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Så är de första femtio åren till ända och det är dags att summera 
vad som hänt utifrån grundarnas tankar och viljor. 

Från början var FFF en uttalat progressiv förening med en 
stark profil för näringslivet i samhället. Vi ville också värna om 
natur, kultur och traditioner. Påverka beslutsfattare och ge ut 
Fjällbacka-Bladet två gånger per år. Detta kan man läsa om i 
syftena här till vänster, men har vi lyckats uppfyllt dem?

Ja, om vi börjar bakifrån så har vi bevisligen hållit tanken om 
Fjällbacka-Bladet vid liv. Från de sex sidorna i första numret till 
jubileumsupplagan du håller i handen på 52 sidor. Tidskriften, jag vågar kalla Fjällbacka-
Bladet en sådan, har ökat i kvalitet med genomgående fyrfärg och bra papper. 

Påverkan på beslutsfattare har varierat. När föreningen bildades fanns inte Samhällsför-
eningen och behovet av en kommunal ”remissinstans” var stor. Under de 50 åren har 
Samhällsföreningen bildats (mitten av 60-talet) och under många år drev den de poli-
tiska frågorna utan större medverkan av FFF. Jag vill dock påstå att vi under de senaste 
årtiondena bättrat oss i och med samarbetet mellan Samhällsföreningen, FFF och övriga 
politiska-, idrottsliga- och samhällsnyttiga föreningar.

Natur, kultur och traditioner har vi alltid värnat om. Och ofta kritiserats för. Ibland med 
åsikter om att vi bromsat utvecklingen för att i stället värna om de historiska värdena. 
Ibland med åsikten att vi åsidosätter de historiska värdena för utvecklingen. Rätt eller fel? 
Den för tillfället sittande styrelsen har alltid haft Fjällbackas framtid, som levande samhälle 
och unik miljö, som sitt rättesnöre och arbetat utifrån det läge som just då rått. 

Sedan får vi inte glömma bort effekten som Fjällbacka-Bladet haft för värnandet om vår 
historia. Att ha ett samhälles historia så väl dokumenterat som i Fjällbackas fall de senaste 
50 åren är i sig unikt. Lägger vi därtill alla artiklar som beskriver samhället före 1956 är det 
en otrolig skatt vi har tillgång till. Många är de skribenter som i ”Bladet” tecknat ner sina 
minnen och kunskaper. Sverker Stubelius och Algot Torewi var t.ex. två flitiga medarbetare 
som nu är borta. Numera är det ett mycket stort antal skribenter i varje nummer. ”Bladet” 
har blivit alla fjällbackabors angelägenhet. Låt oss hoppas att den trenden håller i sig. 

Den progressiva framtoning som FFF hade vid starten har genom tiden varierat. Närings-
livet har vi haft svårt att påverka. De senaste åren har vi dock stuckit ut hakan och tagit 
aktiv ställning i en del frågor vilket lett till skarp kritik från vissa håll och uppmuntrande 
omdömen från andra. Styrelsen och vi som arbetar med tidningen i dagsläget profilerar 
oss gärna och arbetar utifrån det. Att vi i dag har en medlemsbas på 1000 medlemmar 
tycker vi tyder på att vi är på rätt väg. Man behöver ju inte dela alla åsikter vi presenterar 
för att dela intresset för Fjällbacka-Bladet.

Med förvissning och förhoppning om kreativitet och ställningstagande även i framtiden ser 
jag fram emot att få vara stolt ordförande i FFF och djupt involverad i Fjällbacka-Bladets 
framtid. Under förutsättningen att ni, medlemmarna, så vill.

Anders Torevi, ordförande

Med FFF i backspegeln
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23/6. . Midsommarfirande.på.Torget.
. . Barnunderhållning.15.00-17.00.
. . Bryggdans.till.Chrome.20.00-23.00

1/7. . Fjällbackakalaset.på.Torget

3/7. . Bryggdans.20.00-23.00

9/7. . Sommarpratrullen.SSRS.i.Fjällbacka.11.00-16.00.
. . Högsommarregattan.

10/7. . Sommarpratrullen.SSRS.på.Gluppö.14.00-16..00

12/7. . Bryggdans.20.00-23.00

19/7. . Bryggdans.20.00-23.00

21-22/7. Kustcupen.i.Fotboll.Fjällbacka

22/7. . Sjöräddningabasaren.på.Badholmen.13.00-18.00.

24/7. . Lösnäsan.–.Stora.Hotellet.

25/7. . Berättarkväll.med.Evert.Taube-forskaren..
. . David.Anthin...Församlingshemmet.19.00

EVENEMANG I FJÄLLBACKA 2006
26/7. . Bryggdans.20.00-23.00.
. . Lösnäsan.–.Stora.Hotellet

29/7. . Fjällbacka-lyset

30/7. . Skärgårdens.dag.och.Föreningen.för..
. . Fjällbackas.50.års.jubileum.med.bl.a...
. . Sven-Bertil.Taube.i.kyrkan

2/8. . Bryggdans.20.00-23.00

9/8. . Bryggdans.20.00-23.00

11/8. . Valö.Runt

12/8. . Väderöarna.Runt

26/8. . VM.i.Makrillmete.

2/12. . Julmarknad.på.Torget

13/12.. Luciakröning.i.kyrkan.

31/12.. Nyårsfirande..Start.i.kyrkan.18.30....
. . ...återsamling.00.00.på.torget

Årsmöte
FFF:s årsmöte äger rum tisdagen den 11 juli kl. 19.00 i Församlingshemmet. Vi bjuder 
på kaffe med ”doppa” och musikunderhållning med Martin Kristiansson. 
Hjärtligt välkomna!

Årsavgiften 
Ni som är medlemmar i denna förening och därför får tidningen hemskickad till er: 
I kuvertet ligger ett inbetalningskort för verksamhetsåret 2006-07. När du betalt 
avgiften har du också betalt för julnumret 2006.

Skärgårdens dag och 50-årsjubileumsfesten 30 juli
Skärgårdens dag äger i år rum på Väderöarna, där berättelser om öarna kommer att 
kunna höras tillsammans med bryggdans och en härlig buffé erbjuds på Pensionatet. 
För er utan egen båt kommer Väderö och ev. någon ytterligare båt att trafikera Storö. På 
kvällen blir det konsert med Sven-Bertil Taube i Fjällbacka kyrka kl. 18.30 och därefter  
jubileumsfest på Stora Hotellet. Biljetter till konserten finns att köpa i Järnboden och 
till banketten anmäler du dig via Stora Hotellet 0525-31003. 

Fjällbackakväll
En Fjällbackakväll anordnas också i år. Det blir en träff med David Anthin som forskar 
i ämnet Evert Taube och gärna berättar om sitt ämne. Plats: Församlingshemmet. Tid: 
Tisdag den 25 juli kl. 19.00. 

Krabbmetetävlingen
går av stapel onsdagen den 19 juli kl 14.00. Anmälan vid Promenadbryggan fr o m kl. 
13.00. Välkomna stora och små!

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

FFF stöder i år 
ekonomiskt Fjällbackaflaggorna, Tanums Turist i Fjällbacka, bryggdansen, Skärgårdens 
dag, iordningställandet av gravfältet i Mörhultsskogen, informationstavla vid Konsum. 
Turistbroschyr samt monterplats vid TUR-mässan i Göteborg och ReiseLiv-mässan i 
Oslo tillsammans med Samhällsföreningen. n
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Från kommunen —  av Anders Järund

Samhällsföreningen —  Karin Darpö, ordf.

• Fastigheten Brisen, Gamla Läkarbosta-
den, har sålts till Insamlingsstiftelsen 
för Äldreboende.

• Antalet gästnätter i båthamnarna blev 
i fjol 6161 för Fjällbackas del mot 5336 
i förfjol. Motsvarande för Grebbestad 
blev 7823 mot  6410 och för Hamburg-
sund 2627 mot 2340.

• Hamnavgiften höjs till 160 kr i Fjäll-
backa och Grebbestad. För att minska 
trycket på dessa hamnar är avgiften 
något lägre i andra hamnar, dessutom 
lägre under icke högsäsong.

 • Ove och Anna Leandersson tar över 
ansvaret för Valös lägergård och vand-
rarhem.

• Badplatser med mer än 75 badande per 
vacker dag, får tillsyn med vattenprov-
ning och sophämtning.

• 30 av 35 tomter på Veddeberget har 
sålts, hälften till Fjällbackabor och hälf-
ten till köpare från andra kommuner. 
De senare har dock lovat att skriva sig i 
kommunen. 500 000 kr får man betala 
om man säljer huset inom 5 år.

• Sista industritomten är såld till Ulf 
Påhlsson Försäljnings AB, som huvud-
sakligen hjälper konkursförvaltare att 
sälja konkursbon.

• Badholmen upprustas för 125 000 kr.

• Vattenledningarna från Bolsjön har 
rengjorts.

• Kommunstyrelsen valde alt.3 för etapp 
3 av bebyggelsen på Veddeberget. Se sid 
17 i förra numret.

• Nordbohusläns kommuner kritiserar 
statens bygglagutredning. Man har inte 
beaktat frågan att helårshus och sjöbo-
dar görs om till fritidshus.

• Kommunen gick plus 1,3 miljoner kr 
2005.

• Folkmängden i Fjällbacka minskade 
med 8 personer till 977. Uppgifterna 
har lämnats av Peter Berborn på kom-
munkontoret och Nils Kristensson i 
Nordby.

• Västkuststiftelsen vill slippa sophämt-
ningen på Väderöarna.

Från grannorterna

Hamburgsund
En varg har setts i Hamburgsund på Ham-
marvägen mitt i Hamburgsund. Vargspår 
har hittats i Källvik i Fjällbacka.

Företaget Utbildning.se Sverige AB gör 
en film om Stellan Johansson och hans 
historier.

Föreningen för Hornbore by har begärt 
sig i konkurs. Hornbore Ting genomförs 
dock som vanligt även i år.

Tanumshede
Extra Film har haft det besvärligt 2004 
med minskat intresse för vanlig film. 2005 
blev något bättre. Företaget satsar på digi-
talfilmen.

Sannäs Räkor har gått i konkurs. Flera 
intresserade köpare finns. n

• En nybildad förening vill ta hand om 
och renovera lotsutkiken på Väderö-
arna sedan fortifikationsverket sagt 
sig vilja riva det, då underhållet sedan 
länge varit eftersatt. 

Det kändes härligt med så många medver-
kande vid vårmötet. Tydligen engagerade 
ämnena vi valt. Förslaget som presentera-
des för Bengt Olofssons f.d. fastighet är 
spännande och det är verkligen kul med 
nysatsningar. Kombinationen av bostäder 
och affärslokaler är bra och som sagt …mer 
föder mer…Det behöver samhället.

Eleverna från Båstadsakademien gjorde 
en bra presentation av sitt projektarbete 
”Destination Fjällbacka”. Många av deras 
tankar känner vi ju igen och det poängterar 
ytterligare hur viktigt det är med utveck-
lingen i våra kustsamhällen.  Jag hoppas att 
många av er, som varit inne på hemsidan,  
www.fjallbacka.com lagt märket till att vi 
vill ha in förslag på hur kajen kan utvecklas. 
Naturligtvis tar vi även emot förslag via 
andra kanaler. Lämna gärna in ett par rader 
hos Berith i Järnboden. 

Jag hoppas att politikerna tog till sig en 
del av vad tjejerna från Båstadsakademien 
påpekade.

Alla satsningar kräver ju resurser. Det är 
naturligtvis så att det som är bra för kom-
munen, är bra för Fjällbacka och det som 
är bra för Fjällbacka är bra för kommunen. 

Men det är också en verklighet att kommu-
nen har en viss budget som skall fördelas 
på olika projekt och därför är det viktigt 
att vi talar om vad vi vill med Fjällbacka. 
Som politiker måste man naturligtvis se 
helheten men det ena får inte utesluta det 
andra.

Det kan bli ett intressant centrum ända 
från busshållplatsen till Richters gamla 
fastighet. Fullt av butiker och aktiviteter 
förhoppningsvis den största delen av året. 
Det är förvisso en vision för framtiden men 
jag tror att när E6 äntligen står klar kan det 
ändra en del för Fjällbacka. 1 timme i bilen 
morgon och kväll till och från arbetet är 
verklighet för många Stockholmare. Och 
att få den livskvalitet som vi har här uppe 
är värt mycket.

Vi har haft en trafikmätning i samhället 
och den statistiken talar för sig själv. Många 
har säkert fått sig en tankeställare när 
skylten visat vilken hastighet vi kör i. Det 
pågår ett projekt där man experimenterar 
med olika typer av hastighetsmarkeringar 
och hinder för att hitta en lösning som 

har varaktig effekt. Problemet är all tung 
yrkestrafik som går förbi här, eller levererar, 
till samhället. T.ex. vägbulor är därför inte 
aktuella. Men jag har hört att på Chalmers 
har det utvecklats en typ av vägbula som 
kan fjärrstyras från bilen så att yrkestrafiken 
kan sänka ned bulan i marken när de pas-
serar. Kanske något för framtiden. 

Nu när snön försvunnit syns det verkligen 
att det behövs städas både här och där. 
Stort tack till den lilla grupp människor 
som ställde upp och plockade skräp härom 
veckan. Med bättre framförhållning nästa 
gång kan vi nog bli fler.

En anslagstavla, där Fjällbackas föreningar 
talar om vad som är på gång, skall vara 
uppe utanför Konsum inom kort. 

Då ses vi vid bryggdanserna, Fjällbacka-
kalaset, VM i Makrillmete och på alla 
andra roliga aktiviteter som snart äger 
rum i byn.

Med hopp om att vi har en härligt solig 
säsong framför oss. n
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Kyrktrappan —  av Margaretha Berndtsson, vår präst

Födda:
29 juli Filip, son till Hans-Peter Olsson och Karin Danielsson 
7 augusti Hugo, son till Ida Hedström
25 augusti Noel, son till Joakim Torstensson och Gunilla Wennertorp
29 augusti Alma, dotter till Oscar Nordblom och Lena Willig
15 oktober Ellen, dotter till Per-Johan Åkerberg och  
 Magdalena Schwartz-Åkerberg 
24 februari Hugo, son till Linda och Roger Larsson
20 april Carl, son till Marie och Aravinda De Soysa

Vigda:
6 maj Tony Edman och Malin Jonasson
20 juli Nils Ingvar Karlsson och Anita Nyström
6 augusti Patrik Jonasson och Malin Edvinsson

Legala notiser 1 maj 2005 – 30 april 2006

Musik i sommarkyrkan 2006 – onsdagkvällar kl. 19.00

5 juli
Christer och Birgitta Brodén, gitarr och piano
12 juli
Maria och Helena Henriksson och Per Weist, ”Salig blandning”, 
sång, piano och fioler

19 juli
Simon Berggrens Trio, jazz för piano, kontrabas och  
munspel
26 juli
Carl Emil Lindberg och Petter Polson, piano och sång

Döda:
16 juni John Granqvist 91 år
28 juni Olof Högberg 81 år
27 september Artur Johansson 89 år
5 november Lars Lennart Karlsson 60 år
17 november Signe Palm 79 år
7 december Johan Larsson 88 år
15 december Alf Hacklou 83 år
27 mars Maja Aronsson 87 år
10 april Nils Karlsson 90 år

Endast uppgifter kända för pastors-
expeditionen har kunnat tas med.

”Gud, du har gett mig två händer, var finns min nästa 
idag? Den som behöver en hjälpande hand, den som är 
liten och svag.”

Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag står det 
i Bibeln. När Jesus blir den viktigaste blir också min 
medmänniska viktig. n

Retreat- och studieresa till Egypten. 7 präster och 3 dia-
koner från Norra Bohuslän.

Vi bodde på det koptiska retreat-centret Auafora ca. 5 
mil norr om kairo. En underbar stillhet rådde i denna 
miljö dit ungdomar kommer från olika länder och utför 
ett fint volontärarbete. Utflykter till Alexandria (Mar-
kuskatedralen, biblioteket och Abu Minaklostret). 

I Kairo såg vi den gamla koptiska stadsdelen med 
viktiga kyrkor och Mariasystrarnas hjälparbete. 

Vandring i öknen och besök i två mycket gamla 
kloster. Rundvandring i det fattiga Kairo där vi 
besökte daghem, skolor och sjukhus – hjälppro-
jekt delvis finansierade av Svenska kyrkan och 
Lutherhjälpen. Också där träffade vi på svenska 
volontärer i 19-20 årsåldern.
Tårarna går inte att hindra och jag beundrar alla 

som utför detta viktiga arbete. Barnen visade med 
stolthet vad de lärde sig och de sjöng gärna för oss. 

Med mycket enkla medel utför de som arbetar storverk.

Jul- och Nyårshelgen saknade jag er!

Åter till verkligheten i Fjällbacka och då blir jag mörkrädd 
när goda, hjälpsamma människor blir ifrågasatta. 

Att vara medmänniska betyder ju att gå ett litet stycke 
med en annan. Snart är tiden ute.

Idag vid konfirmationshögtiden utfördes en pantomim 
”HÄNDER”, för att visa att vi alla hör ihop. 



•  Nr 100  •  Juni 2006  • �

Sällskapet Gnistan i Göteborg är en ärevördig 
kulturinstitution grundad 1878 som en mötes-
plats för intellektuella och estetiska intressen. 
Bland dåtidens drivande krafter i föreningen kan 
nämnas Viktor Rydberg. Sedan 1961 har Gnis-
tan bl.a. det ansvarsfyllda uppdraget att dela ut 
stipendier ur den penningstinna Adlerberthska 
forskningsstiftelsen. Mycket pengar blir det en 
gång om året till konstnärer bosatta i Göteborg 
med omnejd. Här handlar det verkligen om elit-
stipendier till de förtjänta och inte om kamratbe-
löningar till kompisar inom kulturklubben.

Men dessutom arrangerar Gnistan, numera 
under Lars Lönnroths vitala ordförandeskap, 
föredragskvällar där konst, kultur, vetenskap 
och samhällsfrågor belyses av ämnesexperter på 
områdena. Rejäla föredrag med efterföljande 
frågestunder. För ett mycket uppskattat och 
instruktivt sådant inför stor seniorpublik stod 
Björn Fredlund, när han i början av mars det här 
året talade om Göteborgs hamn i konsten. 

Björn Fredlund är konsthistoriker och var i två 
perioder under 80- och 90-talen chef för Göte-
borgs konstmuseum. Men i våra spalter skall det 
också sägas, att han är en av ägarna av det vackra 
fredlundska huset i Fjällbacka nedanför kyrkan 
och intill gamla kyrkskolan. Äldre fjällbackabor minns förstås 
hans farbror Arne Fredlund, starkt engagerad i hembygdsfrågor, 
drivande i det värdefulla bokprojektet om Tanums kommun och 
en av kompanjonerna i firman Dahlqvist & Fredlund ”Koppar-, 
bleck- & plåtslageri”. 

När Björn Fredlund med ljusbilder presenterade och analyse-
rade motiv och tema i den konst som skildrat och inspirerats 
av Göteborgs hamn, gjorde han det vältaligt och pedagogiskt 

Om en föredragskväll i konstens tecken och med en 
 fjällbackaankuten ciceron berättar här Tomas Forser

Carl Kylberg (1878–1952)

Olof Sager-Nelson (1868–1896)

entusiasmerande på det sätt som brukade känneteckna det bästa i 
folkbildartraditionen. Den som snart är ett K-märkt minne blott i 
en pratkultur av stora ord och hejig ytlighet. Här fick man således 
följa traditionen från 1700-talets pennteckningar av staden med 
dess vattenväg över 1800-talets akvareller, gouacher, oljemålningar 
och litografier till 1900-talets modernister som med starka färger 
och känslor kunde fånga hamnen med dess arbetsliv och dynamik. 
Det blev en vacker konstnärsrevy med tidiga namn som bröderna 
Martin, Leonard Björkfeldt och Geskel Saloman och med senare 
mästare som Carl Kylberg, Ivan Ivarson, Ragnar Sandberg, Vera 
Nilsson och Albin Amelin. För att nu nämna några av dem som 
Björn Fredlund berättade om och vilkas bilder han beskrev och 
tolkade med konstvetarens respekt för teknik och komposition. 
Vi borde alldeles bestämt försöka få Fredlund att reprisera detta 
föredrag eller delar av det också i Fjällbacka och i Föreningens regi. 
Det ger perspektiv och djup på möten mellan liv, arbete och konst 
och hör också till den historia som är kustsamhällets. n

P.S.
I den nyss utkomna boken Göteborgs hamn (Warnes förlag) 
skriver museimannen och etnologen Allan T. Nilsson och Björn 
Fredlund om hamnens liv, historia och konst. Där är ett 50-tal 
konstverk med motiv från hamnen återgivna i gott färgtryck.
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Sjöräddningsbasaren på Dyngö och Kalvö

Så började det...
Sommarlov på Dyngö år 1975. Tre 
elvaåriga flickor har absolut ING-
ENTING att göra. Vad ska vi hitta 
på? Kanske skulle vi kunna gå runt 
i husen och fråga efter gamla prylar 
som  folk vill bli av med. Och ordna 
en liten loppmarknad. Bollkastning 
och servering vore också kul. Sen 
åker vi in till Fjällbacka och köper 
godis för pengarna vi får in. Sagt 
och gjort. De flesta vindar i husen 
inventerades och sedan köpte folk snällt varandras bortskänkta 
saker, drack kaffe och hade en trevlig eftermiddag. Flickorna 
blev 762 kronor och 55 öre rikare. Underbart! Tänk så mycket 
godis vi kan köpa!

Men deras stränga mödrar bestämde annorlunda. Så mycket 
pengar köper man inte godis för! Varför inte skänka pengarna 
till ett välgörande ändamål? Sjöräddningen skulle väl passa bra. 
Visst, det kändes faktiskt litet högtidligt att vara med och hjälpa 
nödlidande till sjöss i stället för att stoppa geléhallon och Ahl-
grens bilar i magen. Allt skänkte de, t.o.m. de 55 örena.

Följande år utökades försäljningen, flera barn ville vara med – de 
insamlade pengarna steg till 940 kronor och evenemanget fick 
ett namn: Dyngöbarnens basar. Men barn blir stora, basaren 
växte, de vuxna på ön ställde upp och så blev det Dyngöbasaren. 
Den insamlade summan växte sakta men säkert. 1979 hade det 
blivit 2.700 kronor.

Fjällbacka hängde på
Nu blev affärer och företag i Fjällbacka intresserade. Och 1980 
ställde dåvarande tillsyningsmannen Stig-Tore Berg och besätt-
ningen på sjöräddningsbåtarna upp, förevisade sina båtar och 

transporterade ut köpglada människor från fastlandet. Populär 
auktion ägde rum mellan Wieslanders och Lindahls hus och 
det blev en väldig trängsel och trivsel. De första auktionsför-
rättarna var Torsten Lindahl och Gunnar Wieslander, senare 
Lasse Lundberg och John Johansson, av alla kallad Sko-John. 
Dragspel spelades av åtminstone Lasse Lundberg och Arne 
Holmberg. Arne är född och uppvuxen på Dyngö. Det året 
blev det ett väldigt uppsving och sjöräddningen kunde kvittera 
ut 10.162 kronor.

I 15 år anordnades basaren på Dyngö. Den sista insamlade 
summan var 50.000 kronor. Sedan flyttade basaren till Kalvö, 
där de boende har gjort en enastående insats. Det är svårt att 
föreställa sig det enorma arbete som ligger bakom den nu helt 
professionella tillställning, som äger rum varje år i mitten av juli. 
Kalvöbasaren har nu också funnits i 15 år och de 762 kronorna 
från 1975 hade år 2005 stigit till 236.000. År 2002 var ett riktigt 
kanonår. Då inbringade loppmarknad, lotterier och inte minst 
auktionen hela 317.000 kronor. Allt som allt har det samlats in 
över tre miljoner kronor!

Detta hade ingen av de tre Dyngöflickorna, Karin Lindahl, Bir-
gitta Corin och Lena Wieslander Ekelöf kunnat drömma om den 

Auktioner, överst på Dyngö 1983 och 
underst Kalvö 2005. Foto: Gunnar 
Wieslander resp. Peter Almqvist.
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där sommaren för 30 år, då de ingenting 
hade att göra. Tyvärr blir det ingen basar 
på Kalvö i år. Låt oss innerligen hoppas 
att den återuppstår år 2007 och att Kalvös 
bryggor och sjöbodar fortsätter att vara 
öppna för sommarens viktigaste händelse. 
Sjöräddningen förlitar sig ju helt på frivil-
liga krafter. En av dessa krafter heter Peter 
Almqvist, som nu är tillsyningsman. Han 
berättar att Sjöräddningsbasaren är den 
ekonomiska ryggraden i Fjällbackastatio-
nen. Som exempel kan nämnas att enbart 
dieseln till båtarna kostar 10.000 kronor i 
månaden.

Alla vi som bor på öarna eller vistas i skär-
gården kan känna oss trygga så länge vi 
kan förlita oss på Sjöräddningen. Och vi 
som inte längre är så unga som vi tror, vi är 
fortfarande övertygade om att vi kan hoppa 
på kobbar och skär och i båtar som förr. Oss 
tar Sjöräddningen hand om när vi brutit 
arm eller ben. Båtarna är förresten helt 
ambulansutrustade och det kan behövas 
när fler och fler bor  på sina sommarvisten 
under längre perioder.

Så låt oss hoppas att vi kan få fortsätta att 
dra vårt strå till stacken genom att skänka 
prylar, köpa lotter, gå på poängpromenad, 
göra fynd på loppmarknaden, äta varmkorv 
och dricka kaffe och bjuda på auktionen 
och säkert vill flera hjälpa till med arbetet, 
om det behövs fler händer.

Lena Hartung Wieslander

Raymond Hansson

 Den 4 april förra året dog Raymond Hansson 
77 år gammal efter en tids sjukdom, sörjd av 
hustrun Gun och barnen Jonas och Christina 
med familjer, men också av många i hela 
Tanums kommun och särskilt i Fjällbacka. 
Raymond växte upp på gården Könnestorp 
(numera Kynnestorp) i Rabbalshede. Han 
gifte sig med göteborgsflickan Gun 1961 och 
flyttade till Kville. 1967 flyttade paret till 
Fjällbacka.
Under hela sitt vuxna liv var Raymond 
Hansson engagerad för kommunen och 
kommunalpolitik. Redan som 23-åring valdes 

han in i kommunstyrelsen i dåvarande Kville kommun för Bondeförbundet. 
Egentligen var han inte valbar enligt den tidens lagar p.g.a. för låg ålder, men 
ingen protesterade och så fick valet laga kraft. Detta var år 1951. Tre år senare 
1954 blev han kommunstyrelsens ordförande. Kommunens ärenden skötte han 
hemma vid sitt eget skrivbord, och mamma svarade i telefon. Idag har kom-
munen 1085 anställda. Han fortsatte som ordförande först i Kville och sedan i 
Tanums kommun ända tills han avgick 1986, efter 35 år i kommunalpolitiken. 
Därefter fortsatte han med olika uppdrag i kommunen och landstinget. Han 
satt med i olika styrelser ofta som ordförande bl.a. i Tanums Strand, polisen och 
primärvårdsnämnden. Han satt i många år som ordförande i bankstyrelsen, först 
för Kville Sparbank och sedan efter sammanslagningen för Tanums Sparbank. 
Denna bank är fortfarande en självständig bank inom Föreningssparbanken.
 Under sin tid som ordförande var han med om kommunsammanslagningen 
av Tanums, Bullarens och Kville kommuner, vilket innebar att även Fjällbackas 
municipalsamhälle och Grebbestads köping upphörde. 
Han fick se sin hembyggd förvandlas från jordbruksbaserad avfolkningsbyggd 
till en kommun, som alltmer började försörja sig på industri och turistnäring. 
Han ansåg att man inte bara kunde sitta och vänta på att industriidkare skulle 
dyka upp, utan man måste ha en plan för att kunna ta emot dem. Tomtmark 
för industri måste avsättas, vägar byggas och man måste förbereda för el, vatten 
och avlopp. Han engagerade sig för att få hit Extrafilm och Volvo (nuvarande 
Lear ) och att en industrilokal byggdes i Fjällbacka, dit först Netab flyttade in 
och sedan Vasco. Även Inventing fick hjälp med tomtmark, och han var för 
byggandet av golfbanan. På turismens område menade han, att det borde finnas 
en större anläggning för rörlig turism, och när statliga pengar erbjöds för detta 
ändamål hävdade han att man borde slå till och så byggdes TanumStrand. Men 
sedan skulle man sälja anläggningen. Den skulle inte drivas av kommunen. För 
att förse kommunen och dess framväxande industri och alla dess sommargäster 
med vatten, byggde man ut vattenförsörjningen och tog vatten ifrån Bolsjön. 
Ett annat projekt med stor betydelse för Fjällbacka har varit byggandet av Ser-
vicehuset med vårdcentral, apotek och äldreboende.
Raymond gick ofta i spetsen för kommuners uppvaktningar av regering och 
riksdag i olika frågor. Han uppträdde med sådan pondus och framlade sin sak 
med sådan saklighet, att man inte glömde honom. ”Alla kände Raymond” i 
regering och riksdag. Han intervjuades i TV, som på den tiden hade mycket 
stor genomslagskraft, och blev något av en rikskändis, särskilt för sitt ställnings-
tagande mot att förvara kärnkraftsavfall i kommunen.
Raymond Hanssons namn är för alltid förknippat med vår kommuns efter-
krigshistoria.

Anders Järund

Initiativflickorna med kransar i håret. Karin 
Lindahl, Lena Wieslander Ekelöf och Birgitta 
Corin.

Presstop! 
Strax före pressläggning når 
oss informationen att Sjö-
räddningen i år kommer att 
hålla basaren på Badholmen 
22 juli kl 13.00-18.00
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talat rätt nervös när första boken kom 
ut. Redan när jag bestämde mig för att 
använda Fjällbacka som miljö för mina 
deckare, visste jag att jag var tvungen att 
bestämma mig för hur jag ville beskriva 
min uppväxtort – skulle jag skriva en 
”turistbroschyr”, med enbart positiva ord 
och omdömen? Eller skulle jag försöka 
teckna en så verklig bild som möjligt, med 

både positiva och negativa sidor? Det blev 
det senare, och därav min oro när ”Isprin-
sessan” skulle komma ut. Hur skulle ni rea-
gera? Skulle jag bli utjagad ur samhälllet, 
som Hilma Strandberg mer eller mindre 
blev? Rullad i tjära och fjädrar? Vägrad att 
handla i butikerna? Inget av detta hände. 
Istället blev jag ”Årets Fjällbackabo” och 
har mött en värme och stolthet från er som 

Tjära och fjädrar

Vi planerade en artikel om Camillas fortskridande arbete, SVT:s köp av tv-rättigheterna m.m. men tyckte att det 
nog vore trevligare om Camilla själv gav oss en ”lägesrapport” i samband med utgivningen av fjärde boken.

Vad fasiken var det som hände? Det är 
en fråga jag ofta har ställt mig de senaste 
åren. Ibland känns det som att sist jag kol-
lade efter, så satt jag på en Fortum-konfe-
rens och lyssnade på urtråkiga dragningar 
om elprisfluktuationerna… Sen blinkade 
jag bara till, och när jag öppnade ögonen 
sitter jag och signerar på bokmässan, i 
TV-soffan hos Malou eller ser min nuna 
stirra tillbaka på mig från Aftonbladets 
mittuppslag. Som sagt – vad fasiken var 
det om hände?

En förklaring till den overklighetskänsla 
jag ofta har, är nog att allt gått så fort, och 
så mycket har hänt på de fyra år som snart 
gått sedan ”Isprinsessan” blev antagen 
för utgivning. Inte bara har fyra böcker 
skrivits och nått läsarna, utan två barn har 
också gjort entré och vänt min tillvaro upp 
och ner. Ibland har detta gjort min dagliga 
tillvaro något absurd. Ena stunden har jag 
sminkats och fixats för någon plåtning, 
fått ha fina kläder, och intervjuats av trev-
liga journalister. Nästa stund har jag kokat 
välling, bytt blöjor, stått i rabatten hemma 
och grävt upp daggmaskar åt barnen i 
gummistövlar och en parkasjacka, som 
definitivt sett bättre dagar… 

Dock känner jag en oerhörd tacksamhet 
för den resa jag fått vara med om – och 
fortfarande är iväg på! Det är en sådan 
sällsynt ynnest att få se sin stora dröm 
gå i upplevelse, och mitt i allt kaoset och 
all stress och hets, så försöker jag ibland 
påminna mig om att stanna upp och 
njuta av allt som hänt. Jag försöker också 
påminna mig själv om att vara tacksam 
för det jag får uppleva, och en del av den 
tacksamheten kan jag heller inte undgå 
att rikta mot Fjällbackaborna! Var ärligt 
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Faktaruta:
Sammanställ t av Anders Torevi

jag bär med mig som en stor glädje när jag 
skriver. Ni spekulerar i vem som är vem, 
skrattar åt anekdoterna om hustvister och 
jobbiga gästande släktningar, och känner 
förhoppningsvis igen er i en hel del! Från 
början var det här ett solo-projekt, men 
för varje bok känns det mer och mer som 
ett gemensamt arbete!

Mitt nya arbete har också fört mig utom-
lands en hel del under det sista året. 
Häromsistens var jag iväg på en så kallad 
läsningsturné till Tyskland. Det är en högst 
märklig upplevelse. Det innebär att man 
som författare sitter på en scen, läser ur 
sin senaste utgivna bok i Tyskland - på 
svenska. Och tyskarna sitter och lyssnar. 
Och nickar. Och ser oerhört intresserade 
och fascinerade ut. Även fast de inte fattar 
ett ord av vad som sägs. Sedan läser vis-
serligen en skådespelare eller tolk, samma 
text på tyska. Men ändå. Mycket märkligt. 
Dock känns det oerhört roligt, att varje 
gång jag åker utomlands, och pratar om 
böckerna och karaktärerna i dem, så är 
Fjällbacka en så stor del av det som lyfts 
fram. Det finns en oerhörd nyfikenhet, en 
oerhörd fascination för samhället i böck-
erna. Det blir alltid många frågor – Hur 
många bor där? Är det lika vackert som 
det låter? Hur var det att växa upp där? 
Och jag känner en stolthet när jag svarar 
på de frågorna. Och en stolthet över att 
i Norge, Danmark, Island, Finland, Tysk-
land, Holland och Spanien, kan människor 
sitta och läsa om Fjällbacka. Och kanske 
längta dit...
   
I skrivande stund står jag nu precis inför att 
fjärde boken som utspelar sig i Fjällbacka 
skall släppas. Och det är precis lika ner-
vöst som vanligt. Hur skall den tas emot? 
Kommer den att recenseras  - i så fall hur? 
Kommer den att sälja? Kommer den att 
bli omtyckt av läsarna? Jag föreställer 
mig att det är ungefär samma känsla som 
första dagen man släpper iväg sina barn 
till skolan. Stolthet, blandad med ängslan 
och med en stor nypa förväntan. Men en 
sak vet jag. Jag har haft oerhört roligt när 
jag skrev den. Jag har låtit en dokusåpa 
rulla in i Tanumshede, jag har ställt till 
bröllop i kyrkan, och efterföljande fest 
på Stora Hotellet. Garage har fått spela 
på bröllopsfesten, och Leif har fått ett 
lik i sin sopbil. Men andra ord – jag har 
beskrivit en helt normal, vanlig, tillvaro 
– i Fjällbacka… 

Varma hälsningar

Camilla Läckberg
 – som hoppas klara sig från tjära och 
fjädrar även denna gång! 

Isprinsessan
Alexandra Wijkner hittas död i ett badkar i Fjäll-
backa. Vem har mördat henne och varför? Och 
vad hände för tjugofem år sedan som till varje 
pris måste hållas hemligt: Någon är beredd att att 
betala ett högt pris för den hemligheten.

Utgivningsår: 2003

Upplaga tom 2005: Mer än 251.000

Övriga länder: Danmark, Finland, Hol-
land, Spanien, Tyskland, Island

Predikanten
En pojke hittar en död kvinna i Kungsklyftan i 
Fjällbacka. När man lyfter på henne finner polisen 
skeletten efter två kvinnor som försvann på 70-
talet. Patrik Hedström och hans kollegor måste 
nu följa trådar långt tillbaka i tiden för att finna 
en mördare – eller flera?

Utgivningsår: 2004

Upplaga tom 2005: Mer än 192.000

Övriga länder: Danmark, Finland, Hol-
land, Spanien, Tyskland, Island, Norge Stenhuggaren

En hummerfiskare får upp ett barns lik och hon 
tros först vara offer för en drunkningsolycka. Men 
en närmare undersökning visar att hon mördats. 
Varför vill någon döda ett barn? Inget i det här 
fallet visar sig vara vsjälvklart för poliserna i 
Tanumshede. 

Utgivningsår: 2005

Upplaga tom 2005: Mer än 73.000

Övriga länder: Danmark, Finland,  
Tyskland, Norge

Olycksfågeln
”Fy fan”, sa Mellberg och höll sig för näsan. ”Det 
luktar för jävligt här.” Han gick undan, till synes 
mer berörd av lukten från sopbilen än åsynen av 
flickans lik.

Utgivningsår: 2006

Övriga länder: Danmark (har egentligen 
inte börjat säljas ännu)
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Om man frågar någon Fjällbackabo vem Axel Evert Eliasson var 
är jag ganska säker på att många inte vet det. Däremot vet nästan 
alla vem Evert på Kalvö var.

Evert föddes 1917. Hans far hette Elias Niklasson och hans mor 
Augusta Josefina. Fadern var småfiskare som så många andra på 
Kalvö på den tiden. På Kalvö fanns ett tiotal familjer som bodde 
där året runt.

Någon affär fanns där aldrig, men där fanns skola för de yngsta. 
Everts syster Sonja berättar att när barnen skulle gå i den vanliga 
skolan rodde dom över till Dyngö, där skola hölls. Man rodde 
mycket förr.

Everts far Elias rodde ofta ut till Väderöarna i sin vita snipa, där 
han stannade ett par dagar och fiskade.

Han hade då med sig sin matdosa som Augusta 
Josefina skickat med honom.

Skulle man handla, seglade eller rodde man 
in till Fjällbacka.

Skolan på Dyngö hölls alla dagar utom söndag 
i mars-april och i oktober-november. När 
Evert hade konfirmerat sig började han arbeta 
med fisket. Då som nu fiskade man det som 
säsongen erbjöd. Torsk och plattfisk när det 
var tid för det, makrill när den kom och 
givetvis hummer när den tiden var inne. Att 
en fiskare kunde landa ett par lådor grann 
torsk efter en dags fiske var inte ovanligt 

och att man hade ett par tre humrar i samma tina hörde 
också till vanligheterna.

Evert på Kalvö var utan tvekan ett original. Har var trygg sin egen 
roll och försökte aldrig att leva eller vara som alla andra. Sådan 
var Evert på Kalvö. Har gick sin egen väg på sitt eget sätt och 
omkring honom stog alltid en särskild atmosfär.

Han hade ofta något roligt att säga. I själva verket var han inte 
någon humorist, det var nog snarare så att han var humor utan 
att egentligen veta om det själv. När Evert var på rätt humör 
kunde han dra dom märkligaste skepparhistorier. Jag minns 
särskilt en.

Det fanns två bröder som hette Malcolm och Leopold som 
bodde norr om Resö. Dom höll med ålfiske.
En vårdag hade dom kommit med sina åljuster och stött på en ål 
som var bred som en oxe över ryggen. Den hade legat i leran över 

Lasse Lundberg fortsätter sin serie om våra ”Original”. 
Nu har turen kommit till:

Evert på 
Kalvö

Evert på 
Kalvö

Bilder från Hembygdsarkivet
Fotograf: Algot Torewi 
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vintern och blivit isblind, så den låg stilla och tryckte.
Malcolm och Leopold hade satt tre juster i ryggen på ålen, innan 

den gjorde ett kastande och drog iväg med en himsken 
fart ut över Kosterfjorden.

Malcolm och Leopold fick ro hem tomhänta från det 
ålfisket, men när dom kom hem hade tullarn stått på 
bryggan och undrat om dom hade sett en tremastare 
som dratt iväg i en himsken fart ut över fjorden.

Jag minns att Evert skrattade åt sin egen historia så 
att han nästan kiknade. Han var också en mästare på 
att ge svar på tal.

Det går en färja mellan fastlandet och Hamburgö. Nere 
vid färjan satt Evert en dag, när den nye prästen kom vand-
rande. De bägge männen betraktade varandra förstrött. 
– Goddag, började prästen.
Evert som egentligen var en fåordig man sa inget. 
Prästen tittade på Evert och sa:
– Vet ni när den sista färjan till Hamburgön går?
Evert la huvet på sned och tittade på prästen
– Då lever varken du eller jäj!
Det var typiskt Evert.

Evert gick oftast träskor och kofta, utom när det var 
kallt. Då hade han på sig en cheviotkavaj som var ett 
älsklingsplagg. Med tiden hade kavajen blivit lite sliten 
runt armbågarna.

En vänlig kalvöbo hade en liknande kavaj som var 
nästan oanvänd och i passande storlek. Denna gav han 
till Evert. Evert tackade på sitt fåordiga vis och nästa 
dag, när han dök upp hade han klippt lappar ur den 
nya kavajen och lagat den gamla med.

En dag satt Evert nere vid Centrumbryggan. Jag gick 
fram till honom och satte mig.

Vi satt tysta en stund. Så tog Evert till 
orda:
– De e konstit me sommargäster. Först så 
har di fest i bådarna me spell å uväsen, å 
frampå natten så ska di ha etterfest. Då ska 
de ha kurv å öl å brännvin, å sen går dom 
å lägger sej. 
Här skrattade Evert roat åt sina egna ord.
Han tittade på mig som för att se hur jag 
reagerade.
– Nä de ska ja säjja dej, att ska en drecka 
brännvin, så ska en göra de på morran så att 
en kan ha glädje å et hele dan.

Evert jobbade några år extra som gårdskarl 
på Stora Hotellet. Ett pricksäkert porträtt, 
signerat Peter Engberg, finns att betrakta på 
hotellets källardörr på nersidan.

1981 möttes vi av beskedet att Evert var 
förvunnen. Hans gamla snipa låg kvar vid 
bryggan vid gamla telegrafen. Han hade varit 
på besök hos Bergqvist på Håkebacken.

Evert kom aldrig tillbaka till Kalvö. Några 
månader senare hittades han i Rödhammar-

fjorden. Evert är saknad av många, men hans minne kommer att 
leva länge. n

Evert lägger fram sina åsikter på fiskarmöte tillsammans med Bengt Kahlman, Yngve 
Johansson och Erland Andersson.

Med ”priggen” igång vid fiskebryggan, efter kast med sillvaden 1955.
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Företagsnytt —  med Hans Schub

När Fjällbacka-Bladet besöker KG 
i början av maj pågår en febril 
aktivitet i fd Eva´s lokaler. Snickare 
och målare lägger sista handen vid 
de renoverade lokalerna. En del av 
gamla butiken har fått ny väggpanel, 
vitmålad råspånt och i den tidigare 
”spritkassan” ligger mörk golvklinker. 
Här kommer KG:s dotter Helena att 
slå upp portarna för butiken Tång, 
som idag ligger i Vickes hus. Helena 
kommer att driva Tång vidare i 
båda fastigheterna, i fd Eva´s lokaler 
kommer sortimentet att bestå av 
blommor, presentartiklar och kläder. 
I den tidigare livsmedelsbutiken 
kommer i sommar en delikatessbutik 
att hyra in sig. Förutom korvar, ostar 
och andra delikatesser kommer man 
här att kunna köpa färdiga måltider 
för medtag, kanske speciellt intressant 
för hungriga båtturister.

Nere i Setterlinds gamla bageri huserar nu brodern Sven med 
sitt företag Seaside Trading AB. Liksom sin bror har Sven ett 
förflutet i skobranschen, speciellt båtskor, och intresset för 
båtar sammanförde honom år 2000 med en fransk tillverkare, 
Rhea. Sven blev förtjust i de charmiga och sjövärdiga båtarna 
och vill sätta upp en agentur i Sverige men varvet hade då inte 
kapacitet för export. Han fortsatte dock enträget att uppvakta 
det franska varvet och då de utökade sin produktion 2002 kunde 
Sven ta hem den första Rheabåten till Sverige. Den gjorde succé 

vid premiärvisningen på båtmässan i Göteborg våren -03. Sen 
dess har det rullat på med mycket positiva reportage i båtpress 
och nöjda kunder. Nu i sommar levereras den 20:e Rheabåten. 
Båtarna finns i storlekarna 650, 750, 750 Open, 850, 850 Open, 
900 samt 1100.

2005 förvärvade Sven Setterlinds Bageri och rustade upp det 
för fortsatt bruk som bageri samt ett kontor mot sjösidan och 
plats för demobåtar vid bryggan. När detta var klart flyttade han 

sitt tidigare kontor från Göteborg till 
Fjällbacka och blev helårsboende i 
f.d. sommarhuset i Kämpersvik.

Denna satsning har mottagits 
mycket väl av såväl företagare som 
Fjällbackabor.  

Förhoppningsvis blir det fler och 
fler sommarboende som blir helårs-
boende och driver sina företag med 
Fjällbacka som bas, endast en dryg 
timmes väg från Göteborg. n

Bröderna KG och Sven Bjerkander har genom att förvärva var sin ”anrik” fastighet i 
centrum i handling bidragit till en positiv utveckling av Fjällbackas centrum.

En ska va go ve sig,
så länge en har sig!

ett visdomsord av 
 ”Lôssbobocken”
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Mottagningen startades i maj 1974 av tandläkare 
Stig von Elern och han är fortfarande ansvarig för 
verksamheten. 1976 anslöt Rolf Klacker till mottag-
ningen för att efter 30 år i företaget den 15 mars i år 
pensionera sig. Han efterträds av Helena Håkansson 
som bosatt sig i Kämpersvik. Fortsatt kommer alltså 
mottagningen att bestå av tre tandläkare, förutom 
Stig och Helena finns ju sedan tidigare Stigs dotter 
Anna.

Glädjande är att tandhygienist Eva Broström flyttat 
tillbaka till Fjällbacka efter många år i Stockholm. Eva 
började sin odontologiska karriär då hon som elev i 
Tanumskolan gjorde sin PRAO hos Fjällbackatand-
läkarna. Nu har hon återvänt som välutbildad och 
erfaren tandhygienist.

Till verksamheten hör ett tandtekniskt laboratorium 
med två duktiga tandtekniker. Det är en stor fördel att 
ha labbet i egna lokaler då teknikerna kan se patienten 
och därför utforma nya tänder med större säkerhet 
beträffande färg och form.

Sedan några år tillbaka utförs fullständiga implan-
tatbehandlingar på praktiken. Oralkirurg Arne Tjern-
berg, tidigare verksam på NÄL, kommer ungefär 
var tredje vecka och opererar in titanskruvar som 
förankras i käkbenet. Bryggorna tillverkas av våra 
egna tekniker.

Förutom ovan nämnda arbetar också fyra sköterskor 
och receptionister i företaget. n

Vid en festlighet på skärtorsdagen tackade Stig von Elern sin kollega 
Rolf Klacker för trettio års gott samarbete. Foto:HS

Företagsnytt —  med Hans Schub

Bico 
Formplast AB
bygger ut igen. Nu för 
att ge plats åt lager. De 
tidigare 600 m2 blir nu 
totalt 1000 m2

Den som nyligen varit hos Fjällbackatandläkarna har noterat en del förändringar med 
ny handikappvänlig ingång och på insidan en rymlig entré. Men det har skett andra 
förändringar också.
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Bokrecension

Olycksfågeln
Camilla Läckberg
Bokförlaget Forum AB

Harriet, Ulla-Britt, Birgitta, Barbro och Ewa  
som grundade sin litteraturcirkel 1983

I sin nya bok Olycksfågeln tar Camilla Läckberg oss 
tillbaka till Fjällbacka och polisstationen i Tanums-
hede. Camilla skildrar på ett lättsamt och trovärdigt 
sätt vardagslivet med dess sociala vinklingar. Vi får 
återknyta bekantskapen med flera tidigare kända 
personer och deras familjer.

Spänningen byggs upp kring ett dödsfall som till 
början ser ut att vara en tragisk olycka men som visar 
sig vara ett svårlöst mord. Samtidigt förvandlas hela 
Tanum till en skådeplats för dokusåpan ”Fucking 
Tanum”.

Patrik Hedström får en ny kollega till hjälp i utred-
ningen – en kvinnlig polis som heter Hanna har flyttat 
till orten med sin man Lars som är psykolog.

Parallellt med utredningen får vi följa två barns 
funderingar där de sitter inlåsta i ett hus i skogen. 
Vilka är barnen? Pojken kallas för olycksfågeln.

Upplösningen på mordutredningen som svällt i 
omfång sker på ett oväntat sätt, som är ett känne-
tecken för Camilla Läckberg.

Intrigen är Camilla duktig på och hon har ett starkt 
berättardriv. Detta bidrar till att trots att somligt i his-
torien vid närmare eftertanke kanske är väl långsökt, 
känns det aldrig så under resans gång.

Camilla har utvecklat sin förmåga att skildra 
personerna på ett inlevelsefullt sätt och med stor 
psykologisk skärpa.

Aldrig tidigare har en nyutkommen bok haft en så 
lång väntelista på biblioteken i norra Bohuslän.

Slutet är en riktig ”cliffhanger” – författaren har 
redan uppslaget klart till nästa bok.

Med Olycksfågeln befäster Camilla Läckberg sin 
position som Sveriges nya deckardrottning.

Ni har kanske sett att det sitter ett nytt företagsnamn i fönst-
ren till Lisbeths butik? Systrarna står det sedan 1 april. Vilka 
då systrar, undrade jag och klev in.

Lisbeth Ekström tog över från AnneMaja Johansson 1989. Förra våren 
började Lisbeth fundera på att lämna över rörelsen för att kunna minska 
sin egen arbetsinsats. En av systrarna, Agneta ”På Kvarnen” Johansson, fick 
frågan men kände inte att hon kunde hoppa på detta ensam. Tanken på 
att driva eget mognade dock och sedan Agnetas syster Ingela Magnusson 
bestämt sig för ett kompanjonskap med Agneta gjorde de slag i saken. 
Den 1 april 2006 tillträdde de butiken.
Systrarna behåller samma service som tidigare avseende sömnad och lag-
ning av textilier, men har utökat sortimentet till att förutom gardintyger 
också omfatta flick- och damkläder samt handdukar, lakan, dukar och 
lite presentartiklar. Dock syntes inga motorcykelkläder i butiken, men 
det kanske kommer? n

I källaren på Sparbankshuset finns sedan i våras en butik. 
Amadeus Interiör heter den och är fylld med textilier och 
presentartiklar.

De två ägarna Lillemor Carlström och Kerstin Forssbaeck visar mig runt i 
den nyligen öppnade butiken. Rörelsen startade i Göteborg 1994 och blev 
också sommarbutik i Hamburgsund 1998. Nu bor båda ägarna permanent 
i kommunen vilket innebär att butiken är helårsöppen. I februari flyttade 
den från Hamburgsund till Fjällbacka.
Sortimentet består av hemtextilier med ateljé för sömnadsarbeten. Här 
finns också ett utbud av presentartiklar.

Vi önskar Lillemor och Kerstin lycka till! n
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Tetra Pak Inventing 50 år
Tetra Pak tillkännager betydande investeringar i samband 
med att man firar 50 år i Fjällbacka och 30 år i Hjørring. 

Byggnation av ny fabrik och inköp av maskiner

Tetra Pak Inventing tillkännagav 15 juni byggnationen av 
en ny fabrik och en betydande investering i nya maskiner 
med anledning av 50 års etablering i Fjällbacka och 30 år 
i Hjørring, Danmark.

Anläggningarna producerar förseglingsremsor, en 
nyckelkomponent i Tetra Paks aseptiska förpacknings-
system.

Den fortsatta tillväxten av Tetra Paks förpackningssys-
tem har inneburit ett ökat behov av förseglingsremsor. 
Detta har öppnat för nya möjligheter att expandera 
verksamheten. ”Det finns en växande konsumentmark-
nad i Asien och detta kommer leda till en expansion av 
vår verksamhet i Rayong Thailand under 2007” säger 
Tetra Paks vd Jens Tommernes.

Företaget har också anskaffat nya skärmaskiner värda 
två miljoner euros i Hjørring och Fjällbacka.

”Sealing Our Success”

Med temat för jubileumsfirandet, ”Sealing Our 
Success”, firar Tetra Pak Inventing inte enbart en 
signifikant milstolpe i företagets historia, utan även 
byggandet av en ny fabrik.

”Tillgängligheten och kvaliteten på Tetra Pak 
Inventings förseglingsremsor är avgörande för vår 
verksamhet och därför är det viktigt att ha fabriker 
på strategiska platser, så som vi nu har i Fjällbacka, 
Hjørring och Rayong” säger Jens.

”I det här firandet är målsättningen att framhäva 
vad våra anställdas insatser har betytt för vår 
framgångsrika verksamhet” tillägger Jens.

Utmärkelser har delats ut under evenemanget för 
att belöna högt presterande personal.

Utmärkelserna är ”Lifetime Award”, ”Team Achievement Award” 
och ”Service Award”.

Inventings historia

Genom åren har Tetra Pak Inventing bidragit till att skapa cirka 200 
arbetstillfällen i de kommuner där företaget finns; Tanums kommun 
och Hjørrings kommune.

1994 köpte Tetra Pak Järund Inventing. Företaget grundades av Harry 
Järund 1956 och hade då 10 anställda i Fjällbacka. Idag arbetar 92 
personer i företaget. 

I Hjørring började det med 5 anställda 1976 och nu har man 89 
anställda. En del av de anställda på båda platserna har tillhört perso-
nalstyrkan i mer än 35 år.
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Som ett av världens ledande företag inom livsmedels- 
och förpackningsindustrin återspeglar Tetra Paks motto 
”protects what´s good”™ filosofin bakom hur vi driver vår 
verksamhet i ambitionen att göra livsmedel säkra och 
tillgängliga, överallt. Med verksamhet i mer än 165 länder 
och med mer än 20.000 anställda strävar Tetra Pak efter 
att utöva ett ansvarsfullt ledarskap i näringslivet och ett 
hållbart synsätt på affärer. Vi har ett nära samarbete med 
våra leverantörer och kunder i deras skilda produktions- 
och förpackningslösningar för att kunna tillhandahålla 
anpassade, nyskapande och miljömässigt hållbara pro-
dukter till miljontals människor världen över.

Jens Tömmernes, Tetra Pak Inventing
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Eva Sundberg gick igenom sin fars, konstnären Carsten Hvistendals, gamla urklipp och hittade en artikel publicerad i Falköpings Tidning den 1 september 
1949 av signaturen ”Erge”. Hon tyckte den var ett härligt tidsdokument från de tidiga sommargästernas epok och från den poetiskt naturbeskrivande 
journalistiken. Vi håller med och tackar henne för att hon tänkte på Fjällbacka-Bladet.    Red

På kryss med postbåt i bohusarkipelag 1949
Julidagar vid havet. Blåa dagar, önskedagar 
med stiltje och dallrande värme. Sundet 
ligger blankt i morgonljus, utåt gattet mot 
öppna havet glittrar vattnet i svag krusning. 
Över strandängen spela lärkor i extatisk yra. 
Blommor lysa, geranium och ängsnejlika, 
trift och gulmåra. Men ängsmattan är inte 
lika praktfull som andra somrar. Torkan 
har tagit hårt. På de soligaste ställena är det 
brunbränt, som om eld hade gått fram. Över 
grå hällar välla gula sedumtuvor, men de små 
styvmorsviolerna, som bruka stå tätt, tätt 
mellan stenarna, finns där inte alls.

Vid bryggan väntar postbåten, klar för 
avfärd. Lådor med glänsande, nyfångad 
makrill ha nyss langats över från fiskebåten, 
uppe i backen kommer fru Andersson, post-
budet, med postväska och andra grunkor. 
Båtföraren, som är hennes make, trimmar 
motorn. Och så knattra vi ut, båten skär en 
strimma i det blanka vattnet, hus och fält 
och klippor glida förbi.

Mellan branta stup, som skimra i grått, lila, 
och rosa står havet knallblått, längre ut mot 
horisonten ljust glittrande. Solen slår gnistor 
i vattnet. Trutar hålla utkik högst på skären, 
måsar glimma vita mot blå rymd, singla i 
glidflykt mot vattenbrynet.

Det är livlig trafik till havs. Småsnipor, 
trygga, breda kosterbåtar, en och annan 
glänsande mahognyracer, som plöjer skum-
fåra. Tre kuttrar stäva norröver i linje, 
smäckra båtar med norsk flagg. En lätt bris 
spänner seglen.

Bohusarkipelagen är inte bara sterila granit-
klippor. Bakom deras skrovliga värn gömma 
sig oaser med lummiga träd, grönt gräs, små 
vita hus med täppor omkring, röda sjöbodar. 
Bortom nästa hörn en inbjudande badvik 
med sandstrand.

Längre ut i havsbandet locka andra öar, öde 
öar med sjöfågelsskri och urtidsstämning, 
med vilda ättestup över smaragdgrönt vatten 
med jättegrytor och orörda grässlänter. Där 
blomma i avskild ro ostronört, strandärt, 
strandvallmo och marrisp, rara örter, som 
man inte bryter, bara beskådar med andakt. 

Ditut går seglatsen en annan dag. Men nu är 
det inomskärs, nu är det postbåten, och den 
pilar direkt mot bryggan i Fjällbacka. 

Det är gassigt på de smala gatorna mellan 
hus, som kura ängsligt inkrupna rakt 
under överhängande klippmassiv. I den 
lilla konditoriträdgården vid busstorget 
bränna stolarna glödande solheta, och heta 
är också mazarinerna, just komna ur ugnen. 
Så måste man ut i butiker. Stockholmare 
och göteborgare, vana att kritiskt och kräset 
välja och vraka på NK och Ferd. Lundqvist, 
störta sig som ivriga köplystna barn över 
småbodars varjehanda. Falla för decimeter-
långa, finsnidade segelbåtar, för preparerade 
sjöstjärnor, bårdade bohusförklän och vid-
brättade solhattar.

Fru Andersson går i affären hon också, men 
hennes rond är mera matnyttig. Hon har 

långa listor på saker. Vad busschauffören är 
för isolerad landsbygd, det är postbudet för 
skärgården, en ”tänkande sjöbrevbärare”, 
som klarar livsmedesleveranser och bud-
skickning av alla de slag. Hur skulle öarnas 
sommargäster med egna hushåll kunna 
existera utan en fru-Andersson-som-ordnar-
allt! På båtdäcket tornar det upp sig: påsar 
och paket, kartonger och korgar, lådor och 
mjölkkrukor. Alla med adresser och siffror. 
Vant, metodiskt bringar fru Andersson reda 
i pinalerna och stuvar ner dem i ruffen.

– Ska vi inte hjälpa till med langningen?
– Tack, men jag gör’et nog helst själv, jag vill 
veta, hur jag har’et.

Så knattra vi ut igen, nu för att börja den rik-
tiga rundgången bland öarna. Fru Anders-
son känner precis var ö, var brygga. Och på 
var ö, var brygga känner man fru Andersson. 

Ester och Tage Andersson lämnar varor till The Svedberg på Fläskö i början av 1940-talet.  
Foto troligen Ingrid Svedberg.
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Lugnt och målmedvetet sorterar hon upp 
och placerar på rätt plats limpor och tårtor, 
falukorv och jordgubbar, ost och medicin. 
Inte alltid ha vi tid att lägga till. Båtföra-
ren vet att skickligt manövrera farkosten 
precis så, att makan med van armrörelse 
kan ställa mjölkkrukan i dess bås ytterst på 
bryggkanten, sätta kakkartongen bredvid 
och lägga posten i lådan. Var och en får sitt, 
direktörns och tandläkarns, ingenjörns och 
majorns, doktorns och professorns. Oftast är 
det folk nere och möter. Tjänstvilliga små-
pojkar, brun-stekta najader i bikini, fruar i 
glatt brokiga strandrockar. Fru Andersson 
är efterlängtad. 

– Jo snälla fru Andersson, kan fru Andersson 
tänka sig vad slaktarn skickade i stället för 
kalvköttet jag beställde till söndan? Bräck-
korv, fru Andersson, bräckkorv, och vi som 
hade gäster till middan! Vill fru Andersson 
vara snäll och säja åt dom att inte göra så 
där mer.

– Kära fru Andersson, hör efter om det 
inte går att få några smultron ute på nån 
av öarna. Och så ville min man så gärna ha 
ett bankärende uträttat. Här är bankboken. 
Och så var det en check ...

– Rara fru Andersson, lilla Eva ville så gärna 
ha en hink och en spade, om fru Andersson 
skulle vilja... Åsså en målarbok, inskjuter 
lilla Eva ivrigt.
Fru Andersson registrerar smultron, hink 
och spade, målarbok och bankbok inne i 
respektive hjärnfack, lämnar ut paket, tar 
paket, lämnar pengar, tar pengar, växlar 
pengar, noterar, tar emot postanvisningar 
och checker. Och flikar alltemellan in ett 
skämtsamt ord.

Det går en man på en brygga. Han har sjö-
manssvaj i gången, han är naken till midjan, 
tatueringarna teckna ett tätt blått mönster på 
mörkbrun hud av hjärtan och pilar, ankare 
och kvinnofigurer.

Det står en annan man på en annan strand. 
Han är svartbrun, svartmuskig och skäg-
gig, har bara simbyxor på sig, kunde gott 
vara en havajiman på en havajistrand. Men 
hans stockholmsaccent är omisskännlig, när 
han frågar om pannåerna är med. Konst-
när alltså. Det finns gott om konstnärer i 
sommar-Bohuslän. Och gott om motiv.

– Inget brev i dag? Det är en mörklockig ung 
flicka i shorts och solsnibb som frågar.

– Inga brev är goda brev, tröstar fru Anders-
son och langar iland en tidning. Den unga 
damen ser mäkta besviken ut, vecklar 
likgiltigt upp sin tidning. Och si där, faller 
inte därur ett brev! Brevet med stort B, det 
skvallrar hennes glädjestrålande min om. 
Den gången var fru Andersson postillon 
d’amour, det är visst.
Valö, Hjärterö, Gåsö, Kalvö, Fläskö, Dyngö 
... vi räkna till 17 bryggor, innan vi slutligen 
nå hemön. Och även där är fru Andersson 
budbärare. En av sommargästerna ska ha 
födelsedagsrep i morn och det kan inte 
gå av för mindre än sju sorters kakor och 
mockatårta. Fru Andersson vet, vilka sorter 
som är bäst...

Kvällen blir overkligt vacker. Klipporna 
tändas flamröda i solbärgningen. Slockna, 
mörkna, stå i svart, sällsamt mönstrad 
silhuett mot glasklar natthimmel. Luften 
är ljum, havet vilar stilla, skimrar i blek 
opal. Ur mörk klyftas djup väller ljus, väller 
högre och högre som silverdryck ur ymnig-
hetshorn. Det är månen, över mörkblankt 
sund brinner Venus, österstjärnan genom 
julikvällen. n

Tage Andersson, Kerstin Hvistendahl och Ester Andersson på Fläskö 1950. Mannen till vänster okänd. Foto Carsten Hvistendahl.



Förslaget visar 3 oregelbundna huskroppar som 
formar sig kring en handels- och bostadsgård.

Fastighetsägarnas ambition är att skapa ett 
åretruntcentrum för butiker och bostäder som 
förenar Fjällbackas sommar- och åretruntcen-
trum. 

Fastigheten ligger i skiftet mellan den tradi-
tionella kustbebyggelsen i väster och den mer 
blandade bebyggelsen i öster. Där bebyggelsen 
är en blandning av trädgårdsstad (villor) och 
några funkishus som Gröna Lid, Fjällbacka färgaf-
fär och gamla posthuset. Vandrarhemmet intill, 
tidigare ålderdomshem, är i gedigen putsarki-
tektur från 50-talet.

Föreslagna byggnader är med sina 2 våningar 
höjdmässigt anpassade till angränsande hus.

Den västra byggnaden har fått ett resligare 
fasadparti som fond mot galärbacken. Den innan- 
förliggande lokalen, plan 1 trappa, kan hysa en 
öppen och allmän verksamhet.

Kvarteret innehåller 1000 kvm butiksyta i bot-
tenvåningen och cirka 15 till 20 lägenheter i plan 
1 trappa. Lägenhetsytorna varierar från 55 till 90 
kvm och planeras för hyresrätt. 

Butikerna ligger med entréer mot Allégatan och 
Falkenvägen. Butiksytan är flexibel och ren för att 
klara krav på ytor, indelningar, lager, inlastning 
mm. Idén är att ge plats åt ett flertal butiker som 
stärker varandra. 

Vad är på gång med
F.d. Olofssons Järnhandel
Vi lät arkitekten Stefan Werner presentera idén
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Bostäderna nås genom ett höjt entrédäck dit solen når. En 
ursparing i trädäckets mitt ger plats åt en miniskog. Under 
bostadslängan vid Allégatan finns plats för 25 till 30 bilar i 
garage.

Lägenheterna har balkong och fönster mot minst 2 väder-
streck. 

Den invändiga rumshöjden på 3 meter parat med stora 
glasöppningar ger lägenheterna ateljékaraktär. 

Förslaget vill ange en byggnation som gör ett rejält nedslag 
med en effektiv centrumvolym i två plan. Ett köpmanshus 
och ett nav i kustsamhället som tar plats, är lite stolt och 
egensinnigt. 

Husens skala, proportion, material och kulör har ursprung 
i kustsamhället. Stora glaspartier, effektiv planlösning och 
hög teknisk standard talar om att byggnaderna vill vara nya 
och attrahera köpkraft och hyresgäster.

Trä av grov dimension skall exponeras i konsoler, takut-
språng, strävpelare och panel. Tillsammans med luckor och 
spaljéer på skenor bildas skuggor och djup.

Inga utmålade detaljer utan matt slamfärg, kanske ockra, 
på hela bygget.

Pulpettak har valts för att släppa fram ljus och västersol 
till gården och passa den oregelbundna planformen. Plan-
formen låter husen följa gatan. Den ger också smäckra 
gavelmått och siktaxlar till gården.

Den befintliga byggnaden, uppförd på 1850-talet av 2 flyt-
tade hemman, går att renovera till kostnad av motsvarande 
ny byggnad. Utgångspunkten från början var att bevara 
och bygga till. Krav på invändig takhöjd (2, 7m) och stora 
ytor med samma golvnivå gör att byggnaden är svår att 
bibehålla. Nyttjande av plan 1 trappa är begränsat under 
snedtak. 

Förslaget har visats för ordföranden i byggnadsnämnden, 
stadsarkitekten och Bohuslänsmuseum och skall nu ligga 
till grund för detaljplan. Underhand kommer byggnadernas 
utformning att utvecklas och preciseras i takt med synpunk-
ter från remissinstanser, butikshyresgäster m fl.  n 

Exteriören är kommersiell på 
bottenvåningen med stora sam-
lade glasytor omgivna av hela 
plankpartier i matt slamfärg.

Overplanets fasad skall präglas av nytänkande i komposition och format. Den resliga höjden kombineras av glas och rörliga delar, luckor och 
spaljéer på skenor. Exteriören och interiören kan varieras beroende på väderlek, dager och sinnesstämmning.
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I REPRIS
Sex sidor tjockt var det första numret av Fjällbacka-Bladet, det som utkom i december 1956. En halv sida av det hade 
vinjetten Familjenytt och vände sig uttryckligen till fjällbackabor i förskingringen. Nu 50 år senare gör vi 36-sidiga 
nummer i fyrfärgstryck men informerar fortfarande om familjenytt och skriver Legala notiser. Över huvud taget kan 
man påstå att tidskriftens tidiga koncept har visat sig vara bra tänkt – en tidskrift för bygdens folk och för sommar-
gäster om näringarna, kulturen och samhällets traditioner såväl som om dess förändringar. Stort och smått och lokala 
perspektiv också på det som kommer utifrån; varken trångsynt eller övermaga och med respekt för skilda intressen 
och behov. Tidskriftens redaktionskommittéer genom åren har inte betraktat Fjällbacka vare sig som ett reservat där 
tiden står stilla eller som en historielös plats för de som följer sista skriken. 

Till detta jubileumsnummer har vi valt ut ett antal artiklar som speglar mångfalden i tidskriften. Där finns bara alltför 
mycket att välja mellan och vi har därför med ett undantag begränsat urvalet till texter ur de första 15 årens utgivning. 
Skribenterna är både sådana som under de aktuella åren regelbundet medverkat i bladet och sådana som gjort enstaka 
gästspel i spalterna. Den som bläddrar i årgångarna kommer att finna andra lika tänkvärda och informativa bidrag.

Tomas Forser

Ingrid Bergman på sin semesterö?
Lördagen den 8 mars fick vi fint främ-
mande i Fjällbacka. Vår världsberömda 
filmstjärna Ingrid Bergman kom den dagen 
på besök tillsammans med teaterförläg-
gare Lars Schmidt. Medan hela Sveriges 
journalistkår och tidningsfotografer var 
på jakt efter paret, passade dessa på att i 
lugn och ro studera Fjällbackas skärgård 
ombord på fisketrålaren ”Sally”. För att 
inget oförutsett skulle inträffa, hade Uno 
Nordberg mönstrat full besättning med 
extra förstärkning av Vicke Widelius. 
Färden gick närmast till en av skärgårdens 
vackraste öar, nämligen Dannholmen, som 
ägs av Lars Schmidt. Även om vädret var 
kyligt, så var dagen ganska vacker, och med 
lite fantasi kunde nog fru Bergman bilda sig 
en uppfattning om, hur härligt det kan vara 
där ute i havsbandet på sommaren. Enligt 
”gastarna” ombord tycktes Ingrid också ha 
varit förtjust i ön, så om ryktet talar sant, 
finns det all anledning förmoda, att vi får 
se henne igen i sommar.

När ”Sally” återkom till bryggan i Fjäll-
backa, hade nyheten spritt sig och det var 
kanske inte så underligt, att det samlats en 
hel del folk, som gärna ville ta sig en ”titt” 
på Ingrid och på Lars också för den delen. 
Båda är ju i dessa dagar förstasides stoff i 
alla tidningar. Flera ungdomar var ange-
lägna om autografer, men man visste inte 
om man vågade besvära härom. Det hela 
avgjordes genom att en liten knatte på 6 

år stegade fram och bad snällt, och honom 
kunde Ingrid Bergman inte motstå. Isen var 
bruten och ungdomen fick autografer till 
höger och vänster. När detta var klart åkte 
de båda iväg igen och besöket i Fjällbacka 
var ett avslutat kapitel. Men som sagt, vi 
hoppas på återseende i sommar.

Algot Torewi

PS. Redan på Pingstdagen återsåg Ingrid 
Bergman och Lars Schmidt Fjällbacka 
och Dannholmen för att inspektera 
omändringarna på ön. Enligt GT var det 
en ”leende filmstjärna glad över fridfullt 
besök”. Denna gång var det Alex Backman, 
som körde dem ut med sin motorbåt.

Red.
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Med stor glädje hälsar vi Morgan Engström 
välkommen som medarbetare i Fjällbacka-
Bladet. Många av våra läsare känner till 
honom och vet, hur tappert han fogat sig i 
sitt livsöde, att vara drabbad av svår cerebral 
pares. Bakom hans plågade yttre döljer sig den 
starka vilja, som hjälpt honom att acceptera 
sitt liv och känna sig nöjd med sin tillvaro. I 
artikeln här nedan talar han om »mitt kära 
skriftställe». Han översätter nämligen böcker, 
skriver på en novellsamling och medarbetar i 
tidningar och tidskrifter. Morgan Engström 
har gjort en stor insats, inte minst för sina 
CP-kamrater i vårt land, både genom ett 
författarskap och genom sin okuvliga viljekraft 
i kampen mot sitt handikapp.

Fjällbacka – ett sammansatt namn av fjäll 
och backar. Ett typiskt namn för en plats 
som Fjällbacka, där fjäll och backar bildar 
själva samhället.

Som en liten handicapad parvel på en 
fyra-fem år kom jag till Fjällbacka från en 
storstad. Jag fick många goda vänner och 
kamrater. Kamrater som tog mig med ut i 
båtar och på bryggor. Jag minns särskilt en 
gammal roddbåt, som hade det klingande 
namnet »Pålle». I den höll vi till för det 
mesta. I den satt jag på botten eller stod på 
knä och hade huvudet ovan relingen, medan 
en halvvuxen flicka höll mig i ryggen. I 
händerna hade jag en meta, med vilken jag 
fiskade krabbor liksom de andra barnen. 
När vi inte var i båten, lekte vi på någon 
av de gröna backarna. Jag var inte längre 
handicapad, ty de större barnen gjorde allt 
vad de kunde för att jag skulle få vara med i 
deras lekar. O, vad det var ljuvligt!

Men när semestern var slut, var ljuvligheten 
också slut. Jag grät bittert många gånger 
och bad mina föräldrar att få stanna kvar 
hos Anna och Maj och Arne. Men det 
hjälpte inte – de ville inte lämna mig kvar. 
Det var hemskt, ty jag visste, vad som 
väntade mig: att sitta inne hela dagarna, 
då ingen hade tid att gå ut med mig. Kom 
jag ut på gatan någon gång, blev jag utsatt 
för nyfikna blickar och närgångna frågor. 
Sådant förekom aldrig här i Fjällbacka, ty 
här visste alla, vem jag var och vad som fat-

Fjällbacka – mitt paradis

I REPRIS – Tidigare publicerad i nummer 5 • December 1958

tades mig. Den första morgonen jag vaknade 
i storstaden och såg de grå stenhusväggarna 
utanför, grät jag bittert av längtan tillbaka 
till Fjällbacka. För att lindra min längtan 
till sjön och båtarna, tog min mor in en stor 
balja med vatten och satte vid sängen. Då 
var det, som om jag åter låg med huvudet 
utanför relingen och såg ned mot sjöbotten. 
Jag förflyttade mig då med fantasins hjälp 
tillbaka till Fjällbacka.

Några år senare, det var på våren 1927, flyt-
tade jag och mina föräldrar för gott till Fjäll-
backa. Till obeskrivlig glädje för mig! Det 
hem, som jag här har fått, skiljer sig väl inte 
så mycket från andra hem. Men jag tror, att 
den handicapade fäster sig mer vid sitt hem 
än vad den friske gör. Han tvingas att leva ett 
innerligare liv. Varje sak och ting blir liksom 
en del av honom själv. Han skaffar sig vissa 
hjälpmedel och måste därför inreda sitt hem, 
så att han kan använda dessa hjälpmedel. Ja, 
det är många ting, som bidrar till att mitt 
hem har blivit mig mycket kärt.

Här i Fjällbacka har jag också fått verkligt 
goda kamrater och vänner, sådana som för-
står mig helt och fullt och som därför gör 
allt för att underlätta den börda, som jag har 
fått att bära... Ack, vilken stor tacksamhet 
jag känner härför! Med deras uppmuntran 
och stöd i förening med mina föräldrars 
kärleksfulla omvårdnad har jag bedrivit ett 
studiearbete per korrespondens, som satt 
mig i stånd att utföra skrivarbete för ett 
statligt forskningsinstitut. Vid sidan av detta 
har jag mitt kära skriftställe. Jag känner mig 
därför trots mitt handicap som en nyttig 
medborgare. Jag är nöjd med mitt liv.

Fjällbacka – mitt paradis. Varför? Jo, därför 
att jag här har funnit och upplevat så mycket 
vackert. Här bland de grå bergen finns det 
tid att tänka och reflektera. Här vilar still-
heten och friden. Ett paradis för den som 
känner sin kallelse att försöka uppenbara 
för människorna livets sanna skönhet och 
rikedom. Det är så många, som jagas av 
tidens flykt och sin egen själviskhet. De vill 
få se och uppleva så mycket som möjligt. 
Men är ändå så missnöjda. De ger sig inte 
tid att tänka och reflektera. Men det har den 

handicapade tid att göra. Därför tror jag han 
har mycket att ge den icke handicapade, 
trots att den förres liv kan synas fattigt i 
yttre mening.

Ett paradis kan vara omramat av en kal och 
skrovlig mur. Så är det med Fjällbacka. Det 
är omramat av höga, kala fjäll men mellan 
dessa fjäll utbreder sig ett paradis, som 
bjuder till meditation och vila för den jäk-
tade nutidsmänniskan. Sådant är Fjällbacka 
– mitt paradis.

Morgan Engström
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För hundra år sen företog två engelska 
damer, Emely och Helen Lowe, på egen 
hand en sommarresa till Norge via konti-
nenten, Danmark och Sverige. På hösten 
vände de åter och tog då landsvägen från 
Svinesund till Strömstad, där de en stormig 
dag gick ombord på ångaren Halland för 
att utmed kusten ta sig ner till Köpen-
hamn. Under färden övernattade de i 
Fjällbacka.

Systrarna Lowe har skildrat sin färd 
i en bok ”Unprotected Females in 
Norway or the pleasantest way of 
travelling there passing through 
Denmark and Sweden. With Scan-
dinavien sketches from nature.” 
Boken, tryckt i London 1857, har 
kommit till min kännedom genom 
förmedling av landshövding Per 
Nyström, som vid ett besök i den 
engelska huvudstaden fann den vid 
en av sina ronder till antikvariaten. 
Efter ett exemplar i Göteborgs stads-
bibliotek – detta har färglagda bilder 
– har jag översatt nedanstående 
utdrag, som kan vara av intresse för 
Fjällbackabladets läsare.

Resenärerna berättar hur de vid 
avresan från Strömstad hoppats på 
”en lugn färd inne i skyddade fjor-
dar, behagligt utsträckta i hytterna.” 
Men det blev annat av. Passagen 
Dover-Calais är, tycker de, ”smooth sai-
ling” jämfört med att färdas utmed denna 
”excentriska kust.” Så skildras sjösjukans 
vedervärdigheter, hur fartyget ibland 
tvingas att ankra upp och hur man äntligen 
låter ankaret gå i Fjällbackafjorden.

”De otåliga passagerarna rusade iland och 
bedyrade, att de skulle fortsätta resan land-
vägen, något som de skulle finna ganska 
svårt, enär skjutstationerna arbetade så 
långsamt här utmed kusten. Jag rekom-
menderar resenären att lämna ångbåten 
här, i ”Fyellebacker”, och skicka ”Forbud” 
till skjutsstationerna ända till Vänersborg 
(en lång eller två korta dagsresor) nära 
fallen vid Trollhättan som han kan besöka 
och sedan fortsätta till Göteborg på den 

Engelska damer på besök

mest märkliga delen av Göta kanal. Det 
finns en utmärkt gästgivargård i Fjällbacka, 
en riktig heder för Sverige, vartill kommer 
att orten själv och dess grannskap äro så 
intressanta, att en dag går alltför snabbt, 
till och med om man blir tvungen att 
tillbringa den här.

De små rödfärgade stugorna, nätta och 
prydliga, byggda som fågelbon på klippan, 
vinkade till oss att landa, vilket krävde stor 

ansträngning. Men det var hög tid att göra 
det, för hela lasten, nöjda och icke nöjda, 
hade funnit tröst i ”Finkel” och kunde icke 
reda sig själva. Och så, eskorterade av den 
ende nyktre, en gentlemannamässig man 
som var perfekt i engelska, fördes vi till 
land i en liten båt och tog oss upp klipp-
avsats efter klippavsats, då vi hörde ett rop 
och såg att en av sällskapet som var bosatt 
här hade kommit iland och nu yrkade 
på att få visa oss någon gästfrihet. Detta 
avböjde vi ödmjukast i beaktande av hans 
något beskänkta tillstånd. Men han var så 
roande enträgen, och vår ledsagare sade att 
det inte var något ont i honom, att vi följde 
med till hans lilla stuga, byggd på en klipp-
avsats och omgiven av en liten täppa – det 
vanliga slaget av bostad för handlande 

som bor utmed kusten och handlar med 
torkad fisk. Han frågade om vi inte ville ha 
portvin, vilket vi avböjde. Då förnyade han 
sitt erbjudande mera högljutt och åtskiljt 
av gymnastiska rörelser – en ypperlig 
studie för en komiker. Nu beslutade vi 
oss för att gå och lämna vår stadige man 
efter oss, om han ville stanna kvar. Men i 
en halvöppen dörr visade sig hustrun och 
svärmodern, vilket genast förklarade varför 
det inte blev något portvin. Vår gentleman 
slog till en brådstörtad reträtt, och värden 
följde med till gästgivargården, där han 
beställde in en butelj. När man såg hans 
tillstånd, gav man honom klokt nog en 
flaska av sämsta sorten. Han fuktade sig 
själv med några glas och anmodade oss 
att skåla. Den intelligente resenären fick 
en ypperlig bild av en godmodig berusad 
svensk och fick se en av följderna av att 

segla i stormigt väder. Vilken skillnad 
mot det nyktra tillstånd som rådde 
vid vår utresa! Stormar hava olika 
fysionomier i Sverige, och denna var 
den druckna typen. Nästa morgon 
var det strålande sol men det blåste 
hårt, ett prövande väder. Det gjorde 
dock havet till ett lysande skådespel. 
Vi bestego det branta berget ovanför 
byn och såg den förfärliga kusten, 
kilometer efter kilometer piskad av 
ofantliga vita vågor på ett hav av dju-
paste blått, medan i fjärran berg efter 
berg, skär efter skär, vart och ett i sin 
egen isolering, steg upp mot hori-
sonten med oceanen brusande, virv-
lande och vältrande ibland dem, en 
kokande massa under oss, utom där 
den fruktade Soten förrädiskt dolde 
sina undervattensklippor. Fastlandet 
var praktfullt utformat – storslaget 
och fantastiskt. Särskilt en klyfta här 
nära vid var så trång, att man måste 

gå in i den på tvären, och treva sig stigen 
fram mellan två höga klippväggar, vägledd 
endast av en liten skymt av ljus och hav åt 
ena hållet och åt det andra en vy av det lilla 
samhället som genom en kikare. I mitten, 
så högt man kunde lyfta ögonen, var ett 
stort hjärtformat klippblock upphängt 
mellan klyftans väggar. Det gjorde ett 
förkrossande intryck på oss därunder. En 
sägen var förbunden med detta stenhjärta 
och dess upphöjda läge.

Ett troll förälskade sig i en skön nordisk 
sjöjungfru. Att nalkas klippblocket, där 
hon satt och sjöng så ljuvligt, var döden, 
att vara borta från henne var också döden. 
Stackars troll! Huru, sorgligt för dig att 
betrakta henne på avstånd utan att våga 
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röra dig varken framåt eller bakåt tills du 
slutligen, fastän du var så mäktig, tynade 
bort och ditt trogna hjärta blev förstenat. 
Trollkamraterna satte upp det där det 
kunde bli ett varaktigt tecken på att även 
jättar kunna överväldigas av kärleken.

Gälla visslingar från ångbåten återkallade 
oss från dessa tilltalande funderingar till 
tanken på att det finns en sjukdom nästan 
lika svår som kärlek. Och med något av 
samma känsla, som ett barn hyser, när 
det skall till tandläkaren, måste vi skynda 
ombord. Ty fastän vinden var starkare än 
någonsin, var den nu förlig, och kaptenen 
ämnade omedelbart draga nytta av den för 
de av sjömännen så fruktade milen över 
Sotefjorden. Och den lilla ångbåten gjorde 
det bra, fastän den ständigt överspolades 
av vågorna. Vi passerade strandade fartyg 
och undervattensskär. Vi klängde oss fast 
i tågvirket och kunde knappt fatta fasorna 
av en skandinavisk storm. I en sådan mötas 
hav och land i dödlig tävlan som om ocea-
nen, hävdande sin rätt, gärna skulle vilja 
tillintetgöra klipporna, vilka, med förakt 
för de regler som gäller för andra kuster, 
ensamma hålla ut och trotsa honom i 
själva centrum av hans rike, medan å andra 
sidan landet med harm avvisar oceanens 
anspråk på att tränga in till dess hjärta och 
placerar djärva utposter, vilka riktar sina 
granitsidor mot dess yttersta raseri. Och 
ändå var detta samma farled som vi hade 
följt på sommaren, då hav och land logo 
helt älskvärt, helt nöjda med varandra. 
Kan det finnas någon mera slående kon-
trast mellan ”krig och fred”  än den som 
elementen uppvisar?

Vid de små badorterna voro sommargäs-
terna nu ersatta av sjömän, som kommo 
ner för att se huru vårt fartyg kämpade sig 
förbi. Hindrade av vågorna men pådrivna 
av vinden nådde vi Göteborgs hamn 
klockan tio på kvällen, så uttröttade att vi 
med knapp nöd kunde kravla oss iland. 
Det som varit en angenäm sommarresa 
om åtta timmar hade nu tagit oss två hela 
dagar och en del av en natt. Kaptenen förde 
dock fram både fartyg och passagerare 
oskadda. Kunde vår dumdristighet att 
fortsätta färden dagen innan hava slutat 
mera tillfredsställande?”

Har någon av Fjällbackabladets läsare hört 
ovan relaterade sägen om trollets hjärta 
eller någon annan till Kungsklyftan knuten 
sägen är jag tacksam för ett meddelande.

Sverker Stubelius

Det är om drömmebänken jag talar.

Ofta – som nu – kan jag inte rätt väl erinra 
mig i detalj de topografiska omständighe-
terna. Inte på millimetern. Men fullt ut 
och tydligt hur den kändes i baken när 
man satt på den med blöta badbrallor. Små 
stingsliga fläckar av avflagnad färg fäste sig 
på ens fuktiga skinkor.

När man reste sig försökte man fläkta av 
flagorna åt barnbassängen till.

Sen dess känns det alltid så när jag har tittat 
för länge och egocentriskt in i mig själv: 
som om jag borde vispa bort lite krafs och 
låta det flimsa med åt vindens håll.

För att bli presentabel igen.

Men nu är det om drömmebänken jag 
talar.

Från den hade man kyrkan rakt fram om 
Veddeberget i högerkant. Och man satt på 
Badhusets nock mot samhället under en 
enorm urtavla för kappseglingsstart.

Det skedde alltid så dags att nästan ingen 
annan var kvar för bads skull. Över byn 
låg en doft av dillkokte nypotäter eller 
söt makrillsoppe. (Jämförd med den är 
Marseilles bouillabaisse bara tillgörsel.) 
Och så drömde man, ibland runda, ibland 
lite rastlösa skolpojksdrömmar om Verket 
Som Förestod, om sånt som skulle uträttas. 
Dagdrömmar, alldeles inte fasta i formen, 
högst abstrakta, mest lika känslor som drog 
förbi som snabba göddstim. Vad sittaren 
därvid ältade var väl ett behov av uttryck 
som bodde i honom men som han inte 
kände vid namn själv.

Och med ögon som inte såg såg han Kickie 
Sanne komma ner och mata havstruten 
som hette Pålle.

Såg hur Ragnar Setterlind svalkade sig nere 
på sin brygga. Veje-Verner på väg med 
sågen mot Planarne för att rusta till basar. 
Tänkte lite obestämt på hur kyrkoherden 
frustade när han – den ende badhusbesö-
karen så dags – frestade ett middagsdopp 
efter kyrkoboksdag.

Kände dofterna. Jasmin visst. Och hästlort. 
Träffar den doften någon sällsynt gång 
näsan nuförtiden, blir man plötsligt så där 
trettonårs igen.

Hörde dragspelstoner från norska jakter: 
som hade seglats dit av karlfolk i vita byxor 
och med Frejas selskapssjokolade som vän-
gåvor till infödingskvinnorna.

Hörde på långt håll Johan Mjölner ropa 
vänligt dundrande åt en badgästkvinna i 
en berså att det var hauevär i dag.

Såg utlottningsbåten ristas lite i av Dorics 
svallvatten när hon tog in sista dagslasset 
från Porsholmen.

Då. Drömde man nånstans långt nere i sig. 
Om ting som skulle uträttas.

Och därför, min läsare, händer det ofta 
när jag numera tvingar mig sitta ner till 
tvångsdrömmar, uttryck som måste finnas 
för jobbs skull, att jag utan att bruka ögon 
kan se det där framför mig igen. Både 
dem som finns och dem som förts undan i 
kistor, köpta hos morfars efterträdare som 
kistagent.

Ser dem med hjärtat. Jodå. Men med skin-
net också. Näsans slemhinnor.

Det hänger fast i ögonfransarna.

Är att höra som sången i en snäcka.

Badhusnock
Med hjärtlig hälsning från

Åke Falck.

I REPRIS – Tidigare publicerad i nummer 11 • December 1961
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I REPRIS – Tidigare publicerad i nummer 18 • Juni 1965

Den åsyftade 98-åringen är Väderöbods 
gamla fyr, belägen 16 km VSV om Fjäll-
backa. Sedan nu Ursholmens fyrplats har 
avbemannats är det ingen tvekan om att 
så länge vi är kvar här är Väderöbod den 
västligaste av Sveriges bemannade fyrar. 
Ett rekord till har vi, Väderöbod har enligt 
meteorologisk statistik det flesta antal årliga 
soltimmar i landet.

Fyren byggdes år 1867. Konstruktör var 
dåvarande fyringenjören von Heidenstam. 
Det blev en helt ny fyrtyp, en järnkonstruk-
tion. Tidigare fyrbyggnader var murade av 
sten med murar upp till en meter tjocka. 
På västkusten uppfördes tre sådana nya 
fyrar nämligen: Pater-Noster, Måseskär 
och Väderöbod.

Den första fyrmästaren på Väderöbods 
fyrplats var Söderberg åren 1867-1874, 
därefter följde fram till idag: M. E. 
Lindgren 1874-1889, H. P. Alexan-
dersson 1889-1910, J. E. Uhrberg 
1910-1917, G. A. Hult 1917-1926, Th. 
Waldner 1926-1935, R. Hållberg 1935-
1936, E. G. Helldner 1936-1941, A. F. 
Waldner 1941-1944, O. Kalrdén 1944-
1947, K. Karlsson 1947-1956, I. Kyhl-
berg 1957-1963, J. O. Fjällström 1963-
1965. Dessutom har det under årens 
lopp förekommit en hel del vikariat. 
Särskilt under andra världskriget var 
det vanligt att fyrmästare var uttagna 
för andra uppdrag exempelvis som 
förmän på signalstationer.

Under föregående år byggdes här en 
ny fyr c:a 150 m. väster om den gamla. Den 
nya fyren, som är av en helt annan typ än 
den gamla, är gjuten i armerad betong. 
Höjden över havet är densamma som 
tidigare. Genom elektrifieringen är dock 
ljusstyrkan betydligt kraftigare. Den nya 
fyren är ett fullkomligt tekniskt underverk. 
I stället för de gamla luxlampan är det nu 
elektriciteten som består ljuskällan. Skulle 
av någon anledning en lampa slockna 
träder automatiskt en annan i funktion. 
Hela det nya fyrtornet är fullt med appa-
ratur, transformatorer, kontrollpaneler, 
ledningar, dimdetektorer för mistsignale-
ringen, fotocell för fyrljuset, agaaggregat 

En 98-åring som slutat
m.m. Elströmmen kommer med kabel från 
land. Skulle strömavbrott uppstå finnes 
reservaggregat, bestående av två dieselmo-
torer på Väderöarna som automatiskt träder 
i funktion. För den händelse att även dessa 
skulle strejka finnes i fyren på Väderöbod 
ett agareservaggregat.

Även den nyinstallerade mistsignalanlägg-
ningen sköter sig nu helt automatiskt.

Den nya fyren tändes den 11 dec. 1964. 
Mistsignalanläggningen automatiserades 
den 11 april i år. Samtidigt med att den nya 
fyren tändes ändrades också fyrkaraktären. 
Från att tidigare visat ljus, växelvis vitt och 
rött, i 8 sek. samt mörk i 22 sek. visar den nu 
en blänk var 8 sek. Vidare är den skärmad 
så att den visar vitt sken från 331 till 145,5 
grader, rött sken från 145,5 till 229 grader 

kusten blir det många gånger mycket stora 
avstånd mellan bevakningsplatserna. Kan 
det vara klokt både ur sjöräddnings- och 
andra synpunkter.

Här har fyrpersonalen och deras familjer 
framlevt sitt dagliga liv under goda som 
dåliga tider, under storm och stiltje, 
sommar och vinter. En gång i tiden var 
det betydligt fler boende här än det varit 
under senare år. Från 1910 och en del år 
framåt var det ända upp till 17 barn på 
ön. Vid de tiden fanns här även skola. Att 
personalen har trivts här ute kan vi som nu 
är här intyga. Det kunde också gamla fru 
Järnberg, maka till pensionerade fyrvaktare 
Järnberg, som jag träffade en gång i början 
av 50-talet intyga. Fyrvaktare Järnberg 
kom till Väderöbod för att tjänstgöra och 
fru Järnberg var med. Från den dagen fru 
Järnberg gick iland här och till nästa gång 
hon lämnade platsen för en landtur dröjde 
det ett och ett halvt år. När jag frågade 
henne om hon inte längtat från holmen 
och till land svarade hon: ”Nej, vad skulle 
jag iland att göra, jag trivdes ju så bra och 
fick ut vad vi behövde. Hade jag farit till 

land- hade det varit för att gå i affärer. 
Nu gjorde jag inte det och på så sätt 
sparade jag pengar varje dag.”

Ja, det var en kärngumma det. Livet 
här ute har i alla fall inte enbart varit 
glädje. Likaväl som att det efter vår 
och sommar med sol och värme följer 
höst och vinter med storm, regn och 
kyla så har livet även här bjudit på 
sorger och bekymmer. Strax före 
påsken 1911 drunknade fyrbiträdet 
Binde på Väderöfjorden. Binde var 
på utresa från Fjällbacka efter en 
provianttur då han överraskades 
av en stormby. Båten, en mindre 
segelsnipa, gick runt och innan 
hjälp hann anlända från lotsarna på 

Väderöarne, som observerat olyckan, hade 
han gått till botten. I oktober 1914 blev 
fyrvaktare Gylldén svårt sjuk i lunginflam-
mation. Vädret var mycket dåligt och innan 
läkare och medicin kunde komma ut var 
det försent. Det fanns inga sulfa- eller 
penicilinpreparat på den tiden. Så nog har 
även här varit sorg och bekymmer.

Nu undrar Ni säkert hur det skall bli med 
den gamla fyren, bostadshusen och bebyg-
gelsen i övrigt när här blir avfolkat? Vad 
fyren beträffar får den nog stå där den är 
och rosta ned. Sedan blir den väl någon 
gång tippad ut för berget och i sjön. Den 

samt grönt sken från 229 till 331 grader. Från 
och med den l juli i år är det meningen 
att platsen skall avbemannas. Vart den 
nuvarande personalen: Fyrmästare J. O. 
Fjällström, förste fyrvaktare J. Johansson 
samt fyrvaktare B. Jonasson skall placeras är 
ännu när detta skrives inte fullt klart. Nog 
känns det trist att denna holme här längst 
ut i havsbandet skall avfolkas. Inom paren-
tes sagt kan man fråga sig: Är det klokt av 
statsmakterna att allt större delar av svenska 
kusten lämnas obevakade? När det gäller 
Väderöbod spelar det väl ingen större roll 
för där ligger ju Väderöarnas lotsstation i 
närheten men på andra sträckor av svenska 
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har förfallit alldeles bara på det halvår som 
den inte varit i användning. Bostadshusen 
däremot är det tråkigare med. Det är två 
hus. I det ena ”fyrmästarehuset” är det tre 
rum och kök, i det andra är det två lägen-
heter om vardera två rum och kök samt 
en lägenhet om ett rum och kök. Samtliga 
bostadslägenheter är mycket bra.

Vatten och avlopp finnes i samtliga 
lägenheter samt värmeledning, kökspanna, 
utom i enrumslägenheten. Samtliga bostä-
der renoverades 1950. Med den erfarenhet 
vi har av Väderöbods för väder och vind 
utsatta läge dröjer det nog inte många år 
förrän förfallet är ett faktum. Nog skulle 
här kunna vara lämpligt som sommarbo-
städer men jag tror det stöter på för stora 
svårigheter. Bara underhåll av bostäder, 
kranar samt de så kallade hamnanläggning-
arna kräver ett par mans arbete minst sex 
månader om året. Sedan har vi den stora 
svårigheten att det inte alltid går att angöra 
platsen. Det händer ju ofta att det inte går 
att varken komma hit eller härifrån. Båt 
eller båtar måste ju finnas och för att klara 
dem för sjögången när det börjar blåsa 
måste de hissas upp.

Visst är det, som jag tidigare nämnde, 
vemodigt att här skall avfolkas. Vi är 
dock inte ensamma om följderna av 
rationaliseringen inom lots- och fyrstaten. 
På västkusten har Ursholmens fyrplats 
redan avbemannats och Pater-Noster vid 
Marstrand följer snart efter. Vi är dock 
tacksamma för att vi fick tillfälle uppleva 
ännu en vår härute. Våren är enligt vår 
mening den vackraste årstiden här. Att 
följa övergången från vinter till vår, att se 
flyttfåglarna komma, först en och annan 
och sedan i allt större antal, att dag för 
dag följa sjöfåglarnas häckningsbestyr, vi 
har två ejdrar som ligger och ruvar endast 
ett tiotal meter från bostäderna. Att se 
den första vårblomman, skörbjuggsörten, 
komma med sina små vita blommor i 
bergsskrevor där det inte tycks finnas en 
gnutta jord. Ja det är en vårupplevelse som 
inte kan beskrivas, den måste upplevas. En 
av de viktigaste förutsättningarna för trivsel 
på en enslig fyrplats är kamratskapet och 
gemenskapen med arbetskamraterna både 
i arbetet och under fritiden. Det kan ju så 
lätt uppstå misshälligheter när tre eller fyra 
man år efter år är hänvisade till varandras 
sällskap. Det måste sägas att här på Väderö-
bod har det alltid varit ett mycket gott 
kamratskap och goda arbetsförhållanden. 
Slut från Väderöbod.

John Joel
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I REPRIS – Tidigare publicerad i nummer 27 • December 1969

Bryggdansen 
populärare nu än någonsin

Det verkar som om Fjällbacka skulle ha 
en mycket stor PR i bryggdansen. Många, 
otroligt många, är de personer som sig-
naturen har träffat på annan ort, och när 
samtalet kommer in på Fjällbacka är den 
vanliga reflexionen ”det är väl där som ni 
har den fina bryggdansen”.

Jag svarar jakande på detta naturligtvis. 
Vi har just nu en fin och faktiskt (sett 
med nutidens ögon) städad bryggdans. 
Våra ordningsvakter är högeffektiva och 
ser till att ytterst få intermezzon inträffar. 
Att något händer en varm sommardag med 
idel semesterfirare är ofrånkomligt, men vi 
i Fjällbacka har med tanke på andra närlig-
gande orter varit väl lottade vad liknande 
beträffar. Kan vi då få behålla denna härliga 
PR utåt?

Jaa, det står väl skrivet i stjärnorna det. 
Många faktorer spelar in. Det gäller att 
vederbörande tillståndsmyndighet giver 
sitt medgivande, det gäller att kajen där 
dansen bedrivs står till vårt förfogande, det 
gäller att vi kan få personer som är villiga 
att många gånger utan ekonomisk vinning 
ställa sig till förfogande för att dansen skall 
bli verklighet. Det gäller till sist inte minst 
det ekonomiska. Det där med pengar är 
alltid ett kapitel för sig och i vårt fall ett 
alldeles särskilt stort kapitel.

Som alla vet är bryggdansen förknippad 
med stora ekonomiska problem varje år. 
Blir vädret dåligt lurar katastrofen för oss, 

blir vädret hyfsat går det nästan, 
men bara nästan, ihop.

Vi vädjar varje år om ett stöd 
för denna vår verksamhet nere 
vid kajen. Vi tycker det är trå-
kigt om dansen på grund av 
ekonomiska svårigheter skulle 
upphöra. För mina vänner, vi 
har trots allt den största dansen 
på hela kusten. Ni som redan 
har bidragit med en liten slant 
till vårt postgiro ber vi få fram-
föra ett uppriktigt varmt tack. 
För Er som inte har kommit Er 
för att sända in något belopp, 
litet som stort, vill vi påminna 
om vårt inbetalningskort som 
denna gång tacksamt medsän-

des Fjällbacka-Bladet. Vi tigger inte om 
bidrag, men vi vädjar till just Er som tycker 
om vår bryggdans och vill ha den kvar i 
fortsättningen att hjälpa oss och stödja 
oss så gott Ni kan. Det allra bästa är då ett 
kontantbidrag till bryggdansen medelst 
vårt inbetalningskort.

Vi har många gånger i styrelsen för För-
eningen Fjällbacka Havsbad upa ventilerat 
frågan om hur vi skulle få ett bättre ekono-
miskt utbyte av bryggdansen. Hur skulle vi 
få det att gå ihop bättre. Många förslag har 
under åren framlagts men fallit på grund av 
att vederbörande myndigheter sagt nej.

Många har frågat oss om det inte skulle 
gå att ta en liten avgift vid dansen. Visst 
skulle det gå, men då får platsen avstängas 
för genomgående motortrafik.

Till detta får vi inte myndigheternas 
tillåtelse. Alltså faller allt som har med 
avgifter att göra.

Vi tror att det bästa trots allt är om vi 
kan behålla en avgiftsfri bryggdans. Det är 
egentligen det som är meningen med det 
hela. En familj skall kunna komma och gå 
till dansen precis som i gamla dagar.

Vi får försöka så gott vi kan med tombolor 
och liknande för att finansiera det hela samt 
vädja till Er som besöker dansen och vill ha 
den kvar. Varje år får sörja för sig. Vi får se 
hur det går sommaren 1970.

John Johansson

Vad vore Fjällbacka utan bryggdans?  
Här dansar vi på midsommar runt den klädda maj-
stången till   tonerna från Arne Holmbergs dragspel. 
Hoppas denna tradition kommer att kvarstå.



I REPR IS – Tidigare publicerad i nummer 19 • December 1965

Rönnen i fjällväggen
Ända från barnsben har jag fäst mig vid 
den lilla rönnen, som klamrat sig fast på 
den branta Djupsundskullen, och följt dess 
skiftande öden. Tidvis har den varit borta, 
så under världskrigen, då nitiska bräns-
lesamlare högg ner den för att utöka ett 
magert bränsleförråd. Men rönnen spirade 
åter upp och pryder ännu sin plats där i 
bergväggen.

i höjden, och då solvarv kommit och gått, 
lyste rönnen långt ut i nästa fjord, vaggade 
med sina klasar över stupet och böjde sig 
för nordan och nordvästan. För de andra 
var han skyddad.”

Så spinner hon kring rönnen en berättelse 
med tragiskt slut.

Den handlar om Ola som brukade ha får på 
bete härute. ”Så gingo vintrar och somrar. 
Rönnen växte långsamt, och de tunga kla-
sarna hängde djupare ner över stupet och 
vajade sakta, när vinden låg på som värst och 
slet i stam och grenar. Han hade blivit böjd 
och bar glest och spritigt lövverk av ålder och 
stormar. Men bären lyste röda och lockande 
långt ut – två fjordar därifrån.” – En dag när 
Ola seglar förbi, säger Lena som är med: ”Se, 
så den rönnen där lyser då – om ödden, det 
ä’ märkvärdigt, hölles kan hu växe där då?  
Men detta skulle Lena icke ha sagt. Det sköt 
fram en blixt i Olas ögon.

Den tar vi, va? Vi ska plocka rönnebär, vi 
två. Det ska vi, nu kryssar vi did. Ola hade 
firat ned focken och kastat linan om några 
stenar. Nu börjar han klättringen upp för 
berget. Han gick på blint, vettlöst, halkade 
ned men kravlade sig upp igen. Ruset ökades 
genom rörelsen, han svor och lallade.

En vindil svepte tjutande om fjället. Ola 
fick fatt i några grässtrån på en torva strax 
nedanom rönnen och drog i dem.

Så lossnade torvan och han störtade ned, 
balanserade några sekunder på en klippsten 
men kunde icke hålla sig kvar, nyktrade 
till, ropade ’Lena’ – och föll i vattnet några 
famnar från båten.

Lena kastade ut årorna men han, nådde 
dem ej, än ett tag syntes han över vattnet, 
sjönk så ånyo och försvann för alltid.” Vid 
läsningen av novellen slår det en, hur förfat-
tarinnan begagnar sig av poetens frihet att 
handskas med fakta. Trädets upphov, rönn-
bäret, låter hon få vingar och bli ett flygande 
frö. Måhända har hon hört gammalt folk 
tala om ”flygrönnar” som benämning på 
sådana högt uppspetade rönnträd. De ansågs 
ha särskilda undergörande egenskaper.

Hilma Angered Strandberg föddes i Stock-
holm 1855 och dog där 1927. Hon var 
telegrafist i Fjällbacka från 1883 till 1888, då 

hon gifte sig med artisten Hjalmar Angered 
och bosatte sig ett antal år i Amerika. Under 
sin tid i Fjällbacka skrev hon folklivsberät-
telser och noveller, som först publicerades 
i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 
Motiven hämtade hon från vår bygd. En 
del av skildringarna samlade hon år 1887 i 
Västerut. Novellsamlingen Västerut upplevde 
flera upplagor, bl. a. utkom den i serien Ljus 
enkronasbibliotek år 1907.

Hur reagerade folket här, när de fick läsa i 
Handelstidningen om sitt liv och leverne, 
så som deras unga telegrafist såg det? Min 
mor berättade, att det inte var just med 
blida ögon man läste dessa skildringar. Och 
man får förlåta dem, om de inte bedömde 
dessa som rent skönlitterära alster och att 
en del personer ansåg sig utpekade. Så fru 
Wetterman, som var snäll och tog hand om 
den i denna omgivning något vilsna stock-
holmsflickan, som gick här på Fjällbackas 
kullerstensgator med huvudet fullt av förfat-
tardrömmar. Fröken Strandberg fick bo och 
spisa där i huset – det stora huset mitt emot 
skoaffären – och ohjälpligt borta som hon 
var i de praktiska tingen, fick hon av den 
snälla frun hjälp både med strumpstopp-
ningen och knapparna som skulle sys i.

Fru Wetterman blev stött, när hon i tid-
ningen fick läsa resultatet av sin skyddslings 
studier och kände igen sig i ”fru Brogren 
som sträckte halva sin runda, frodiga kropp 
ut genom fönstret”. Det är i berättelsen 
”Nitälskan”, där författarinnan går skarpt 
tillrätta med schartauanismen och berättar 
om den självrådige prosten, som inte drog 
sig för att vägra en fiskargubbe nattvarden 
och det vid själva altarringen. En otäck his-
toria, som dock lär vila på underlag av en 
verklig händelse där i sockenkyrkan.

I skildringarna från kalasen och kafferepen 
i det lilla samhället, där det pratas och 
skvallras och där den lilla societeten för till 
torgs sina högst gammaldags och ”sam-
hällsbevarande” åsikter, låter hon ofta ett 
yngre fruntimmer uppträda och kasta in en 
brandfackla. Detta kvinnfolk är tydligen 
författarinnans andra jag, som på det sättet 
får tillfälle att göra propaganda för sina för 
tiden avancerade åsikter om religionen, om 
kvinnans ställning, om samhällsfrågor av 
olika slag.

Sverker Stubelius

”Rönnen i fjällväggen” blev tidigt uppmärk-
sammad. Också av en blivande författarinna, 
Hilma Strandberg, som i början av 1880-talet 
kom till Fjällbacka som telegrafist. Vid seg-
latser inåt Musöfjorden hade hon fäst sig vid 
det lilla trädet på Djupsundskullen, och när 
hon började sitt författarskap med motiv här 
från bygden, satte hon ”Rönnen i fjällväg-
gen” som rubrik på en av novellerna.

I novellen skildras först upphovet till 
rönnen, fröet som kommit att hamna här 
i klippskrevan. ”Nordvästan förde det på 
sina vingar över havet från norska landet. 
– Det kom att hamna just här, där den raka 
fjällväggen sköt ut några tum och där det 
fanns litet mylla och en smal torvremsa. 
– Fröet sjönk sakta ned. Vårregn kom 
och sommarsolen brände i veckor på de 
kala klipporna och de magra dalkjusorna 
emellan. Så kom regn igen, och upp sköt 
en liten spira på klipptungan. Den växte 

Rönnen i fjällväggen står på Djupsundskullen 
vid inloppet till Musöfjorden
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Liston bejublades i Fjällbacka
Lördagen den 16 juli 1966 kommer de sport-
intresserade i Fjällbacka att minnas länge. 
Då anordnade Fjällbacka IK ett mycket 
stort ”jippo” med ingen mindre än förre 
världsmästaren i tungvikt Sonny Liston i 
huvudrollen. Med var också icke helt okände 
svensken Ingemar Johansson, även han ex-
mästare i tungviktsboxning.

Galan skulle dra mycket folk i händelse av 
fint väder, det var alla överens om. Sonny 
skulle gå tre uppvisningsronder tillsammans 
med sin sparring Guinea Rogers samt visa 
publiken hur man hoppar rep och skugg-
boxar. Med sig hade han även tränaren 
Paulino, en mustaschprydd äldre gentleman 
som var helt säker på att Sonny inom en 
snar framtid skulle ta tillbaka sin förlorade 
championkrona.

Men vi skall börja från början. Två FIK-
medlemmar (med stort inflytande) hade en 
försommarkväll fått ett ”ryck”. Något måste 
ske i Fjällbacka i sommar, något stort, men 
vad? Plötsligt sade den ene: Vi försöker ta hit 
Sonny Liston, han skulle dra massvis med 
folk och göra en enorm PR för samhället 
samtidigt. Ryktet spred sig och alla tisslade 
och talade om att  - Har du hört, nu skall 
dom ta hit Sonny Liston. Kunde dom inte 
lika gärna ta ner månen. Det är ungefär lika 
svårt. Att få hit Liston, så löjligt. Men grab-
barna gav sig inte och när det efter många 
hårda sammanträden i Göteborg och andra 
ställen blev klart att Sonny skulle komma var 
det många i Fjällbacka som sade för sig själva 
och till andra: Det var som tusan, ordnade 
grabbarna verkligen detta. Och det gjorde 
dom med besked. En eloge till arrangörerna 
för ett verkligt fint genomfört program och 
allt vad detta innebär. Det var mycket som 
skulle ordnas.

Sonny med fru och barn skulle inkvarteras 
på ett lämpligt ställe, och det var inte det 
lättaste. Detta ordnades till full belåtenhet 
med att disp. Helge Carlqvist med fru 
ställde sin stora lägenhet i villan till förfo-
gande. Något som familjen Liston mycket 
hjärtligt uppskattade enligt vad som senare 
framkommit. Det skulle ordnas med sys-
selsättning för Liston under vistelsen i 

Fjällbacka som för övrigt varade i två dagar. 
Fiske blev en av avkopplingarna och Sonny 
blev stormförtjust när han drog upp sitt livs 
första makrill.

Lördagseftermiddagen, då galan skulle gå av 
stapeln, var solig men kall och en snål blåst 
svepte in från väst. Nere på torget stod en 
hop folk väntande på Pelle Lundbergs flotta 
bil. I den skulle Sonny med familj finnas. 
Tiden gick och ingen Sonny kom, men till 
slut uppenbarade sig tvenne motorcykelpoli-
ser eskorterande Pelles bil och Sonny Liston. 
Bilen stannade intill Centrum, Sonny klev 
ur och ett vrål och applåder välkomnade 
den store (i dubbel bemärkelse) gästen. 
Sonny viftade glatt och fick present, frun 
fick blommor och den lille pojken, en av 
Sonny mycket uppskattad racerbåt med 
utombordare. En liten grabb som för första 
gången i sitt unga liv fick se en färgad man 
sade med munnen helt öppen  - Vad bruuun 
han e’. Efter en stund åkte de vidare tillsam-
mans med fam. Carlqvist för att installera 
sig i lägenheten.

Kl. 17 skulle galan börja med fotboll. Fjäll-
backa skulle möta ett s. k. badgästlag med 
idel kändisar. Rolf Johansson från Elfsborg 
stod i mål, Ingo och Leif Forsberg, Benny 
Apell och Bo Palle från Gais, Kurt Åstrand, 
Bjarne Lundström m. fl. spelade med. 
Fjällbacka hade lånat Idefjordens ypperlige 
målvakt Kurt Israelsson men var annars 
ordinarie. Matchen som sådan var inte av 
någon högre klass. Semesterfotboll var det 
och får givetvis betraktas som sådan. Vi kan 
nöja oss med att konstatera att Ingemar 
Johansson spelade hhb men gjorde med 
undantag av ett par ”nummer” inte mycket 
väsen av sig. Badgästlaget vann med 3-1 
efter 2-0 i halvtid. Kurt Åstrand 2 och Bo 
Palle nätade för gästerna medan Fjällbackas 
mål gjordes av Lars Engberg. Engberg var 
jämte målvakten Israelsson och Leif Eriksson 
hemmalagets bästa spelare. I halvlek möttes 
landshövding Per Nyström (som hade 
kommit i land från sitt kära Dyngö där som 
bekant landshövdingen har sitt sommarresi-
dens) och Ingemar Johansson. De stod lite 
avsides men landshövdingen stegade fram, 
räckte fram handen och sade: Vi har visst 

inte träffats förr?  – Nej, sa Ingemar och så 
var den presentationen undanstökad.

När så äntligen (efter matchen) det var 
tid för Sonny Liston att anlända blev det 
folkvandring till friluftsringen vilken var 
monterad på träningsplan. Liston kom i 
landshövdingens bil, grabbar skyndade till, 
alla ville ha ”den stores” autograf, och Sonny 
han skrev och skrev och syntes enbart njuta. 
Visserligen var han lite butter när han klev 
upp i ringen men efter någon minut (när 
han fick syn på Ingemar) sken han upp 
ordentligt och detta anletsdrag släppte han 
inte någon gång.

 – Det var roligt att få komma hit, men uj 
vad ni har det kallt, sade Sonny när han gjort 
sitt i ringen och återvände till sin bostad. 
Senare på kvällen och natten intervjuades 
Sonny och Ingemar vid de festligheter som 
då ägde rum på Hotellet och Badrestau-
rangen i samhället. Ingemar Johansson 
lämnade Fjällbacka på söndagen medan 
som nämnts Sonny med familj stannade och 
fiskade och njöt ännu någon dag.

Ja, det var en fest det, och vilken PR för 
Fjällbacka som var nämnt i en rad tidningar 
just då. Folk som aldrig varit i Fjällbacka 
kom hit och fann, får vi hoppas, detta idyl-
liska samhälle trevligt och tillmötesgående 
och kanske någon eller några av dessa åter 
kommer tillbaka redan sommaren 1967.

John Johansson

Överst: Ingo och landshövding Nyström
Underst: Sonny Liston i ringen 
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Vår bygd i konsten

Konstnärer har sedan gammalt sökt sig hit 
till vår bygd, och många är de målarkonstens 
verk som signerats i Fjällbacka. Sedan läsare 
av Fjällbacka-Bladet uttalat en önskan att få 
se exempel på sådana verk jämte uppgifter 
om upphovsmännen, kommer vi i detta 
och några följande nummer tillmötesgå 
denna önskan.

Alfred Wahlberg
1834 -1906

Alfred Wahlberg, en av .vårt lands mest 
framstående landskapsmålare, började 
liksom flertalet svenska konststuderande 
på den tiden sina studier i Tyskland, i Düs-
seldorf, men sedan han under en studieresa 
fått stifta bekantskap med den franska 
konsten, flyttade han över till Paris, där han 
bosatte sig år 1866. Han blev helt gripen av 
det då nya franska landskapsmåleriet, ett 
stämningsmåleri, gick in med liv och själ 
för det och blev med tiden här i Sverige den 
mest utmärkte företrädaren för detta sätt att 
uppleva och återge ett landskap.

Somrarna tillbringade konstnären i Sverige, 
och oftast var det på västkusten han fann 
de motiv som passade honom. Tidigt upp-
täckte han Fjällbacka. Jag har kunnat spåra 
hans anknytning till vårt samhälle så långt 
tillbaka som till år 1868. Det året utställde 
Wahlberg på Salongen i Paris ”Vy från 
Fjällbacka, månsken”. Den tavlan inköptes 
till England. De följande åren målade och 

utställde konstnä-
ren många tavlor 
med franska och 
svenska motiv, 
och ofta badade 
l a n d s k a p e t  i 
månsken. Hans 
”månskenskonst” 
nådde sin höjd-
punkt år 1881, 
då han målade 
den stora och 
mycket berömda 
”F j ä l l backa  i 
månsken”. Den 
utställdes samma 
år på Salongen 
i Paris, där den 

väckte stort och berättigat uppseende. Om 
tavlan skriver den franska tidningen Figaros 
konstkritiker bl. a. följande: ”Den svenske 
målaren är en man med mycket stor talang, 
som återger sitt lands egendomliga natur 
skönt och sant. Jag stannar med förkärlek 
framför hans fiskarby Fjällbacka. Det är 
ett månsken, och jag vet icke någon artist 
som bättre än Mr Wahlberg återger dessa 
nattliga effekter. Skyarna ilar drivna av 
brisen. Genom sitt sätt att måla förlänar han 
himmelen ett förvånande liv; vattnet, hos 
denne i svenske mästare, rör sig och vibrerar 
i en ljusstyrka vilken icke kan överträffas.” 
– Tavlan inköptes av Pontus Fürstenberg 
för en summa av 8.000 kr., en för den 
tiden stor summa för ett konstverk. Den 
utgör nu en av klenoderna på konstmuseet 
i Göteborg.

Vid sina sommarbesök i Sverige visade 
Wahlberg en viss förkärlek för vårt samhälle, 
som han ju under årens lopp upprepade 
gånger gästade. Och inte så få Fjällbacka-
tavlor blev målade, flertalet månskensbilder. 
Åtskilliga av dessa utställdes på Salongen i 
Paris och på internationella utställningar, 
där de inköptes av ledande konsthandlare 
i främmande länder. Vid en genomgång av 
förteckningar över Wahlbergs målningar 
finner man att inte så få månskenstavlor 
med motiv från Fjällbacka hamnat i Frank-
rike, England men framför allt i Amerika. 
Bland dem som stannat i vårt land finns en 
tavla ”Motiv från Fjällbacka” i konungens 
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samling av konst. Denna inköptes på sin 
tid av Karl XV.

Wahlbergs intresse för Fjällbacka varade 
livet ut. Han avled 1906. År 1905 besökte 
han vårt samhälle. Från detta hans sista 
besök här har jag ett personligt minne: 
Sommaren 1905.

En söndag förmiddag. Far gör sin sedvanliga 
morgonpromenad ner till ångbåtsbryggan, 
och jag är i hans sällskap. En äldre herre, 
fint ekiperad, sitter på en bryggstötta och 
låter blicken svepa runt: utåt Framstranden, 
Oxnäs, Fiskholmen (numera Badholmen). 
”Där sitter Alfred Wahlberg”, säger min far, 
går fram och hälsar på professorn. Av samta-
let minns jag att de två herrarna erinrar sig 
gångna årtionden och alldeles särskilt årtalet 
1881, då det stora huvudverket ”Fjällbacka 
i månsken” skapades. Men konstnären var 
inte helt nöjd med Fjällbacka av idag, d.v.s. 
av år 1905. ”Var är de vackra väderkvarnarna, 
som prydde berget därborta? Ni borde 
verkligen tänka på att bevara något av det 
gamla vackra och värdefulla.” Från det besö-
ket är hans sista Fjällbacka-tavla signerad, 
”Fjällbacka aug. 1905”. Den var med på en 
utställning, som Svensk-franska konstgal-
leriet anordnade i Göteborg 1928. När man 
studerar denna tavla är det märkligt att iaktta 
hur den åldrande konstnären kunnat följa 
med sin tid och arbeta med en teknik som då 
kommit på modet och som var så vitt skild 
från den han tidigare tillämpat i sina många 
tidigare Fjällbacka-tavlor, de från 1860-, 70-, 
80- och 1890-talen.

Wahlbergs stora paradnummer ”Fjällbacka 
i månsken” är en ”riktig” bild också i den 
meningen att den återger landskapet och 
dess bebyggelse så som konstnären hade det 
inför sina ögon. Vi känner så väl igen det: 
Veddebergets stup, Oxnäs i bakgrunden, 
Hällesporten med bebyggelsen. Man har 
svårare att orientera sig på en del andra 
tavlor, som konstnären anger ha motiv från 
Fjällbacka och som jag spårat upp samt 
fotograferat för att införliva med Hembygds-
arkivets avdelning ”Bygden i konsten”. Att 
dessa senare ofta inte är topografiskt riktiga 
hänger nog samman med konstnärens 
sätt att arbeta. Georg Pauli, den svenske 
konstnären, samtida med Wahlberg i Paris, 
berättar i sina memoarer hur Wahlberg gick 
tillväga. Under somrarna i Sverige gjorde 
han mängder av friluftsskisser, vilka han 
hade som grund när han senare på sin ateljé 
målade de stora salongsstyckena. Självfallet 
utnyttjade han skisserna för sina rent konst-
närliga syften.

Sverker Stubelius
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Med minibåt över öppet hav

Jag vill börja med att säga att jag redan är 
besviken över att jag inte kunde genomföra 
seglingen jorden runt med min båt Scalare, 
men jag vill samtidigt säga att jag så här 
några månader efter min förlisning vid Väst-
indiska Martinique ändå känner stor glädje 
över att kunna komma såpass långt. 

Visst var jag övertygad, och är fortfarande, 
att kunna klara de stora haven i en liten båt, 
och min förhoppning är att en dag åter få 
pröva mina vingar i ett nytt försök. Nu till 
själva seglingen.

Oerhört många hade innan min resa varnat 
mig för att försöka, men konstigt nog kom 
de högsta olyckskraxen från seglare utan 
erfarenhet. Ensamseglare som själva sett 
havet från en liten båt, sådana som Åke 
Mattson och många andra, var däremot 
mera sansade i sina bedömningar.

Emellertid blev jag i slutet av september klar 
med Scalare på kajen i Fjällbacka där hon 
låg. Jag hann uppleva stormen här hemma, 
innan jag i början av oktober skeppade min 
båt till Lissabon, där den egentliga starten 
ägde rum.

Den 25.10 seglade jag så för första gången 
ut på den mäktiga Atlanten, för den 600 mil 
långa trippen till Madeira. Jag kom aldrig 
dit. På den sträckan fick jag uppleva ensam-
seglarens stora mardröm. Jag blev sjuk.

Med en otrevligt placerad böld försökte 

jag navigera min båt, men flera av dagarna 
finns inte kvar i mitt minne. När jag var 
som dåligast (detta var strax innan bölden 
sprack) beslöt jag att i stället segla mot 
nordvästafrikanska kusten för att försöka 
nå Canarieöarna.

Jag blev efter hand bättre och började få 
ordning och reda på mig själv igen, efter en 
seglats på 13 dygn. På trettonde natten såg 
jag ljusen från Las Palmas och morgonen 
därpå landsteg jag trött men glad på kajen 
vid Catalina-parken.

Så började förberedelserna för det första 
stora provet. Tusen och en saker skulle kollas 
och något även ändras. Jag visste att jag hade 
över 3.000 mils segling framför mig, och jag 
var absolut inställd på att överleva. Över en 
månad tog detta arbete.

Den 22 dec., två dagar före julafton, stack 
vi iväg, katten Skipper och jag. I ruffen låg 
mängder av julklappar vilka jag fått av gamla 
och nya vänner.

Efter två dygn till sjöss satte vår Herre vädret 
på ände, och det rejält. Detta varade i tio 
dygn, tio dygn då det gällde att sova när helst 
man fick en chans. Jag kom in i en underlig 
trall där jag sov 15—20 sekunder i stöten, så 
långt var det mellan brotten. 

Aldrig hade jag väl trott att vatten kunde ta 
sådana former. Som stora berg vräkte vatten-
massorna över mig, fräsande som vattenfall. 

Men jag kände att jag flöt. Jag var aldrig rädd 
i ordets rätta bemärkelse. Man blir inte det 
när man saknar alternativ. Det gällde bara 
att klara sig. Dessa stormar, som uppträder 
då och då, kommer från Sahara och är svarta 
som synden. Endast en gång på tio dygn 
uppmätte jag vind under 20 meter. Jag för-
sökte att ta mig mot vinden, alltså söder ut, 
men det var lönlöst, jag orkade inte. På det 
sättet kom jag att ligga kvar i detta enorma 
lågtryck genom att jag drev med.

Efter storm kommer solsken... Den tredje 
januari började havet le. Jag kom in i pas-
saden. Stormen hade drivit mig ur kursen 
nära 700 mil, och jag började min gång 
söderut. Jag hade klarat stormen, båten 
hade klarat stormen. Jag visste att Scalare 
var en bra båt!

Så kom 30 dygn jag inte kan beskriva. 
Fisken lekte omkring mig. Havet log och 
vågorna kluckade som hemma i Hjärterö-
sundet.

Valar, delfiner, guldmakrill, boniter, flyg-
fisk och Lasse Lundberg delade dagarna med 
varandra. Vi njöt av soluppgångarna och de 
bugande dyningarna där topparna lekte som 
sommarmoln. Förlåt om jag blir lyrisk, det 
är så svårt att inte minnas...

Så den första dagen i februari siktade jag 
äntligen Barbados. Jag hade klarat Atlanten. 
Jag var i fint trim och jag kände att jag hade 
lärt mig havet. Efter en nästan otrolig vecka 
på denna ö ställdes kosan till ön Trinidad 
utanför Sydamerikas nordostkust. Där var 
det karneval. Härliga glada människor och 
en magnifik upplevelse.

Så började jag min gång upp mot Virgin 
Islands. Dit kom jag aldrig. 500 sjömil norr 
om Trinidad vid ön Martinique ändades 
min resa.

I en olycka under bogsis mellan 2 öar, 
min motor hade fått en liten skada och jag 
ville inte gärna gå i dessa strömrika vatten 
utan att ha den i ordning, skar min båt ner 
i den grova sjön. Mitt i den svarta natten 30 
mil från land fick jag överge henne då hon 
brutits upp.

Efter en månad kom jag hem. En dag vill 
jag fortsätta där jag slutade. Jag vet att jag 
kan klara det, och en dag kommer jag att 
klara det...

Till dess ... Vad kan man mer begära i 
väntan på en ny chans än att få segla i Fjäll-
backas vackra skärgård. Jag ser fram emot 
att åter få leda seglarskolan vid Sälvik och 
att återse mina seglarvänner.

Lasse Lundberg



Anjovisens moderort har äfven andra saker att bjuda på än sill och 
salt, anjovismagasin och anjovislukt, sjöstöflar och sydvästar. Hvarje 
höst i flyttveckan föranstaltas derstädes en marknad, som varar två 
dagar, då landtfolket strömmar till, ölet flödar, och nordhottelynnet 
vid pokalens klang vecklas ut i all sin egendomlighet.

Vid gästgifvargården viker vägen af åt höger och fortsätter en lång 
backe uppåt. Det är här marknaden pågår, här få de hyra sig tomtplat-
ser utmed husväggarna, de många säljare, hvilka komma från östan 
och vestan för att slå upp sina stånd och utlägga alla frestande varor. 
Passagen emellan är sedan skäligen trång. Lik en smal, slaggmättad 
flod vältrar också den tätpackade folkströmmen tungt fram, då den 
stora dagen är inne; på denna fläck är lifvet koncentreradt, hit drages 
det från många mila omkrets.

Man har sökt afskaffa denna marknad, men det har varit fåfängt. 
Folket håller starkt på sin gamla rättighet. Det är nu man skall ha 

roligt for alla årets slit- och 
släpdagar, det är nu man får 
leka fri för en dag, traktera 
och trakteras, träffa pilten si’ 
och tösa si’, dricka sig full, 
åka på karusell och förstöra 
sina styfrar, men äfven göra 
sina nödiga vinteruppköp 
af kappor och domar i fru 
W–n:s gedigna och väl-
kända handelsbod.

Roligt skall man ha! Man 
vet ju så väl på förhand, hur 
det skall bli: fylleri, slagsmål, 
oväsen och på qvällen för 
qvinfolken att söka med 
lock och list få upp karlen, 
som hör en till, på kärran, 
ta fäste på honom så godt 
man kan och så fatta töm-
marne och köra sjelf hemåt 
i mörkret och mörjan med 
tom kassa och värkande 
hufvud, medan karlen lallar 
och vaggar fram och tillbaka 
eller snarkar med halfva 

kroppen utom kärran. Det är alltid slutet på visan — man har 
alltid någon karl att hålla reda på — men nästa år är det glömdt, 
och då ska’ man åter »sta på mark’en» och ha lifvadt, om man så 
skulle krypa dit.

Qvinfolken ge för resten icke efter när det gäller att tömma glaset. 
Redan tidigt på förmiddagen är ölstugan på gästis — gästgifverirö-
relsen delas mellan två innehafvare, beroende det sålunda på hvem 
som har »tur» få marknaden på sin vecka. — Öl strömmar, öl flyter, 
öl är ordet till gåtan. Snart är skrålet och stojet bedöfvande, töser 
och piltar med armarne om halsen på hvarandra ragla fram och 
åter, hos några sticker bohusländingens vilda lynne fram i ord och 
åthäfvor, under det andra sitta stilla och le huldsaligt samt, dricka 
och dricka, tills de falla dödfulla ned. Bönderna äro mer stillsamma, 
under det fiskarena, som känna sig mest hemma, föra ordet. Gräl 
mockas, slagsmål utkämpas, och ordningens upprätthållande, som 

I Fjällbacka firar vi Valborgsmässoafton, i Grebbestad Råsjôlördagen. Traditionen med marknad, fest och en ledig dag att ta igen sig på efter är omskriven. 
Råsjô-fester fanns överallt och namnet kommer från att drängar, pigor och andra i liknande arbeten fick en dag att ”Rå se sjôl” – att rå om sig själv. 
Författarinnan Hilma Angered Strandberg var en tid telegrafist i Fjällbacka och förutom dryga tio böcker skrev hon s.k. korrespondenser. En beskriver 
Fjällbacka en sådan marknadsdag och publicerades i Ny Illustrerad Tidning 1887.   Red
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representeras af tre »rättare», är »en saga’ blott». Till tröst för de rädda 
andar spatserar dock länsmannen någonstädes uppe i backen.

Någon verklig olycka har man emellertid icke försport från dessa 
gillen. Men det är nu en gång så med oss svenskar, att vi icke kunna 
bibehålla det lätta, lefnadsfriska i stämningen utan skola bums ned i 
det tunga, glupska; att njutningen skall ske till öfvermått och derför 
nöjets lätta gratier fly med förfäran.

Men mörkret faller på, den ena kärran efter den andra kör bort 
utåt landsvägen, och i backen blir det tomt. Fiskelägets lykta tändes 
och vajar flämtande för blåsten i vinkeln vid gästgifvargården. Man 
traskar omkring med handlyktor i den upprifna vägsmutsen, ligger 
in sina varor; här och der träffar man någon drucken, som sofver 
ruset af sig eller trefvar uppät väggarna i mörkret. Vinden tar till, 
och vågsqvalpet höres tydligt från bryggorna och under sjöbodarna. 
Det lyser rödt eldsken från en och annan stuga; Omsider är allt tyst, 
släckt, tomt. Hela den långsmala strandgatan utefter ligger man 
försänkt i sömn. De gamla, förfallna stugorna och husen, många 
med gaflarne åt gatan, äro antingen klämda upp under det stora, 
breda fjellet och öfverskuggas deraf, så att solen vintertiden aldrig 
når dem, eller ock ligga de nere vid jordbrynet, och vågorna skölja 
öfver de små rutorna och täcka dem med salt.

Och suckande vräker den svarta fjorden in öfver gatan, der hon är 
som trängast nere vid källan, hvilken rinner upp under ett jättelikt 
utskjutande klippblock. Det ger eko, när man går der förbi, fjellets 
mörka skuggor falla tungt öfver, smala vattenströmmar sila ned 
utefter den fuktiga väggen, och det smårasslar och knaprar och 
knäpper öfver allt af möss, som kila omkring i det stora magasinet 
till venster, af vågbruset, af småsten, som sakta lossnar och faller 
bort från fjellet, af kattor, som smyga kring bland anjovisburksaf-
fallet hos bleckslagaren midt emot. Allt höres så enerverande väl i 
den djupa ensligheten, och det mattbleka skenet från hafvet lyser 
hälft upp den väldiga cellväggen, hälft gömmer det undan henne i 
ogenomträngligt mörker.

Det är då »hvita frun» är ute och går. Med tysta, mjuka fjät vandrar 
hon rastlöst fram och åter, visar sig, försvinner, än utan hufvud än 
med, än hvit än svart, än alldeles osynlig, blott förnimbar genom 
lätta, rastlösa, tassande steg. Det fins knappt någon, som ej sett 
eller hört henne, både »bildadt» och »icke bildadt» folk hafva de 
någon gång varsnat den sorgmodiga skepnaden i källans omkrets 
under fjellet, och de gå ogerna der förbi, när mörkret faller på och 
månen är i nedan.

Hvem hon är?
För många, många år sedan förliste en jakt i skären utanför Fjell-
backa. Men om bord fans kaptenens dotter, en fager tärna som var 
på väg till sin brudgum och hade med sig den ståtligaste utstyrsel. 
Guld och silfver och armband och klenoder af alla slag. Hvart det 
tog vägen, vet ingen, men sjelf flöt hon upp på stranden här invid 
och upptäcktes af några vrakplundrare, hvilka skuro af hennes 
fingrar med de dyrbara ringarne, ehuru hon ännu lefde, hvarefter 
de vräkte henne i sjön att dö en qvalfull död.

Det är hon, som ej har ro och ej lemnar Fjellbacka i ro. Hon går 
der och blandar sina suckar med vindens tjut, vågornas dån, rasslet 
och suset. Det fins knappt någon, som ej sett henne!

Hilma Strandberg

Saxat ur Johannes Rudbergs text om författaren på 
fjallbacka.com

Hilma Angered Strand-
berg levde mellan åren 
1855-1927. 1883-1888 var 
hon telegrafist i Fjällbacka 
och blev med åren en 
framstående skönlitterär 
författare, inte minst som 
skildrare av Fjällbacka.

I en uppsats från 1902 
skrev hon följande om sitt 
möte med samhället:

”Vid denna tidpunkt kom 
jag nämligen att bosätta 
mig i skärgården. Redan 
förut hade jag för längre eller kortare tid vistats där och 
från första stunden erfarit något alldeles särskildt vid berö-
ringen med dess natur och folk. Men långsamt som lifsaf-
görande intryck alltid stadgat sig hos mig, hade jag snarare 
trängt tillbaka än uppmuntrat de fordrande gästerna. Ty 
fordrande var just hvad det var - lifvet på de öde skären. 
Dessa karga, men i grunden lefnadskäcka människor, som 
rätt inför mina ögon förkrymptes af svält och tyranniskt 
prästavälde - dessa vintrars isande tystnad, blott afbruten 
af nordvästens skärande häxkörer - vårarnas sjuka längtan 
- somrarnas egendomliga besvikning, då allt det åtrådda 
ljusa, lätta städse drog stranden förbi, aldrig landsteg, 
aldrig blef kvar, endast ett ögonblick visade sig lockande 
och frustande på den silfverblå fjorden för att genast åter 
glida ut, mot obekanta mål - höstarna: den blygråa, lömska 
sjön, den fattiga heden med sin glesa vissnande ljung, sina 
isgråa, skrofliga knallar, där himlen låg öfver maraktigt 
tryckande, medan blåsten for eggande intill galenskap om 
i blodet - det kunde slita i ens innersta detta, det tvang till 
att ändtligen taga ett djupt tag i mitt eget själf.”

I novellen Nitälskan benämns Fjällbacka Fjällkil. Den 
handlar om en fiskare som tar sig ett glas för mycket och 
av denna anledning vägras nattvarden i sockenkyrkan. 
Hilma byggde historien på vad hon hört berättas om den 
legendariske prosten Johan Henrik Holmqwist i Kville.

Problemet var att Fjällbackaborna kände igen historien 
och utan större svårighet kunde identifiera de inblandade 
personerna. Nu förstod Hilma snart att hennes ställning i 
samhället blev svår. Många slutade hälsa på henne. Man 
ansåg att hon hängt ut samhället och dess invånare i 
tidningen. 

Hon tog ett års tjänstledighet men när hon återkom till 
Fjällbacka fann hon att stämningen inte hade ändrats till 
hennes fördel. Hon anklagades nu också för att förlöjliga 
ortsborna - anledningen var att hon skrev replikerna på 
dialekt. Trots motståndet samlade Hilma sina Fjällbacka-
noveller och gav ut dem i volymen Västerut 1887. Boken 
fick fina recensioner och många år senare skrev t.ex. 
litteraturhistorikern Sverker Ek om ”den starka boken Väs-
terut, en av de pålitligaste allmogeskildringar vi äga, och 
samtidigt ett vackert självbiografiskt dokument genom 
de återkommande, till frihet och klarhet kämpande unga 
kvinnokaraktärerna”. n
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En akutinsats har inletts för att rädda lotsutkiken 
på Väderöarna åt eftervärlden. Fortifikationsverket 
som haft utkiken i sin ägo under ett par decennier, 
har fattat det olyckliga beslutet att riva den unika 
byggnaden på grund av bristande underhåll och höga 
renoveringskostnader.

Många och starka reaktioner har omedelbart hörts 
från bygdens och kustens försvarare. Under mars 
2006 bildades i Fjällbacka därför den ideella Fören-
ingen Väderöarnas lotsutkik med syfte att omgående 
överta, iståndsätta och förvalta utkiken som den 
kulturbyggnad den är.

Rivningsbeslutet var väntat, men inte desto mindre 
upprörande. Det har funnits gott om tid och många 
möjligheter att göra något positivt och hållbart av 
utkiken. För de som har koppling till Väderöarna, 
vilket är många, står en rivning av utkiken i paritet 
med att riva Visby ringmur för en gotlänning. Utta-
landet kommer från Karl-Allan Nordblom, författare 
och kulturarbetare, uppvuxen på Väderöarna och 
som nu delar sin tid mellan Fjällbacka och Visby.  

Nordblom är en av initiativtagarna till föreningen 
som förutom att axla ansvaret för utkikens beva-
rande, under året tänker skaffa finansiering för 
en renovering som skall leda till att utkiken kan 
iordningställas som en tillgång för hela bygden och 
kustlandskapet. Övriga styrelseledamöter är Hans 
Ahlsén (Kville hembygdsarkiv), Dick Berghede 
(ingenjör och nautiker Hamburgsund), Hans Ellmén 
(det marinbiologiska projekt Väderöarna), Mikael 
Hansson (Väderöarnas pensionat samt Fjällbacka 
båttrafik), Anders Schönbeck (tidigare innehavare 
av Väderöarnas pensionat). 

Kontakt Anders Schönbeck 070-5658323,  
Hans Ahlsén 073-7185536

Lotsutkiken på Väderöarna hotas av rivning 
– Ny förening bildad

Målning av Emelie Arvidsson Harming som ska säljas genom budgivning och till 
förmån för Föreningen Väderöarnas lotsutkik.

Saxat ur en press-release mars -06
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På det konventionella färgvykortet har 
landskapet stelnat och möter oss som 
livlös idyll. Vackert men tråkigt. Sol, 
glitter, segel och semester. Man tycker 
sig ha sett fotona förut.

Därför är fotografen Tore Hagmans 
bok Västkust. Från Nidingen till Koster 
från 2004 så befriande. Hagman växlar 
perspektiv, format och fokus. Här finns 
panoreringar över hav och övärld men 
också detaljer från bryggornas bodar 
och studier av granit och gnejs. Ofta 
ser han landskapet litet från ovan 
– och vi ser hur husen och båtarna 
ligger och trängs om utrymmena i lä. 
Och ovanför hela härligheten virvlar 
trut och mås.

Hagman är inte ensam om detta vackra 
verk. För de sakkunniga texterna 
svarar Stefan Edman, naturskildraren 
och miljöanalytikern, som skriver lika 
sakligt som poetiskt om  människorna, 
platserna och elementen. Sinne för 
bohuslänskt bitsk humor har han dess-
utom. Men så har han ju också varit på 
hummerfiske med Bengt Kahlman. 
Ofrånkomligt då att formuleringarna 
fastnar. Som när han frågar Bengt om 
hummerhannarnas ålder. ”De största 
är nog mer än femti och har en massa 
ättlingar utmed kusten. Själv är jag 
sjuttifyra, med fem barn och femton 
barnbarn.”

Tomas Forser
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Synen på oss som sommargäster har 
dock förändrats över tid. Från badjävel 
till sommarboende, över sommargäst 
och till delårsboende. Nu råkar jag 
fortfarande vara en sån där badjävel, 
som morgonbadar så fort jag kommer 
till Sälvik. Utan det salta vattnet smakar 
nämligen inte frukosten bra. Men det 
beror också på att jag under vinterhalvå-
ret bor vid havet, utanför Helsingborg, 
och går ner i vattnet och doppar mig på 
morgnarna. Under vintern har jag valt 
att bo så, att det så mycket som möjligt 
ska påminna om västkusten. Både vad 
gäller dofter, ljud och närheten till havet. 
Det skänker mig ett lugn. Men sältan i 
västkustvattnet är ändå överlägsen. Det 
måste erkännas !

Jag tillhör en av de där lyckligt lottade 
familjerna, som hade släktningar som 
hittade hit  på 50-talet. Min morfar och 
mormor, Manne och Elsa Lagercrantz 
rev ut de gamla kakelugnarna från den 
gamla fiskarstugan i Sälvik 1954. Här 
skulle moderniseras !

Naturligtvis är det ingen av oss här 
ute i Sälvik, som lämnar ifrån sig husen 
idag. Vilket innebär att vi har växt upp 
och lekt med de som nu själva övertagit 
husen. Lite Bullerbyanda är det visst ! Vi 
går mellan trädgårdarna. Mina föräldrar 
(Anna och Gerhard von Hofsten) byggde 
sitt eget hus så småningom.

Istället var vi 6 delägare,syskon och 
kusiner, som övertog huset 1976, när 
Elsa gick bort. Att som 20-åring få ett 
sådant ansvar har präglat mitt liv och 
fått mig att växa med uppgiften. Allt 
vad det innebär av arbete, ansvar och 
glädje.

Alla kände vi ju lika starkt för huset 
men det krävdes mycket kompromiss-
ande och jämkande. Särskilt när alla 
skaffade sina egna familjer. Trots det 

lyckades vi under 26 år att hålla ihop, 
vilket jag förstått är relativt ovanligt. 

Fjällbackas dramatiska natur har präglat 
min personlighet, mina intressen och 
mitt kynne.
• Det var här jag vågade hoppa från  

5-meters på Badholmen
• Det var här jag fick smak för tennis, när 

jag var bollkalle på somrarna.
• Det var här jag lärde mina barn och 

alla deras kompisar att fiska krabbor 
nere vid bryggan, som jag hoppas de 
en gång ska lära sina barn.

• Det var här jag tappade alla blåbären, 
som jag plockade vid ”Stora Stenen” i 
Sälvik.

• Det var här jag utvecklade ett tecken-
språk under vattnet, med min kusin, 
när vi snorklade på Håskär.

• Det var här jag hade mina livs dagar 
med ”Lösnäsan” på Gröna Lid. Kväll 
efter kväll samma repertoar men med 
otrolig spelglädje. (Upplever alla det 
så, när man är 18-20 år?) 

• Det var här jag drullade i vattnet i 
hamnen med samhällets snyggaste 
kille och upptäckte att han, liksom 
många andra Fjällbackabor, inte 
kunde simma. (Det var de varma som-
marnätterna på 70-talet.)

Mycket ofta har man dock fått höra 
vilken skillnad det skulle vara att komma 
hit på vintern. Fjällbackaborna skulle 
frysa ut en om man visade sig här utan-
för säsong. Man tillhörde bara livet på 
sommaren, även för dem.

En och annan västkustbo har man ju 
kärat ner sig i under tonåren och då 
besökt under vintertid. Då fick man sina 
farhågor bekräftade. Jag satt på disco i 
Grebbestad och killens kompis, full som 
en alika, sa på bred bohusmål:

”Du ska inte tro du blir accepterad bara 
för att du flyttar hit !”

Vi i Sälvik tycker att vi har ett lagom 
avstånd ner till byn. Man får både ta 
del av och slippa larmet. Det var min 
uppfattning även i tonåren.

Fjällbacka, du har funnits där som 
min fasta punkt. En lisa för själen och 
en trygghet när familjen ofta flyttade 
under uppväxtåren. Jag känner varje 
sten i Sälvik. 

Skälet till att vår familj nu sedan 2002 
står som ensam ägare av Sälviksvägen 
64 är mer av praktiska skäl. Alla vill vara 
i Bohuslän mer än vad som var möjligt, 
under delägarskap. Alla har skaffat sig 
egna ställen. Jag älskar mitt Fjällbacka 
och det lugn det skänker mig. Naturligt-
vis är det bara omgivningen som blivit 
äldre och skrynkligare. Inte jag. Jag är 
likadan som förut…

Under åren har det till och från låtit som 
om Tanums kommun för fjällbacka-
borna varit en gemensam fiende. Med 
sina ibland vansinniga beslut, som fått 
er att koka av ilska. Nedläggningen av 
Åldersro t.ex. Det tog priset. Det ställe 
dit folk skänkt pengar och möbler, vävt 
tyger. Lagt ner sin själ i. 

Jag älskar Fjällbacka-Bladet, som är en 
ständig lektyr på juldagen, eftersom jag 
då inte har möjlighet att vara i Bohuslän. 
Ett gott substitut. Och sommarnumret, 
inte minst. Så man är lite uppdaterad 
innan man kommer, för säsongen. 

Kanske jag också bär med mig den 
stridbarhet som ni Fjällbackabor visar 
i Fjällbacka-Bladet. Hoppas det och 
hoppas vi får leva länge än. Grattis 
önskar jag er och grattis önskar jag mig 
själv. Ni skänker mig mod och tillförsikt 
att fortsätta vara en äkta badjävel. 
Tack !

Isabella Clevenhag

Jag vill gärna inför FFF:s och Fjällbacka-Bladets 50-årsjubileum uppmärksamma vad Fjällbacka betytt för 
mig. Jag fyller själv 50 år i år och varje sommar under dessa år har jag tillbringat en del av tiden i samhället. 
Så det finns skäl att blicka tillbaka.
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Makrillvadfisket
En händelse som särskilt klart finns kvar 
i mitt minne är, när jag som femåring var 
med om mitt första kast efter makrill med 
landvad. Vi som var födda ute i skärgården 
var inriktade på fiske på ett helt annat sätt 
än andra barn och var också tvingade att 
delta i de aktiviteter som förekom. Det 
makrillkast som jag nu skall försöka skildra 
hade ett fiskelag som såväl till ålder och 
krafter var minst sagt blandat. Det var i 
slutet av juli 1932. Min far låg borta på 
fiske någonstans. Kvar på ön var endast 
min mor, min bror som var närmare åtta år, 

jag själv fem år, min mormor 
som var 73 år och morfar som 
var 70 år.

Solen lyste så vackert och en 
stilla sydvästlig vind fläktade 
över ön. Allt andades still-
het och ro. På eftermidda-
gen fick min morfar se ett 
makrillstim på ett lämpligt 
avstånd från land i ”Hålan” 
på nordsidan av ön. En 
sommar som denna när 
ingen makrill på länge 
varit synlig i skärgården 
var ett makrillstim en 
händelse som fick hjär-
tat att klappa fortare 
hos en gammal fiskare. 
Ett makrillstim var 
en chans till förtjänst 

som vi inte fick försumma. Nu var 
landvadarna på den tiden hårt stenade 
och tunga att hantera. Med andan i halsen 
kom morfar och frågade min mor om hon 
trodde att vi skulle orka få iland vaden 
gemensamt. Hon trodde att det skulle gå 
bra och vi rodde iväg till ”Vabuskäret”, ett 
litet skär där vaden förvarades i en vadbod. 
Vi fick snart ner den i en kostersnäcka 
som i vanliga fall låg förtöjd i en ”vrage”. 
Sedan började rodden ut till vadkastet 
där makrillen snällt väntade på oss. Det i 
sammanhanget lättaste arbetet, att passa 
”stödarmslinan” anförtroddes åt den äldsta 
och den yngsta i fiskelaget, nämligen min 
mormor och mig. Min mor rodde vadbåten 

Berättelser om det nyss förflutna

Lagom till semestern har det kommit ut en lika värdefull som engagerande minnesbok om 
livet i Fjällbacka skärgård i gamla dagar. Det är Rune Johnsson, född 1927 på Hästvom (som han 
och släkten hans stavar namnet),  fiskare, ombudsman och riksdagsman, som berättat om sitt 
yrkesliv och sin fritid för nya generationer. Ur denna rikedom av släkthistorier, naturdramatik 
och personporträtt har han med sonen Björn Sandmarks hjälp sammanställt en vacker liten bok 
som Warnes förlag nu ger ut. (Det blir boksläpp på Fjällbacka bibliotek den 29 juni.) 

Man är berättare och förlag tacksam för att delar av en muntlig tradition på detta sätt bevaras 
– till nöje och till eftertanke. Vår kulturhistoria skulle vara fattig utan minnesgoda berättare 
och lyhörda nedtecknare. Med den här fina skildringen får en liten ö och dess bebyggare sin 
vardag gestaltad. Sommartid vistas där nu en sjunde generation av släkten. Rune Johnsson har 
lyckats att berätta för dessa unga så att det privata får allmänt intresse och kretsen av lyssnare 
kommer att vidgas. Vi återger här delar av ett av bokens kapitel.

Tomas Forser

Minnen från 

Fjällbacka skärgård

Rune Johnsson
och min morfar och bror kastade vaden. 
När stimmet väl var inringat började det 
besvärligaste arbetet för det i kroppskrafter 
underdimensionerade vadlaget. Men vad 
som fattades i krafter uppvägdes av intresse 
och entusiasm.

Efter åtskillig tid var vaden indragen och 
makrillen ”törad” (torrad, dvs vadpåsen 
så långt uppdragen att vattnet runnit av 
och det bara fanns fisk i vaden). Genom 
en lycklig tillfällighet kom just då två 
släktingar till mor på besök. Dessa hade 
med sig en lådkamera varför vadkastet blev 
förevigat. Jag har många gånger när jag 
tittat på detta gamla kort återupplevt fem-
åringens stolthet och glädje över det första 
lyckade makrillkastet. När makrillen långt 
om länge var bärgad upp i vadbåten var 
denna så tungt lastad att man inte kunde ro 
eller segla med den. Eftersom min far var 
på fiske med öns enda motorbåt måste vi 
ro in till Fjällbacka med den makrillastade 
båten på släp för att där avyttra fångsten. 
Som en parentes kan nämnas att vi för 
halva lasten fick 35 öre tjoget och för den 
andra halvan 20 öre tjoget. Ett öre styck 
för färsk makrill! 
/---/.
Hemresan minns jag inte så mycket av. 
Vad jag däremot minns mycket tydligt 
var påföljande lördag. Min morfar hade 
då hämtat likviden för fångsten och jag 
var med om mitt livs första ”bytte”. Jag 
fick då min lott – fem kronor en svind-
lande summa för en femåring i Bohusläns 
skärgård 1932. 

Foto: Linn Sandmark
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Fick höra talas om ett unikt par på Fjällbacka Camping. Unika i sin kärlek till Fjällbacka genom åren. Stämde möte och 
träffade Ulla-Britt och Weine Svensson från Motala som tillbringat

60 år på Fjällbacka Camping

– Det började sommaren 1946, berättar 
Ulla-Britt. 
– Vi visste nog ingenting om Fjällbacka 
utan var på väg till Norge och övernattade 
ett par dagar i resans början. Vi hade två 
veckors semester, som man hade på den 
tiden, och skulle göra en lång resa i Norge. 
Vi åkte MC och hade ett gammalt klassiskt 
fyrmannatält. Väl uppe i Norge insåg vi att 
de första dagarna i Fjällbacka var de bästa 
och vände åter till samhället som kom att 
bli vårt sommarparadis.

Somrarna delades fortfarande mellan 
Fjällbacka och andra resor i Norden. 1965 
var det dags att uppgradera semestern till 
husvagn. 
– Vi hade goda vänner hemifrån som kom 
med ett hemmabygge av trä på besök och vi 
förstod att detta var framtiden, säger Ulla-
Britt och fortsätter. 
– På den tiden fanns det hustält med 
köks- och sovavdelning. Märkliga kon-
struktioner. 

– När vi kom hit var Henning Östberg, 
skomakarn, föreståndare, berättar Weine.
– Vi blev mycket goda vänner och var så 
till hans bortgång. Henning var en otro-
lig arbetsmänniska. Han bytte toa rullar 
(dom var små och många på den tiden), 
tömde latriner, klippte gräs, oljade gruset 
på vägarna, ja allt han han med. Möjligtvis 
glömde han ta betalt av någon mindre nog-
grann gäst. Hur han kunde hinna med allt 
och på samma gång vara skomakare kan jag 
inte förstå. 
– Vi betalade 250 kronor för en säsong första 
åter, nu är vi snart uppe i 10.000.

Ett annat par som blev livslånga vänner var 
Georg och Sigrid Richardsson i hamnen. 
– Vi hade egen båt, en Selco 18 fotare med 
en 50-hästare på. Stort på den tiden och 
Georg hjälpte oss att sjösätta första gången. 

Sen blev vi vänner, svårare var det inte, säger 
Weine och minns ett tillfälle när Georg var 
runt 80 år. 
– Jag hade timmerbilen med mig (Åke har 
varit åkare) och hade lastat båten på släpet. 
Georg hoppade smidigt upp på flaket, 
gjorde ett par snabba manövrar och hop-
pade lika orädd ner från den. Vi fick hjärtat 
i halsgropen och frågade vad han gjorde. 
Georg svarade kort, som den bohusläning 
han var: 
 – Jä måste bare tajte änarne. Han skulle 
spänna surrningslinorna. 

Visst är det en enorm skillnad om man 
jämför förr och nu. 

• Läckande tält – Villavagnar. 
• Gasol – Elanslutning. 
• Torrdass – Toalett. 

– Fast vi har kvar groggverandan skrattar 
Weine och pekar på en grupp bänkar och 
bord med utsikt över Joredfjorden. 
– Jajjamän, flikar Ulla-Britt in. 
– Där har vi kräftskivor och firar midsom-
mar också.

Nåt man hoppas de får göra många år 
framöver. 

Anders Torevi

Åren som följde blev det Fjällbacka med 
MC:n en del av semestern tills 1953 då de 
skaffade sig sin första bil (Weine sålde sin 
sista MC för tre år sedan, en FM, en sam-
larhoj som visade sig otroligt eftertraktad). 
Bilen blev en underbar stor svart Chevrolet 
med canvas-tak. 

Weine på sin Rex av 1947 års modell

Svarta 50-tals Chevan
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5 minuter med...

– Läckra tips i grilltider, med Lena Willig

Många av er vet att Peter Holmstedt är Krögare på 
Bryggan i Fjällbacka, med något som kanske inte 
lika många känner till är att han är ordförande i 
Tanum Turist.
Tanum Turist är en ekonomisk förening som till 
största delen ägs av Tanums näringsliv. Styrelsen har 
representanter från näringslivet och kommunen.
Föreningen arbetar bland annat med att samverka 
i samhällsutveckling och i turistfrågor, samt att 
samordna kommunens marknadsföring.
Fjällbacka samhälle deltar varje år på ReiseLivs 
mässan i Norge och på TUR-mässan i Göteborg. 
Tanums Turist har tillsammans med Fjällbacka och 
våra närliggande orter arbetat fram en mycket 
välkomnande monter för att locka besökare till den 
här delen av världen.

Namn:  Peter.Holmstedt..

Ålder:  50.år.

Familj:  Fru.Susanne,.sönerna.Felix.och.Oliver.

Bor:  Fjällbacka.och.Uddevalla.

Gör:  Krögare.

Vad gör du på fritiden?   
Spelar.golf,.handbollstränare.

Var turistar du helst själv?  Portugal.

Fjällbackas nytta av Tanum Turist? 
Samordning.av.marknadsförningen.på.mässor..Är.
behjälpliga.för.att.Turistinformationen.skall.fungera.så.
optimalt.som.möjligt..Under.hela.hösten,.vintern.och.
våren.är.turistkontoret.i.Tanumshede..bemannat.för.
att.serva.besökare.och.svara.på.frågor.om.Fjällbacka..

5 favoriter….
TV-program? 
Viasat.sport.1,.PGA.och.Europatouren.i.golf.

Tidning? 
Bohusläningen,.Dagens.Industri,.Golf.Gigest.och..
Fjällbacka-Bladet.

Film? 
Allt.eller.inget.&.En.brud.för.mycket.med.Dudley.Moore.

Maträtt? 
Hemlagad.pannbiff.med.lök

Idrott? 
Handboll.och.Golf

Hej i bersån! Barbequens tid är åter här och jag tänkte bjuda på lite sköna tips 
som får snurr på smaklökarna! 

Att havtorn är på tapeten har väl ingen lyckats undgå. Det gula goda bäret som är riktigt kul att 
exprimentera med har fångat även mig med sin friska fräscha smak. Här i form som en läcker 
glaze som är underbar till kyckling, fläskkött samt fisk...

HAVTORNSGLAZE TILL BBQ. 4 pers
4 dl kycklingfond på flaska • 150 gr honung, gärna flytande • 100 gr havtornspuré eller mos • 
1 kruka färsk koriander • svartpeppar

Gör så här:
Koka ihop glazen så den tjocknar. Finhacka koriandern och tillsätt den sist. Marinera gärna köttet 
några timmar innan grillning, ”glaza” sedan under tiden du grillar lager på lager!! Gott & lätt!

Att göra en saffransmarinad till det goda köttet eller fisken kan bli grillkvällens ”clou”; en marinad 
som gör dej till grillens drottning/kung och som vinner med hästlängder! 
Alltså: Bye bye grillkrydda… Hello yellow…

SAFFRAN &VITLÖKSMARINAD

1 kuvert saffran • 2 dl god olja raps eller 
50/50 raps/oliv • 1 st solo vitlök • salt och 
svartpeppar. 

Gör så här:
Finhacka eller pressa vitlöken. Blanda 
med olja samt saffran. Smaka av med 
salt och peppar. Marinera köttet några 
timmar innan grill. Varning: Det kommer 
att få en underbar färg och smak!!

Ett riktigt gott bröd får dom flesta på 
alla tiders humör. Här ett bröd som 
verkligen passar till ändamålet...

MITT GODA CHILI & COCOSBRÖD

50 gram jäst • 0,5 liter ljummet vatten • 
2 msk sweet chili sauce • 1 hel röd chili 
• 100 gr cocosflingor • 1 msk salt • ca 13 dl vetemjöl, gärna special eller 50/50 vetemjöl/durum-
mjöl. (Durumvete innehåller mkt protein och ger ett gott bröd med fyllig smak samt krispig 
yta... Måste testas!)

Gör så här: 
Smula jästen och tillsätt det ljumna vattnet, rör tills det löser upp sej. Finhacka chilin, ta bort 
dumma kärnor! Blanda i degvätskan och tillsätt sweet chili samt cocos. Rör lätt och tillsätt nu 
salt samt mjöl. Knåda så länge du orkar och låt jäsa ca 30 min. Baka nu ut det fina brödet som 
får jäsa ytterligare 20 min. Vill du snitta bröden före gräddning är det lämpligt att du gör det 
före andra jäset! Mjöla gärna brödet lite på ytan för den snygga stilens skull och sjuss in i ugnen! 
Grädda ca 30 min, tempa gärna brödet!! Kärntempratur ca 92o.

Vill ni liksom jag avrunda en måltid med en god ost har jag kexet för dej:
Avgudar dom mustiga svindyra ”Bornholmska Rugkjeksen” som brukar finnas i bra och medvetna 
affärer... Har stretat och strävat efter att hitta den smaken och oj vad gott det blev!!

BOHUSLÄNSKA GRAHAMSKEX

75 gr prima smör • ½ msk socker • 150 gr grahamsmjöl 
• ½ tsk bakpulver • 3 msk krossat linfrö • 1 tsk salt •  
1 msk kummin • 1 ägg

Gör så här:
Rör smör och socker poröst. Tillsätt övriga ingredien-
ser och rör lätt. Låt stå kallt och vila ca 30 min. Kavla 
ut degen och skär små fyrkanter ca 4 cm, nagga kan-
terna lätt med gaffel eller skär med sporre. Grädda 
till kexen fått fin färg i ca 200o varm ugn. Avnjut till 
den goda osten eller smör och marmelad!

Det var allt för denna gång. Inget sillrecept i detta 
nummer. Utlovar ett gott till julnumret i stället!

Ha en skön sommar!  Lena              
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SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 
RS FJÄLLBACKA
Sammanställt av Peter Almqvist, stationsföreståndare RS Fjällbacka. 

Efter en lång, lång vinter och sendragen vår 
börjar det återigen röra på sig runt våra båtar 
och  på vår sjöräddningsstation. 

Alla våra båtar ”Rescue Sparbanken Tanum”, 
”Rescue MinLouis” och ”Rescue Ivan Holmberg” 
har nu i löpande följd varit upptagna på land och 
fått ny bottenfärg plus lite annat underhåll för att 
vara redo för den kommande säsongen. 

Att sommarsäsongen samt till viss mån hum-
merfiskesäsongen är högsäsong för sjörädd-
ningssällskapet är väll allmänt känt, men vad 
gör alla sjöräddare på vintern ?

För visst har vi jour 24 timmar per dygn, och 
är aktiva även på vintern, men mycket av vår 
verksamhet vintertid bedrivs på andra ställen 
än på just båtarna och till sjöss.

Eftersom sjöräddningssällskapet bedrivs helt 
och hållet på ideell basis, så består mycket av 
vårt vinterarbete av att ”tigga” pengar, att visa 
upp oss på mässor, att föreläsa på olika tillställ-
ningar och att delta på en rad olika uppvisningar, 
allt för att väcka intresse och för att få allmänhe-
ten nyfikna på vår verksamhet.

En stor del av tiden från senhöst, vinter samt 
tidig vår går också åt till egen utbildning. 

Vi är så länge våra båtar verkar inom just sjö-
räddningsuppdrag friskrivna de regler som 
normalt gäller med avseende på skeppare samt 
maskinutbildad personal, men Sjöräddningssäll-
skapet centralt såväl som lokalt har själva tydliga 
mål beträffande utbildning och behörigheter 
ombord.

Utbildningar som vi erbjuder våra besättnings-
män är: Fartygsbefäl klass VIII, VHF certifikat, 
maskinbefäl klass VIII, Högfartsutbildning, 
VHF utbildning, SAR G utbildning (Search and 
rescue utbildning i Sjöfartsverkets regi), Rädd-
ningsmannakurs (Sjöräddningssällskapets regi), 
Sjukvårdsutbildning, ABC-grundutbildning samt 
utbildning och delegeringsintyg för användning 
av hjärtdefibrillator och utbildning och delege-
ringsintyg för användning av syrgas.

Vi övar utöver dessa utbildningar mycket på 
helikoptervinschning, sökteknik, bogsering 
samt mycket på ”Egen säkerhet ombord” 

Vad gör sjöräddningen under vintern?
såsom våra brandsystem, länspumpsystem, 
överlevnadsoveraller osv. Det är av stor vikt att 
besättningsmännen har goda kunskaper och 
känner sig säkra i sina roller ombord.

Vi har under denna vinter som gått haft besätt-
ningsmän på utbildning inom Fartygsbefäl klass 
VIII, VHF certifikat, SAR G utbildning, Räddnings-
mannakurs. Vi har utbildat och uppdaterat våra 
delegeringar för hjärtdefibrillator och syrga-
sanvändning.

Några av oss har också haft förmånen att under 
vintern få gå en utbildning inom ”debriefing” 
eller avlastande samtal, något som är nytt inom 
utbildningsutbudet. 

På bilderna till höger ser ni uppifrån: Tre bilder på vinschningsövning med Säves dåvarande helikopter 
”Helge 68”. Därunder samövning med ambulans och räddningstjänst tillsammans med Color Lines färja 
utanför Strömstad och underst en bild från vår egen räddningsmannautbildning. 

Rescue MinLouis har varit 
på Färöarna

Under slutet på april och början av maj 
har Rescue MinLouis varit på Färöarna för 
att prova om båten skulle kunna passa 
som sjöräddningsbåt i deras farvatten.

Testerna har utförts tillsammans med 
Färöingarna som är kräsna vad gäller 
båtar och man är minst sagt nöjd med 
resultatet.

Färden har gått via Norge och Shet-
land. Båten är i skrivande stund på väg 
hem och en längre artikel kommer i 
vinternummret.

Peter
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Så visst finns det sjöräddningsjobb att göra 
även vintertid.

Vi hoppas att ni alla är redo för kommande 
härliga sommarsäsong. Det är i alla fall vi !!!

 Marie De Soysa
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SportenF J Ä L L B A C K A  G O L F K L U B B     

18:e green byggdes om våren 2005, liksom putting- och chippinggreen. 
Dessa kunde öppnas redan den 12 april, trots den sena våren.

9:e green den 9 maj 2006. 

Text: Hans Lundberg, Foto: Arne Sandelin 

Bli medlem i FFF
Årsavgift: 130 kr och du får  

två nummer av 
Fjällbacka-Bladet  

i brevlådan

Anmälan till:  
John Johansson, 

Fyrmästargatan 10 
450 71 Fjällbacka

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

eller via:  
 www.fjallbacka.com/fff

Under hösten 2005 påbörjades ombyggnaden av 
alla greenerna på Fjällbacka Golfbana. De flesta 
såddes under hösten och kunde redan då klippas 
ett flertal gånger. Trots den långa och snörika 
vintern har de ”övervintrat” betydligt bättre än 
gamla 1:an och 5:an, som finns kvar tills de nya 
efter hand kan öppna. Troligen kommer de nya 
greenerna att vara igång till klubbmästerskapet 
i juli månad.

Full verksamhet.
Trots de provisoriska greenerna pågår all verksam-
het som vanligt. Ture Erikssons golfshop är välför-
sedd och drivingrangen välbesökt. Restaurangen 
är öppen varje dag och inget väder, vind eller 
underlag verkar kunna stoppa en sann golfare.

Tävlingsverksamheten blir naturligtvis lidande, 
på gund av de provisoriska greenerna, men efter 
KM är allt tillbaka till det normala igen. Hummer-
golfen, som gjorde uppehåll 2005, blir det stora 
testet för den ”nya banan”.

Nya greener på Fjällbacka Golfklubb
– En rejäl ansiktslyftning
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SportenS E G E L S Ä L L S K A P E T  N O R D E R V I K E N     

Resebrev från

Ovan: Hundratals optimister riggade för start. 
Nedan: T.v: Genomgång med Martin Abenius från Floda. T.h: Fullt race i 13 m/sek.
Underst: SSN-seglarna Sanna Mattsson 4131 och Sara Falkenberg 4065

Det var i början av april som vi lämnade Sverige, tem-
peraturen låg på 6 grader.

Vi åkte till Gardasjön för att två av SSN:s medlemmar, 
Sara Falkenberg och Sanna Mattsson, skulle vara med på 
ett träningsläger och en regatta där. När vi kom fram till 
Riva del Garda låg temperaturen på 16 grader, härligt.

Toatalt var de ett tjugotal ungdomar från både Sverige 
och Norge. Det var en svensk ledare, Martin Abenius och 
en norsk ledare, Christian Faeste. Träningen höll på i fyra 
dagar i varierande väder och vind. Allt från sol till regn 
och från vindstilla till 13 m/s. Det var oerhört lärorikt 
och roligt. Jag skall passa på att ytterligare en gång tacka 
ledarna för en jättebra träning och trevlig samvaro.

Innan regattan startade var vi ”lediga” i en dag. Vi pas-
sade på att åka runt Gardasjön. Det var oerhört vackert 
överallt. Det är höga berg, upptill tvåtusen meter, som 
omringar sjön och uppe på topparna låg snön kvar.

När vi kom ner till seglarklubben på skärtorsdagen, 
som var regattans första dag, fick vi nästan en chock. 
Det var båtar överallt, ca. sexhundra optimister, som 
trängdes om varje ledig fläck. Deltagarna kom från 
tjugotvå olika länder och det är lite spännande att se en 
optimist med QAT och RUS i seglet. Tävlingen gick till 
så att ungdomarna delades in i sex olika grupper och alla 
skulle möta alla två gånger. Det är en otrolig syn att se 
en startlinje med över etthundrasjuttio båtar som ligger 
och väntar på starten.

Regattan avlöpte bra men sista dagen kunde inte den 
tionde seglingen genomföras för vinden kom aldrig, men 
det var en lyckad tid och ungdomarna vill åka dit nästa år 
igen. Så nu är det bara för föräldrarna att börja spara.

Sista helgen i augusti har vi regionkval för både optimis-
ter och 420. Vi behöver många frivilliga så om ni har lust 
får ni gärna skriva upp er nere på klubbhuset.

Text: Anna & Foto: Morgan Falkenberg
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SportenF J Ä L L B A C K A  I D R O T T S K L U B B     

Fjällbacka IK har flera ungdomslag igång. 
Tränare för de yngsta är Gunnar Norderby 
och Ingemar Granqvist. De har ansvarat för 
en del av dessa barn i flera år och gjort det 
strålande. Alla barnen har fått utvecklas i 
sin takt och efter sin förmåga. Barnen är 
från 8 år och upp till 13 år, både tjejer och 
killar. På träningarna är närvaron hög, alla 
barnen verkar trivas.

När matcherna börjar delas barnen upp i 
två lag, för att alla skall få så mycket speltid 
som möjligt. Det är ju så att det är match-
erna som är lönen för all träning, oavsett 
om det blir vinst eller förlust.

I skrivande stund har P-11 inte spelat 
någon match. Barnen, föräldrar och ledare 
ser fram emot starten med stor entusiasm. 
P/F-12 har spelat två matcher. Den första 
för säsongen spelades 2 maj på hemma-plan 

mot Strömstad och det blev förlust med 4-
8. Insatsen från spelarna var väl godkänd.
Det var som sagt första matchen, planen 
var tungspelad pga. allt regn och Strömstad 
bjöd på ett mycket bra motstånd.

Andra matchen spelades mot Smögen 
på bortplan den 9 maj. Matchen spelades 
på grus, vilket vi inte har så stor vana på. 
Fjällbacka tog ledningen efter bara någon 
minut efter mål av Philip Jonsson. Sedan 
hade vi svårt att få igång ett riktigt spel. 
Både Fjällbacka och Smögen hade flera 
målchanser. Smögen kvitterade när det 
var ca 5 minuter kvar av matchen. Men 
med hjälp av många påhejande föräldrar 
och en riktig kämparinsats från alla spelare 
lyckades Sebastian Nilsson slå in bollen i 
Smögens mål i sista minuten och spikade 
slutresultatet 1-2.

Som en av lagledarna för detta lag så 
känns det oerhört bra. Barnen peppar 
varandra, ingen gnäller när någon gör ett 
misstag, utan alla hjälper varandra. Alla 
förstår att utan en riktig laginsats är det inte 
roligt och då vinner vi inga matcher.

Det ser bra ut inför våren och sommarens 
matcher och träningar.

Agneta Blomqvist
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Det är 80-årsjubileum i år. 80 år sedan FiK 
bildades. Sorgligt därför att behöva konsta-
tera att Fjällbacka under jubileumsåret inte 
längre har något seniorfotbollslag. Resur-
serna för verksamheten saknas helt enkelt. 
Försöket att samordna med Rabbalshede 
fungerade något så när förra spelåret. Men 
när Fotbollsförbundet kom med påbudet 
att det skulle bli endast en division 7 och 
att Fjällbacka skulle flyttas ned dit efter 
den svaga föregående säsongen, gick det 
inte längre. Det hade inneburit att laget 
i stället för att spela i Norra Bohusserien 
med relativt korta resor skulle få utsträcka 
matchresorna ner till Kungälv och ut på 
Orust. Det var svårt att samla gänget redan 
dessförinnan och nu blev det omöjligt. 

Situationen blev inte bättre av att förbun-
det senare, efter protesterna som kommit, 
ändrade sitt beslut och bestämde sig för att 
trots allt göra två division 7-serier. En Norra 

och en Södra – d.v.s. just det FiK tidigare 
hade hoppats på. Det var så dags då. Vid 
det laget hade Fjällbacka  redan dragit sig 
ur och grabbarna skingrats. 

FiK:s situation är inte unik. Att harva 
i botten av seriesystemet och dessutom 
behöva göra det under villkor som kräver 
långa resor och god framförhållning är 
inte särskilt lockande för tillräckligt många 
unga spelare. De bästa söker sig till lag med 
bättre möjligheter. De andra tappar intres-
set. De mindre samhällena kommer framö-
ver att få det svårt att ställa lag på fötterna. 
Snart kan den tiden vara förbi, när sam-
manhållningen kring ett seniorlag i fotboll 
hörde till charmen och profilerade orter av 
Fjällbackas storlek. Det vore tråkigt. Nu får 
vi hoppas på ungdomsfotbollen.

Tomas Forser
   

Ingen seniorfotboll längre
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På vår hemsida fi nns datum, mer information och många fl er resmål!

www.resemakarn .nu
Te l  0521-695 35

Exempel på våra storstadsresor:

GENOM EUROPA PÅ FÖRSTA PARKETT

Krakow
Krakow är en vacker, välbevarad stad med 
mycket charm 
och stämning! 
Staden är 
upptagen på 
UNESCO´ s 
världsarvslista
tack vare sin 
unika miljö. 
Resan är på 
6 dagar och 
frukostpension
ingår. 
Pris 2590.-

Tallinn
En härlig mix av gammalt och nytt! Häng med 
oss och upptäck Estlands huvudstad. Vi åker 
med Tallinks färjor där det fi nns gott om nöjen 
och har även en natt på hotell i Tallinn. Vår resa 
är på 4 dagar och det ingår frukostpension.

Pris från 1790.-

Prag
Underbara Prag! Staden Du älskar att komma 
tillbaka till! Vi har två alternativa resor, 
en 6 dagars direktresa och en 7 dagars 
med övernattning. På båda resorna ingår 
frukostpension och på 7 dagars resan ingår 
även 2 middagar. 
Direktbuss......................................Pris från 1990.-
Med övernattning ..................................Pris 3790.-

Paris
Städernas stad! 
Klassisk och 
modern på 
samma gång, 
Paris upphör 
aldrig att 
förändras! Våra 
resor till Paris 
är på 6 dagar 
och det fi nns 
möjlighet att 
köpa till sovbuss. 
Frukostpension 
ingår.
Pris från 1990.-

Barnbussen
2 dagar på härliga 
Disneyland Paris 
och 5 eller 7 dagar 
i Spanien. Ombord 
på bussen ordnar 
vi med pyssel och 
barntillåtna fi lmer 
och i Spanien 
gör vi speciella 
familjeutfl ykter 
med mycket bad! 
På hotellet i Paris är det frukostpension och i 
Spanien får vi helpension. Sovbuss fi nns som 
tillägg!
10 dagar under vår och höst Pris från 4590.-
12 dagar under sommaren Pris från  4990.-

Spanien
Lata dagar i solskenet 
och ljumma härliga 
kvällar! Vi har nu 
två resmål på Costa 
Brava; Lloret de Mar 
och Blanes. I Lloret 
de Mar sjuder ett glatt 
nöjesliv och möjligheterna till shopping är 
många. Blanes är lite lugnare och vi använder 
två nybyggda, mycket bra hotell. Det fi nns 
möjlighet att köpa till sovbuss och resorna är 
på 10 dagar. Avresa varje fredag från påsk till 
oktober ( ej augusti ) 
Frukostpension ......................................från 2990.-
Helpension ..............................................från 3490.-

Kroatien
Vi erbjuder nu fl er resmål och fl er avgångar med fl yg! Nyheter i år är Rovinj på Istrien och Sibenik i 
Dalmatien. I Kroatien ingår halvpension på hotellen. 
Till Sibenik med fl yg:  under juni, juli och september  ..........................................................Pris från 4990.-
Till Zadar med fl yg och 5* hotell med all inclusive under juni och juli  ..........................Pris från 7550.-
Till Istrien med fl yg ( Porec, Vrsar och Rovinj ) under juni och juli  ..................................Pris från 4690.-
Till Istrien med buss; Avresa varje fredag från påsk till oktober ( ej augusti )  .............Pris från 2990.-
Möjlighet att köpa till sovbuss fi nns.

Geiranger med 
Hurtigruten
Hissnande utsikt längs den vackra västkusten, 
där fjällen stupar brant ner i blågröna fjordar. Vi 
får se bl.a. Dalsnibba, Ålesund, Trollstigen och 
vi åker en tur med Hurtigruten. Under denna 5 
dagars resa får vi 
uppleva mycket 
av allt det vackra 
som Norge har 
att erbjuda! 
Halvpension ingår 
och resan kostar 
3990.-

Gardasjön
Fälj med oss till Italiens största sjö! Sjön ligger 
vackert mellan alper och Medelhavsklimat.  
Trevliga utfl ykter till Verona och båttur på sjön 

ingår i priset 
och möjlighet 
att åka till 
romatiska
Venedig fi nns. 
Resan är på 
10 dagar 
med pris
från 5790.-
Halvpension
ingår.

Rhen & Moselkryssning
Mosel och Rhen är kanske de mest kända 
fl oderna i Tyskland och här fi nner vi också de 
mest kända vindistrikten. Vi bor på bekväma 
hotell med halvpension på nätterna och kryssar 
fram på fl oderna under dagarna.
Resan är på 6 dagar och kostar 4790.-

Rundresa i Polen
Häng med på en mycket intressant resa till 
vårt stora grannland Polen. Här får vi se bl.a. 
Warszawa, Krakow, Auschwitz och Wroclaw. 
Vi kommer också att få en ”gondoltur” i 
fl odsystemet Spreewald. Resan är på 7 dagar 
och under hela resan ingår halvpension

Pris 4590.-

Almunecar
Vi åker buss till Kastrup 
och fl yger vidare Malaga. 
I vackra Andalusien ligger 
vår ort Almunecar, en 
semesterpärla på Costa 
del Sol! Här tillbringar vi 
9 nätter bekvämt med 
halvpension. Följ med på 
någon av de intressanta 
utfl ykter vi anordnar eller 
bara njut av den varma 
spanska solen!
Pris 7990.-

Rom och Sorrento
Vi åker bekvämt med buss ner till Kastrup och tar sedan fl yget 
till Rom där vi tillbringar 3 nätter. Vi får en stadsrundtur i Rom 
där vi får se de största sevärdheterna. Vi tar buss ner till Sorrento 
där vi bor i 3 nätter. Vi njuter av klimatet och åker på intressanta 

utfl ykter.
Resan är på 
7 dagar och 
halvpension
ingår. 
Pris 9190.-

Provence
Med buss till Kastrup varifrån vi tar oss med fl yg till Nice. 
Rivierans eleganta huvudstad blir vår semesterort! Härliga  bad, 
eleganta byggnader och vackra palats i en underbar blandning. 
Självklart gör vi utfl ykter till bl.a. Monaco och parfymstaden 
Grasse.
Resan är på 7 dagar och halvpension ingår  .................Pris 7990.-

Exempel på våra sol- och badresor:

Exempel på våra rundresor:

Exempel på våra fl yg- och bussresor:

Disneyland® Resort Paris, 
Disneyland® Park och 

Walt Disney Studios® Park.
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De flesta resor utförs 
i samarbete med 

Strömstad Tanum Buss AB

De flesta resor utförs
i samarbete med 

Strömstad Tanum Buss AB



Tryck: Munkreklam AB Munkedal 2006

Dorthés 
Konservfabrik

Makrillsaltning 1943. 
Bilder från Hembygdsarkivet. Foto: Olof Olsson.

Ivar Dorthé startade sin konservfabrik redan på 20-
talet. Han fick inläggningsreceptet av sin föregång-
are i Fjällbacka Gustav Andersson. Denne sysslade 
troligen enbart med ansjovisinläggning. Vilka lokaler 
som användes före branden i Fjällbacka 1928 vet jag 
inte men efter branden byggde Ivar sin fabrikslokal på 
familjens tomt vid Södra Hamngatan. 

Under 30-talet utvidgades sortimentet med ”Gaffelbi-
tar” som skars av fin krydd- och sockersaltad islandssill. 
Vissa år hade Ivar kontakt med fiskare som för hans 
räkning kryddade sill redan på fångstplatsen vid Island. 
Andra år köptes sillen från Göteborg. 

Ansjovis fortsatte vara en stor artikel för fabriken. 
Råvaran var skarpsill som oftast fångades i Fjällbacka 
skärgård. Ibland köptes den dock i Lysekil. När nyfångad 
skarpsill landades vid fabriken togs den genast om 
hand. Sköljdes i saltvatten och lades direkt i konservbur-
ken tillsammans med sin kryddblandning. Sillen var inte 
många timmar på land innan den låg i burken. 

Skarpsill som inte genast lades i konservburken kryd-
dades i tunnor, lagrades och skars sedan till skinn- och 
benfri ansjovis. 

Konservfabriken hade kunder runt hela Mellansverige. 
I bl.a. Östermalmshallen i Stockholm såldes Dorthés 
konserver. 

Fabrikslokalerna var naturligtvis primitiva efter dagens 
mått. Centralvärme fanns men det var svårt att hålla 
tillräckligt varmt under de kalla krigsvintrarna. 

Som mest arbetade 20 kvinnor med sillinläggningen. 
Två män svarade för allt rörligt arbete.

Under 50-talet avvecklades verksamheten i Fjällbacka 
men fortsatte under många år i samarbete med en 
fabrik i Danmark.

Under de sista krigsåren åtog sig Ivar Dorthé att ta emot 
och salta vårmakrill vilken sedan exporterades till södra 
Europa. Vårmakrillen fångades under dessa år i stora 
mängder. Jag kan inte exakt erinra mig hur mycket 
som togs emot per dag men vissa tider landades nog 
upp till 40 ton. Min gode vän Bror Jansson och jag var 
naturligtvis med och rensade makrill. Vi rensade var och 
en 6-8 backar om 20 kg i timmen. Betalningen var 40 
öre per back. 3-4 kronor per timma var en mycket god 
förtjänst för 14-åriga pojkar 1945.

Arbetet med makrillsaltning engagerade många män-
niskor i och runt Fjällbacka. Bilderna i artikeln är från 
makrillsaltningen. På första bilden syns bl.a. Karl Sanne 
och Gunnel Reichenberg. På andra tar sex Fjällbackabor 
en paus i arbetet. Från vänster: Peder Svensson, okänd, 
Knut Svensson, Linus Bohlin, Oscar Olsson och Uno 
Lindström. Bilden underst visar Ivar Dorthé.

Gunnar Isaksson


