 
man passerar omtalade Valö huvud där havet 
kastar sig in med full kraft. Mitt i kolsvarta 
natten, med en vind på uppemot 20 m/s, i 
en öppen båt med piskande regn, grov sjö 
och full koncentration för att navigera rätt 
mellan prickar och grynnor. Bara det en 
upplevelse i sig.

Vi var åter i Fjällbacka vid 01.00 tiden 
och hann precis säga hej och godnatt till 
våra kollegor på kustbevakningens ”Cobra 
KBV 450”

Kustbevakningen KBV 450 och Rescue 
Sparbanken Tanum hade oavbrutet jobbat 

Folk på land och från den brinnande båten 
hjälptes åt att försöka släcka branden. 
Brandkåren, Kustbevakningen och Rescue 
Sparbanken Tanum övertog släckningsarbe-
tet, och kunde med hjälp av skum och vat-
tenpumpar slutligen släcka den eldhärjade 
båten. Under släckningsarbetet framkom 
det att ett flertal personer andats in den 
ohälsosamma röken, mådde dåligt och var 
i behov av läkarhjälp. 

Kustbevakningen och Rescue Ivan Holm-
berg körde åtta rökskadade personer in till 
Fjällbacka där ambulans väntade.
Totalt var fem ambulanser ditkallade. Den 

första började att ge vård direkt och sex per-
soner transporterades vidare till Uddevalla 
lasarett. Den sista ambulansen stannade kvar 
och gav ytterligare några vård på plats.

För Sjöräddningsstationen i Fjällbacka var 
detta det fjärde larmet sedan 19.00 kvällen 

Degen efter under bogsering mot land.

hela kvällen med kaoset i hamnen, och hade 
precis avslutat med en kopp kaffe när fjärde 
larmet ljöd:

–”Enheter i närheten av Fjällbacka. Båt-
brand i Dyngöhamn, invänta brandkår...”

Rescue Ivan Holmberg och Rescue Spar-
banken Tanum var åter station vid 05.00- 
tiden, tidig onsdag morgon 20 juli. Efter 
tio hektiska och innehållsrika timmar, med 
kroppen värkande av trötthet.

Marie De Soysa

MinLouis döpt
Den.22.juni.döptes.Fjällbackas.nya.räddningsbåt.till.
”MinLouis”.av.gudmor.Torborg.Blick.Andersson.

Som. namnet. antyder. så. har. vi. fått. det. mycket.
hedrande.förtroendet.av.Torborg.att.förvalta.minnet.
av.Louis.Andersson..Något.vi.skall.göra.allt.i.vår.makt.
för.att.klara.av.

Dopet. avhölls. i. Hamburgsund. under. en. blå.
himmel. vid. restaurang. Skäret. med. 80. inbjudna.
gäster,.lunch.och.sedvanliga.tal..

Vi.fick.här.också.tillfälle.att.tacka.Alf.Aronsson.som.
är.den.person.som.gav.Louis.iden.till.gåvan.

Sommaren.användes.till.att.justera.de.olika.tek-
niska.systemen.ombord.och.båten.har.redan.gjort.
tjänst. vid. både. sjöräddning. och. diverse. haverier.
samt.sjuktransport.

Denna. båt. har. rönt. ett. stort. intresse. från. både.
engelska.och.tyska.sjöräddningssällskapen.under.
eftersommaren.

Fjällbackastationen.har.därmed.tre.kompetenta.
båtar.till.sina.duktiga.besättningsmän.och.kvinnor,.
en.skara.som.också.välkomnar.nya.besättningsmed-
lemmar..Kom.till.oss.och.delta.i.vårt.arbete!.

Peter Almqvist, UM RS Fjällbacka
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5 minuter med...

– gott till julbordet, med Lena Willig

I. år. firar. Lars-Erik. 20-årsjubileum. som. ägare. till. Stora.
Hotellet,. ett. hotell. som. verkligen. sätter. Fjällbacka. på.
kartan. genom. sin. fantastiska. inredning. och. vackra.
historieberättande.rum..Ofta.går.vi.förbi.den.stora.blå.
byggnaden,.utan.att.tänka.särskilt.mycket.på.vad.som.
dagligen.sker.där.inne..Vi.är.vana.vid.att.gästa.Galären.
eller.Restaurang.Klassen.vid.olika.festliga.tillfällen,.men.
övernattande.gäster.är.vi.oftast.inte,.eftersom.de.flesta.
av.oss.i.samhället.har.gångavstånd.hem.till.våra.egna.
sängar..Fast.visst.skulle.det.vara.lockande.att.boka.in.sig.
på.sitt.favoritrum.över.en.natt.

Många.av.oss.har. i.alla. fall.blivit. lunchgäster.under.
hösten. och. ätit. med. god. aptit. från. den. generösa.
lunchbuffén..

Här.nedan.får.du.reda.på.vilket.Lars-Eriks.favoritrum.
är,. och. vad. som. inspirerat. honom. genom. åren. inom.
hotell-.och.restaurangbranschen.

Namn: Lars-Erik.Persson

Ålder:.57.år

Familj:.Sambo.Ulla-Lena.och.sönerna.Victor..och.Linus

Bor:.Fjällbacka.och.Göteborg

Gör:.Krögare.och.Hotellier

Vem/Vad har inspirerat dig mest under åren inom 
Hotell- & Restaurangbranschen: 
Pelle.Lundberg

Vilket rum tycker du bäst om på ditt hotell? 
Leif.Eriksson

Vad gör du på fritiden:.Fiske,.golf.och.resor

Vad gör dig glad:.När.mina.gäster.är.nöjda

5 favoriter...
Maträtt? 
–.Japansk.mat

TV-program? 
–.Naturprogram.helst.om.fiske

Resmål? 
–.Thailand

Tidning? 
–.GP

Hotell, förutom ditt eget? 
–.Youngs.Island,.St.Vincent.W-In.

Nu.lackar.det.mot.jul.och.det.är.dags.att.fylla.skafferiet.med.julens.smaker.och.dofter!.Varma.och.sinnliga.krydd-
kombinationer.är.ingredienser.till.favoriter.i.kakburk.och.sillglas.
Kardemumma.&.Kryddnejlika....Saffran.&.Vit.choklad....Mandel.&.Ingefära....Julapelsin.&.Kanel....

Den.vackra.Svartvinbärssillen.med.sin.djuplila.färg.och.friska.smak.som.är.en.prydnad.i.sitt.glas....Väderösillen.
som.smakar.som.förr.i.tiden.och.är.enkel.att.göra..Saffransgula,.i.gommen.smältande.små.ögonblick..De.underbart.
möra.juldoftande.skorporna,.som.är.så.lätta.att.baka.att.de.hinns.med.i.dan.före.dan-stöket,.blir.små.klappar.till.
er.från.mej.denna.jul!...Lycka.till.&.God.Jul.önskar.Lena!

PEPPARKAKSSKORPOR
Ca:.30.st.•.Ugn:.200o

1.½.dl.sötmandel.(100.gr).•.100.gr.prima.smör.
1.dl.socker.•.2.ägg.•.1.tsk.bakpulver.•.2.msk.kanel.
3.½.dl.vetemjöl.•.2.msk.kardemumma,.malen.
2.tsk.ingefära,.malen.•.1.tsk.kryddnejlika,.malen.•.
Råsocker

Rör.smör.och.socker.mjukt..Tillsätt.äggen,.ett.i.taget,.
vispa.poröst..Hacka.mandeln.grovt.(låt.skalet.sitta.kvar,.
det.ger.god.smak)..Blanda.i.alla.torra.ingredienser.
Fördela.degen.på.bakplåtspapper.(det.är.lämpligt.att.
klicka.för.degen.skall.vara.lite.kladdig)..3.ggr.30.cm.blir.
lagom..Strö.lite.råsocker.över.och.”skjuss”.in.i.ugnen..
Grädda.ca.15.min..Låt.svalna.på.plåt.och.skär.sedan.i.2.
cm.breda.sneda.skorpor..Torka.skorporna.i.eftervärmen.
Ack.så.gott.och.så.enkelt!

APELSIN & KANELSKORPOR
Ca:.40.st.•.Ugn:.200o

Samma.tillvägagångssätt.som.pepparkaksskorpan.men.
byt.ut.mandel.mot.apelsinskal.samt.tillsätt.juice/Coin-
treau..Byt.ut.råsocker.mot.pärlsocker.

100.gr.syltat.apelsinskal.(2.påsar)..•.100.gr.smör.
2.msk.konc.apelsinjuice.el..Cointreau.•.1.dl.socker.•.2.ägg.
1.tsk.bakpulver.•.3.3/4.dl.vetemjöl.•.Pärlsocker

TRÄDGÅRDSGATANS SVARTVINBÄRSSILL
Ett.recept.med.den.rätta.gammaldags.smaken.på.sillen.
och.som.får.mej.att.minnas.mormors.matkällare.och.
trädgård….Sitter.fint.på.julens.sillbord.eller.i.bersån.
på.midsommar!

Ca:.400.gr.urvattnad.sillfile,.4-6.st.•.1.rödlök.finhackad.
1.msk.kryddpepparkorn.•.1.lagerblad.•.1.kanelstång.
1.näve.svarta.vinbär.färska.eller.frysta
Lag:
1.dl.outspädd.svartvinbärssaft.•.1.dl.ättikssprit.
1.½.dl.socker.•.1.½.dl.vatten

Koka.lagen.och.låt.kallna..Skär.sillfileerna.i.ca.2.cm.
snygga.bitar..Varva.sillbitarna.i.en.kruka.eller.burk.
tillsammans.med.vinbär.kryddor.och.lök..Slå.över.den.
kalla.lagen..Sillen.är.färdig.efter.2.dygn.och.håller.sej.
fint.flera.veckor.i.kylskåpet..Är.det.sommar.och.ni.är.
begåvade.med.egna.vinbärsbuskar.är.det.alla.tiders.att.
grunda.sillburken.med.några.färska.vinbärsblad..Det.
ger.fin.smak.och.ser.vackert.ut!!

STORÖSILL
Den.här.sillen.kom.till.en.vinter.på.Väderöarna..En.
krämig.god.sill.med.klassiska.kryddor.

4.st.urvattnade.sillfileer.•.1.rödlök.finhackad.
2.dl.creme.fraiche.•.1.msk.senap,.en.sort.ni.gillar.
½.dl.hackad.dill.•.2.tsk.socker.•.2.krm.kryddpeppar.
1.krm.svartpeppar.

Skär.den.urvattnade.sillen.i.sneda.2.cm.breda.bitar..
Blanda.övriga.ingredienser.och.tillsätt.sillen..Extra.
god.blir.kryddningen.om.ni.använder.nymald.peppar.
eller.stött.i.mortel..Sillen.mognar.efter.ett.dygn.och.
håller.sej.utomordentligt.i.kyl.en.vecka!

VIT CHOKLADTRYFFEL MED 
SAFFRAN OCH MANDEL
250.gr.god.vit.choklad.•.200.gr.smör.•.2½.dl.florsocker.
Lite.fint.rivet.apelsinskal.•.4.msk.rom.eller.Cointreau.
2.msk.äkta.vaniljsocker.(inte.vanillinsocker.utan.den.
med.äkta.vaniljmärg)

Mandelspån:
Sötmandel.med.skal.•.1.kuvert.0.5.gr.saffran

Mal.mandel.och.saffran.till.ett.fint.spån..Finriv.apelsin-
skal.(ej.det.vita)..Smält.chokladen.i.vattenbad..Vispa.
smör.och.socker.poröst,.tillsätt.skal.vaniljsocker.och.rom.
samt.blanda.det.i.chokladen..Rör.väl..Forma.tryffeln.till.
små.bollar,.kyl..Rulla.i.spånet..Härlig.lyx.i.juletid!

Apelsin & Kanelskorpor

Pepparkaksskorpor

Trädgårdsgatans Svartvinbärssill
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2000 krabbor i datoriserad tävling
FFF’s 16:e krabbmetardag, den 20 juli 2005, går nog till historien, som den hittills
mest lyckade – i alla kategorier! Det slogs rekord på rekord!
1 • Flest antal fiskade krabbor: 1966 st – (Tidigare rekord från -97 låg på 1242 krabbor)
2 • Flest antal deltagare: 155 st – (Tidigare rekord från år 2000 var 129 personer)
3 • Flest antal krabbor/person: Totalvinnaren fick upp hela 95 krabbor!

Dagen innan var det heldagsregn och under natten blåste 
det så hårt, att Sjöräddningen fick hjälpa ett stort antal 
gästande segelbåtar till en lugnare hamnplats. Men på 
krabbmetardagen hade vi stor tur med vädret - det var soligt 
med lagom vind och temperatur. Det var en underbar syn, 
att från arrangörstältet se myllret av tävlingsdeltagare och 
åskådare kring torget och gästbryggorna den här eftermid-
dagen. Stilarna skiljer sig, liksom valet av agn och redskap, 
men koncentrationen är lika stor hos alla deltagare, där 
de hänger över bryggkanterna eller krälar bland stenarna 
under bryggorna.

Det var också första gången vi använde datorn till att 
hålla ordning på alla deltagare och deras fiskade krabbor. 
Det tog bara någon minut för Mats Björving, att få fram 
de fyra resultatlistorna, efter det att de modiga räknarna, 
Margareta Lundgren och Björn Berg, hade avslutat sitt 
jobb. De hade då hanterat nästan 1000 krabbor var under 
en dryg halvtimma!

Örjan Torstensson ställde som vanligt upp som både 
konferencier och prisutdelare.

Rebecca Trehammar, Mats och undertecknad skötte 
sekretariatet. Micke Westerberg hade tidigare hjälpt till 
med sponsorkontakter.

Prisbordet var enormt rikt, tack vare alla givmilda spon-
sorer! Många tror inte sina öron, när de får höra, att ALLA 
deltagare får pris, oavsett om man lyckas få några krabbor 
eller inte!

Text & foto: Eva och Göran Björving

Barn <11
1. Johanna Modin /67 krabbor
2. Sanna Modin  /63
3. Emma Kindås  /48

Så var 2005 års upplaga av VM i Makrill 
Mete i Fjällbacka avgjord. Blåsigt var 
det men inte riktigt så mycket som 
vädertjänsten spått (vilket säkert skrämde 
bort många från årets tävling). Trots 
regnskurar och de kraftiga vindarna kom 
det dryga 400 fiskare till start. Fiskeplats 
detta år var Musöfjorden som erbjöd 
hyggligt lä. 500–600 makrillar drogs upp 
totalt i storlekar från 16 till 815 gram. 16 
gram – går att skicka på enkelt porto!?! 
Fantastiskt liten.

Noterbart i år var att de flesta yrkes-
fiskare fick napp, något det var flera år 
sedan det senast hände. 

AT

VM i Makrill Mete 05

Segraren Stefan Gustavsson Uddevalla 
som f.ö. även vann 1999. 

Öppna klassen: 
1. Stefan Gustavsson Uddevalla 16 st 
2. Kåre Petersen Göteborg 14 st 
3. Gunnar Olofsson Uddevalla 9 st
Första fisk: Bengt-Åke Lindblom Hjärtum
Största fisk: Kåre Petersen Göteborg 815 g 
Minsta fisk: Marie Grenholm Göteborg 16 g 
Bästa dam: Kia Mattsson Kämpersvik 6 st 
Bästa utlänning: Erling Petersen Norge 7 st 
Bästa yrkesfiskare: L-Å Olsson Långsjö 7 st 
Bästa Lag: Lag Lättmetat Uddevalla 29 st 
Juniorklassen: 
1. Victor Wraali Fjällbacka 4 st 
2. Fredrik Tjerbo Fjällbacka 2 st 
3. Anton Torevi Fjällbacka 2 st

Ungdom 12-17
1. Jessica Jacobsson  /49
2. Amanda Ranch  /48
3. Filip Wallgren  /40

Vuxna
1. Maria Hallberg  /95
2. Titti Ström  /58
3. Tomas Hartung  /57

Barn med vuxenhjälp
1. Joar Lundgren  /42
2. Lova Karlsson  /37
3. Ida Solbräcke  /28
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SportenF J Ä L L B A C K A  G O L F K L U B B     

Juniorsidan på Fjällbacka GK börjar nu sticka ut hakan. I år deltog man i kvalet till JSM som 
spelades på Färgelanda och Lyckorna. Nu lyckades man inte ta sig vidare till Sverigefinalen 
men gänget blev bästa lag i Bohuslän-Dal. I det kvalande laget ingick fyra killar, Buster San-
derson, Erik Gustavsson, Marcus Malmsjö, Staffan Bååth samt de två tjejerna Sofia Andersson 
och Anna Tranchell. Tjejerna är starkt på väg uppåt i Sverigerankingen för damjuniorer och i 
golf är man junior till 21 så vänta bara om några år...

Sofia har varit medlem i Fjällbacka GK 
sedan hon bara var ett par år gammal och 
tog grönt kort strax innan hon fyllde sex. 
Sedan dess har hon deltagit i de flesta juni-
ortävlingar i klubben och varje sommar 
varit med på Tures träning för juniorer. 
2001 började hon tävla på Bohuslän-Dals 
distriktstour för juniorer och 2002 vann 
hon Order of Merit (för både pojkar och 
flickor totalt) och avancerade upp en nivå 
till regionala juniortouren (FSB tour 
region). Den spelade hon i 2 år och 2005 
kom hon vidare till FSB Tour riks som 
är den näst högsta touren för juniorer i 
Sverige. Målet för nästa år är att delta på 
åtminstone en tävling på högsta nivån, 
FSB tour elit. Förutom touren har Sofia 
varit med på Sverigefinalen i FSB Cup 

2002 samt i år då hon kom 9:a i flickor 16 år. 
Förra året tog Sofia hem storslam i KM på 
Fjällbacka GK med att vinna alla dam- och 
junior klasser hon deltog i. I år kunde hon 
tyvärr inte delta då KM sammanföll med en 
deltävling i juniortouren. 

Under sommaren tränar Sofia alla dagar som 
hon inte tävlar och träffas då oftast någonstans 
på FjGK:s träningsområde eller ute på banan. 
Hon fyllde nyligen 16 år och började i höst på 
golfgymnasiet i Göteborg, där hon får möjlig-
het att träna mer under vintern och tränar nu 
tre vardagmorgnar i veckan på Wold of Golf 
samt på helgerna antingen i Fjällbacka eller 
på någon träningsanläggning i Göteborg. 
Förutom golfen är Sofia intresserad av musik 
och spelar bl.a saxofon i ett storband.

Anna föddes 1991 i Göteborg och har vuxit 
upp alla somrar i Fjällbacka. Redan i tidiga 
år blev Anna medlem i Fjällbacka Golf-
klubb och började med hjälp av klubbens 
tränare Ture Eriksson sin golfbana.

Anna har tillhört juniorverksamheten 
under alla år och deltagit både i juniortäv-
lingar och klubbmästerskap. Under kort 
tid var Anna också medlem i Öijared GK 
men har under hela tiden representerat 
Fjällbacka GK vid officiella tävlingar.

Anna har idag etablerat sig på FSB 
Regionaltour. Detta har under säsongen 
också lett till att Anna gästspelat på 
FSB Tour Riks som är den näst högsta 
touren. Anna har under de senaste två 
åren kvalificerat sig till riksfinalen i FSB 

Cup 2004 och 2005 där hon sista året blev 4:a 
totalt i Sverige i sin åldersklass.

Somrarna tillbringas mestadels på golfbanan 
tillsammans med juniorverksamheten som har 
utvecklats mycket de senare åren. Tillsammans 
med cirka 70 andra aktiva killar och tjejer 
finns alla möjligheter till rolig träning när 
inte tävlingarna runt om i Sverige pockar på. 
På vintrarna bor Anna i Göteborg där hon 
under oktober-december har golfuppehåll för 
att träna ”fys” och spela tennis. Golfen startar  
hon tidigt i januari med sin tränare i Göteborg, 
Mats Sterner, som också fungerar som hennes 
coach. Mats och Ture förser sedan Anna med 
god rådgivning under hela säsongen.

Anders Torevi 

Golftjejer i Bohuslän-Dal

Ålder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.år

Hcp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8

Rankad.Sverige.Dam.junior.totalt . . . . . . . . 253

Rankad.Bohuslän-Dal,.flickor.14.år.. . . . . . . . . 1

Ålder: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.år

Hcp:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9

Rankad.Sverige.Dam.junior.totalt. . . . . . . . . . 114

Rankad.Bohuslän-Dal,.flickor.16.år. . . . . . . . . . . 1
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Torsdagen den 9 september åkte jag och 
fyra andra friidrottskompisar från Uddevalla 
Elitidrottsgymnasium till Gävle för att tävla 
i Skol-SM.

Jag kom dit som lite av en favorit eftersom 
jag var den bästa 16-åringen på USM en 
månad tidigare, och på Sverigestatistiken 
låg jag trea.

Tog bussen till Gävlestadion på morgonen 
fredagen den 9 september där en väldigt 
spännande dag väntade. 

Uppvärmning och instötning kändes rik-
tigt bra, och vad kan gå fel med en mycket 
bra träningsperiod bakom sig och Eminem 
i hörlurarna?

Tävlingen började och jag inledde med en 
riktigt dålig stöt på elva meter. Nu började 
jag bli lite nervös, jag var ju tvungen och ta 
min chans till ett SM-tecken.

Andra stöten var betydligt bättre, 12.67, nytt 
personbästa med 1 cm. Den stöten gav mig 
ledningen, en ledning som jag vägrade släppa 
ifrån mig. Tredje stöten missade jag på grund 
av att jag sprang semifinal på 100 meter. 

Fjärde stöten, 12.82, gav mig en ännu större 
ledning och nytt personbästa igen. Nu var 
jag nöjd! 

På träningarna de senaste två veckorna 
hade jag legat och stött kring tretton meter 
i nästan alla stötar så jag visste att jag hade 
potential till att stöta längre.

Det blev dags för min femte stöt, nu 
gällde det. Jag kände direkt när jag släppt 
kulan att stöten skulle bli bra. Publiken 
började applådera men jag fattade inte hur 
bra den var. 13.60 ropade funktionären upp, 
jag var tvungen att kolla en gång extra om 
jag hört rätt. Visst var det så, nytt personligt 
rekord, nytt svenskt årsbästa och stöten gav 
mig en ledning på över en meter!

Jag kände mig som den lyckligaste, och 
jag grät en skvätt, men det var det värt.

Sjätte och sista omgången var jag riktigt 
nervös för att de andra tjejerna skulle stöta 
längre än mig. Min sjätte stöt mätte bara 
elva meter men jag kunde inte fokusera 
efter förra stöten. 

Ingen av de andra tjejerna lyckades stöta 
längre än mina 13.60 och där stod jag som 
svensk skolmästarinna i kula hela en meter 

Jättestöten

och åtta cm före tvåan Teres Christensson. 
Helt underbart! Jag hade slagit både ettan 
och tvåan på sverigestatistiken.

Hemresan var en riktig guldresa för Eliti-
drottsgymnasiet, hela tre guld blev det för 
oss. Varav ett var mitt!

Elin Jarenfors 

Vi har flera gånger uppmärksammat Elin 
Jarenfors utveckling som elitfriidrottare. 
Första gången i decembernumret 1999, 
då som mycket lovande tioåring. När vi 
nåddes av beskedet att hon i september 
tog guld i Skol-SM är det bara att fort-
sätta bevakningen.

 Denna gång har vi låtit Elin själv skriva 
om sina SM-dagar  i Gävle.

Vi gratulerar henne till guldet och 
ser med spänd förväntan fram mot 
kommande resultat. En tjej med sån 
tävlingsinstinkt, att hon på ett SM ökar 
sitt personliga rekord i kula från 12.66 till 
13.60, måste väl bli något stort!   Red.

Från vänster: 2:a Teres Christensson, Karlstad, 12,52 • 1:a Elin Jarenfors, Östraboskolan, 13,60 
• 3:a Malin Wiberg, Jenny Nyströmsskolan, 12,44. Foto: Hasse Sjögren, Deca Text & Bild
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Det har varit en toppensommar för SSN. Vi har 
haft många barn i seglarskolan, både nybörjare 
och de som har prövat på segling förut på förut. 
Lärare i seglarskolan har varit Urban Strömberg, 
Anders Billberg, Ellen Torstensson och Karin 
Billberg. På måndagar och torsdagar har vi trä-
ning och poängsegling på kvällen. I början på 
sommaren var vi kanske inte så många som var 
där men i juli började det att komma igång på 
allvar. Vi hade då 10-15 optimistjollar och 3-5 
laserbåtar som var ute på havet och hade kul.

Denna sommar har SSN blivit representerade av 
många tävlingssugna ungdomar och det har blivit 
många fina minnen att tänka på i vinter...

Aldrig har väl färdiglagade köttbullar och 
pasta smakat så bra som i Hamburgsund sedan 
vi beskådat hur Nils Kahlman, Justus Hogbäck, 
Anna Bexxel, Hanna Bach och Sara Falkenberg 
kämpade i den hårda vinden. Fredrik Bach och ett 
gäng föräldrar tittade på. De klarade sig riktigt bra. 
Det gjorde även han som seglade sönder masten 

Lyckad sommar med
Lilla Tjörn Runt som 
höjdpunkt

på sin laser. PG och Johan ryckte ut, och hann 
komma med en ny mast till nästa start. 

Lilla Tjörn Runt är en populär tävling och i år var 
det ca 360 båtar, mest optimister men även en del 
Zoom8-jollar. Nere på SSN hade träningen pågått 
hela veckan innan tävlingen. Karin, Nils, Justus 
och Sara tränade varandra hela dagarna. När vi 
kom ner till Stenungsund så slöt Hanna och Fred-
rik upp, syskonen som har tränat nästan varje dag 
hela sommaren tillsammans med Sofie.

Karin Billberg och Hanna Bach tävlade med 
sina Zoom8-jollar, och Karin placerade sig 7:a och 
Hanna som 39:a av 55 jollar. Bra gjort!

Resten av gänget seglade optimist och gjorde det 
lysande. SSN placerade sig som sjätte bästa klubb, 
och detta gjorde man trots att det bara var sex 
deltagare med ifrån klubben. Deltagarna delas in 
efter ålder, så Nils och Sara seglade i samma grupp 
och gjorde det riktigt bra. 

Nils kom in som 8:a i sin klass, totalt placerade 
han sig som 11:e man. 

När Sara gick i mål så gjorde hon det som total-
segrare i gruppen med en tid som nog skulle räcka 
till totalseger för hela Lilla Tjörn Runt, sa speakern. 
Hon blev intervjuad och fotograferad och lyckan 
var total, nästan… Efter flera timmar så kommer 
det upp nya definitiva resultat på tavlan och hon 
har då fått tio minuters tillägg för att hon hade 
brutit mot enminutsregeln. Denna regel innebär 
att seglaren inte får vara över startlinjen minuten 
före start, även om seglaren vänder tillbaka. Hon 
får idag trösta sig med att hon var snabbast runt 
Stenungsön denna dag. Fredrik placerade sig 35:a i 
grön och Justus 45:a i gul startgrupp. Kanon!

Sent in på hösten har många haft kvar glädjen 
av segling och har åkt på tävlingar runt om i vårt 
distrikt, vilket bådar gott inför nästa säsong.

Klubben har i sommar köpt in en begagnad 
Trissjolle som kan användas i seglarskolan när barn 
inte vill segla själva utan vill vara fler. Den skulle 
också kunna användas i vuxenseglarskola, men för 
detta behöver vi fler. Känner ni till någon Trissjolle 
som är till salu så hör gärna av er.

Nere på SSN har det förut nästan bara varit opti-
mister och laserjollar men nästa sommar  kommer 
det minst att vara sex stycken Zoom8-jollar med 
hemmahamn SSN. Det är en relativt ny jolle som 
är en bra ”övergångsbåt” när seglaren växer ur sin 
optimist och skall byta till något annat.

Klubbhuset lyser även denna vinter. Vi har lånat 
ut våra lokaler till spinning så det är full aktivitet 
året om nere på SSN!

Anna Falkenberg, ordförande

I Stenungsund, från vänster: Sara Falkenberg, 
Fredrik Bach, Nils Kahlman, Justus Hogbäck, Karin 
Billberg, Hanna Bach. Foto: Anna Falkenberg 
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Caroline kämpar

När alla ungdomslagen samlades till en välförtjänt avslutning i Rabbalshede Folkets 
Park, var det ett nöjt gäng med ledare och spelare som blickade tillbaka på en riktigt 
bra säsong. 

Knattelagen har som vanligt varit väldigt flitiga och inte missat många träningar under 
året. På matcherna syns det, enligt tränare Gunnar, att det har gjorts stora framsteg 
på många håll. Nu finns det inga serier att redovisa, med det var en hel del segrar och 
många gjorda mål av bägge lagen.

Vårt P 13/14-lag har i år, för många för första gången, spelat på stor plan. Stommen 
har bestått av pojkar födda -92 och -93. När laget sedan fick hjälp av 91:orna blev det 
ett riktigt bra lag. Laget slutade fyra i serien med 7 vinster på 16 matcher. 

P 15/16 har haft en mellansäsong beroende på att de spelat mot 16-årslag fast de har 
själva bara varit 14 och 15 år. Resultaten i serien var därför inte så konstiga. Laget hade 
ett bra samarbete med Hamburgsund och Rabbalshede och nästa säsong kommer de 
återigen att spela ihop i 15/16 års-serien, ett år äldre och med större erfarenhet. 

Enda tjejlaget i föreningen är F 14-laget med en stor trupp av olika åldrar. När serien 
gick igång i våras var det med lite blandade resultat men när höstserien startade 
rivstartade tjejerna. De öste in mål och radade upp segrar. Vad sägs om statistiken: 
6 spelade matcher, 4 vunna och en målskillnad på 31-8! Tjejerna kom på andra plats 
efter Bullaren. De finns många tongivande spelare i laget, bl.a. Ida Benjaminsson som 
i år fick Lars Engberg stipendiet.

Sett över hela säsongen har det varit mycket bra uppslutning i ungdomslagen. Det 
märks tydligt på träningsstatistiken. 2418 pass av våra 81 ungdomar totalt. Om vi 
nu skall fortsätta med statistik så spelade vi 58 matcher och vann 23 av dessa. Totalt 
gjordes 153 mål, nästan två per ungdomsspelare i klubben.

Årets avslutning gjorde alla närvarande till en härlig tillställning. Alla spelare fick 
medaljer för sina fina insatser i de olika lagen. Träningspriser delades ut och även priser 
till dem som varit bra lagkompis eller gjort något speciellt för laget. Vissa lag hade 
även ett pris för bästa utveckling 2005 till spelare som har gått framåt inom fotbollen 
under året. Hela tillställningen avslutades med ett stort och uppskattat godisregn.

Jag vill tacka alla spelare, föräldrarna som är med och kör och naturligtvis alla tränare 
och ledare. Vad vore FIK utan er? På återseende 2006.

Christer Lindh, ungdomsansvarig

FIK ungdomssektion 
– ett härligt gäng
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Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2005

Övre bilden - runt 1900 
Första huset till vänster, nuvarande 
Järnboden, byggdes av soldat 
Bengt Munter ca 1860. Huset över-
läts till Hans Magnusson som drev 
handelsbod från ca 1880.  

Husen till höger innefattade bl. a. 
ett färgeri ägt av J M Ström.  Dessa 
revs 1904 vilket betyder att fotot är 
taget före dess.

Stora Hotellet byggdes 1834 och 
har kvar sin låga form.  

Kyrktornet har ännu ej fått urtavlor. 

Lägg märke till den skarpa kontras-
ten mellan kvinnorna på bilden. 
Fyra gummor och tre damer varav 
två med yviga hattar och en spor-
tigt klädd. 

En gissning:  
Damen med barnet kan vara Anna 
Ström, dotter till JM Ström och gift 
med sjökapten Per Andrén. Deras 
första barn John föddes 1897 och 
bilden skulle då kunna vara från 
1898.

Undre bilden - runt 1945 

Första huset till vänster har 1935  
byggts om till Konsum, andra huset 
som var byggt 1854 revs 1998. 
Tredje (stora mörka magasinet) revs 
1959. 

Fjällbacka Elektriska höll till i nästa 
magasin (på den tiden gulmålat), 
rakt fram i bilden. 

Kyrktornet har fått urtavlor.

Stora Hotellet hade byggts på till 
flera våningar 1908. 

Till höger ser man först skomakare 
Anton Johanssons första skomakeri 
och affär med stora fönster och 
modern liggande panel på nedre 
delen. Skoaffären flyttade 1923 
till nuvarande plats i Galärbacken 
och själva huset flyttades tillsam-
mans med de andra på denna sida 
vägen 1954, på grund av rasrisken. 
Huset lär numera stå någonstans i 
Tanumshede. 

Bakom detta ser man Berta Olssons 
Mjölkaffär som hon startade 1940. 
Den flyttades också 1954 till block-
stenskajen i södra änden av Torget. 
Berta stängde mjölkaffären 1965 
och huset revs i början av 70-talet. 

Hällesporten
De gamla fjällbackabilderna är här två bilder på Hällesporten, tagna med ca ett halvt sekels emellanrum. Vägen var 
förr enda vägen till Hamnen/Håkebacken på denna sidan Vetteberget. Nuvarande S. Hamngatan byggdes inte förrän 
efter rasen från Vetteberget 1956. Inger Rudberg har satt samman en text om bilderna.


