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En fantastisk sommar!
Det känns stort att få skriva ledaren i Fjällbacka-Bladets 101:a 
nummer. Anders Torevi och Tomas Forser har i de senaste 
numren av tidningen belyst föreningens tillkomst och syfte 
och också försökt peka ut riktningen för det fortsatta arbetet 
de kommande 50 åren. På så sätt kan vi se detta nummer som 
nr 1 i del två av föreningens historia.

De flesta delar nog min uppfattning att den gångna sommaren 
var en av de härligaste på mycket lång tid. Tusentals ferielediga 
människor sågs dagligen ströva omkring på gator och torg 
runtom i samhället. Badplatserna var fyllda av barn och vuxna, aktivitet kring och på bryg-
gor och – självklart också på havet! Själv tillbringade jag varje dag minst 10 timmar på sjön 
i avsikt att ge båtfolket och andra en sjötransport mellan våra tre stora gästhamnar. Som 
turistföretagare får man en del funderingar på sakernas tillstånd som turisten eller den som-
marledige fjällbackabon troligen inte ids bry sig om…

Tidigare ledare i denna tidning har beskrivit de intressekonflikter som alltid tycks uppkomma 
mellan helårs- och delårs/fritidsboende i samhällen av Fjällbackas karaktär. Det kan gälla 
upptrissade fastighetspriser med höga fastighetsskatter som följd, överklaganden av detaljpla-
ner eller våra olika sätt att se på ungdomars firande, ex seglartåget. Men detta har vi som sagt 
diskuterat. Det jag funderade på i sommar var istället hur vi själva, vi helårsboende, agerar, 
eller borde agera i ett samhälle som har fördelen att attrahera många människor.

Jag tänker ibland på Gunnar Magnussons många kluriga betraktelser om hur vi i Fjällbacka 
borde göra för att tjäna pengar på ”sommargästerna”, som vi fortfarande sa då. Gunnars 
”affärsidéer” var otaliga, alla hade de dock ett gemensamt – att erbjuda våra besökare upplevel-
ser och hög service och att ta bra betalt för det. Han pekade på behovet av stora parkeringar, 
båttransporter till Badholmen, tävlingar av alla slag. Vi var många som skrattade åt dessa, i 
vårt tycke, smått galna idéer, men egentligen var Gunnar en visionär som tidigt såg vad som 
skulle komma att behöva göras.

Vi är nog tyvärr ännu idag inte helt överens om vilken potential besöksnäringen egentligen 
har. Vi ser heller ännu inte nödvändigheten att arbeta smartare, att samarbeta kring mark-
nadsföring, bokning, service, paket och upplevelser. Många icke-företagare ser heller inte 
detta som något som angår dem. Min åsikt är tvärtom att alla kustbor på alla plan är starkt 
beroende av ett friskt lokalt näringsliv och i hög grad påverkade av hur attraktiv vår del av 
världen uppfattas vara samt vad vi gör av detta. Det handlar inte bara om några veckor på 
sommaren. Nu räknas hela året. Vi vet att augusti är en lika stark besöksmånad som juli. I 
september finns det många syd- och mellaneuropéer som besöker oss. 40-talisterna fortsätter 
att segla under hela hösten, i lotshamnen på Storö låg båtar under hela september. Fester och 
bröllop läggs i samhället före och efter sommarmånaderna. Julmarknad och nyårsfirande drar. 
Vi upplever just nu en kraftig expansion av besöksnäringen över årets alla månader.

Det gäller att ta vara på detta och jobba tillsammans, kunna erbjuda hög kvalitet på den 
service och de upplevelser vi kan erbjuda – det tjänar hela samhället på!

Hans Schub
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FFF sommaren 2006 — Anders Torevi, ordf.
I detta nummer:

Så har vi då passerat hundra nummer med Fjällbacka-Bladet och 50 år med Föreningen 
för Fjällbacka. Lagom till jubileet har medlemsantalet nått tusen, vilket vi känner både 
stolthet och tacksamhet över. Vi har också uppmärksammats i media för den gärning vi 
gjort genom åren med att dokumentera Fjällbackas utveckling och historia. Superlativen 
över jubileumsnumret har varit många. 

Nummer 100 blev utökat med 16 ytterligare sidor. De flesta fyllda med axplock ur 
gamla nummer. Ett uppskattat inslag som vi kommer att fortsätta med då utrymme 
ges i tidningen. Vi har dock beslutat att i detta nummer gå upp till 44-sidig tidning, en 
ökning med åtta sidor. Utvidgningen medför en kostnadsökning som vi dock anser oss 
ha råd med. Förhoppninsvis kommer du som läsare att uppskatta det.  

Från Årsmötet kan vi konstatera att trenden med vikande deltagarantal fortsätter. Vi 
hade i år lagt mötet en vecka senare än tidigare år, då semestrarna under senare år skjutits 
framåt. Inte heller det hjälpte. Ibland känns det som vi mer och mer blir en tidningsut-
givarförening. Vi får fortsätta arbetet med att försöka hitta intressanta uppslag som kan 
locka medlemmarna till mötet. Martin Kristiansson underhöll efter mötesförhandling-
arna med egna alster till gitarr och sång. Mycket uppskattat. 

Glädjande nog har vi återigen fått Lasse Lundberg med oss i styrelsen. Idéspruta som 
han är, har han alltid projekt på gång. Precis vad vi behöver! Lasse är ju tillsammans 
med Knut Hagman också ansvarig för Skärgårdens Dag. 

Sommarens årliga aktiviteter i FFF regi, Krabbfisketävlingen 19 juli och Berättarkvällen 
25 juli, kan du läsa om på annan plats i tidningen. 

Att försöka summera sommaren som brukligt har varit i denna spalt är tämligen 
meningslöst, då flera sidor på ett utförligt sätt berättar om vad som hänt. Bästa sättet att 
få reda på vad vi gjort är därför att göra som ett par tusen andra: Läs Fjällbacka-Bladet 
från första till sista sidan... n

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

av Fjällbacka-Bladet i brevlådan

Anmälan till: John Johansson, 
Fyrmästare gatan 10, 450 71 Fjällbacka

 Tel: 0525- 317 56 • medlem@fjallbackabladet.se  
eller via: www.fjallbackabladet.se

Omslagskonstnären: Anna von Elern

Säkert.har.flera.av.er.träffat.tandläkaren.Anna,.men.hon.
har.också.en.annan.sida..

Anna.har.skapat.hela.livet..I.skolåldern.var.det.keramik,.
porslinsmålning. och. kalligrafi.. Under. Highschool-
tiden.i.USA.hade.hon.målning.med.akryl.på.schemat..
Numera. handlar. det. dock. nästintill. uteslutande. om.
akvarellmålning..

Efter.sin.tandläkarexamen.1995.fick.Anna.tid.för.sitt.
målande..Hon.är.i.grunden.självlärd.men.utvecklar.sig.
hela.tiden.med.kurser.på.Gerlesborgsskolan..Två,. tre.
gånger.per.år...

Anna.tillhör.samma.konstnärsgrupp.som.Lena.Elg.
och.Pyttan.Eklund,.vilka.varit.omslagskontnärer.de.två.
senaste.decembernumren..

Kanske.har.ni.också.sett.Annas.vykort.med.mål-
ningar.från.Fjällbacka.som.finns.att.köpa.lite.här.och.
var.i.samhället..

	 	 						AT
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Från kommunen —  av Anders Järund

Samhällsföreningen — Karin Darpö, ordf.

Det har varit en fantastisk sommar med 
mycket sol och bad och då är ju Fjällbacka 
som allra bäst.

Många har påpekat att affärsutbudet i 
samhället har varit väldigt bra i år. Dess-
utom höll ett par av affärerna på Norra 
Hamngatan öppet länge, alla helger i 
september, och det tackar vi speciellt för. 
Naturligtvis önskar vi att fler ville ta efter!  
Även Turistinformationen hade besökare 
under helgerna i september. 

Anders, ansvarig på Konsum, och vi har 
haft en bra dialog om hur viktigt det är 
att vi har en affär i samhället som fungerar 
fullt ut. Vi har båda konstaterat att det finns 
vissa problem med den stora skillnaden 
mellan låg- och högsäsong. Men Anders 
och hans chef i regionen har en stor för-
ståelse för hur viktigt det är att få affären 
att fungera inför nästa säsong och håller på 
att titta på olika lösningar. 

Visst blev anslagstavlan som finns utanför 
affären fin. Ett riktigt hantverk! 

Kungsklyftan, en av Fjällbackas mest 
outnyttjade turistattraktioner, skall röjas 

• I kommunalvalet i Fjällbacka röstade 
397 på borgerliga blocket och 232 på 
vänsterblocket.

• Antalet gästnätter i båthamnarna blev 
i år 5596 för Fjällbackas del mot 6161 i 
fjol. Motsvarande för Grebbestad blev 
7689 mot  7823 och för Hamburgsund 
2342 mot 2627. Resö hade 2393. Minsk-
ningen kan ha att göra med det vackra 
vädret, men kanske också den högre 
hamnavgiften.

• Fjällbacka skola vill att kommunen 
köper mark i anslutning till skolan för 
uteaktiviteter.

• En 60 m hög radarmast skall resas på 
Storön, Väderöarna.

• Banverket fortsätter att vilja lägga ner 
Bohusbanan.

• Kommunen planerar att bygga ett nytt 
reningsverk i närheten av Kämpersvik, 
som skall betjäna Tanum, Grebbestad 

Från grannorterna
Hamburgsund
• Gamla Saltskärs Kärring fälldes mjukt 

mot luftkuddar. Den nya står ensam 
kvar. Vad som skall bli av den gamla är 
inte bestämt.

• 37 villor planeras på Smörhagen i Ham-
burgsund.

• Hornbore Ting genomfördes som vanligt 
den 6 och7 augusti. Besökarantalet var 
lägre i år. Kanske man förväxlat det med 
Hornbore by som begärt sig i konkurs. 
Tinget planeras fortsätta även kom-
mande somrar.

Tanumshede
• Nya fornfynd, bl.a. en vikingaby vid 

Ryland, har hittats under utbyggnaden 
av E6:an.

Bottna
• Vandringsleden vid Bottna har utökats 

med 5 nya km. n

behovet av underhållning och aktiviteter 
för den gruppen. Det behövs ju både på 
vinter-  och sommarhalvåret. 

Naturligtvis fortsätter vi att engagera oss i 
frågorna om kajen och reningsverket.
I skrivande stund pågår samverkan om 
det nya reningsverket, som är planerat 
till att börja byggas 2010. Har ni inte haft 
möjlighet att se utställningen i Tanum 
kanske materialet ligger kvar längre på 
Tanums hemsida. Även om ”bloggen” 
är borttagen efter ett visst datum är det 
viktigt att så många som möjligt uttrycker 
sina åsikter antingen i brevform eller via 
mejlen. Det är en viktig fråga eftersom 
vårt nuvarande reningsverk stoppar vidare 
utveckling av samhället i den riktningen. 
Det är ju helt orimligt att ha den ”doften” 
över samhället.

Nu blir det mörkare ute för var dag och 
allt fler hus står tomma. Men även den 
här mörka tiden tycker jag är mysig med 
klara stjärnhimlar och lugnet som infin-
ner sig. n

och Fjällbacka. Reningsverket i Fjäll-
backa räcker inte till sommartid och 
har svåra luktproblem och utsläpp. Det 
förhindrar också att bostäder byggs vid 
”Badis” och konservfabriken.

• Gruppen ”Gamla Fjällbackabor” uppma-
nar kommunen att göra något åt kajen, 
som är i ett bedrövligt skick.

• Kommunen fortsätter att försöka stoppa 
att sjöbodar görs om till fritidshus.

• Köpet av Brisen, gamla läkarhuset, blir 
inte av. ”Insamlingsstiftelsen för äldrebo-
ende” ansåg priset vara för högt.

• Kosterfjorden och Väderöfjorden kan 
komma att ingå i ett gemensamt marint 
nätverk i Nordostatlanten. Några nya 
skyddsåtgärder utöver vad som gäller nu 
kommer inte att införas. 

upp och få mer ”dramatisk” belysning. Vi 
arbetar också på att få fram en tydlig och 
attraktiv skyltning nedanför berget.

Skyltning, ja. Det kan behövas en hel del 
nytt av det slaget i byn. Det ska ju vara 
lätt att hitta till de olika begivenheterna 
och affärerna. Det håller vi på att ta fram. 
Kommunen har just förbättrat situationen 
runt vår återvinningsstation genom att sätta 
upp ett plank mot kyrkogården. Man har 
även lovat att se över skyltningen med hän-
visning till återvinningen i Hamburgsund 
och att se över belysningen.  

Vi har startat olika arbetsgrupper för att 
få fler människor att engagera sig i olika 
frågor antingen under en kort tid eller lite 
längre. Och vi behöver alltid tillskott av 
idéer från alla möjliga håll. Just nu finns 
det en trafikgrupp som tillsammans med 
kommunen ska försöka göra något åt 
parkerings- och trafiksituationen. Vi har 
också en städgrupp som ska se på utsmyck-
ning och renhållningen runt i samhället. 
Vi efterlyser ungdomar som kan komma 
med förslag på hur vi ska lösa det framtida 



� •  December 2006  •  Nr 101  •

Kyrktrappan —  av Margaretha Berndtsson, vår präst

Lennart Larsson död
Vår kyrkoherde Lennart Larsson avled den 
25 augusti efter en tids sjukdom endast 56 
år gammal. Närmast sörjande är makan 
Ingrid och barnen Johanna, Benjamin och 
Antonius.

Lennart växte upp i Osby och fick del av 
den kyrkliga tradition där. Han prästvigdes 
1980 och tjänstgjorde sedan i Halmstadtrak-
ten tills han blev kyrkoherde i Kville 1995. 

Vi minns honom som en engagerad präst i 
den västsvenska traditionen. 

AJ

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

KD

”Det var på tin” var en 
vanlig reaktion när de fick 
veta vem som valdes till 
2006 års Fjällbackabo!

Motivering:
Han	passar	in	på	mer	än	en	
del	av	ovanstående	motive-
ring.	Han	har	under	många	
år	verkat	för	utvecklingen	
i	Fjällbacka	och	det	han	
har	åstadkommit	har	fort-
sättningsvis	en	avgörande	
betydelse	för	samhället.	
Han	har	idag,	trots	sin	höga	
ålder,	lika	mycket	idéer	om	
samhällets	utveckling	som	
då	han	startade	Inventing	
och	satte	igång	byggandet	
av	Fjällbacka	Golfklubb.	
Harry	Järund	är	ett	utmärk	
exempel	på	vad	en	sann	
entreprenör	kan	åstad-
komma.	Vi	behöver	många	
fler	som	han.	Grattis.		

Tidigare pristagare:
2001 Christian Hellberg
2002 Lasse Lundberg
2003 Bryggdansföreningen
2004 Camilla Läckberg
2005 Karl-Allan Nordblom

Årets 
Fjällbackabo

2006

Harry 
Järund

Glädjen kommer inifrån.
LIVET
Förgängligt – Oförutsägbart.

Ve c k a n  e f t e r 
Midsommarhelgen 

startade med födelse-
dagsuppvaktningar hos tre damer: Tora 98, 
Margareta 80 och Dagmar 100 år.

Två konfirmandgrupper hade sin högtid i 
Hamburgsunds kyrka första helgen i juli. Vi 
hade träffats under skolterminerna och två 
veckor i juni. Varje konfirmand har en liten 
vrå i mitt hjärta. 

Nu har jag börjat ta ut semesterdagar som 
sparats under flera år. Det känns bra! När 
jag är ledig hinner jag ingenting mer än att 
ta hand om Doris och Josef. 

Detta läsår har jag en stor konfirmand-
grupp i Fjällbacka och vi har varit en helg 
på Åh stiftsgård. En konfirmandgrupp är 
inbokad i juli 2007.

Sommarkyrkan fungerade bra trots det 
stora arbetet på kyrkans torn. De som arbe-
tade vid och uppe på höjderna var mycket 
trevliga och samarbetade bra med kyrkans 
personal vid olika önskemål.

Sommarmusiken med bl.a. våra egna 
ungdomar blev en stor högtidsstund. Mika-
elidagen sjöng och spelade också ungdomar 
från trakten. Jag beundrar dem för att de 
gör egna arrangemang och framförandet är 
utmärkt. Häromdagen träffade jag en ung 
”dam” som önskade sjunga vid juletid, Ja 
mera om detta! Jag hoppas min efterträdare, 
eller en  församlingspedagog med musikin-
tresse, får goda möjligheter att fortsätta med 
ungdomar.

DO (diskrimineringsombudsmannen), en 
kvinna, vaknade till i slutet av vårvintern och 
”hojtade” om alla skador som barnen kunde 
drabbas av om de skulle vara i kyrkan på 
avslutningen. Nu har DO vaknat till igen 
angående våra Adventssamlingar i kyrkan 
för förskolebarnen. Luciahögtiden kan ju 
också vara skadlig. För vilka?

Fram för FRIHET – TOLERANS. Rätt att 
avstå (trosfrihetsskäl). Ja, men också rätten 
att deltaga!

Ordet Advent betyder ankomst. Det är en 
större väntat på Räddaren som skall komma 
tillbaka till hela universum och göra slut 
på all orätt. Han vill komma in i våra liv 
– för att trösta, ge kloka råd, lyssna på både 
glädjen och sorgesången. Nu har du ännu en 
chans att i stället för stress och meningslöshet 
samla ihop dig i advent och tillbe honom 
som vill komma till just dig i jul. n

Anna har ni läst om tidigare i 
Fjällbacka-Bladet, då i samband 
med hennes framgångar som 
friidrottare. Nu kan hon även 
lägga titeln Fjällbackas Lucia 
till trofésamlingen. 
Vi gratulerar!

Anna Jarenfors
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Med artikelförfattarnas goda minne publicerar vi 
en, eller flera, texter om Fjällbacka, smått och stort, 
ur tidningen  sedan förra numrets pressläggning.

Bin från Jämtland är sedan i juli nya, bofasta 
invånare på Storö, Väderöarna. De är av 
en ursprunglig, nordisk ras och fria från 
det kvalster som härjar i bisamhällen på 
fastlandet. 

Väderöbina har visat en imponerande flit. 
Totalt 55–60 kilo honung har skördats.

– Tänk att de kunnat dra in så mycket i 
denna karga miljö, sa en förvånad Johnny 
Almqvist från Sotenäs biodlarförening, med 
på Storö när de två bisamhällena förbereddes 
för vintern.

Idén att sätta ut bin på Väderöarna kommer 
från Hans Holmström, Hamburgsund. Som 
nybliven biodlare insåg han snabbt att arbe-
tet var mycket lindrigare förr, innan kvalstret 
varroa drabbade även Bohuslän.

Insikten ledde till idén att hämta varroa-
fria bin från Jämtland och placera dem på 
Väderöarna, med havet som en skyddande 
barriär mot smittan.

Ingemar Emanuelsson, ordförande i biod-
larföreningen, var med på noterna och den 

Sveriges västligaste bin
Smittfria bin från Jämtland trivs på Väderöarna
Artikeln	publicerad	22	sepember

jämtländske biodlaren Karl Drakenberg tog 
ett par bisamhällen, avläggare med nyparade 
drottningar, och körde dem till Fjällbacka.

Det var inte vilka bin som helst som 17 juli 
fick åka båt ut till Väderöarna. Det rörde sig 
om nordiska bin, föremål för ett räddnings-
projekt (se faktaruta!). På en ö som Storö har 
de alla förutsättningar att undvika korsning 
med andra raser.

Bikuporna vid strandkanten är av stabil 
modell i trä. Taken är säkrade med spänn-
band.

– Vi har ställt kuporna ganska blåsigt för 
att bina inte ska luras att flyga ut när vinden 
är så stark och de riskerar att blåsa ut till havs, 
berättade Hans Holmström.

Jämtlänningarna har fortsatt in i september 
med att samla nektar från kärleksört, gullris 
och andra växter som trots kargheten frodas 
på ön.

– Så här års brukar allt drag vara slut men 
här fanns det mängder av nyindraget, sa 
Ingemar Emanuelsson efter att ha ordnat 

yngelrum för vintern och serverat socker-
lösning som ersättning för honungen som 
försvann när tolv ramar lyftes bort.

Lösningen var gjord på Kravsocker. 
Väderöbina, som inte kan flyga till bespru-
tade växter, ska ges alla förutsättningar att 
producera ekologiskt.

Värdshusvärden Pia Hansson var entu-
siastisk om än respektfull nybörjare vid 
kuporna. De nya grannarna passar väl med 
upplägget för Väderöarnas värdshus:

– Fantastiskt att kunna få äkta svensk, ren 
och fin honung. Vi vill lyfta de förutsätt-
ningar som naturen ger här ute.

– Nu får vi lära oss leva tillsammans, sa 
Pia Hansson, som tänker gå biodlarkurs 
och informera både personal och besökare 
om biodlingen.

Ann-Katrin Eklund
ann-katrin.eklund@bohuslaningen.se

Mörka nordiska bin på en ram, med honung och yngel. Hans Holmström, som fick idén att pla-
cera varroafria bin på Väderöarna, visar ramen från en av kuporna på Storö, Väderöarna.

FAKTARUTA:
Honungsbi av ursprungliga nord-iska rasen har trängts undan och blandats upp genom import av bin.

Små försök att bevara nordiska biet från 1940-talet. Parningsstation etablerad på Lurö i Vänern.
1990 start för räddningsprojekt.
1997 bildades Föreningen NordBi.
Nordiska bin, hittade på Läsö, har givit svensk Läsöstam. Arbete också med material från främst Jämtland och Västerbotten men även från Värmdö, Bohuslän och Dalsland. Nordbireservat bildade i Norrland.

Egenskaper: Mörka bin. Väl anpas-sade till vårt klimat. Flyger t ex vid lägre temperaturer än sydliga raser. Korsningar ofta aggressiva men renrasiga behöver inte vara det. 
Källa: www.nordbi.org
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Föreningen för Fjällbackas 50-årsjubileum

Skärgårdens Dag på Väderöarna

Föreningens återkommande evenemang som 
hittills hållits i den inre skärgården var i år moget 
att flytta ut till de yttersta skären – till Storö i 
Väderöarkipelagen.

Det är några år sedan vi senast skrev om Skär-
gårdens Dag. Det har faktiskt hunnit arrangeras 
sex gånger nu. Ni som varit med vet känner till 
upplägget – res med egen båt, hoppa på någon 
taxibåt eller åk med sjöräddningen till tre, fyra 
utvalda öar under en dag. Låt dig informeras och 
underhållas, njut av berättelser, kulturhistoria, 
mat och musik, umgås med nya och gamla 
bekanta, allt inramat av en av världens vackraste 
skärgårdsmiljöer. Det har varit det enkla men 
geniala konceptet.

Det blev en solig, härlig dag där tidigare års 
strandhugg i vår inre skärgård, t.ex. Dyngö, 
Florö, Hästvam och Trinisla, nu byttes mot 
bryggdans och guidning på Storö-Ramnö längst 
i väster.

Karl-Allan Nordblom blev dagens ciceron och 
kön för att lyssna på hans alltid lika medryck-
ande berättelser ville aldrig ta slut. I den gamla 
lotshamnen spelade Lundberg & Co upp till 
bryggdans. När har fyra dragspelare senast lockat 

till dans så långt ut i skärgården? Pensionatet 
serverade räkor och öl, eller för den som hellre 
ville ha det, fisksoppa.

Båtarna vände åter mot fastlandet i god tid för 
att de som valt att köpa biljett till konserten i 
kyrkan skulle hinna vägen hemom först. I hög-
sommarkvällen ljöd sedan tonerna från Evert 
Taubes musik då Sven-Bertil Taube under en 
dryg timme, alltid lika elegant, intog scenen 
i kyrkan. Sven-Bertil följde sedan med för att 
förrätta invigningen av Harry Järunds plats. En 
fantastisk dag avslutades med föreningens 50-års 
fest (se separat artikel).

Fjällbacka-Bladet kan redan nu avslöja planerna 
för nästa år: Det blir som i år koncentrerat till 
en ö, mer närliggande än Storö, nämligen Valö. 
Där kommer Valö Sadlar, Bohusläns näst högst 
belägna skärgårdsplats, att besökas i sällskap 
av guider. Vandrarhemmet serverar lunch och 
dagen avslutas med ännu en konsert i kyrkan: 
Lill Lindfors! Där har vi något att se fram emot 
– vi ses väl!

Text & foto: Hans Schub

Arne Holmberg, Curt-Eric Holmqvist, Lasse 
Lundberg och Benny Stignor på dragspel. 
Tom Hård af Segerstad kalrinett, Gustav 
Gunér gitarr och Janne Gunér bar. 
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Få, om ens någon, har i modern tid betytt 
så mycket för Fjällbacka som Harry 
Järund.

Harry föddes 1912, växte upp i Fjällbacka 
och kom efter ingenjörstudier till Lund 
med anställning i förpackningsföretaget 
Åkerlund & Rausing.

I tiden låg en strävan att kunna förpacka 
vätskor av olika slag i pappförpackningar.

Andra världskriget var över och i Sve-
rige, som varit förskonat från krig, gick 
industrin för högtryck med en enorm 
framtidstro.

Harry var inte bara tekniker, han var 
också innovatör och visionär.

Efter många turer kunde Åkerlund & 
Rausing komma fram till en metod att 
tillverka sådana förpackningar.

För att försluta förpackningarna utveck-

lade man en plastremsa. Remsan var kom-
plicerad och Harry lyckades få ensamrätten 
att tillverka och utveckla den.

Harry hade länge gått och burit på en 
dröm om att starta en verksamhet i Fjäll-
backa.

Tillsammans med bröderna Ingemar och 
Erland startade han så Järund Inventing.

Brodern Ingemar drev en herrekipering i 
huset där Kapten Falks pizzeria i skrivande 
stund ligger. I detta hus startade för 50 år 
sedan Järund Inventing.

Företaget växte och eftersom Harry var 
intresserad av golf, vilket han ägnat sig åt 
på fritiden i Lund, vaknade drömmen om 
en golfbana i Fjällbacka.

Det blev till ytterligare en utmaning för 
visionären och entreprenören Harry och 
snart hade Fjällbacka en 9 håls golfbana, 

Föreningen för Fjällbackas 50-årsjubileum

vilken i dag vuxit ut till en högklassig 18 
hålsbana.

Tillsammans med några andra Fjällbacka-
bor var Harry med om att starta Fören-
ingen För Fjällbacka och första numret av 
Fjällbacka Bladet kunde komma ut.

Det har nu gått 50 år av positiv utveck-
ling för Fjällbacka både industriellt och 
turistiskt.

Den 29 juli i samband med FFF:s 50-
års jubileum fick så Fjällbacka sin Harry 
Järunds Plats.

Platsen där Järund Inventing en gång 
startade, döptes vid en enkel ceremoni, där 
Harry, still going strong, klippte det blå-
gula bandet medan Sven Bertil Taube läste 
pappa Everts inbjudan till Bohuslän.

 Lasse Lundberg

Harry Järunds Plats
invigd 30 juli 2006

Sven-Bertil Taube läste fader Everts ”Inbjudan till Bohuslän” och Harry Järund, som bl.a. var med och startade Föreningen för 
Fjällbacka, mottog blommor på platsen som från dagen bär hans namn. Foto: Annika Schjelderup
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Sven-Bertil Taube i kyrkan

Det är märkligt med Sven-Bertil Taube. 
Nu, ett par och 70 år gammal, går han 
och blir en folkkär artist. Sjunger med 
Håkan Hellström för den nya generatio-
nen och deltar i teves Kändissåpa. Visst 
har han alltid bemötts med respekt som 
både sångare och skådespelare. Och ingen 
har väl kunnat säga annat än att han som 
chevaleresk charmör har utförsgåvor, som 
borde ge också de främsta i den grenen 
handikapp. Kanske är det just detta, med 
tillhörande leende, glimt i ögat och scarf 
om halsen, som fått en del av oss att trots 
allt undervärdera honom som artist. Bosatt 
i London sedan länge är han ju dessutom 
på litet avstånd från sina kolleger, soffpro-
grammen och ryggdunkarna. Men så visade 

Föreningen för Fjällbackas 50-årsjubileum

Den mannen gör sig helt enkelt bra i 
varje sammanhang och på varje plats!  Nu 
blev det kyrkan som öppnade sina portar 
för honom och Curt-Eric Holmqvist som 
ackompanjerade honom. Det blev förstås 
fullt i bänkarna och på extrastolarna. Trycket 
var sådant att gott och väl två konserter hade 
kunnat arrangeras om det hade funnits plats 
för det i Sven-Bertils schema.

Profant i kyrkorummet? Ja, varför inte. 
Jorden var härlig, som det står i psalmen, 
den här kvällen. Och kyrkan höll på att få 
ny kopparskrud. 

Sommaren borde innehålla en årlig Tau-
bekonsert i Fjällbacka.

Text: Tomas Forser, Foto: Hans Schub
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han upp sig i den rätt fåniga slottssåpan i 
våras och framstod som en distingerad och 
eftertänksam gentleman, när Börje Ahlstedt 
i stället presenterade sig som mobbande 
buffel med dåligt självförtroende. Sånt ger 
cred i tevefolkhemmet!

Allt mer intressant som skådespelare 
under de senaste decennierna har Sven-
Bertil Taube dessutom som sångare behållit 
sin vackra röst och sin litet lekfulla distans 
till Evert Taubes visor. Han liksom ser-
verar dem för sin publik. Vet att de i allt 
är utsökta men också att respekt låter sig 
kombineras med ett leende. Han gör en 
av våra största författare och artister till en 
levande klassiker och tar själv plats bland 
de främsta av hans tolkare. 
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Jubileumsfesten

Till söndagen den 30 juli hade vi förlagt avslut-
ningen av vårt 50-årsjubileum. Avsiktligt på samma 
dag som Skärgårdens Dag, vilken vi ju numera 
är arrangör av. Dagens schema med Väderöarna, 
Sven-Bertil i kyrkan och invigningen av Harry 
Järunds Plats gav därmed jubileumsveckan den 
avslutning den var värd.

På kvällen var stora Hotellet fullbokat och till 
fördrinken på utsidan underhöll Martin Kristians-
son. Menyn var komponerad som en hyllning till 
trakten med silltallrik, makrill i olika former och 
rabarberdessert. Lasse Lundberg, Curt-Eric Holm-
qvist och Janne Gunér stod för sång och musik.

Tre personer uppmärksammades speciellt denna 
kväll. Harry Järund och Bo Reichenberg, som var 
med om att starta föreningen och John Johansson 
för sina 46 år som kassör i den samma. De tre 
belönades med en middag, med sina respektive, 
på Väderöarnas Pensionat med tillhörande båtresa. 
Vi tackar Pensionatet samt Fjällbacka Båttrafik för 
gåvorna till våra trotjänare.

Historiska återblickar gjordes och framtiden 
vävdes ihop med dessa. Inte minst då de första 
raderna i det första Fjällbacka-Bladet lästes upp: 
”Vad har hänt hemma i Fjällbacka på sista tiden? 
Hur går det för samhället? Det är nog frågor, som 
Fjällbackaborna på andra orter rätt ofta ställer sig. 
Den här lilla tidningen, vars första nummer Ni har 
framför Er, skall försöka ge svar åtminstone på i alla 
fall den första frågan.”

Nog är det frågor som 50 år senare fortfarande 
ställs.

Text: Anders Torevi, Foto: Hans Schub

Föreningen för Fjällbackas 50-årsjubileum

Sommarmingel utanför Stora Hotellet

Mera mingel...

Kvällens värdar Rebecca och Örjan

Styrelsen och de inbjudna

Dragspelsunderhållning till kaffet

Ett fullsatt hotell

Kerstin och Bo Reichenberg

Maj-Britt och John Johansson 

Harry Järund anländer med Eva Molin

Martin Kristiansson underhöll på utsidan

Ordförande Anders 
Torevi och vice ordf. 
Tomas Forser höll 
båda tal.
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Alfons Karlsson på Ön var skutskeppare.
En härlig typ, av den där gamla fina sorten 

som var putsad och fin i hemmahamnen, 
men totalt omöjlig att ha i möblerat rum 
på neutral mark. Skutan hette Lilly, och 
var kanske inte det mest välputsade som 
seglade på kusten.

Det var onekligen ett strävsamt gam-
malt par.

år, men säkert var det ganska många.
Däcket var på sina ställen så murket, att 

man lätt skulle kunna ha färska rädisor 
till midsommar om man bara bekvämat 
sig med att plantera. Hade det inte varit 
för Alfons Karlsson, hade ekipaget varit 
en smula tragiskt att beskåda, men med 
honom ombord uppnåddes en harmoni 
man endast finner i lyckliga kärleksförhål-
landen.

Hade skutan Lilly varit ny och skinande, 
hade förmodligen Alfons dött av ren leds-
nad, men i sitt tillstånd fick hon Alfons 
att blomma upp så som endast sådana 
personer gör vilka leva i vetskap om att 
vara oumbärliga. Om Alfons hade lämnat 
sin stolta skuta i låt oss säga 6 timmar, hade 
de naturlagar han genom 1000-tals mani-
pulationer satt ur spel, slutligen segrat och 
Lilly från Ön hade kunnat föras in på listan 
över före detta skutor. När Alfons fick laga 
allt som gick sönder, med snören, ståltråd, 
Plastic-Padding eller annat var han lyckig 
som ett barn.

Jag tänker ofta på vilken katastrof det 
hade varit om Alfons Karlsson hade varit 
rik, eller bara ens småförmögen.

Då hade Lilly förmodligen varit uppfixad 
och snygg, Allt trasigt hade varit bytt mot 
prima originaldelar och Alfons Karlsson, 
förmodligen, en olycklig liten person vilken 
mer eller mindre bara åkte med. Alla på 
hela kusten kände till detta förhållande.

– Jasså, hon flyter ännu? Var en hälsnings-
fras som ofta mötte Alfons när han hälsade 
på kollegor.

Den sista resan
 – ett kåseri av Lasse Lundberg

Varje gång det var dags för klassning, 
brukade Alfons springa omkring och låna 
ihop det mesta som behövdes för att hon 
skulle gå igenom. Gud allenast vet vad det 
var som gjorde att Lilly, av klassningsman, 
kunde bedömas vara sjövärdig, ty hon var 
mer eller mindre en flytande rishög. 

Jag vet inte hur många gånger Skageracks 
vatten passerade genom länspumpen varje 
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Så hade tiden gått i fullbordan, Lilly skulle 
gå sin sista resa, och Alfons Karlsson skulle 
gå i pension.

Alfons hade sedan länge beslutat sig för att 
ge en riktig fest och avskedsföreställning.

För honom var inte smuggling något 
brottsligt, eller ens oriktigt, och hans för-
hållande till tullare var gott. De gjorde sitt 
jobb och han gjorde sitt. För Alfons fanns 
det 2 sorters smugglare. Ertappade och 
ännu ej ertappade.

Så skulle Lilly göra sin sista resa
Hon skulle till Höganäs med last av sand 

Den gamla Scandian lät som en månraket 
på Cape Kennedy, ögonblicket innan den 
lättar.

Värmen i maskinrummet steg som en 
vägg, och svetten lackade varje gång Alfons 
kom upp efter att ha varit nere och smort. 
Det gällde att smörja ofta så att hon stog 
rycken.

Och hela tiden gick pumparna. Om hon 
läckte som ett såll, när hon i sakta mak 
stävade fram med sina 6 knop, så förstår ni 
säkert hur det var när den frustande råolje-
motorn pressade upp den gamla ryggbrutna 
skorven i nästan 9.

– Det är bättre om hon e lite halvsucken 
när vi kommer fram.

Det var ett tungt ekipage som anlände till 
slipen, men det flöt. 

– Ta det vackert, sa Alfons, när hon var på 
plats på slipen – så vi inte knäcker henne.

Så började slipen knirka och dra.
Med vattnet strilande mellan borden 

kom hon sakta upp ur vattnet, bara en 
fot i taget.

Tulljakten hade nu gjort sitt, och ska-
kande på huvudena lämnade besättningen 
slipen, kommenterande det faktum, att 
havet hädanefter skulle bli ett betydligt 
tryggare ställe att vara på sedan Lilly gått 
på land, och helst huggits upp också för 
den delen.

På slipen stog Alfons och Luskungen, och 
betraktade sina 200 lådor prima Vodka som 
sakta men säkert var på väg upp på torra 
land. Just så här ville Alfons avsluta sin 
karriär på havet.

Alfons hade en gång läst i  en bok av 
Albert Engström, att bonnpojkarna i Ros-
lagen gick in vid tullen när dom blev för 
lata för att gå bakom plogen. Han undrade 
länge från vilken yrkesgrupp rekryteringen 
skedde i Bohuslän, där det ju var ganska 
glest mellan jordbruken.

Luskungen fick sina 10 lådor för sin 
del i affären, tullen fick en lång näsa och 
Alfons fick resten, och än i dag talas det 
på ön om Vodkan som tullen släpa iland 
när Lilly gjorde sin sista resa. Det är inte 
svårt att åldras med 190 lådor fin Vodka 
undangömda lite här och var, även om 
det kanske inte alltid blir ett åldrande i 
skönhet... n

för lergodstillverkningen där, och hon hade 
fått en liten obetydlig last av styckegods 
tillbaka. Det fanns aldrig någon hemlig-
het på den tiden, vad lasterna beträffades 
och eftersom det var Lillys sista resa, stog 
många och vinkade när hon lämnade Ön 
för sista gången.

Alfons hade för resan mönstrat en jung-
man, också han från Ön, vilken på grund 
av sin motvilja mot tvål, och vatten, gick 
under namnet Luskungen.

Så seglade skutan, om inte till fjärran 
land, så dock söderut.

– Det kan aldrig gå bra, hon har gått 
på nåder länge, sa många när den gamla 
skutan dunkade iväg. Så gick det några 
veckor.

Alfons och Luskungen lossade sin last i 
Höganäs, klarerade ut för hemmahamnen, 
men drog raka vägen till Kiel.

Där blev det ett bärande. Under 6 timmar 
bar de bägge kumpanerna ombord 200 
lådor prima Vodka som Alfons via hemliga 
kanaler beställt av skeppshandlare.

Sen blev det ett körande. Det gällde att 
köra in tid så att ingen skulle kunna miss-
tänka något.

När solens första strålar började värma på 
andra dagen, slog Alfons ifrån maskin. Det 
var bara 10 distansminuter kvar hem. Nu 
skulle den stora finalen iscensättas.

Medan Luskungen pumpade satte Alfons 
sig vid sin skraltiga radio och anropade 
land.

– Detta är Lilly av Ön, hör ni mig ? Svaret 
han fick kom från lotsstationen.

– Lotsen här, vad är er position?
Alfons gav positionen och meddelade att 

skutan sprungit läck, och att han ville ha 
omedelbar assistans.

– Går hon ner så sjunker hon som en sten, 
för hon är barlastad med 20 ton -. Eftersom 
lotsarna kände Alfons, visste dom att om 
Alfons befarade att skutan skulle sjunka, 
så betydde det att allt hopp i stort sett var 
ute. Raskt anropades tulljakten, vilken i full 
fart stävade mot haveristen varefter Öns 
slipägare kallades så att allt skulle vara klart 
om det gamla vraket mot förmodan skulle 
kunna bärgas iland. Ombord pumpades det 
för fulla muggar. Snart var en ända över och 
bogseringen började.

– Ta det vackert, sa Alfons till Lus-
kungen.
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Fotografer 
Stora bilden: Tor  Ole Kjellevand.
Övriga bilder: Hans Schub & Anders 
Järund som djärvt vågat sig upp på ställ-
ningen.  
Överst ser vi omfogade stenblock och på den 
tredje Karl-Einar Johansson som engagerade 
sig mycket i renoveringen.  
Till vänster tornet före, under och efter 
renoveringen. 

Ingen har väl kunnat undvika att se att Fjäll-
backas kyrkas torn varit draperat i ett blått 
skynke hela sommaren varunder byggnads-
ställningar tittat fram. Bakom skynket har man 
lagt ett nytt kopparplåttak på tornet.

Under en storm den 23 oktober 2005 blåste 
det gamla koppartaket sönder. En stor bit 
plåt på 2x2 m revs upp men hängde kvar 
i ena kanten. Plåten på läsidan lossnade 
från underlaget och stod ut som ett segel. 
Situationen blev akut och den 4 maj beviljade 
kyrkofullmäktige 2,9 miljoner kr för att få ett 
nytt tak på kyrktornet, samt för ytterligare 
reparationer, som man borde passa på att 
göra när ställningar ändå var uppsatta. Det 
blev göteborgsfirman NCW Plåt, som fick 
uppdraget; ett företag, som specialiserat sig 
på kyrkobyggnader och som gjort ett mycket 
gediget arbete. När vi ändå hade plåtslagare 
här passade Kyrkonämnden på att låta bårhu-
set också få plåttak, och det gamla läckande 
taket av eternitplattor togs bort.

De nya kopparplåtarna är mindre än de gamla. 
Härigenom rör sig plåtarna mindre och man får 
fler fästpunkter. De gamla plåtarna var för stora 
och medgav att plåtarna kunde röra sig ut och 
in. Till sist gick de av på mitten. Stora korset 
högst upp och småkorsen ovanför urtavlorna 
har ersatts av nya. Den bruna kopparfärgen får 
vi njuta av ett par år eller så, sedan antar plåten 
en ärggrön färg. 

Bara ställningarna kostade 1 miljon att sätta 
upp, och man ville förstås passa på att göra 
fler reparationer. Ett par stenar i sydvästra 
hörnet strax under taket, hade börjat glida ut, 
och har nu dragits på plats igen och förankrats 
bättre. Hela tornet har stora fuktproblem, som 
kommer sig av att fogarna har frostsprängts och 
släpper in vatten, som sedan har svårt att hitta 
ut igen. Stora delar av tornet, som man kommit 
åt, har fogats om med murbruk av en typ, som 
bättre släpper ut fuktighet. Också bård- och 
korsornament, som spruckit och vittrat sönder, 

ersattes med nytt. Urtavlorna var delvis sönder 
och läckte in. Dessa har ersatts av nya vita 
skivor i plexiglas. Siffrorna var sönderrostade 
och har ersatts med siffror i rostfritt, och alla 
läckageproblem har åtgärdats.

Den stora kallduschen kom då stiftet fördelade 
bidragen till olika kyrkor. Vi hade förväntat 
oss minst 50 % i bidrag. Vi fick endast 25 %. 
Är detta en signal till samfälligheterna att sluta 
reparera kyrkobyggnader? I vart fall måste vi i 
fortsättningen invänta besked om bidragens 
storlek, innan vi kan göra nya reparationer.

Också förtroendevalda måste arbeta mycket 
med en sådan här restaurering. Kyrkonämndens 
fastighetsutskott har fått lägga ner stort arbete 
på att läsa igen handlingar och kontakta lämp-
liga människor, som ge oss de rätta råden samt 
att följa upp arbetet.

Anders Järund

Kyrktornet renoverat



Segelyta totalt: 7,4 m2

Försegel: 2,075 m2

Sprisegel (”Smacka”): 5,3 m2
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Under krigsåren på 1940-talet beställde min 
far ett segelställ med mast och spristake 
till familjens gigg. Den hade köpts av en 
handelsman i Hamburgsund på 1930-talet 
och var då utrustad med en Penta utom-
bordsmotor.

Bristen på bensin sedan krigsutbrottet 
1939 gjorde, att mina föräldrar fick ro den 
lilla båten ut till badöar och fiskeplatser på 
somrarna, då vädret lockade till utflykter. 
Under dessa roddturer väcktes förmodligen 
tanken hos min far att skaffa ett segelställ 
till båten. 

I Fjällbacka, där vi bodde under 1930- och 
40-talen, fanns en fiskare och före detta 
sjöman kallad Valö-Johan, som efter min 
fars beställning åtog sig att sy ett segelställ 
till båten och även rigga den. 

Valö-Johan, vars fullständiga namn var 
Johan August Kristensson, var född 1870 på 
Lersten Nedergård strax utanför Fjällbacka. 

Johan August Kristensson kallad Valö-Johan
Ett segelställ och dess upphovsman

Johan August var son till Joel Kristensson 
(1836-1898), varför hans egentliga efter-
namn var Joelsson men efter begäran om 
namnändring (1901) hette han Kristens-
son. Johan August Kristenssons mor var 
dotter till Johannes Nilsson Valö, vilket 
sannolikt var anledningen till att han kom 
att kallas Valö-Johan.

Valö-Johan hade som sjöman varit i 
Amerika i flera omgångar från 1898 till 
1924. Han seglade där som carpenter/
timmerman och var även segelsömmare. 
I Fjällbacka bodde han högst upp på 
Håkebacken mitt emot skolan. Hans 
hustru hette Elisabeth. Det sägs, att Valö-
Johan och Elisabeth brukade stå uppe 
på krönet av Håkebacken och beundra  
solnedgången bortöver Porsholmen under 
vackra sommarkvällar. 

Den 25/7 1946 avlider Elisabeth. Johan 
August dör den 27/7 1950.

Seglen, som Valö-Johan sydde åt min far, 
levererades troligen 1943 och användes 
under somrarna till och med 1945. Jag var 
själv med om premiärseglingen, som jag 
minns mycket väl kanske därför att den inte 
blev så lyckad. Efter första kryssbenet ut 
från bryggan i Källvik, gick vi nämligen på 
grund på Kråkholmen. Det lilla missödet 
var snöpligt men också lärorikt. Giggen var 
ju egentligen en däcksbåt, som inte särskilt 
väl lämpade sig för segling. Trots att min 
far låtit montera en extra kölplanka och 
tillverka ett större roder, var båten svår att 
stagvända på kryss. Men seglen fungerade 
väl och mina föräldrar talade ofta i beund-
rande ordalag om Valö-Johans skickliga 
hantverk.

Jan Forser

Ett litet segel har legat förvarat och välbevarat i ett källarutrymme i ett halvsekel. Nu skänks 
det till Föreningen Allmogebåtar på Bassholmen i Nordströmmarna. Här får det av givaren 
något av sin historia.

En ny snipa håller på att introduceras på den svenska båtmark-
naden.

Med måtten 6.35 x 2.20 är den avsedd för skärgården och vad är 
då lämpligare än att döpa den till Fjällbackasnipan. 

Konstruktör är Björn Jansson vilken tidigare ritat prestigebåten 
J-Craft. Björn har vistats mycket i Fjällbacka och har även desig-
nat och renoverat skutan Ditte som sedan några år hör hemma i 
Fjällbacka.

Båten kommer att marknadsföras av Christer Jartman, också han 
med hjärtat i Fjällbacka.

Snipan kommer att leveras i olika utförande och om man vill veta 
mer om båten finns information att få på:
www.fjallbackasnipan.se

LL



Vy över Vestmannasund från Sorbfjell.Klagsvik med Sudur á NakkiLerwick Shetland

Sjöräddningsstationen i Arendal Noss Cliff, Shetland MinLouis och Michael and Jane Vernon, Lerwick

Med Rescue MinLouis från Fjällbacka till Färöarna

Inom internationella livbåtsfederationen, 
som sjöräddningssällskapet ingår i, pågår 
kontinuerligt ett utbyte av erfarenheter och 
kunskaper som rör sjöräddning.

Då nu Färöingarna var runt i Europa för 
att hitta en räddningsbåt som passade deras 
behov så fastnade man för vår konstruktion 
som kallas för Viktoriaklassen.

För att hjälpa Färöingarna i deras arbete 
med att skapa intresse och att finansiera ett 
bygge av en sådan här båt så beslutade man 
att skicka över en båt med besättning för att 
man skulle kunna utföra prov på plats.

Anledningen till att det blev Rescue Min-
Louis som åkte på denna resa är att den då 
var den senast sjösatta båten i serien, som 
idag har 19 båtar i tjänst.

Vi lämnade Fjällbacka lördagen den 22 
april i strålande solsken och vindstilla och 
med en besättning bestående av personal 
från Fjällbacka, Strömstad och Göteborg. 
Vi gick rakt ut över Skagerack till Arendals 
sjöräddningsstation i Norge, dit vi kom 
efter ett par timmar i hög fart. 

Efter Arendal gick vi inomskärs längs 
kusten för att få se den Norska skärgården. 
Så småningom kom vi till Egersund där vi 
återigen hälsade på en sjöräddningsstation 
och deras stora sjöräddningskryssare Peter 
Henry von Koss. 

På den fortsatta resan norrut längs kusten 
träffade vi även på en sjöräddningsbåt på 
bogseringsuppdrag. Senare på kvällen stop-
pade vi för natten i Haugesund som var 
den plats vi valt för det första steget över 
Nordsjön till Shetland.

Eftersom vi inte kan ha hur mycket bränsle 
som helst ombord, var vi tvungna att tanka 
på minst tre ställen före slutmålet Torshavn. 
I Haugesund tankade vi fullt och fyllde 
även 16 st extradunkar så att vi hade tillsam-
mans 1700 liter diesel ombord.

Onsdag morgon kl 04.00 åkte vi från 
Haugesund med riktning rakt ut över 
Nordsjön och igenom oljeriggarna, som 
ligger halvvägs över till Lerwick på Shetland 
dit vi kom strax efter lunch.

Vi möttes av personalen på deras rädd-
ningsstation som hjälpte oss att fylla upp 
våra bränsletankar.

Lerwick är en mycket pittoresk stad med 
gamla anor. Många av våra bohuslänska 
fiskare var här förr när dom låg ute på 
långafiske. Nästan alla hus i Lerwick är 
gjorda av sten och de vindlande gatorna 
mellan husen är trånga. Efter en promenad 
genom staden var det dags att sova en stund 
på vårt hotell som hette Queens hotel. 

Nu hade vädret blivit så vackert det kan 

bli på nordatlanten och  det var dags att ta 
sista etappen över till Färöarna, men först 
åkte vi förbi det kända fågelberget ”Noss 
Cliff ” som stod rakt upp ur havet ca 200 
m. Det var fullt med fåglar av alla möjliga 
sorter både på klippan, i luften och runt 
oss i sjön.

Överfarten till Färöarna gick riktigt fort 
med en medelfart på hela 28-30 knop, och 
då ska vi hålla i minnet att vi faktiskt  var 
på nordatlanten. Havet var spegelblankt 
trots att det var en havsdyning på säkert 
över 1 m, men det var nog 100 m mellan 
vågtopparna 

Detta var en minnesvärd upplevelse och 
vi fick stanna upp för att tanka på från 
våra reservdunkar när vi hade ungefär 80 
sjömil kvar till Färöarna. Vattnet här ute 
var turkosblått och man kunde se många 
meter ner i vattnet. Det var 1200 m djupt 
just där.

När vi kom till Färöarna efter 8 timmar 
blev vi mötta av Jens och hans vänner från 
Havnars bjargingarfelag, bärgningsföre-
ning, som var våra värdar under den vecka 
som vi skulle vara på Färöarna. Det första 
som hände var att tullen kom för att kla-
rera in oss och när detta var klart tog våra 
värdar hand om MinLouis för en ordentlig 
tvättning både inne och ute medan vi blev 



Hamnen i Gjógv, Färöarna

Kellingin, Färöarna och MinLouis Kyrkan i Saksun

Tinganes, Tingshuset i Torshavn Visning i Torshavn

Stora klippor,  Vestmanna och MinLouis

förda till ett dukat middagsbord hemma 
hos Jens och Jensa Hansen.

Veckan som följde gick på i ett mycket 
högt tempo med körningar och visningar 
för representanter från alla olika bjarging-
arfelag, minst ett på varje ö, till militärer, 
kustbevakare, räddningstjänsten, företa-
gare och även statsministern, från tidig 
morgon till sen kväll. Förutom alla vis-
ningar så skulle 
ju så många som 
möjligt få prov-
köra båten och vi 
hann även med 
en vinschövning 
med hel ikop-
ter, där vi fick 
en flygtur bland 
öarna med deras 
ena räddnings-
helikopter.  

All bränsle vi 
gjorde slut på 
fick vi gratis från Shell på Färöarna och 
jag undrar om dom hade klart för sig hur 
mycket diesel vi skulle göra slut på.

All denna körning och visning på de 18 
öarna blev en total succé för vår båt och att 
kunna imponera på Färöingar, med en av 
oss själva konstruerad sjöräddningsbåt, är 
något vi är mycket stolta över.

Färöarna är en säregen plats på jorden med 
en alldeles otrolig natur, karg men ändå 
med mjuka grässlänter från hög höjd ner 
till havet. Medelhöjden på öarna är ca 300 
m och de högsta topparna sträcker sig till 
över 800 m. Nu hade inte gräset börjat 
växa ordentligt ännu men det är bedö-
vande vackert med det blå havet, gröna 
gräset och topparna i olika bruna kulörer 

och överallt såg man 
får som betade fritt 
utan synliga stängsel. 
Man måste köra för-
siktigt på vägarna för 
fåren var lika gärna 
uppe på vägen som 
i dalslänterna.

Vi fick även vara 
med om en tunnel-
invigning. Man hade 
byggt en 6,5 km lång 
tunnel under havet 

mellan två öar, botten på tunneln var 150 
m under havsytan. Man planerar även att 
bygga en tunnel ner till de södra öarna som 
kommer att bli 25 km lång.
Havet runt öarna och i sunden mellan 
öarna är något som vi aldrig kommer att 
uppleva hemma i Skagerack. Det är strömt 
mellan öarna, ibland 8-10 knop, i regel 6 

timmar åt ena hållet och 6 timmar åt andra 
hållet med ett kort uppehåll av lugn mellan. 
När man ska ut på dessa vatten så lägger 
man större vikt vid de strömkartor som 
finns upprättade, än väder och vind, då det 
vid vissa tidpunkter på dygnet finns platser 
som man helt enkelt inte ska fara igenom 
på grund av den starka strömmen. Om man 
lägger till vind från ena hållet och denna 
ström åt andra hållet så kan man tänka 
sig vilken sjö det blir. Uppror är det ord 
jag kommer på! MinLouis visade sig passa 
mycket bra i detta vattenkaos på grund av 
de fina sjöegenskaperna och den smidiga 
manövreringen. 

Kusten är mycket sönderbruten och det 
står höga stenstoder överallt längs kusten 
och där är även djupa stora grottor, så 
stora att vi kunde köra in i dom med 
MinLouis.

Nåväl. Veckan tog slut och vi har gjort 
många fina bekantskaper bland dessa 
gästfria människor som jag för min del 
fortfarande har kontakt med på telefon 
och per mejl. 

Under dessa veckor tillryggalade vi över 
1600 sjömil med Rescue MinLouis på den 
stora atlanten.

Peter Almqvist, SSRS RS Fjällbacka

Edvard Kjeld och Peter Almqvist.
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I FFF:s jubileumsvecka blev det mycket Taube. Sven-Bertil Taube drog förstås storpublik till sin konsert i kyrkan sista söndagen i juli. Ingen tolkar 
hans faders visor bättre. Och ingen har ett bättre handlag med en publik av alla de sorter. Det var en ynnest att få höra honom i ett koncentrerat 
program.

Tidigare i veckan höll Taubeforskaren vid Göteborgs universitet, David Anthin, ett föredrag i församlingshemmet om Taube och västkusten. Inte 
minst de kulturbärande damerna i ålder pension + såg till att där fanns kunniga och intresserade lyssnare trots att värmen nästan var tropisk 
den kvällen och det var stiltje på fjorden utanför fönstren. Vi bad David ställa samman några av sina synpunkter på Taubes litet komplicerade 
känslor inför Väderöarna och olika hållningar till det bohuslänska landskapet.
             TF      

Den vackraste visan om Bohuslän
kom aldrig på pränt?

Varför skrev Evert Taube så lite om Fjäll-
backa och Väderöarna? Den frågan ställde 
jag mig i somras, när jag skulle hålla ett 
par föredrag på dessa båda platser. Taube 
hade släkt på båda ställena, det visste jag, 

och i omgångar vistades han en hel del i 
detta natursköna område. Sommaren 1915 
besökte han till exempel Väderöarna för att 
teckna och måla och då skriver han bland 
annat följande i ett brev till sin mecenat 

Gustaf Hagelquist: ”Maken till motiv som 
härute på Väderöbod finns väl inte!” Så 
varför återkom inte dessa makalösa motiv 
i hans diktning? På 50-talet utnämnde 
Taube också skärgården söder om Fjäll-
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Inledningen av ”Epilog”, den avslutande hexameter-
dikten i Evert Taubes Västlig horisont (1957)

Bohuslän står för min syn, ett granitland som rest sig ur djupet
på själva gränsen till världshavet och med atlantiska alger
svajande i sina vattubryn. Landet som pekar mot väster
med sina utsträckta klippnäs, landet där fjordar och rännor
sund och kilar och flader är gömslen för sjömän i långfart
som på fornnordiskt vis är gårdägande bönder dessutom
och odlar fädernas tegar. I Bohuslän är det rätt vanligt
att hemmansägaren nedärvt sin gård från förfäder som kämpat
under det danska baneret mot Sverige för femhundra år sen.
Ofta är Bohusläns bondgårdar byggda på grunder som lades
redan på stenålderns tid när nästan tropiska vindar
svepte kring Västsveriges lummiga lundar av ilex och lindar.
Ostron, kräftor, foreller, kramsfåglar, andägg och vildsvin
var husmanskost och till efterrätt åt folket här på den tiden
mängder med björnbär och hallon allt detta så långt före Kristus!
Sjutusen år innan Betlehems stjärna blev synlig på himlen
bjöds det på dylik förplägnad i Mölnebo, Dingle och Tanum.

backa till världens vackraste, samtidigt som han 
fortsatte sin litterära bojkott av såväl Väderöarna 
som Fjällbacka.

Så istället för att tala om Evert Taube och Fjäll-
backa/Väderöarna fick jag hålla ett föredrag om 
Evert Taube och Bohuslän. Jag berättade om hur 
Taubes syn på landskapet förändrades över tid. I 
den tidiga Taube-diktningen möter vi ett kargt 
och manligt landskap, en byggd för hjältar och 
erövrare, ja, ett vikingalandskap rätt och slätt. 
Som i visan ”Göteborg” (1925), där poeten blickar 
ut över ”Bohus’ karga land” och där Ramberget 
ges epitetet ”symbol av manligheten”. Eller som i 
”Balladen om briggen ’Blue Bird’ av Hull” (1929), 
där hjälten, Stranne den äldre, beskrivs som ”en 
viking, en örn”. I denna diktning hade ju det karga 
Väderöarna passat utmärkt. Men inte ett ord.

När Taube i början av 40-talet återvänder till 
västkusten, närmare bestämt till Ängön/Flatön 
norr om Orust, är det ett helt annat landskap som 
han skriver fram. Det karga äventyrslandskapet 
har förvandlats till en kultiverad idyll. Istället för 
ett manligt landskap framträder nu ett kvinnligt 
Bohuslän. I prosainledningen till vissamlingen 
Ballader i Bohuslän från 1943 talas det bland 
annat om ”Moder Bohuslän” och i inlednings-
dikten ”Inbjudan till Bohuslän”, vilken jag läser 
som en programförklaring för hela samlingen, är 
det omgående den kultiverade och grönskande 
idyllen som används för att locka Rönnerdahl till 
Bohuslän. Vidare uppmanas Rönnerdahl i denna 
programdikt att dikta visor i en pastoral anda. Det 
är den ödmjuka enkelheten som skall besjungas. 
Här är det inte längre tal om några erövringar, 
som i den tidigare visan ”Göteborg”, utan tvärtom 

uppmanas Rönnerdahl att hålla sig borta från 
stadens lockelser: ”Men bjud farväl i Göteborg 
åt Bacchus, / ty här blir mjölk och fisk din dryck 
och spis!” 

Vid början av 40-talet fanns det också all anled-
ning för Taube själv att bjuda farväl åt Bacchus. 
Det var ju bland annat av den anledningen som 
han befann sig hos familjen Johansson på Ängön/
Flatön. Väderösonen Karl-Allan Nordblom har 
skrivit om hur Taube i sin ungdom vårdades 
av släktingar ute på Väderöarna för liknande 
problem. Men den gången blev det alltså inga 
pastorala programdikter. Kanske var denna 
händelse för känslig för att behandla litterärt? 
Kanske handlade bojkotten av Väderöarna och 
Fjällbacka i själva verket om ett slags förträng-
ning? Om detta kan vi bara spekulera, samtidigt 
som vi än en gång kan beklaga det faktum att 
det inte blev några visor om vare sig det karga 
Väderöarna eller det idylliska Fjällbacka. (Själv 
kom jag inte ens ut till Väderöarna i somras. Min 
älskade blev nämligen magsjuk…) 

David Anthin

Evert Taube i sjömansmundering. Bilden är tagen 1907 och finns i Taubearkivet 
vid Göteborgs Universitetsbibliotek.
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Samtal med en sång- och dansman

Det är publikkontakten det handlar om. 
Första gången jag hörde Örjan Torstensson 
sjunga och småsnacka på Café Bryggan fäste 
jag mig vid hur han tog in sin publik och 
gick i dialog med den. Bara den som vågar 
utmana också sig själv gör så. Spelar på 
osäkerhetsmarginalerna. Det kan haverera 
men det kan också skapa en förförande 
laddning.

Örjan Torstensson spelar och underhåller 
på stilla ålderdomshem i Västra Götaland 
likaväl som på hysteriska nattklubbar i Sälen. 
Han tar gitarren på ryggen och åker ut till 
Vargön i Göteborgs skärgård för att spela en 
halvtimme för sex personer för att nästa kväll 
agera inför 600 konferensdeltagare i Örebro. 
Det är Taube och Cornelis ena gången och 
hårdrock nästa. Kontrasterna är hans grej 
och bredden hans märke.

– Jag är ingen musiker, säger han när 
vi träffas. – Knappt ens en musikant. Jag 
är performanceartist; nyfiken på varje ny 
publik jag ställs inför. Jag vet att de mötena 
kommer med nya utmaningar och nya över-
raskningar och att en låt som jag har dragit 
600 gånger kan få nya kvaliteter i samspelet 
med en ny publik.

med 10 låtar på repertoaren. Han satt med 
kompisen på en restaurangstol i Greb-
bestad och körde igenom dem före paus. 
Sen kom han tillbaka och drog samma tio 
efter pausen. 

Några år senare blev han sångare i ett 
dansband i Uddevalla, som snabbt behövde 
förstärkning. Han satte 40 låtar på 4 timmar 
och åkte dan efter på turné till Finland. 
Men på färjan ville man hellre ha tango 
och vals.

Målet på den tiden var svensktoppen. 1996 
hamnade han där med bandet Scandix och 
”Mina drömmars ängel”. Han spelar den 
för mig och det låter som det alltid har gjort 
om den sorten. Den karriären kröntes när 
han sjöng ihop med Charlotte Nilsson inför 
storpublik.

– Det tog en liten stund innan jag insåg att 
dom nog inte hade kommit för min skull.

– Jag har inget schema när jag framträder. 
Jag ser på publiken och vet med en gång vad 
som skall sägas och sjungas. Programmet 
är mitt eget och därmed oförutsägbart för 
publiken. Det kommer jag långt på. Men 
jag vill hela tiden utvecklas som artist. Jag 
skall komma längre. 

Dansen
Örjan har inte bara musiken, sången och låt-
pratet i sitt företag. Det heter ju Dance and 
Music och som del av verksamheten ägnar 
han sig åt att lära ut dans och tävlingsdans. 
Boogie-woogie, bugg, dubbelbugg, Lindy 
Hop och Rock n´Roll. 

Direkt efter nian började han på Jore 
snickeri, berättar han. Men finsnickare i all 
ära. Det var dansen som drog och danslärare 
han ville bli. 

– När jag var sju år gammal och såg Grease i 
lokalen på gamla Konsum i Fjällbacka visste 
jag att något med dans skulle det bli.

På 80-talet var han svensk juniormästare i 
jitterbugg. Han provade allt inom tävlings-
dansen. Men han talar minst lika gärna om 
kvinnan han mötte i de sammanhangen. 
Om Rebecca. Hon var bland de bästa i 
landet under de första åren av 90-talet. 

– När hon dansade stannade hela lokalen. 
Hon var så vacker och så duktig, säger Örjan 
och jag tror honom. 

Jag cyklar hemåt i duggregnet medan 
Örjan funderar på om han skall ut och dra 
tinor eller stanna hemma och dra lister i 
köket. Jag tänker att han lever ett gott liv.

Tomas Forser

På svensktoppen
I Örjans familj var alla på farssidan musik-
kunniga. Två syskon är musikutbildade. 
Örjan är självlärd och säger att han brukar 
kunna två, tre låtar av den artist som publi-
ken ber om. Men det är bara Evert Taube 
som han kan framföra under en hel timme. 
En gång som 18-åring var han hårdrockare 



Marty Kris – från rocker till skärgårdstrubadur

Längre ut så ser jag henne där 
Svart och vit högt uppe på ett skär 
Mitt emellan alla vågors här 
En utsatt post dit inga mindre båtar bär

Ingen vad jag vet har rott iland 
Lagt till vid hennes fot och tagit i hand 
Men alla vet och känner henne väl 
Även om det är svårt att hitta skäl

Gammal dyning eller gammal sjö 
Inga stormar bräcker hennes ö

Hon står där stolt och lyser upp min värld 
I mörker eller ljus på havets färd 
Med Långeskär i öst och Storö bort i väst 
Känner man sig trygg som hennes gäst

Gammal dyning eller gammal sjö 
Inga stormar bräcker hennes ö

Det är Södra Syster som du alltid ser 
På Väderöfjorden vart du dig än beger 
Om du är ensam på någon ö i något hus 
Kan du alltid se Södra Systers ljus
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Foto: Ulf Munthe
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Läs mer på www.martykris.se
Sedan ett par år är Martin Kristiansson, som han 
egentligen heter, en av hustrubadurerna på Josefina W 
och många känner till hans musikaliska storhet. Men 
vi börjar från början. 

Första bandet bildade han tillsammans med Krian 
Aronsson, Petter Polsson och Carl Nordblom 1995. 
Bandet hette S.U.R. (uttalas As You Are). Den då 
så musikinriktade fjällbackaskolan var säkert en av 
drivkrafterna. S.U.R. spelade hårdrock och fortsatte 
med detta under högstadiet i Hamburgsund. Martin 
spelade gitarr och sjöng och gitarren såg länge ut att bli 
instrumentet nummer ett. 

– Någon gång runt sjätte klass gav jag med mig för 
farsans tjat och började lira piano också.

Något som sedan satt i då det var dags 
att söka in till gymnasiet. Föga förvånande 
blev det musiklinjen i Uddevalla och nu var 
det piano som förstainstrument och gitarr 
som andra. 

– Lite sånglektioner lyckades jag tjata 
mig till i Uddevalla också, även om det 
inte var tillåtet med mer än två instrument 
eller sång. 

Utöver själva musicerandet bestod utbildningen i ljud- 
och inspelningsteknik med datorplattform. 

På Gymnasiet bildades bandet Entrance 2001, 
bestående av grabbar från Uddevalla till Tanumshede. 
Entrance höll på i några år och därefter blev det en lite 
lugnare repertoar med trubadurtrion Triton där gamle 
bandmedlemmen Petter Polsson och Emil Lindberg 
ingår. Triton hörs numera ofta på Josefina W. 

I år har Martin spelat in Cd:n Södra Syster. Allt gjort 
i egna studion. Han spelar alla instrument till de egna 
låtarna. T.o.m. saxofonen, vilken han var tvungen att 
lära sig hantera för att lägga till på Cd:n. Snacka om 
begåvning. Cd:n finns att köpa direkt av Martin.

– Musiken är inspirerad av Ulf Lundell och Lars 
Winnerbäck, säger Martin. 

Själv hittar jag mycket gemensamt med Stefan 
Anderssons svenska låtar men även en viss del Lasse 
Lundberg.

Efter sommaren har Martin hoppat in som keyboar-
dist i dansbandet Chrome. Förutom våra närliggande 
danspalats TanumStrand och Stenungsbaden så är 
det Finlandsbåtarna, Fjällanläggningarna och resten 
av danssveriges rotundor som blivit arbetsplatserna. 
Chrome spelar en dansmusik med rock-, soul- och 
poprötter. 

– Allt som är bra och dansbart kör vi. Det måste 
vara bra, avslutar Martin och sätter på en DVD med 
ett ”måste-bara-ses-solo” av Steve Lukather, så stort 
Toto-fan han är.

Anders Torevi
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Maj Gustafson var inte infödd fjällbackabo. 
Men hon blev ingift i en gammal fjäll-
backasläkt. Hennes man Erland var son till 
Jenny, dotter till kapten Hilmer Carlsson 
och Augusta Lundström, som startade sin 
modeaffär i början av 1880-talet och nu är den 
äldsta affär i Fjällbacka, som ännu består.

Maj kom resande med Erland från Göte-
borg som ung fästmö för att bli bekant med 
släkten, men då i sällskap med blivande 
svärmor som förkläde. Maj var positiv och 
glad och besegrade snart de litet reserverade 
infödingarna med sin charm.

Maken fick arbete i Brasilien som ingenjör, 
blev konsul, och där levde familjen i Belo 

Horizonte med de två döttrarna i mer än 25 år. 
Från 1965 skickade hon färgstarka skildringar till Fjällbacka-Bladet från den 

främmande miljön. Men de återvände alltid till Fjällbacka på semestrarna. 
Hemma i Fjällbacka tog hon alla tänkbara utmärkelser i simning.

Utom som värdinna i eget hus med simbassäng, ägnade hon stor energi 
åt att lära ut simning i Brasilien. Hon hade börjat sin karriär som barn och 
ung på Saltholmen, Långedrag, Göteborg. 1986 fick hon Göteborgs Sim- och 
Livräddningssällskaps högsta utmärkelse, guldkransen, med tanke på hennes 
pionjärarbete i Brasilien.

Hon fann att det var dåligt ställt med simundervisning där, speciellt för kvinnor, 
som bevakades svartsjukt av äkta män. Hon bröt isen genom att börja undervisa 
flickor i simning i en amerikansk metodistflickskola. Sedan fortsattes med en 
timme reserverad för damer och hon fick massor av elever. Skrev så en bok på 
portugisiska om livräddning.

Snart gav hon kurser för idrottsledare och militärpolis, som tog svenskt magis-
terprov. Till slut fick hon även nunnor som elever och hon kunde också hjälpa 
utvecklingsstörda barn.

I början av 1980-talet återvände familjen till Fjällbacka och köpte huset vid 
Norra Hamngatan, som målades rött, vilket ju är den gamla riktiga färgen. Där 
trollade Maj snart fram en fin trädgård till glädje för alla som gick förbi. 

Hon satte sig in i släktens traditioner och skrev om barken Carl Johan, ägd av 
makens morfar kapten Hilmer Carlsson, ett av det största segelfartyg som fun-
nits i Fjällbacka. Skeppet gick under i Ålands hav 1904 med man och allt. Fina 
kåserier om bohuslänsk flora varvade hon med att skaffa de viktiga annonserna 
till Bladet, tillsammans över 100 bidrag. Och hon fortsatte att simma.

Maj fick uppleva att maken och en dotter gick bort samtidigt. Då flyttade hon 
från sitt vackra hem vid bryggan in till Fjällbackaservice.

Maj var medlem av styrelsen för Föreningen för Fjällbacka 1983-1998, tills hon 
fyllde 80 år Jag fick vara med där tillsammans med Maj i ca 15 år.

En stark och god människa, som gjorde andra glada, trots att hon på senare 
år kämpade med sjukdom. 

Hon växte in i Fjällbacka, men var också en särpräglad person, som visste vad 
hon ville. Först nu har jag förstått att hon gjorde ett stort arbete i Brasilien, 
något som hon själv aldrig framhöll. 

För oss som var hennes vänner, är Fjällbacka sig inte likt utan Maj. 

Inger Rudberg

Maj Gustafson
Simpionjär i Brasilien och Fjällbackabo

Det är ingen hejd på Camilla Läckbergs 
framgångar. På bokmässan i Frankfurt 
fick hon på ett bräde sålt samtliga sina fyra 
kriminalromaner för utgivning i England. 
Vet mig inte ha hört något liknande. Och 
så får hon nu ta emot det nyinstiftade Fol-
kets litteraturpris om 100 000 kr. Pengar 
hon skänkt vidare till stiftelsen ”Min stora 
dag”, som försöker få svårt sjuka barns 
önskedrömmar att gå i uppfyllelse  .

 Priset delas ut av radiokanalen Rix FM 
och bokhandelskedjan Bokia. Gert Fylking, 
han som under några år ropade ”Äntligen!” 
i tevesändningarna när Nobelpriset tillkän-
nagavs, är initiativtagare till det nya littera-
turpriset. Horace Engdahl, som med rätta 
kunde känna sig irriterad över Fylkings 
populistiska provokation, var nu flott nog 
att delta i radiokanalen vid prisutdelningen 
och gratulera vinnaren. Tror dock inte att 
han ropade ”Äntligen!”.

Till våren börjar SVT:s inspelningar av 
Läckbergs två första böcker. Licensbetalare 
i alla läger kan se fram mot Fjällbackamil-
jöer i teve. 

Tomas Forser

Folkets litteraturpris 
till Camilla Läckberg

Martin Barden, VD Bokia, Horace Engdahl, 
Gert Fylking, Titti Schultz, Roger Nordin och 
Camilla Läckberg. Foto:Tove Kullenberg.

Jonas Grimås regisse-
rar Camillas deckare
Londonbaserade Grimås har i Sverige 
regisserat avsnitt i bl.a. ”Radioskugga” och 
”Kommissionen” samt Wallanderfilmerna 
”Den svaga punkten” och ”Fotografen”. I 
England har han arbetat med ”Tillbaka till 
Adensfield”. Manuskriptet gör Björn Gun-
narsson som bl.a. varit inblandad i tv-serien 
om kommissarie Winter. 

De två första böckerna Isprinsessan och 
Predikanten blir fyra timslånga avsnitt.

AT



•  Nr 101  •  December 2006  • 2�

Barnkolonin på Valö blir konferens- och rekreationscenter

Valö Barnkoloni har sedan slutet på 30-taiet varit ett 
välkänt inslag i Fjällbackabilden med lekande barn på 
den långa sandstranden på nordsidan av ön.

Nu har den gamla barnkolonin bytt ansikte och blivit 
konferensanläggning med skärgårdskvaliteter. Under 
namnet Fjällbacka Valö skall en kräsen eventpublik 
lockas till Fjällbacka.

Att skärgården är Fjällbackas största tillgång vet ju alla, 
vilket inte minst succén med Väderöarna har bekräftat. 
Sedan 1982 har vandrarhemmet, vilket är inrymt i ett 
annex till den herrgårdsliknande huvudbyggnaden, varit 
en del av turistutbudet i Fjällbacka. Nu satsas det med 
samma utbud under turistsäsongen och med konferenser 
under året i övrigt.

Ove Leandersson med bakgrund som yrkesfifiskare, 
kommer att ge aktivitetsutbudet en kvalitet med rötter 
i skärgårdlivet. Bengt Larsson kommer att svara för 
utveckling och marknadsföring. Maten blir ett viktigt 
inslag i vistelsen pä ön och under Anna Leanderssons 
ambitiösa ledning, kommer havets läckerheter att 
dominera menyn. 

Kräft- och hummerfiske, skärgårdsturer, sälsafari, 
båtuthyrning, men även aktiviteter på den vackra Valön 
kommer att bli basen för verksamheten.

Satsningen på Valön, med utsikt över Fjällbacka sam-
hälle, känns äkta och naturligt.

Vi önskar Valön lycka till i de höga ambitionerna och 
gläder oss åt den positiva utvecklingen i skärgården.

Lasse Lundberg

www.fjallbackavalo.se

”Föreningen har till ändamål att iståndsätta, 
bevara och långsiktigt bruka lotsutkiken på 
Väderöarna på ett för medlemmarna och 
bygden gynnsamt sätt. Föreningen skall 
verka för att sprida kunskap och intresse om 
lotsverksamheten vid Väderöarna, bereda 
allmänheten tillträde för besök samt vara 
mötesplats för medlemmarna och deras 
ideella intresse.”

Så står det i andra paragrafen i stadgarna 
för den i augusti i år bildade Föreningen 
Väderöarnas lotsutkik. Föreningen öppnar 
för medlemskap för enskilda personer 
oavsett ålder och bostadsort och i styrelsen 
finns det plats för det lokala näringslivet vid 

och på Väderöarna såväl som för represen-
tanter för Bohusläns museum och Tanums 
kommun. I den första styrelsen valdes Karl-
Allan Nordblom som ordförande, Anders 
Schönbeck till sekreterare och Mikael 
Westerberg till kassör. Bland de elva leda-
möterna finns också Alf Aronsson, Mikael 

Hansson och Hans Schub. Ingrid Almqvist 
är ensam kvinna bland männen. 

Med detta föreningsinitiativ tas och 
garanteras ansvar för en ståtlig symbol för 
säkerhet i det yttersta havsbandet. Det är 
ytterst lovvärt. Styrelsens sammansättning 
innebär att kunnigt folk kommer att göra 
en viktig kulturbevakande insats. För turis-
ter att glädja sig åt och ortsbor att fästa såväl 
dramatiska som sköna minnen vid.

 
Nu väntar vi bara på ett postgironummer 
till föreningen.

Tomas Forser

Håll utkik!
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Folk samlar på allt – Katarina på barnvagnar

Filatelist eller numismatiker. Att samla på 
frimärken eller mynt är kända hobbys som 
inte tar speciellt stort utrymme i anspråk. 
Sedan finns det bilsamlare och jag har till 
och med hört talas om en som samlade på 
stenkrossar?!

Katarina Karlsson samlar på barnvagnar 
och då det är nog ett absolut krav att man, 
som i hennes fall hemma på Ödsmål, har en 
ladugård att tillgå. Ett sådant samlarintresse 
kräver sitt utrymme. 

Katarina har hållit på sedan 1999, även 
om intresset funnits längre, och hittar sina 
objekt främst på loppis och hos antikhand-
lare. Hon annonserar även i lokalpress och 
på senare år har Internet kommit in i bilden. 
Blocket och Tradera är stora dataplatser för 
begagnade prylar. 

Samlingen är uppe i cirka 40 barn- och 20 
dockvagnar. Ett antal som inte skall utökas 
enligt Katarina. Nu gäller det att förfina 
samlingen. Precis som en frimärks- eller 
en vykortssamlare så köper och säljer man. 
Säljer sådant som man inte tycker passar 
riktigt in och köper sånt man längtat efter. 

– Samlarens mardröm är ju att samlingen 
blir fullbordad, säger Katarina. Det kommer 
aldrig att hända mig, tillägger hon med ett 
gott skratt.

Samlingen innehåller svenska, norska och 
engelska vagnar. Den äldsta kan ni se på det 
understa fotot här intill. Utan sufflett, i rot-
ting, och är från 1903. De övriga vagnarna 
på bilden är från 1910 till 1940. 

Personligen tycker jag de blå bilinspire-
rade norska vagnarna på bilden ovanför är 
underbara. Den mörka är en Swithun från 
1949 och den ljusare en Simo från 1953.

– Till och med Patrik, min sambo, gillar de 
norska vagnarna. Han är biltokig och gillar 
stora ”jänkare” med massor med krom, så 
dessa faller honom i smaken med kromade 
kofångare, lister och navkapslar. 

I Sverige finns det antal samlare av barnvag-
nar. Katarina har en vän i Falköping, som 
hon åker runt tillsammans med för att hitta 
nya vagnar. Inga av dom är väl hysteriska 
samlare, men i England (var annars) finns 
det en som har 700. 

– Man har ju vissa favoriter. En hel del av 
dom är tyska och tyvärr svindyra men man 
vet ju aldrig. Kanske står det en och väntar 
på mig… En del vagnar har jag kommit 
över av en slump. Folk har ringt och sagt 
att dom har en vacker pjäs på vinden som 
står och samlar damm. Lite tur måste man 
allt ha ibland. 

Intresset för Katarinas samling är större än 
vad i alla fall jag kunde tänka mig. Folk 
från hela Sverige ringer för att få komma 
och se samlingen. Nyss var en familj från 
Båstad här och en tysk kommer varje år. 
För två år sedan hade hon en utställning på 
Nolhôtten i Hamburgsund. Utställningen 
drog mycket folk i alla åldrar. Katarina har 
därför en förhoppning att en dag kunna 
öppna ett litet museum i ladugården för 
att visa sina objekt. 

– Några väggar måste flyttas så att den 
isolerade delen blir större, men sen skall 
det nog kunna bli något. Man vill ju visa 
den samling man är stolt över, säger hon 
och avslutar med ett litet upprop till er 
där hemma.

– Har ni en barn- eller dockvagn  som ni 
funderar på att göra er av med. Ring mig 
först, 0525-31147.

Text & foto: Anders Torevi



2�

Vid kajen i Fjällabacka låg under en dag i sommar 
en mycket annorlunda yacht förtöjd och både 
boende och besökare hade anledning att spärra 
upp ögonen inför detta celebra besök.

Hon liknar mest ett militärfartyg, både till färg 
och form, och hon heter SKAT – värdens 33:e 
största yacht.

Ägaren heter Charles Simonyi och är en tillba-
kadragen, matematiskt lagd man som har lyckats 
skapa en förmögenhet av sin talang och vars ambi-
tion med SKAT varit att bygga ett fartyg som inte 
liknar något annat.

Charles Sominyi föddes 1948 i Budapest som 
Károly Sominyi. 17 år gammal flydde han till 
Danmark och arbetade två år på Regnecentralen 
i Köpenhamn. 

1967 började han studera vid University of 
California och 1977 doktorerade han på Stanford 
University. Hans sinne för siffror skaffade honom 
arbete först hos Xerox och från 1981 hos Micro-
soft. Han tog del i utvecklingen av Word och var 
upphovsman till Excel, båda är idag välbekanta 
program för alla som har en dator. 

2002 lämnade han Microsoft och grundade 
Intentional Software Corporation (ISC).

Hans förmögenhet uppskattas till över en miljard 
dollar, varav han spenderade omkring 50 miljoner 
på SKAT (motsvarar ca 375 miljoner Sek) när hon 
byggdes 2001.

Chalres Simonyi framstår som en man med 
stark känsla för minimalism, symmetri och kon-
sekvens.

SKAT har inga kurvor utan enbart vinklar. Hon 
har fått flera internationella priser för sin design 
och var resultatet av ett samarbete över de euro-
peiska gränserna: designer var Espen Oino från 
Norge, inredningsdesigner Marco Zanini från 
Italien och hon byggdes i Tyskland.

Minimalismen är tydlig i inredningen. En till-
gänglig yta på långt över 3.000 kvm ger spatiösa 
utrymmen, ändå har max antal gäster ombord 
uppgetts till blott 10. 

På övre akterdäck finns en helikopterplatta vars 
helikopter förstås matchar SKATs gråtonade färg-
skala. (Helikoptern har dock inte enbart vinklar, 
utan även kurvor.)

I innandömet gömmer sig inte bara ett antal 
motorcyklar med specialliftar för ilandsättning, 
utan även flera mindre båtar, varav den största 
kan anses som betydligt större än vilken genom-
snittsyacht som helst.

SKAT har sin hemmahamn i Georgetown på 
Cayman Islands och besättningen är av blandade 
nationaliteter. Sverige representeras av Jannicke 
Börjesson, andrekock från Landskrona.  

Flera nyhetsmedia har försökt utröna hur det 
kom sig att SKAT kunde ses runt om i skandi-
naviska hamnar under sommaren, men fartygets 
besättning med kapten Patrick O´Brian i spetsen 
var inte särskilt meddelsamma. 

Fjällbacka-Bladet kan dock avslöja att and-
rekocken från Landskrona fick låna SKAT för 
transport till Ven där hon gifte sig med fartygets 
styrman på midsommardagen. Charles Simonyi 
var enligt uppgift inte med på resan. 

Var de andra strandhuggen en del av bröllops-
resan? Kanske har ägaren, förutom ett analytiskt 
sinne för siffror, också en romantisk ådra?

Man kan enbart spekulera, men om man beaktar 
att namnet SKAT på danska betyder ”älskling” så 
känns inte resonemanget särskilt långsökt. Fast på 
fartygets skrov ser man bara benämningen 9906 
– fartygets projektnummer på varvet. Nån måtta 
på romantiken fick det visst vara...

Annika Schjelderup

FAKTARUTA SKAT:
Längd:  ................. 70,7 m 
Bredd: .................. 13,5 m
Djupgående: ..... 3,7 m
Deplacement: ... 1636 ton
Byggd: ................. Lürssen Werft, Tyskland
Designer:  ........... Espen Øino
Material:  ............. Stål & Aluminium
Motorer:  ............. 2 st 2720 hk
Bränsle:  ............... 210 m3
Fart, march/top: 15/17 knop
Besättning .......... 16 man
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Lagom till 100-nummersjubileet ”sjösatte” vi hemsidan www.
fjallbackabladet.se där du bland annat kan läsa tidningen från 
nummer 89, december 2001, i PDF-format. PDF står för Portable 
Document Format och är ett filformat som behåller det utseende 
som sättaren givit skriften. Formatet medger även sökbarhet i 
texten. För att kunna läsa formatet behövs AdobeReader®, ett 
gratisprogram som kan laddas ner via en länk på webtidningarnas 
hemsida.  

Att man endast kan läsa tidningen från nummer 89 beror 
på att vi sedan dess satt tidningen själva och därigenom 
kunnat skapa PDF-filer av den. 

Vi har en förhoppning att i framtiden även kunna få 
till de äldre numren i PDF. En första trevare om detta 
har tagits. Det kan finnas fonder att söka medel från. 
Läget undersöks för tillfället och ett sådant stöd, till-
sammans med ett arbetsmarknadsprojekt, skulle kunna 
lösa det hela. 

Visst hade det varit fantastiskt med all text, i alla dessa 
Fjällbacka-Blad, i en sökbar databas. Söker man på t.ex. 
Sälvik kommer alla artiklarna där ordet ”Sälvik” finns 
med som svar. En stor genväg till all den information 
som finns om Fjällbacka.

Lägg därtill  bilder, sökbarhet på författare eller genre 
(t.ex. idrott, fiske eller kyrkan), utveckling av Inger 
Rudbergs register över artiklar och författare. Kanske 
en realitet i morgon.

             Anders Torevi

www.fjallbackabladet.se

fjallbacka.com har passerat miljonen
Åttonde augusti passerade vi 1 000 000 besökare på fjallbacka.com. 
Under senare tid har besöksfrekvensen ökat och ligger stundvis på 
upptill 2000 besökare per dag. Webkameran är nog en bidragande 
orsak. Att många kollar vad det är för väder hos oss märks tydligt 
då det kommer massor av mejl om kameran stannat, vilket händer 
då och då vid t.ex. åskoväder. 

Janne Willstrand i San Fransisco var vaken nog att ta en ”skärm-
dump” när han fick se de magiska siffrorna 1000000 i vänsterkanten. 
Texten till nedan kom tillsammans med bilden.

AT

Hejsan,
Ar sedan 7 ar tillbaks bosatt i USA men i sedvanlig ordning sa avslutar jag dagen med en titt pa Fjallbacka’s suverana hemsida.Nar jag slangde ett oga pa antalet besokare pa websidan insag jag att jag har ynnesten att vara forst over miljonen.Har bifogat en screen print med rakneverket pa 1000000 :)Manga halsningar fran San Francisco, Janne Willstrand
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Det har varit ganska hektiskt på stationen den 
här sommaren, uppdragen i juli ökade med 
nästan 30 % i år jämfört mot föregående år.

Det är svårt att sätta fingret på vad det är 
som ökat mest men sjöräddningssällskapets 
medlemmar är nu över 50 000 och det sätter 
nog sina spår i medlemsservicestatistiken. Jag 
tror mej se en viss ökning i antalet ambulan-
skörningar också. Det kanske beror på att de 
som har sommarstugor på öarna har blivit 
lite äldre och inte kan springa omkring så 
vigt i bergen längre…Nej, det var en dålig 
slutsats!

Det är nog bäst att låta experterna dra 
slutsatser av statistiken och konstatera att 
vädret denna sommar har gynnat friluftsliv 
i stället för stugsittande, och då blir det lite 
skrubbsår.

Någon sa att årets båtproblem är krånglande 
ankarspel som ger ankarlinan i propellern.

I år så flyttade vi Kalvöbasaren in till Fjäll-
backa och döpte om den till Sjöräddningsba-
saren. Det var inte utan viss vånda som vi tog 
detta steg men efter ungefär 15 år på Dyngö 
och 15 år på Kalvö så är det ett naturligt steg 
ändå, på sätt och vis. 

Våndan var obefogad, sjöräddningsbasa-
ren blev en kalassuccé på Badholmen som 
inbringade ca 213 000:- till vår verksamhet 
på Fjällbackastationen. Hela tillställningen 
blev ju på detta sätt tillgänglig för många 
fler utan köer till båttransporter mm, som 
inom parantes också kostar pengar som vi nu 
sparar. Ni som var uppmärksamma och varit 
med några gånger lade märke till att de flesta 
som stod i våra stånd var misstänkt lika de 
personer som bor ute på Kalvö. Alltså ingen 
radikal förändring och det var heller inte vår 
vilja. Auktionen var en  kopia av auktionen på 
Kalvö med samma personal som vanligt.

Någon utropade att det var mycket bra att 
vi skapade en trevlig tillställning på just Bad-
holmen, som inte har haft något arrangemang 
av den här kalibern på länge.

Jag vill här passa på tillfället att be om bra 
auktionsgods och naturligtvis även annat 
som går att sälja i ”lopp o shop”, bokhörnan 
mm till nästa år. 
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Vi har kört för fullt med alla våra tre båtar 
och nu när hösten kommer så startar 
säsongen för reparationer. Vi jobbar för fullt 
med Rescue Ivan Holmberg som målas om i 
sällskapets nya färger och får ny radar, VHF, 
intercomanläggning mm. mm, allt utfört 
av stationens frivilliga besättningsmän och 
kvinnor.

En mycket glädjande nyhet är att vår lokala 
bank, Sparbanken Tanum satsar 750 000:- 
till 10 års rustning av den sjöräddningskrys-
sare som bär deras namn, nämligen rescue 
Sparbanken Tanum. Kryssaren ska målas 
om helt och hållet i de nya färgerna och 
alla system ska kontrolleras och antingen 
uppdateras eller bytas ut mot nya modärnare 
och effektivare grejor, båten ska bli lika bra, 
eller bättre än den var 1996, när den levere-
rades till oss.

Vi fick besök från våra vänner på Färöarna 
som kom för att göra en uppföljning av vårt 
besök hos dom i våras och vi fick visa dom 
vår skärgård.

Hummer fisket har varit i gång en tid 
nu när jag skriver detta och hittills har det 
inte hänt några riktigt allvarligare olyckor, 
peppar peppar ta i trä.

Nästa år 2007 fyller sjöräddningssällskapet 
100 år och det ska firas i Göteborg i juni 
med gästande båtar från hela Europa och 
stor pompa och ståt.

Sjöräddningssällskapet har med anledning 
av jubileet givit ut två nya böcker som hand-
lar om vår verksamhet. Den ena, lite teknisk, 
heter ”Från åror till vattenjet” och den andra 
”Den tidlöse sjöräddaren”.

Dessa böcker finns i bokhandeln eller kan 
köpas från vårt kontor i Göteborg. Ni som 
är medlemmar har nog säkert hört talas om 
dom redan och båda är intressant läsning 
för alla som rör sig på sjön.

Vi på sjöräddningsstationen i Fjällbacka 
hälsar en God Jul till alla och ett stort tack 
till alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss 
under året med att stötta vår ekonomi

Peter Almqvist SSRS RS Fjällbacka
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5 minuter med...

– gott till julbordet, med Lena Willig

Samhällföreningens.ordförande.heter.Karin.Darpö..Att.
det.numera.är.fullsatt.i.lokalen.när.samhällsföreningen.
har.möte.tror.jag.beror.på.Karins.stora.engagemang.och.
intresse.för.Fjällbacka.samhälle..

Som.ordförande.har.hon.tillsammans.med.styrelsen.
i.samhällföreningen.lyft.fram.frågor.som.är.intressanta.
för. alla. i. samhället,. samt. vågat. skapa. utrymme. för.
diskussioner.kring.frågor.som.berör.oss.alla.på.det.ena.
eller.andra.sättet,.både.som.privatperson.och.företagare.
i.Fjällbacka..

Bildandet.av.arbetsgrupper.för.att.anpassa.samhället.
efter.de.behov.åretruntboende.och.deltidsboende.har.
är.till.stor.del.Karins.förtjänst..Hon.jobbar.själv.mycket.
aktivt.och.är.en.inspirerande.drivkraft.för.många.

5 favoriter...
Maträtt? 
–.Dillkött,.torskrygg.och.sallader.av.alla.de.slag.
TV-program? 
–.Nyheterna.och.”Desperata.Hemmafruar”.

Resmål? 
–.Fjällbacka.och.en.liten.by.som.heter.Ryd.på.Öland.

Tidning? 
–.Må.Bra,.som.ger.mig.lagom.dåligt.samvete.

Favorit ö? 
–.Skölnholmen.där.Thomas.och.jag.gifte.oss.i.somras.

Namn: Karin.Kristina.Darpö.

Ålder:.57.år.

Familj:.Gift.med..MakrillVM-Thomas.och.tre.utflygna.
barn.(för.det.mesta).

Bor:.Fjällbacka.

Gör:.Arbetar.på.Göteborgs.Spårvägar.med.ansvar.för.
Västtrafiks.Kundservice.

Vad gör du på fritiden:.Njuter.av.Fjällbacka,.snickrar.
lite,.fiskar,.läser.och.spelar.lite.golf.

Vad inspirerar dig till ditt samhällsengagemang:.
Jag.har.en.stor.tilltro.till.att.individer.kan.påverka.sin.
omgivning..Vi.kan.inte.(och.vill.inte).stoppa.utvecklingen,.
därför.är.det.viktigt.att.vara.med.och.påverka.den.

Vilken bok läste du senast: Just.nu.”Fallen”.av.Joyce.
Carol.Oates.(den.håller.mig.vaken).och.”Konsten.att.
vara.snäll”.av.Stefan.Einhorn.(den.somnar.jag.sött.till).

Rebecca Trehammar

Lycka till med julstöket alla matvänner och God Jul!                     Vid spisen, Lena!

Nu tänds adventsljusen i allas fönster och det är en fröjd att få promenera i skymningstid och 
bara njuta av all prakt och värme som strålar från hus och hem!
Advent och den stundande julen är min favorittid på året och jag är nog också som pyssligast 
då lutfisken skall blötas, det goda julbrödet och alla kakorna skall ju bakas, och sillen, ja den 
måste läggas in.
Hur skall man hinna med allt detta? Jo! Med enkla goda recept fixar vi julen med glans!
Här kommer några goda recept som passar både i stuga & salong. Först några fina sillrecept 
för man brukar ju börja vid sillen.

BRYGGSILL MED ENBÄR, GIN &  
TRE SORTERS LÖK
Räcker.till.6.st.urvattnade.sillfiléer
4,5.dl.vatten.•.2,5.dl.ättikssprit.•.4,5.dl.socker.•.3.st.lagerblad.•.1.tsk.gula.
senapsfrön.•.1.msk.enbär,.krossa.några.•.1.rödlök.,finhackad
Att.varva.med.samt.hälla.över:.1.rödlök.•.1.gul.lök.•.10.cm.purjolök,.gärna.
det.gröna.•.4.cl.gin.(mer.om.du.törs)

Så här gör du:.Koka.lagen.med.lök.och.kryddor.och.låt.puttra.i.ca.10.
min..Låt.kallna..Skala.löken.och.skiva.tunt..Varva.nu.hela.sillfiléer.med.
löksorterna.och.häll.den.kalla.lagen.samt.ginen.över..Täck.väl.och.låt.stå.
kallt.i.ca.4.dygn..Klart!.
Lägger.man.in.sillen.så.här.med.hela.filéer.blir.den.väldigt.god.och.går.
också.att.spara.lite.längre!.
Vid.servering:.Skär.upp.sillen.i.fina.sneda.bitar..dekorera.med.skivad.lök,.
skeda.lite.med.lagen.och.ev..lite.mer.gin.över.Tips!.Några.droppar.olja.i.
”skedlagen”.gör.sillen.blank.och.fin!

FRÖKENSILL
En.len.go.sill.som.passar.både.manfolk.och.ungmöar…
2.burkar.prima.kryddad.matjessill.(om.ni.vill.ha.en.mildare.smak.kan.
ni.lägga.matjesen.i.mjölk.över.natten..).•.2.dl.creme.fraiche.•.1.hackad.
rödlök.•.Rivet.skal.från.en.½tvättad.citron.•.2-3.msk.svartvinbärsaft,.
outspädd..

Mycket lätt ordnar ni detta:.Hacka.löken,.riv.fint.citronskalet.
och.blanda.detta.med.creme.fraiche.samt.vinbärsaft..Under.tiden.
detta.gonar.sig.skär.ni.matjesen.i.lämpliga.bitar.samt.tillsätter.raskt.
när.tålamodet.är.slut..Den.här.delikatessen.går.att.avnjutas.direkt.men.
lämpar.sig.också.att.”hållas”.på.om.så.är.nödvändigt.

Nu skall vi grava lax! Den här laxen är en gammal klassiker 
för mig men presenteras i nytappning och dediceras 
Susanne på Bryggan, som blev så rasande förtjust i denna 
goda enkla gravade....

BLÅBÄRSLAX
Till.1.kg.benfri.laxfilé.•.2.msk.råsocker.(kan.ersättas.mot.vanligt.
strösocker).•.2.msk.strösocker.•.3.msk.salt.•.Frysta.blåbär,.2.dl.så.det.
täcker.laxen.gott.&.väl.

Bara att börja:.Putsa.laxsidan.från.fett.och.ev..ben..Många.föredrar.
att.frysa.laxen.några.dygn.för.att.få.bort.ev..parasiter,.men.jag.köper.fin.
odlad.lax.i.fiskaffärn.som.brukar.vara.fri.från.detta..
Blanda.socker.med.salt.och.rör.väl..Smörj.en.form.med.lite.olja.på.botten.
där.laxen.får.plats..Strö.nu.rikligt.med.”gravblandningen”.över.laxen.och.
klappa.in..Lägg.blåbären.i.formen.och.lägg.laxen.med.köttsidan.neråt.
(puffa.in.alla.blåbär.under.laxen)..Täck.med.plastpåse.och.sätt.i.press.i.
minst.2.dygn..Vänd.laxen.då.och.då.
Detta.blir.en.läcker.mörklila.och.laxrosa.god.lax.som.alla.tycker.om!
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Viktoria Widelius är fjällbackatjejen som 
utbildat sig till danspedagog och ansvarar 
för sommarens danskurs i Kville bygdegård. 
Viktoria, som till vardags jobbar som dans- 
och konståkningslärare i Karlstad, Arvika 
och Åmål, har för tredje året i rad anordnat 
en vecka med dans för barn och ungdomar. 
Ett 30-tal barn har intensivt övat teknik, 
styrka, improvisation samt komposition. 

Veckan avslutades med en föreställning i 
Bygdegården. På föreställningen såg man 
Pirater i åldern 4 till 5 år och dansanta 
orientaliska 7-10 åringar. De äldre ungdo-
marna bjöd på en akrobatisk stolsdans som 
hade budskapet ”Ilska”. Föreställningen 
var mycket omtyckt av föräldrar, släkt och 
vänner. 

– Under mina år i Kville har alltid mina 
trogna Grebbestadbor, Wilma och Eric 
Bogren, varit med. Wilma är 8 år och Eric 
6. Förra året var Eric en magisk trollkar och 
det här året var han en charmerande Indisk 
Prins som hade åtta stycken uppvaktande 
orientaliska flickor runt sig.

Fjällbackatjejen Ella Schwyzer var i år 
med för första gången. Mycket glimt i ögat 
hade hon när hon gjorde sina piruetter i 
Piratens rockringar. Fanny Svensson samt 
Lisa Turdell var andra Fjällbackatjejer som 
kämpade på bra. Lisas Turdell specialitet var 
att göra 100-200 situps varje dag.

Deltagarna kom från ett stort 
område men Kvilleborna segrade. 

– Jag har alltid haft ett högt antal av Kvil-
lebor. Syskona Annie och Wilma Aronsson, 
Sanna Kristensson, Elin Mogart, Saga Wal-
lander och Matilda Wester. Vi får heller 
inte glömma mina trogna Hamburgsunds- 
Dingle- och Strömstadbor.

Dansvecka i Kville Bygdegård
Vad vill då Viktoria få fram under min 
dansvecka?

– Om min dansundervisning ska vara 
effektiv måste den innehålla strukturerade 
övningar för att öva alla muskelgrupper 
och träna kroppens olika delar. Men även 
fria övningar, vilka utgår från barnets egna 
personliga rörelsemönster. 

– Jag vill att barnen ska lära sig: 
• Röra sig i förhållande till sin egen 

kropp.
• Röra sig i förhållande till rummet.
• Röra sig i förhållande till andra i 

rummet.
• Röra sig i förhållande till musiken.

– Att lära sig lyssna, träna koncentration 
och uthållighet, lära sig samspel i grupp 
o.s.v. gör man inte efter en vecka. Det tar 
år av träning, men en del av barnen klarade 
sig alldeles utmärkt.

Att jobba på hemmaplan är sommarens 
höjdpunkt avslutar Viktoria Widelius.

Anders Torevi

Foto: Strömstads Tidning och Viktoria W.
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Viktoria omgiven av 2006 års dansare Foto: 

Faktaruta Viktoria Widelius
Fyllde.25.i.november.

Var.aktiv.konståkare.i.Lysekils.konståkningsklubb.i.flera.år..
Utbildad.domare.inom.sporten.

Gick.Dansgymnasiet.i.Uddevalla.samt.en.ettårig.påbyggnad..
med.dans.och.ledarskap.

Gick.1½.år.på.Balettakademin.i.Göteborg..Tog.under.tiden.
bussen.hem.på.fredagarna.för.att.undervisa.barn.i.Fjäll-
backas.gymnastiksal.

Fick.Tanums.Kommuns.Kulturstipendium.2003.

Gick.på.Kristinehamns.Danslärarutbildning..

Arbetar.även.som.konståkningstränare.i.Värmland.

Målet.är.att.komma.in.på.Danshögskolan.i.Stockholm..Sökte.
2005.men.föll.på.mållinjen.(3.av.290.sökande.kom.in)..

Bästa.egenskaper.enligt.henne.själv:.Positiv,.målinriktad.
och.strukturerad.
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Ålder: 10 år

Familj: Mamma Lena, 
Plastpappa Oscar, storebror 
Anton och lillasyster Alma

Favoritdans: Bugg

Favoritmat: Sushi

Favoritprogram på TV: Beck

Ålder: 9 år

Familj: Pappa Christer, 
mamma Anki och lillasyster 
Matilda

Favoritdans: Bugg och 
Dubbelbugg

Favoritmat: Tacos

Favoritprogram på TV: 
Bonde söker Fru

Många av oss satt nog bänkade framför 
TV:n när programmet Let´s Dance visades 
under våren och många är vi också som 
ser på Do you think you can dance? och 
Floorfiller.

Det är många som dansar i Sverige. Om 
man vill utveckla sin dans lite mer och inte 
bara dansa för att det är en rolig, social grej, 
eller för motionens skull, så kan man slå sig 
in på tävlingsdans.

Svenska danssportförbundet har i dag 
42000 medlemmar utspridda över 150 
dansklubbar ifrån Kiruna i norr till Malmö 
i söder. Förbundet är uppdelat i två grenar: 
Dels Tio dans som innehåller bland annat 

Tango, Paso Doble 
och Salsa och dels 
Bugg och Rock’n 
Roll förbundet BRR, 
där bland annat 
danserna Boogie 
Wo o g i e ,  L i n d y 
Hop, Rock’n Roll 
och Bugg ingår.

I Tanums kommun 
har det under årens 
lopp, funnits många 
mycket framgångs-
rika dansare, både 
Svenska mästare och 
Världsmästare.

Nu har det kommit 
en ny generation 
tävlingsdansare och 
fler är på väg in i täv-
lingsverksamheten. 
Två av dem kommer 
ifrån Fjällbacka. Det 
är Emma Lindh och 
Odin Willig. De 

började gå på danskurs för två år sedan i 
Kville Bygdegård för Örjan Torstensson och 
de tränar fortfarande där en gång i veckan, 
men nu förtiden också i sin dansklubb 
Munkbuggarna i Munkedal varje vecka. 
Paret har inte tävlat mer än i ett år, men 
har redan tagit många framstående place-
ringar runt om på tävlingar i Sverige. Bara 
i höst har paret tagit tre första placeringar: 
Herrljunga, Borås och Varberg.

Vi håller tummarna inför de tävlingar som 
är kvar för säsongen och önskar Lycka Till 
i framtiden.

Rebecca Trehammar

Let´s Dance
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Hett vid årets Krabbmetetävling
– När FFF den 19 juli arrangerade krabbmetetävling för 17:e året i rad, så var 
det riktigt hett väder! Det är verkligen skönt, att vi numera inom föreningen 
har tillgång till stora partytält, som skydd både mot regn och mot gassande sol. 
– Det här var dagen efter ”Tisdag i vecka 29”, dvs den dag då hamnen invaderas 
av ett stort antal segelbåtar med ungdomsbesättningar. En del av de här besätt-
ningarna valde att stanna kvar i Fjällbacka till på eftermiddagen för att kunna 
vara med på vår tävling!

– Det blev inga nya rekord det här året, men det var ändå en riktigt lyckad dag 
med 75 nöjda deltagare. Tillsammans fick de upp 653 krabbor. Det blev ett snitt på 
8,7 krabbor/person. Flest krabbor (56 st) fick Elinor Hartung i vuxenklassen!  

– Den enda ”smolken i glädjebägaren” var, att det kom in anmälningar om fusk. 
Tyvärr kom detta inte till funktionärernas kännedom förrän efter själva tävlingen. 
Nästa år måste vi tydligen ha en domare, som övervakar fiskandet även under bryg-
gorna. Reglerna säger ju, att man bara får använda en meta och att man inte får 
använda håv. Man får inte heller ”preparera” en speciell fiskeplats i förväg (självklar 
oskriven regel). 

Örjan Torstensson höll som konferencier och prisutdelare stämningen och ord-
ningen på topp. Margareta Lundgren och Annelie Torstensson räknade med flinka 
fingrar alla krabbor. Och i sekretariatet jobbade det här året Rebecca Trehammar, 
Petronella Helgöstam och undertecknad. 

Nästa års tävling kommer att bli onsdagen den 18 juli. Välkomna då!

Text: Eva & Foto: Göran Björving

Drygt 400 fiskeentusiaster deltog i 2006 
års Makrill VM. För övrigt det femtonde i 
ordningen. Vädrets makter var oss nådiga 
även detta år. Åskovädren besökte Ham-
burgsund och Kämpersvik i stället. Efter att 
vi i många år hånat yrkesfiskarna för deras 
minst sagt klena resultat, visade de i år att 
de kan om de bara vill. Ove Leandersson 
fick tre, Per-Inge Bergman fem och Alf 
Gustavsson sex.

Första fisken fick Ove Gustavsson från 
Långsjö efter ett par minuter. 

Att det skulle vara tur detta att meta 
makrill, kan vi väl nu för alltid avliva. Årets 
segrare Stefan Gustavsson från Uddevalla 
blev den första som vunnit tre gånger; 1999, 

2005 och så nu i år. Lägg därtill tredje plat-
serna 2000 och 1998 och ni förstår att han 
inte bara har tur. Nio makrillar fick han, 
lika många som brorsan som satt på toftan 
intill. Broder Bo har tidigare två tredjeplat-
ser och när det var fem minuter kvar såg 
det ut som han skulle ta årets tävling. Nio 
fiskar mot Stefans sju. De sista minuterna 
var dock Stefans och vågen fick skilja dom 
åt. Åtta ”pallplatser” har bröderna alltså 
genom åren. Imponerande!

Lagtävlingen var naturligtvis bröderna 
Gustavsson med och vann. Samma som 
dom gjort -99, -00, -03, -04 och -05. Sex 
lagvinster. Tur eller…?

Största fisken fick Hans Kallin, Fjällbacka, 
967 gram och minsta fick Kuno Johansson 
Göteborg, 116 gram. Bästa dam blev Maria 
Helgegren från Tanumshede (5st). Bästa 
utlänning Max Fätzi från Tyskland.

Resultat på fjallbacka.com/makrillvm

Anders Torevi

2006

Barn <11 år
1:a.Jens.Laurin.(31)
2:a.Anouk.de.Snoo.(26)..
3:a.Erik.de.Snoo..(25)

Resultat: 
(antal krabbor inom parentes)

Vuxna
1:a.Elinor.Hartung.(56)
2:a.Cissi.Hartung.(15)
3:a.Niklas.Bonnier.(14)

Ungdom 12-17 år
Delad.1:a.Louise.Petersson.
och.Erik.Brunius.(21)
3:a.Emelie.Nilsson.(20)

Barn med vuxenhjälp
1:a.Sofia.Lindgen.(18)
2:a.Jonatan.Johansen.(16)
3:a.John.Arnesson.(13)

Överst: Bo och Stefan Gustavsson. 2:a och 1.a
Underst: Ove Gustavsson som fick första.
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Nya greener
Ett stort GRATTIS till alla medlemmar och gäster i Fjällbacka golfklubb. 
De nya ombyggda greenerna kunde öppnas redan i början av juli, och de 
högt ställda förväntningarna har infriats med råge. Fjällbacka är första 
banan i distriktet som har byggt om sina greener enligt de nya USGA-
normerna och kan nu räkna med att spelsäsongen förlängs avsevärt. Flera 
grannklubbar har bekymmer med sina ”gamla” greener och har med stort 
intresse följt upp Fjällbackas satsning.

B-G Frick avgår
Efter 10 år i styrelsen och ansvarig ordf. i bankommittén lämnar B-G 
nu över till Håkan Pettersson. Tack vare B-G Fricks entusiastiska enga-
gemang och kunnande har golfbana fått ett rejält lyft. Det är tveklöst  
B-G:s förtjänst att greenerna blev ombyggda, och han avtackades med 
stående ovationer vid klubbens årsmöte.

Håkan Pettersson, som suttit i styrelsen i många år, är en duktig golfare, 
som säkert kan utveckla banan ytterligare.

Klubbmästerskapet
KM på den ”nya” banan gav en blandning av gamla och nya mästare. Se 
resultaten här nedan.

Hummergolfen
Efter ett års uppehåll återkom hummertävlingen som säsongens höjd-
punkt. Fullt startfält och förväntansfulla spelare. Ett rejält åskregn med 
blixtnedslag vid bangränsen gav både speluppehåll och bana under vatten, 
men tack vare de nya greenerna kunde tävlingen slutföras.

Text: Hans Lundberg, Foto: FjGK

Nya Greener
Ny Banchef
Nya Klubbmästare
Hummergolf På Nytt

Foursome D:  Emilie Andersson/Alexandra Malmsjö
Foursome H:  Thomas Järund/Johan Järund
D Jr: Sofia Andersson
D Sr: Carin Ernby
D 35:  Ann Alvers
D 50:  Eva Thorell
D 60:  Inger Lundberg
H Jr:  Tobias Skarin
H Sr:  Lennart Malm
H 35:  Joakim Mattsson
H 45:  Lennart Malm
H 55:  Stellan Hellström
H 65:  Anders Mide
H 75:  Lars-Erik Strid

Resultat 

KM 
2006

Carin Ernby vann KM i damklassen...

...och BG avtackades som ordförande i bankommittén

...Lennart Malm vann herrklassen...
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SSN har haft en toppensäsong. 
Många glada seglare i seglarskolan. 
Tyvärr har vi bara seglarskola för 
barn och ungdomar och inte någon 
för vuxna ännu. Förhoppningsvis 
kommer vi att kunna ordna detta 
i framtiden. Mycket beror på om 
vi kan få bidrag till inköp av båtar 
och tillbehör.

Det har hänt mycket spännande 
i år och jag skriver i kronologisk 
ordning för att inte missa något.

Veckan före midsommar hade vi ett 
träningsläger för de aktiva. Tränare 
på lägret var Anders, SSN´s trogna 
seglarskolelärare. Det var bra träning 
inför SM och för dem som skulle 
vara med och tävla där. Karin, Nils 
och Sara åkte till Domsand norr om 
Jönköping och tävlade där i nästan 
en hel vecka. De gjorde riktigt bra 
ifrån sig, trots att det var si och så 
med både väder och vind.

Nästa stora händelse var att Sara 
åkte till Finland med juniorlands-
laget i optimist och seglade NM. 
Vistelsen i Åbo började med ett 
träningsläger några dagar och sedan 
var det regatta de sista dagarna. Det 
var varmt och inte så mycket vind. 
Man tävlade både individuellt och 
i lag. Sara placerade sig i mitten av 
fältet och Sverige kom tvåa i lag. 

Veckan efter NM var det dags för 
12-timmars i Hamburgsund, en 
tävling där det brukar gå bra för 
SSN när klubben ställer upp. Det 
gjorde det även i år och Elvira, 
Alfred, Nils, Hanna och Fredrik 
vann optimistklassen och därmed 
även vandringspriset som pryder sin 
plats i klubbhuset.

Sen är vi framme i augusti 
och då var det dags för det 
som vi under lång tid för-
berett oss för. Regionkval 
på SSN. Det var meningen 
att det skulle vara kval för 
både optimister och 420 
men p.g.a. olika omstän-
digheter backade 420 för-
bundet ut. SSN står då 
med 34 funktionärer till 
32 optimistjolleseglare. 
Snacka om att få bra ser-

vice! Vi lyckades att genom-
föra fem seglingar på två dagar trots 
att det var dåligt med vind. Kvalet 
blev lyckat och vi har fått mycket 
beröm efteråt. Jag vill också passa på 
att tacka funktionärer och alla andra 
som på något sätt varit inblandade 
i kvalet.

I september var det stor aktivitet 
nere vid SSN igen då vi anordnade 
ett Zoom8 läger. Tränaren, Rasmus 
Myrgren, var väldigt duktig och 
deltagarna fick pröva på segling 
både inne i viken och längre ut 
där vågorna var stora. Det var nog 
ingen som lyckades att hålla sig torr 
den dagen. 

SSN är numera den största Zoom8 
klubben på västkusten och det är 
många som hör av sig och har frågor 
kring denna relativt nya jolle. Vi 
tycker detta är kul och hoppas att 
det skall bli många fler och alla är 
naturligtvis välkomna att komma 
till oss här i Fjällbacka och träna 
med sin Zoom8.

Sen var det bara en stor regatta kvar: 
lag-SM i Göteborg. SSN represen-
terades av ett Zoom8 lag bestående 
av Sofie, Elvira och Hanna. Sara 
tävlade med ett optimistjollelag från 
Stenungsund och Fredrik med ett 
Zoom8 lag från Rådasjön.

Som ni kan se så har våra ungdomar 
varit flitiga i år och jag vill bara 
gratulera alla till deras insatser; bra 
gjort.

Gå gärna in på vår hemsida www.
norderviken.se för mer information 
och för bilder. 

Anna Falkenberg, ordf.
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Fotograf på sidan: Morgan Falkenberg
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Caroline kämpar

FIK firade i år 80 år och Lars Engberg har 
därför saxat ihop dessa minnesbilder ur 
Fjällbacka IK:s historia.

Sommaren 1919 skulle det slås ett slag för fotbollen i Fjällbacka.
På en åker vid Edsten mötte Fjällbacka (laget bestod mest av 

badgästgrabbar) IFK Uddevallas juniorer, som grundligt bese-
grade hemmalaget.

Redan påföljande vecka möttes ”Framstranden” och ”Backen” 
i en vådlig uppgörelse, där även åretruntungdomar fick deltaga. 
”Framstranden” segrade med uddamålet.

Den 6 mars 1926, i Folkets Hus, föddes Fjällbacka Idrottsklubb. 
Det året återvände en ung man till hemorten ifrån Göteborg, där 
han tillhört en idrottsklubb. Det var John H Johansson ”Joel”, 
som tog initiativet till FIK.

Övriga styrelseledamöter var v.ordf. Karl-Adelbert Krantz, sekr. 
Evert Waldner, kassör Arne Fredlund, matr.förv. Östen Larsson 
Hedenfjäll och Yngve Johansson Järund.

En fotbollsplan lyckades man skaffa, då man hyrde en åker i 
Sumpan av Carl Larsson på två år till ett pris av 150:-/år. 

Under 1933 förhandlades om köp av mark på Håkebacken.Under 
1934-1935 arrenderade klubben en åker på Lersten för 200:- men 
ekonomin var nu urusel. Då kom Johan Olofsson med förslaget 
att arrangera en idrottsfest på ”Planarne” och ekonomin var 
räddad. 1936 den 30 augusti invigdes den nya idrottsplatsen på 
Håkebacken och därmed hade man skaffat en fast plats för den 
idrottsliga verksamheten.

Bandyn på 50-talet
Året 1958 kvalade FIK två gånger till div. 3. Första matchen var 
mot Varberg borta. Det var ett spänt lag som tog isen i besittning. 
Efter en tam match stod Varberg som segrare med hela 6-1, och 
var därmed klara för div. 3.

FIK fick en ny chans, då man skulle möta Bagaregården från 
Göteborg på hemmaplan. Matchen spelades på sjöisen lite söder 
om Janssons båtvarv, där isen var av bra kvalité. Matchen gick 
till förlängning, där FIK kom till korta och förlorade med 4-2. 
Bland spelare som deltog under denna glansperiod kan nämnas 
mv. Fred Nyman, en hårt spelande back Bengt Olofsson, en ännu 
hårdare spelande halvback Bror Jansson och en elegant chb. Tord 
Billenberg. På vänsterkanten en skridskosäker yngling vid namn 
Nils Ingvar Karlsson. Anfallet bestod av två snabba yttrar, Bengt 
och Gösta Franzen. Lagets främsta målskyttar var skridskoskick-
liga och snabbe Rolf Tärneberg, den klubbsäkre ”finnen” Raymo 
Malkii och lagets nestor Rolf ”i stämmen” Gustavsson.

Lagledare under en del av åren var David Setterlind.

60-talet och fotbollen
Under 60-talet skördades inga större framgångar inom fotbollen. 
A-laget spelade under detta årtionden nästan varje år i Norra 
Bohusserien, t.o.m. ett år i Norrvikenserien div VII. Men det 
ordnades under några år s.k. badgästmatcher och då gästade en 
del celebra spelare Fjällbacka Idrottsplats; sådana som Örjan 
Persson, Kurt Axelsson, Björn Nordkvist, Orvar Bergmark, Ove 
Kindvall, Agne Simonsson och inte att förglömma Gunnar Gren 
och Eusebio.

Bakom dessa arrangemang stod Pelle Lundberg och Bengt 
Bohlin.

70-talets stora händelse inom klubben var att man fick en egen 
klubblokal, när man fick tillgång till Lantmännens gamla kontor 
på Norra Hamngatan (tillhör idag Café Bryggan).Thordenstif-
telsen bidrog med hela 10.000:- vilket gjorde att lokalen kunde 
fardigställas, och den kom att användas fram till nya klubbstugan 
vid idrottsplatsen var färdig 1986.

En annan milstolpe i klubbens historia var det första juniorlaget 
som FIK ställde på benen. Året var 1971. Stig-Tore Berg och 
Bertil Hellberg var arkitekterna bakom detta lag, som skördade 
framgångar genast första året. Laget kom på en hedrande andra 
plats i serien efter IFK Strömstad. De två följande åren tog sig 
laget till DM-final, 1-1 hemma mot Skärhamn, men fick tyvärr 
stryk i returen. Året efter stryk mot IFK Uddevalla. n

Ungdommar utanför FIK:s första klubblokal på N. Hamngatan

Framgångsrikt juniorlag på 70-talet
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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.

© Fototeca ENIT

De flesta resor utförs 
i samarbete med 

Strömstad Tanum Buss AB

De flesta resor utförs
i samarbete med 

Strömstad Tanum Buss AB
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Bilden ingår i en serie vykort (nr 29) som
 Svenska Turistföreningen gav ut p

å 1920-talet m
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us, byggt 1904 (nu rivet) . En kulteb
åt ligger lastad m

ed silltunnor. Kanske någon vet vem
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På vykortets fram
sida finns följande text att läsa: FJÄ

LLBA
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. För ett 60-tal år sedan räknades Fjällbacka som

 Bohusläns livligaste fiskeläge. N
um

era är fisket av m
indre betydelse, och  

befolkningen ägnar sig i stället åt handel och arbete i de m
ånga stenbrotten i närheten. Foto: C
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p
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anuens i Stockholm
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